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Különös jelentőséget és súlyt kapnak ma 
azok a cikkek és tanulmányok, amelyek 
Veres Péter felszabadulás utáni munkásságá-
ból összegyűjtve megjelentek. Veres Péter 
művei mindinkább közüggyé válnak, mind 
szélesebb és izgatottabb érdeklődést támasz-
tanak. Az érdeklődés hőfoka arról tanúsko-
dik, hogy sorra megjelenő művei társadalmi 
igényt elégítenek-ki. Merészen és biztonság-
gal nyúl oly témákhoz, »kényes« kérdésekhez, 
amelyek ábrázolásával irodalmunk nem igen 
törődött, vagy ha próbát is te t t ezen a téren, 
a világnézet biztonsága és a nagyratörő 
írói bátorság hiánya miatt csak részleteket 
tudott mutatni, töredékeket az egész helyett. 
Legutóbb a Rossz asszony körül támadtak 
fel a viták s a legörvendetesebb —• az író 
számára talán ez a legtöbbet nyújtó — nem-
csak kritikusok és írók hallatták szavukat, 
hanem az olvasók is. Veres Péter sohasem 
volt semleges író, a semlegességet árulásnak 
tar tot ta , mindig a harc és a megváltoztatás 
szándéka izzott műveiben, novelláiban és 
legpraktikusabb írásában egyaránt. A Rossz 
asszonyban is az egyértelmű nyíltsággal és 
leleplező erővel kifejezésre jutó világszemlé-
let, ízlés robbantotta ki az ellentétes véle-
ményeket. Két hatalom mérkőzik a Rossz 
asszonyban : az egykori szegényeknek sza-
kadatlan nehéz munkában eltöltött eszten-
dők meghatározta emberi magatartása a régi 
urak erkölcsének parazitaságra berendez-
kedő maradványaival. Kisebb jelentőségű az 
elbeszélésnek az a fogyatékossága, hogy éppen 
a népi erkölcs képviselője, Majoros Józsi a 
passzívabb fél, aki mintegy potenciálisan 
hordozza a jót, de ez cselekvéseiben kevésbé 
nyilvánul meg. Úttörés a Rossz asszony. 
Nem a kispolgári erkölcs elzüllő, parazita 
formájának támadásában, ezen a téren 
gazdag hagyományra hivatkozhatunk — 
Móricztól Zsolt Béláig. A válaszadás meg-
fellebbezhetetlen igazságában hoz ú j a t : két 
olyan embert kapcsol egymáshoz, akiknek 
sorsa törvényszerűen konfliktus felé vezet s a 
konfliktusban a szocializmus erkölcse tárul fel. 
Úttörés a Próbatétel és a Suli Kis Varga, a 
Szegények szerelme és a Laci is. S nemcsak 
úttörés, kiteljesedés is. A Gyepsor és a 
Szűk esztendő világa nemzeti méretekre 
tárul, az író tudatosan keresi a nemzeti élet 
összefüggéseit. A felszabadulás előtt írói 
gyakorlatában elutasított mindent, ami a 
szegényparasztság, a földmunkásság életé-
nek, olykor dokumentum-szerű ábrázolásán 
kívül esett, most szüntelenül az egész nép 
sorsának ábrázolásával próbálkozik, s ha 
továbbra is szegényparasztságról ír, a sze-
gényparaszti sors a nemzet sorsába ágyazva 
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tűnikfel. írói érdeklődése alapjában nem vál-
tozott meg, hanem kiteljesedett, a szabadság 
levegője megérlelte és kibontakoztatta igazi 
képességét. Nemcsak azon mérhető a kitelje-
sedés, hogy munkások, értelmiségiek, állarm 
funkcionáriusok is szerepelnék műveiben," 
s nagyobb helyet jut ta t a nőalakoknak. 
A művek kerete tágult nagyobbra : a téma 
és a kompozíció nagyobb ívű boltozata 
alatt immár a nemzet sorsa elfér. Gazda-
gabb lett mondanivalója, alakjai nagyobb 
utat futnak meg, a pontos helyzetrajzot, a 
krónikát, amely nem egyszer az epikus 
gazdagságot szorította háttérbe, felválto'tta a 
szélesebb sodrú megelevenítő ábrázolás. 
A Gyepsor novelláiban, a Szűk esztendő 
elbeszéléseiben éreztük : a nyomorúságot 
akarta elsősorban megmutatni, azt a néha 
vad, néha belenyugvó keserűséget, amely a 
szegények napjait emészti. Újabb művei-
ben gazdagabban szól a lélek, bensőséges és 
költői a paraszti világ. A Gyerekbánat meg-
alázott asszonya és megfélemlített kisfia 
sorsában a forradalom indulata viharzik. 

A Gyepsor s a Szűk esztendő értékét a 
valóság legapróbb részletéig ható hűség ad ta . 
A valóság olyan szeretete élt és él Veres 
Péterben, amely sohasem csalt hazug szava-
kat szépírói tollára. Valóság-tiszteletének az 
biztosít külön helyet irodalmunkban, hogy 
akkor szállt harcba a tények igazságáért, 
amikor — a 30-as években — a fiatal próza-
író nemzedék megkezdte kivonulását a 
hétköznapokból a csodák birodalma felé, s 
csak kisebb részben azért, mert határozatlan 
viszolygás állította szembe őket az agresszív 
és brutális társadalmi renddel. A valóságnak 
hátatfordító fiatal és tehetséges írók kalan-
dozását az irracionális világban a nyugati — 
sok esetben dekadens polgári irodalom 
mindenekfölötti tisztelete fakasztotta, minta-
képet és művészi rangot csak i t t találtak. 
Igaz, e valóság-ellenes írók javarésze benső-
leg őszinte oppozícióban volt az ellenséges 
társadalmi renddel, de ellenállásuk tartalmi-
lag aligha ragadható meg. A formák irracio-
nális »forradalmában« elveszett az egyes »kivo-
nuló« írók saját ja , a humanista világszemlélet. 
Tisztán maradtak, de oly módon, hogy egy-
ben kimaradtak azokból a küzdelmekből 
— szépírói és publicisztikai küzdelmekből — 
ahol elsősorban lehetett emberi és írói tiszta-
ságot nyerni. Veres Péter nyersen és sok eset-
ben megformálatlanul muta t ta meg a való-
ságot, raffináltan bonyolult kifejezésmód 
helyett a közlés legmindennapibb eszközeit 
választotta. 

A krónikaszerűség, a részletek aprólékos 
rajza, a komor színek miatt többen vádolták 
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Jogtalanul Veres Péter novelláit natura-
lizmussal. Bizonyos, hogy szűk körben mozog-
nak írásai, a választott témán, a gyepsoriak 
ábrázolásán belül is és nincs ekkor még 
bir tokában az emberek belső világát gazda-
gon megelevenítő írói képességnek, s nem 
teremtet te meg a külső és belső világ rajzá-
nak helyes arányát sem. A sűrítésen kívül 
alig fordult egyéb irodalmi-formai eszközhöz, 
szinte vál toztatás nélkül írja le egy-egy 
napnak ri tmikusan ismétlődő mozzanatait , 
az apró és nagy gondokat, a földmunkások 
életének színhelyeit és kevesebbet muta t 
abból, mi rejlik benn a lélekben, milyen 
érzelem és gondolatvilágot alakít ki a szűkös 
élet. Az ábrázolt témával, alakokkal való 
sajátságosan értelmezett írói azonosulás és a 
realizmusról vallott felfogása magyarázza 
formai eszközeinek jellegzetességét : annyira 
összeolvad alakjaival , hogy csak olykor 
lá that messzebbre náluk, az író horizontja 
sok esetben lezárul alakjainak szemhatárá-
nál, másrészt : realizmuson az emp rikusan 
észlelt valóság megalkuvás nélküli ábrázolá-
sát értet te. Mindennemű írói fantáziának, 
alakításnak rossz csengése van ekkor még 
számára. De tévedés volna ezek után is 
Veres Péter ekkori írói módszerét natura-
lizmussal jelölni. Elég egy pillantást vetni a 
X X . századi polgári naturalizmusra, hogy 
láthatóak legyenek az éles különbségek. 
Ez a naturalizmus hanyatló irányzat, magán 
viseli mind eszmeileg, mind formailag a 
polgári irodalom elzüllésének jegyeit, első-
sorban az ember jobbratörő szándékaiban és 
a társadalmi célokban való hitetlenség kép-
viseletével. Az író nem ura, hanem legyőzöttje 
a (kapitalista) világnak, rendezetlenséget, 
összefüggéstelen események és dolgok hal-
mazát lát ja, amelyben vakon tántorog az 
ember ismeretlen erők játékszereként. Nem 
ismer fel sem törvényt, sem értelmet, vagy 
csak az aljasság törvényét, amely megfertőz 
mindenkit. Ezért önti el a mélységes hitet-
lenség, s innen már csak egy lépés a ciniz-
musig. 

Veres Péter sohasem volt a »tétlen hitet-
lenség« írója, számára megmutatkozot t a 
világ értelme és küzdelemre érdemes célt is 
talált . Ellensége volt a fennálló rendnek, 
gyűlölte az eszményeket meggyalázó osztály-
uralmat, de sohasem állt védtelenül, kimond-
ha t t a a bizakodás és a győzelem szavait : 
»izgatott vagyok, ébren álmodok. Egy másik 
világról, amelyben majd megfoj t juk a gon-
dot.« 

A »majd megfoj t juk a gondot« meggyőző-
dése egyébként az ábrázolásban nem nyilat-
kozott meg konkrét közvetlenségben, írásai 
mégsem keltik az embertelen sivárság vagy a 
pusztulás érzetét, bármily komor ég boruljon 
is föléjük, mert alakjai csçlekvô emberek, 
akik a maguk szűk körében lankadatlanul 

küzdenek. A Dankó Jánosok nem tudnak 
kiszabadulni a nyomor szorításából, a sze-
génységet olyan objektív társadalmi tör-
vénynek ábrázolja Veres Péter , amely állan-
dóan sú j t ja a gyepsoriakat, mégis »a harcos, 
keserves munkásélet« keményre edzett ember-
sége sugárzik novelláiból. Ebben az ember-
ségben az író magatar tására is ráismerhe-
tünk. Szolgai viszonyok között élnek szegény-
paraszt alakjai és mégsem szolgák, erősebbek 
és t isztábbak a szolgalelkű embereknél. 
Tudatos írói állásfoglalással állunk itt szem-
ben, — egy 1950-ben keletkezett rövid 
cikkében talál juk meg a legméltóbb választ : 
»a munkás, az igazi munkás nem szolga, 
még akkor sem, ha rabszolga. Igazi szolga csak 
az, aki urának a lelkét is odaadja. A munka, 
az anyag formálása azonban a lelket is 
kívánja : a munkás lelke nem lehetett a 
gazdáé, hanem vagy a munkáé, vagy a 
lázadásé.« (Útközben, 81. 1.). Ráillenek 
felszabadulás előtti írásaira azok a szavak 
is, amelyeket nemrégiben mondott a nagy 
orosz íróval — Csehovval — kapcsolatban : 
»Ha a parasztod, munkásod, cseléded, mint 
írói alak az olvasónak is bará t jává , ember-
társává válik, akkor megnyerted az író 
csatáját.« (Az emberismeret írója, Szabad 
Nép, 1954 június 9.) Nagy u ta t te t t meg a 
felszabadulás után. Életműve a X X . századi 
magyar parasztélet enciklopédiájává növek-
szik, ő századunk paraszti világának : törté-
nelmi alakulásának, hányat ta tásának és 
felemelkedésének, hazátlanságának és hazába 
érkezésének legnagyobb élő krónikása. 

Ha felszabadulás előtti szépírói és publi-
cisztikai munkásságát egymás mellé állít-
juk, a publicista javára billen a mérleg : 
tanulmányaiban, cikkeiben messzebb ju to t t , 
nagyobb távlatokat nyi tot t , mint amennyit 
írói gyakorlatában megvalósított. Annak 
ellenére, hogy irodalmi elvei egy-egy kérdés-
ben szűknek bizonyulnak a nemzeti irodalom 
szempontjából, a felszabadulás előtti negyed-
század irányzatainak harcában az irodalom 
feladatáról, akkori állapotáról, fejlődési lehe-
tőségeiről szóló irodalmi-elméleti cikkei a 
legjelentősebbek közé sorolhatók. 

Ez a rang illeti meg a baloldali népi írók 
sokfelé ágazó publicisztikáját is, s bár egye-
sek nem egy kérdésben engedményt te t tek az 
ellenforradalmi ideológiának, egész hatásá-
ban ez az elméleti harc az egyszerre népi és 
demokratikus gondolkodás terjesztésében vi t t 
megbecsülendő szerepet. A magyar irodalom 
haladó forradalmi személyiségei bizonyít ják, 
hogy a legjobbakból soha nem veszett ki a 
demokrácia eszméi iránti lelkesedés. A forra-
dalom idején megszületett kommunista párt 
ezeknek a hagyományoknak értékes elemeit 
bele is olvasztotta a maga forradalmi proletár-
demokráciájába. A »művelt rétegek« nagy 
tömegei azonban távol álltak a demokrácia 
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gondolatkörétől, előbb a monarchia, utóbb a 
Horthy-korszak vezető dzsentri-úri naciona-
lizmusa, minden haladó gondolatot lebecsülő 
közszelleme hódítot ta meg nemcsak a pol-
gárságot, hanem a kispolgárságot is. A hala4ó 
gondolat szigetre szorult, s a gyengeség, nem 
az összetartás jele volt, hogy a küzdőtársak 
sokszor nem kifele az árral szemben, hanem 
egymás felé fordultak. Az emigrációban és 
i t thon — Lukács György, Révai József és 
mások, va lamint egyes baloldali folyóiratok 
működése nyomán megszülettek a marxista 
filozófia, esztétika és irodalomtörténet példa-
mutató eredményei. A magyar politika urai 
azonban minden eszközzel lehetetlenné akar-
ták tenni, hogy a magyar kul túra történeté-
nek ez a hatalmas, felmérhetetlen jelentőségű 
fordulata szétsugározhassék a közgondolko-
dásban. Ezt azért is tudták viszonylag köny-
nyen késleltetni, mert a kul túrát hordozó 
retegnek, az értelmiségnek nagy része is 
idegenül, értetlenül, ellenségesen tekintet t a 
marxizmusra. A hivatalos, reakciós filozófia 
képviselői a legképtelenebb hamisításokkal, 
ráfogásokkal próbálták diszkreditálni a mar-
xista filozófiát. A polgárságnak az a része, 
amely lenézte mind a nacionalizmus »turá-
nista« zagyvaságait, mind a korlátolt filisz-
teri bölcsességet, a nyugati dekadenciáért 
rajongott . (Ezért tehetet t szert viszonylagos 
haladó jelentőségre a Horváth János és a 
Babits Mihály féle »nemes konzervativizmus«, 
amely a X I X . század nagy íróinak és állain-
férfiainak liberális, közéleti eszményeiből 
táplálkozott.) 

Ilyen szikkasztó szellemi éghajlat a la t t 
bontakozott ki a népi írók mozgalma, a fel-
szabadulás előtti »két évtized legjelentősebb 
szellemi mozgalma«, a földtelen, jogtalan 
parasztság képviseletében. Az ő alkotásaikon 
keresztül áramlott be a haladó vagy haladni 
képes magyar köztudatba a falusi nép igazi 
sorsának ismerete. 

Műveik azonban nemcsak a szegényparaszt-
ság igazi helyzetét tá r ták fel —• részt vettek a 
demokratikus szellemiség terjesztésében is. 
A java népi írókat politikai elhivatottság 
ösztönözte arra, hogy mindenféle műfa j t az 
elnyomott parasztság szolgálatába állítsanak. 
Veres Péter ú t ja is példázza, hogy," bár elő-
adásmódja, szemlélete higgadt, nyugodt, 
mégis örökké a megismerés és az alkotás 
lázában ég. Hányszor olvashatjuk Veres 
Péternél, hogy mennyi »elvégzetten munka« 
vár még a magyar íróra, mennyit kell fára-
dozni, szenvedélyesen kutatni az igazságot, 
hogy a nép életét és jövendő ú t já t maradék-
talanul ábrázolhassa a művészet és a tudo-
mány. Nagy összefoglaló népismeret-igénye 
sarkallta Veres Péter t , ezt kereste másokban, 
ezen munkálkodott ő maga is. A népi írók 
különféle politikai nézeteket és művészi 
elveket képviselő, csoportokra osztódó tábo-

rából a baloldali szárny te t t szinte felmérhetet-
lenül sokat ezen a téren. A politikai körül -
mények folytán az írók részben elvégezték a 
tudósok munká já t is, vagy egy-egy tudomány-
ág számára nagyon hasznos anyagot gyűj-
tö t tek. A »céh« nevében többen t i l takoztak , 
s a lebecsülő tiltakozást az az »objektiv« 
szemlélet sugallja, amely a népi írókból a 
politizáló szenvedély, az osztályharcos szel-
lemet akar ta kiűzni. Rézler Gyula Falukuta-
tók és szociográfusok c. füzetében »az alkal-
mazott logika tudománytani részében lefek-
te te t t elvek« alapján intéz támadást a népi 
írók falukutatása ellen, kárhoztatva a szép-
írói szenvedélyességet, a szépirodalmian ható-
leírásokat és helyébe exaktabbnak mondott 
doktrínát és módszert kívánt helyezni. 
Az egyes tudományágak emelhetnek i t t -ot t 
szakmai kifogást a szociográfiák ellen egyes 
módszertani kérdésekben. Egyet azonban 
nem lehet elvitatni ezektől a munkáktól : 
többet tet tek a maguk területén, mint a 
polgári tudomány, mert könyörtelenül fel-
tá r ták a valóságot, pár t ján az elnyomott 
parasztságnak, a tényeket olyan hivatás-
tudat rendezte, amely mélyen megvetette az 
öncélúságot művészetben és tudományban 
egyaránt. 

* 

A balszárnyhoz tartozó népi írók táborá-
ban két jelentős irodalmi program született. 
Egyik a »Mint a darvak«, a másik Veres Pé t e r 
publicisztikájából olvasható ki. 

Illyés a kortárs író népábrázolásával, a 
parasztság életét túlzóan sötétnek m u t a t » 
szemlélettel vitázik, s egyben rövid, találó 
át tekintést is ad az irodalom parasztalakjai-
ról. Igaztalannak és túlzónak ta r t ja a sötét 
képet, a valóság meghamisításának azt a 
szinte kötelező népszemléletet, amely Gárdo-
nyi »vasárnapiasra söpört paraszti világa« 
után foglalta el i rodalmunkat. Nem meg-
szépítő, idealizáló ábrázolást kíván Illyés, a 
nyomort, a bajokat elfedező színes hazugsá-
got. Nem a szegénységet, hanem a szegénye-
ket dicséri, a szegények »érző emberi szívet«, 
távol áll tőle a »tilinkós-tulipános«, édeskés 
idealizálás, az epigon népiesség hazug idillje. 
Az újabb parasztábrázolás azonban csak má-
sik végletet jelent, de ez sem muta t j a a tel-
jes valóságot, mert a falusi életnek csak a 
sötét oldalai felé fordul. Nem »álomfestést« 
követel Illyés Gyula, nem a valóság kritikai 
feltárása ellen tiltakozik, nem a realista 
bátorságot akar ja helyettesíteni vizenyős 
idillel. Az ellen emelte fel szavát, hogy a 
sötét szín, a nyers valósághoz tapadó írót 
látás kizárólagos uralomra jusson, a paraszt-
ábrázolás egyetlen módja legyen. A bensősé-
gesség hiányát panaszolja, s az adot t társa-
dalmi körülmények között a legnehezebbre 
vállalkozik : egyensúlyt akar teremteni a 
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valóságot megalkuvás nélkül ábrázoló rea-
lizmus és az élet szép oldalait is tükröző 
költőiség között ; költői szépségre akar 
törekedni anélkül, hogy az ábrázolt valósá-
got —. a szegény-parasztságot környező 
embertelen viszonyokat — szépnek, azaz 
kívánatosnak muta tná be. Igéző képben 
fejeződik ki a Mint a darvaknak ez a mondani-
valója : a tükörfényes égen darvak szállnak, 
fodrozva húznak által az időn rendületlenül, 
századokon át , az ősidőktől. Ebbe a legnehe-
zebbet ostromló programba, a »darvak« 
szárnyalásába vegyül zavaró mozzanat s nem 
a líraiság, hanem a valóság felől. A »darvak« 
nem az egész dolgozó parasztság, hanem azok, 
akik lelki nemességük indításaképpen mint-
egy kiváltak a társadalomból, az erényeikkel 
soha nem kérkedő, a »néma tisztességet« 
őrzők lebegnek »magasan húzó rajban«. 
Innen hangzanak a szegénység »meglepő 
dallamai«, i t t ábrázolható a népélet poézise. 
A költészet és valóság ilyen koncepciója — 
bármily felejthetetlen szépségeket is nyú j t -
son az ábrázolás az egyes alakokban és jele-
netekben — magában rejt valami társa dalom-
kívüliséget is. A bensőségesség derűje ilyen 
felfogásban ú t j á t állja a valóság széleskörű 
leleplező ábrázolásának. A Mint a darvak 
idillje nem áll biztosan a két pilléren : a 
valóság és a derűs szemlélet pillérén, az 
egyensúly megbomlik. Érintkezik ez a világ 
Babits »jégcsúcsos« hazájával . 

Költészet és realizmus, idill és valóság sem 
elvileg, sem pedig a századi, népi témákat fel-
dolgozó irodalmunkat tekintve — nem egy-
mástkizáró fogalmak. Példa rá magának Illyés-
nek a költészete is: a 30-as évek elején keletke-
zett elbeszélő költeményeinek a valóságból ki-
bomló szépsége. Igazi költői szépség a való-
ságból fakadhat , s Illyés a Mint a darvakban 
a valóságnak csak egy töredékére záporoz-
t a t j a a szépséget : egy sajátságos lelki-
állapotot von be azzal a varázsos stílusművé-
szettel, amely oly könnyen vál togat ja a 
hangnemeit az elérzékenyüléstől az iróniáig, 
vagy a megsemmisítő gúny ostorcsapásáig. 
Elbeszélő költeményeihez képest visszaesés 
ez a program. Vereá Péter más irányban 
kereste a népi realizmus kibontakozásának 
lehetőségeit, programjának megkülönböz-
tető értékeit az ad ja , hogy a 30-as évek végén, 
a 40-es évek elején fel-felbukkanó tévedései 
ellenére is az osztályharcos, tendenciózus 
művészet követelésével a marxizmus-leni-
nizmus irodalmi elvei felé közeledett. Minta-
képei a legnagyobbak : Tolsztoj, Zola és 
Anatole France, Gorkij és Solohov, Ady és 
József Attila — azok az írók, akiknek élet-
művében a dolgozók életének ábrázolása 
egyesül a hatalom megsemmisítő bírálatával. 
Irodalmunk forradalmi örökségétől kap életre-
szóló tanítást , vallomásai szerint a legna-
gyobbak nevelték : Petőfi, Ady, József 

Attila, Illyés Gyula (Ady Endre jelentőségé-
ről így ír 1939-ben : »Ady Endre volt korunk 
írói közül az első, aki megkiáltotta a ba j t . 
6 volt, aki kimondta az orvosságot is : 
földet, szabadságot a szegény magyarnak, ú j 
életet, levegőt, lerombolni az ócska falakat , 
kiszellőztetni a dohos hodályokat.«) »Meg-
kiáltani a bajt« — ezt vár ja az irodalomtól, 
ezért hadakozik az irányzatosságért, a félre-
érthetetlen, de sohasem elvont tendenciáért, 
mert mint írja »nekünk az irodalom már 
társadalmi értékű cselekvés, társadalom-
változtatás és történelemformálás«. 

Irodalmi elveihez politikai fejlődése visz 
közelebb. A parasztság felriasztott és fel-
riasztó lelkiismereteként a baloldali szociál-
demokráciától indul el, megismerkedik a 
marxizmussal, s innen vezet tovább az út ja a 
népi demokratikus rend ideológiai előharcosá-
nak posztjáig. Küzdelmes élet : az eszmék 
ellenforradalmi összekuszáltsága, a népi gon-
dolat fasiszta kisaját í tásának korszaka sok-
szoros éberséget, résenállást igényel. A demok-
rácia alapelveit mindvégig tisztán meg-
őrizte, nép iránti hűségében egy percre sem 
tántorodott , bármily eszközzel is próbálták 
eltéríteni meggyőződésétől — csendőr-verés-
sel, vagy a jómód megcsillantásával — az 
ellenforradalmi korszak bélyegét mégis fel-
ismerhetjük egy-egy elméleti munkáján . 
Érdeklődési köre legveszélyeztetettebb terü-
letének a faji gondolat bizonyult. Sohasem 
vált azonban az agresszív fasiszta fajszemlé-
let hívévé. Ha f a j t á t mond, legtöbbször a 
német hódító imperializmus törekvéseivel 
szembeszegezett népet kell érteni. »Meg kell 
teremtenünk a magyar közösség-tudatot. 
Magyar népközösséget kell a német és a 
többi Volksgemeinschaftokkal szembeállí-
tani«. Ez az idézet is muta t j a : a »népközös-
ség« Veres Péter értelmezésében a dolgozók 
összefogására épített védekezés a fasiszta 
áradat ta l szemben. Legtöbb elméleti veszély-
lyel a nép »biológiai színképével« való 
foglalkozás fenyegette. A »biológiai színkép« 
kutatása nagy munkatervének egy részlete ; 
azt mondta : »programmba lehet venni, 
hogy megállapítsuk a magyarság ismérveit.« 
I t t ju tot t közvetlen közelébe az ellenforra-
dalmi gondolkozásnak, félreérthető s objek-
tíve is félrevivő tervezet ez a fasiszta faji 
szemlélet hivatalos uralmának idején. Bár a 
»biológiai színkép« sem tar ta lmaz agresszív, 
soviniszta vonást, megtévesztő értelme van, 
s olykor elmossa az osztályviszonyokra 
mindig gondosan ügyelő Veres Péter szeme 
előtt a valóságos helyzetet. Ebből ered 
irodalmi cikkeiben, de különösen elméleti 
munkásságának egészét nézve a legtöbb 
helytelen megállapítás, a legtöbb politikai 
félresiklás(pl. A szocializmus és nacionalizmus 
számos részlete). Sokszor egymás mellett 
találjuk a kérdés lényegére tapintó és a 
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kérdést elhomályosító, elködösítő nézeteket. 
(Pl. a munkásirodalomról szóló cikkei.) 
Egyszer-egyszer felbukkan a parasztságról, 
mint legfőbb és egyetlen értékes politikai 
tényezőről szóló gondolat is (Magános paraszt 
útja az irodalomban, Ember és írás). Ellent-
mondásoktól nem mentes tehát Veres Péter 
munkássága, s az ellentmondások éppen a 
30-as évek végén, a 40-es évek elején mutat-
koznak élesebben, kirívóbban. Akkor, amikor, 
ha lehet, még fokozottabb ideológiai tiszta-
ságot követelt volna az idő. A népi demokra-
tikus társadalmi rend ideológiai előképe nem 
bontakozik ki tisztán, egyértelműen. 

Irodalmi nézeteit azonban nem a tévedé-
sekből származtathatjuk, ellenkezőleg : elmé- • 
leti bizonytalanságai ellenére irodalmi prog-
ramja egészében a Móricz Zsigmond út ján 
járó demokratikus paraszti program, első-
sorban a népélet lázító ábrázolásának közép-
pontba állítása miatt . 

* 

Lázító, harcos író, írásaival a tömegmoz-
galom hiányát akarja kitölteni: Ebből adód-
nak felszabadulás előtti munkásságnak ará-
nyai. 1945 előtt inkább a közvetlen agitáció 
módszereit választotta : több a cikk, tanul-
mány, mint a novella. Annak magyarázatá-
ban, hogy publicisztikájában miért jutot t 
messzebb, miért vallott és értett többet 
környező társadalmi viszonyokról, mint 
amennyit ábrázolt, tovább kell menni. Bele-
játszott ebbe az is, hogy »sürgetett ez idő«: 
kiegyensúlyozottabb tárgyi és egyéni körül-
ményeket kívánt a nagy epikus alkotás. 
Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a fel-
szabadulás után születnek nagy, korokat 
magukba ölelő regényei. S belejátszott 
realizmus-felfogása, amely egyszerre gaz-
dag, nagyigényű és szűkreszabott, dokumen-
táló. Mikor az író kezével fogta meg a tollat, 
csak a közvetlenül átélt élményekre támasz-
kodott, m.ndennemű »költést«, írói alakítást 
mellőzve, szigorúan ragaszkodott a minden-
napok tényeihez. Az ész és a megfigyelés 
korlátlan uralma ez az idő, a szív 
csak rejtetten dobogott, a képzeletet még 
háttérbe szorította a puritán józanság. 
Ebből a rejtet t dobogásból is kihallik a 
végső leszámolás elkerülhetetlensége, • de 
hátrébb szorul a költőiség. 

A tömegmozgalom hiányát akarja kitöl-
teni, de sohasem helyettesíteni : a szó fegy-
vere után a politika fegyvereinek szavát 
sürgette. Nem ismert külön irodalmat és 
külön politikát, ezért bírálja oly hevesen a 
polgári l 'art pour l 'art-t, mert ez az iro-
dalom el akarta hitetni, hogy e kettő nem fér 
össze egymással. A márciusi front idején 
merült fel a népírók táborában az elodázha-
tatlan kérdés : politizáljon-e az író? A több-

ség nemmel válaszolt, Veres Péter is. Nemet 
mondott ekkor, de nem azért, mintha a 
politikai harcokban való részvételt nem 
tar tot ta volna íróhoz méltónak. Az 1937 
őszén lezajlott makói tárgyalás után már 
követeli írótársaitól a nyílt politikai állás-
foglalást. 

Polgári realizmus helyett népi realizmus —• 
ez Veres Péter programja. A legnagyobb 
eredményekkel kecsegtető utak irányába 
mutat ez a követelés, a nép és irodalom igazi 
találkozásának irányába. A népi realizmus 
nem egyértelmű fogalom az ellenforradalom 
éveiben. Veres Péter fogalmazásában azt 
az ábrázolási módot jelenti, amelyben a 
népismeret, a népszeretet egyesül a demokra-
tikus eszmék vállalásával s az értelem tiszte-
letével. A népi írók egy másik csoportja, 
a paraszti elzárkózás hívei, nem keresték, 
s nem is akarták keresni a dolgozók össze-
fogásának elvi és politikai módozatait, ami 
többnyire maga után vonta a demokratiz-
mustól való elszakadást is. Reális paraszti 
kívánságokkal fellépni még korántsem jelen-
tet t volna elzárkózást, demokratikus agrár-
reformért való küzdelem a dolgozók összes-
ségének felszabadulásához vezető utat egyen-
gette volna, de ezek az írók a parasztság-
nak sajátos, egyedüli küldetést szántak az 
egész társadalom átrendezésében, ami politi-
kailag teljességgel elképzelhetetlen; eszmeileg 
bár az elnyomottak oldalán álltak, a reak-
ciót táplálták. Az elzárkózás, a paraszti 
külön út kivihetetlenségének irodalmi-formai 
vetületeként azután a realista helyzetleírás, 
a realista részletek mellett megjelenik itt a 
misztikus, irracionális koncepció, a távlatok 
eltorzítása, az »örök« paraszti sorsnak magyar 
sorsként való felfogása, a homályos beszéd, 
a népi szimbolika elmítizálása. 

Veres Péter mindig bírálta a provincia-
lizmust, az »intellektuális távlat«, a helyes 
társadalmi ítéleten alapuló politikai haté-
konyság hiányát. (A munkásíróknál éppen az 
»intellektuális távlatra«, a világnézeti biz-
tonságra figyelmeztetett.) Meggyőződött arról, 
hogy csak az»új hármas szövetségre«, a munkás-
ság, parasztság, értelmiség szövetségére lehet 
reálisan építeni. Ehhez a felismeréshez iga-
zodnak irodalmi nézetei, ezért viseli szívén 
a munkás-irodalom gondját is. Már 1936-
ban leírja, hogy a földmunkásságnak egyetlen 
biztos szövetségese van : az ipari munkásság, 
három évvel később egyik újságcikkében 
így nyilatkozik : »Téved, aki azt hiszi, hogy a 
parasztság, amely ma már alig több, mint 
50 százaléka az ország lakosságának, egy-
maga döntő változást tud teremteni a magyar 
életben. Még akkor sem, ha teljesen öntu-
datra ébred . . . azt kell nézni, hogy e két 
nagy dolgozó réteg érdekei hol azonosak, 
de a kapitalista termelés vonalán sehol sem 
ellentétesek.« Sok ehhez hasonló nyilatkoza-
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t á t idézhetnénk még. Ez a politikai felfogás 
óvja meg attól, hogy a parasztság kulturális 
javait válogatás és fenntar tás nélkül dicsérje, 
ezért veti el a »népi romantika« fellengzős 
rajongását , amely mindent elfogadott és 
kizárólagos nemzeti értéknek ta r to t t , ami 
faluról jöt t , ezért ellensége a »korcs sajátos-
ságnak« és a gyöngyös-bokrétás népieskedés-
nek. A romantikus népszemlélet, népművé-
szet imádata annak a politikai reakciónak a 
megfelelője, amely a parasztságban meg-
testesülő népi »őserő« elhivatottságáról be-
szélt, a vezetőrétegek malmára ha j tva a 
vizet. Átvive a népi kultúra terére, mindez úgy 
fejeződött ki, hogy a valóban hatalmas, 
nemzeti kincset jelentő kulturális népi 
hagyományból mindent a nemzeti egyetemes-
ség színvonalára kívánt emelni, nem tekintve 
arra , hogy ebben a hagyományban vannak a 
falu elmaradottságára, elzártságára utaló 
elemek is, olyan elemek, amelyek akadá-
lyozzák a népkultúra nemzeti kibontakozását. 

Veres Péter állásfoglalása itt rendkívül 
világos ; felelőtlenség — mondja — a nép 
politikai kirekesztettsége idején a paraszti és 
nemzeti kultúra egységesüléséről beszélni. 
A népkultúra reakciós felhasználása vagy 
romantikus elködösítése elleni harcot és a 
paraszti kul túr javak védelmét a dolgozók 
általános felszabadulásáért vívott politikai 
és ideológiai küzdelem részeként kezeli. 
»De még kevésbé sikerülhet a felfedezett 
paraszti kultúrértékek valóban egyetemes 
közösségivé emelése. A mai kultúrrétegek 
gazdasági és társadalmi életformája annyira 
különbözik a parasztságétól, hogy ezek a 
paraszt kultúrelemek egyáltalán nem épít-
hetők bele. Csak egyes, különösen egyéni 
érdekes formáit veszik át , de azt is csak 
frissítésül, díszítő motívumul.« (A válság 
éveiből, 40. I.) A romantikus elgondolások 
egy kultúráról álmodoztak, Veres Péter 
pedig azt vallotta, hogy az osztálytársadal-
mak két kul túrája : a népi és burzsoá kultúra 
semmiféle »szintézisben« nem békíthető össze. 
A népkultúra védelmében, a polgári kultúrá-
tól való elhatárolásban — s csak itt — talá-
lunk némi szűkkeblűséget. Bár sohasem 
tekintet t kritikátlanul a népművészetre — 
s hozzátehetjük a népből jöt t írók alkotásaira 
sem,-a haladó magyar polgári irodalom irá-
nyában kisebb megértést tanúsí tot t . Jelen-
tős ú j irányzatok képviselői mindig felmérik 
az irodalom megtett ú t já t , pályájuk szá-
mára levonják a tartalmi és formai konzek-
venciákat. A múlt irodalmának megítélése 
során a kibontakozó új hirdetői nem egy-
szer igen szenvedélyesen és túlzóan vizsgál-
ják felül, bírálják meg, vagy vetik el a kész 
eredményekét. Találunk ilyen elméleti heves-
séget Veres Péter cikkeiben is. Különösen a 
szubjektíve s korának irodalmi viszonyait 
tekintve egyik legfontosabb kérdésben : a 

8 Irodalomtörténet 

nép, a parasztság és munkásság életének 
valóságos, minden hamisítástól mentes ábrá-
zolásának sokfelé ágazó szövevényében. Nem 
az egyoldalú merev elutasítás álláspontjára 
helyezkedik, ettől megóvta politikai művelt-
sége, világnézeti tájékozottsága. »Türelmet-
lensége« abból fakadt , hogy csak a testileg 
átélt népismeretben hi t t , ahogy írta : »egy-
más sorsába nem hatolhatnak be (a társa-
dalmi osztályok), egymás életével nem 
azonosulhatnak semmiféle módon.« Ezért 
értékelte kevesebbre vagy ítélte meg egy-
oldalúan, csak gyöngeségeik' kiemelésével 
egyes íróink munkásságát, ezért állt bizonyos 
értetlenséggel a régebbi népábrázolás előtt. 
Elfogultsága 1945 után f.okozatosan eltűnt. 
Leglrisebb példáknak azokat a megnyilat-
kozásait, beszédeit idézhetjük, amelyek már 
nem kerülhettek bele az »Útközben« című. 
gyűjteménybe sem. 

»Türelmetlenségét« elsősorban az táplál ta , 
hogy .a városi kultúrát nem egyszer egészé-
ben néptől idegen kultúrának vallotta. 
Ezt a régi »város-ellenességet« csak az 
arányok polemikus eltorzítása adja : a kis-
polgári vagy polgári művészetben-irodalom-
ban több a haladó törekvés, a demokratikus 
gondolat, a fennálló rend bírálata, a becsü-
letes írói etika és útkeresés, mint ahogyan 
Veres Péter olykor áll í totta. A városi dolgo-
zók életében is tájékozódó írót nem illet-
he t jük valami parlagias »tnokányberciséggel«, 
nem mondhat juk egészében vagy döntő 
mértékben város-ellenesnek őt, akinek — 
vallomása szerint — egyik szellemi ébresztője 
József Attila költészete volt. A városban is 
(s elsősorban ott) lerakódó kapitalista kultu-
rális szennytől érthető módon irtózott, a 
mozigiccstől, a Zerkovitz slágertől, az üzleties 
újságírástól. 

A felszabadulás után megváltozik a nép-
kultúra ügyében vallott álláspontja, hiszen a 
történelem fordulata megteremti a lehető-
séget arra, hogy a sokszínű népművészet 
értékei beleolvadjanak a nemzeti kultúrába, 
ahogyan egyik 1951-es cikkében írja : a nép-
kultúra »igazi mozgalommá, gyakorlati nép-
művelési kérdéssé a felszabadulás után lett«. 
(Útközben, 110 1.) 1945 után a népkultúra és 
nemzeti kultúra egészséges viszonyát .keresi, 
ebben ad sok hasznos és megszívlelendő 
tanácsot. (Az Állami Népi Együttesek indulá-
sához, Népi Kultúrmozgalmak, Az író sze-
mével a városi kultúrversenyeken, A népi 
játékokról stb.) Kevés írónál tapasztalha-
tunk ily lelkiismeretes éberséget, s állandó 
figyelmet a szocialista kultúrforradalotn 
terén. Nemzeti közügyet lát a népdalok, népi 
táncok stb. színvonalas és mértéktartó elő-
adásában, az igazán népi interpretációban, 
mert »minden nép művészete igazi művé-
szet, a lelke, — szépérzéke és szabadság-
vágya — szól benne.« Rengeteg értékes meg-
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figyelést rejtenek magukban ezek a cikkek, a 
szakemberek számára is. Legnagyobb érté-
kük mégis — a részleteken túl — annak a 
népi ízlésnek ú j és ú j oldalról történő szo-
cialista megfogalmazása, amelyben tisztán 
szól a nép »szépérzéké és szabadságvágya«. 
Egyenlő figyelemmel fordul a falusi csoportok 
táncbemuta tó ja és az üzemek énekkari elő-
adása felé. A népi alapokon épülő szocialista 
kul túra ú t j á t egészen az iskolai oktatásig 
nyomon követi — sajnálatos, hogy az iskolai 
énektanítás .érdekében írt cikke, mások 
indítványával egyetemben, nem részesült 
kellő megértésben. 

A népi kul túra szocialistává növésével 
foglalkozó gondolatai évekkel előbb m á r . 
mintegy választ adtak a most lezajló »könnyű 
műfaj« vita sok felmerülő kérdésére. 

Az »Útközben« anyagát a népkultúráról 
szóló cikkek korántsem merítik k i .— sokfelé 
ágazó érdeklődésről tanúskodik a gyűjte-
mény. Veres Péter egyéniségének mindig 
egyik legrokonszenvesebb vonása volt a 
bátor kutatás , a lankadatlan keresés : a 
politika napi kérdéseitől az általános kultu-
rális feladatokig ter jedt figyelme. Semmi sem 
áll távolabb tőle, mint a gőgös, arisztokrati-
kus elzárkózás. Emlí te t tük már, hogy a fel-
szabadulás után munkásságában megvál-
toznak az arányok : elérkezett életében az 
az idő, amikor esztendőket szánhatott egy-egy 
mű megírására. Az arányok megváltozása 
nem járt együtt az ezerarcú élet dolgait 
fürkésző politikai szenvedély elsorvadásá-
val. Bár viszonylag kevesebb cikket, tanul-
mányt ír, az állásfoglalás hevülete nem halt el 
benne, sőt mintha nagyobb területek be-
járására késztetné. Tiszta erkölcsi parancs 
indította Veres Pétert régen is, most is arra, 
hogy a legkülönfélébb véleményekben han-
goztassa véleményét. A segítés igénye ösz-
tönzi szólásra : a nép javának örömei és 
gondjai beszélnek, mikor ő beszél, a nép 
mondja el véleményét és ellenvéleményét 
r a j t a keresztül az irodalom, a politika és a 
gazdaság dolgaiban. Érezrti mindig cikkei-
ben, hogy az íróság nem kevesebb számára : 
az író az »ország gazdája«. Ennek a szerepnek 
felelőssége és pátosza hangzik soraiból. Ezt 
a pátoszt helyenként megtörik felesleges 
kitérők, bőbeszédű elmélkedések, újraismé-
telt gondolatok — mégis ebben találjuk az 
»Útközben« különös jelentőségét : az »ország 
gazdájának« magatar tása ava t ja Veres Péter t 
a "felszabadulás utáni időszak egyik leg-
nagyobb hatású írójává. Ezért lehet"példakép 
a fiatal írónemzedék előtt. 

A népi realizmus hirdetése és számonkérése 
volt felszabadulás előtti publicisztikájának 
egyik legfőbb témája . Felfogása sohasem 
állt messze a szocialista realizmustól : negy-
venöt u tán gondolatai ezen a téren is tel-
jesebbé váltak, kitisztultak, biztos megala-

pozást nyertek. Irodalmi nézeteinek tisztulása 
együtt haladt politikai fejlődésével. Ú t j a nem 
volt egyenletes : egyes helytelen nézetek 
makacsul visszatértek cikkeiben. De akar t és 
tudot t tanulni a jogos bírálatokból és .minde-
nekelőtt a felszabadult nép helytállásából, 
munka lendületéből.. Innen van, hogy némely 
kérdésben előbb járt; mint a kritika. Meg-
jegyzései nem illeszkednek bele minden 
esetben a szocialista realizmus esztétiká-
jába, de legkisebb cikkeiben is van hasznos 
ötlet, megszívlelendő tanács, továbbgondol-
kodásra ösztönző szikra. Legfontosabbnak 
mégis az tűnik, hogy mit mond az irodalom 
fejlődési irányáról, hogyan rajzolja meg a 
jövendő feladatokat . 

Az új irodalom helyzete érinti legközvetle-
nebbül — ez kölcsönzi irodalmi jellegű 
cikkeinek egységét. Bármit vizsgáljon is f 
a ma írójának tennivalóit ku ta t j a . Közép-
ponti gondolata »Az irodalom nemzeti-
közösségi öntudatosító, osztályharcos fel-
szabadító és kulturális megtartó erejéről és 
jelentőségéről« szól, vagyis arról, hogy az-
igazi irodalomnak a népek életében hatalmas 
forradalmasító és nevelő hatása lehet s nem 
igazi irodalom az, amely ezt a hivatást nem 
képes betölteni. A jelen irodalmával való 
foglalkozás során következetesen két kérdés 
bukkan fel : a nép és a valóság ábrázolása. 
A sematikus kritika és a-semat ikus művek 
1953 júniusa előtti hódítása idején jelentős 
figyelmeztetésnek számított , hogy Veres 
Péter ennek a két, lényege szerint egy kér-
désnek megadta a kellő hangsúlyt. Volt egy 
időszak irodalmunk fejlődésében — 1951 és 
1953 között — amikór a szempontok tömege, 
árasztotta el az írókat : megszületett egy 
sereg rosszul értelmezett politikai-taktikai és 
esztétikai elv. Többen lát ták ezt a veszélyes 
tendenciát s Veres Péter érdeme, hogy ha nem 
is mindig közvetlenül, s néha túl általánosan, 
szintén harcba ál l t ezekkel a tendenciákkal 
gazdag élettapasztalatával és biztos ítéletével.. 

Több cikke foglalkozik az irodalom népi 
nemzeti céljait bemocskoló polgári dekadencia 
és kozmopolitizmus termékeivel. Szenve-
délyes bírálattal és elutasítással tekint a 
»nihilista« irodalomra, amely »nem igen hisz 
sem elvekben, sem hitekben, sem formákban, 
nem hisz önmaga létének értelmében sem«. 
A polgári dekadencia bírálata — a gionoiz-
mustól Roger Martin du Gard Vén Európá-
jáig —1 egész publicisztikáján végighúzódik. 

Irodalmi vonatkozású cikkei részben ön-
vallomások is : nyomon kísérhetjük a fel-, 
szabadulás után felderülő elbeszélőkedvének 
ú t ján a Próbatétel híres ajánlásától »a 
tipikusról« ta ro t t előadásáig. Epikájának 
hódításait magyarázzák jegyzetei : egyre 
többet foglalkoztatja az a folyamat, aho-
gyan a nagy klasszikusok »a valóságot eme-
lik költészetté«. »Beszéljenek a művek is« c . 
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Cikkében pályájára is visszatekintve így ír : 
»saját utamon is tapasztal tam, hogy a puszta 
tények leírása még nem irodalom. A valóság 
az író lelkében nemesedik irodalommá, az író 
lelkétől és a nép lelkétől kap fényt, színt, 
melegséget . . . csak belülről, az író lelkéből 
s a nép lelkéből, amelynek eggyé kell lennie, 
csaphat ki a tűz, amelyben irodalommá 
nemesedik a 'szürke' mindenpapi valóság.« 
Ennek a tűznek mind erősödő melegét 
érezzük újabb műveiben. 

Vágyott a nagy, értő közösségre, az igazi 
nemzetre, az író hivatását betetőző egye-
temességre. Jósol ta , hogy a parasztság »be 
fog érk-ezni rövidesen a nemzetbe és a törté-
nelembe is<<, a ki tagadot t hazátlanok hazára 
lelnek. 

A hazára-találásnak elsősorban króniká-
sa ő, de mint gondolkodó is rendkívül 
hasznos és megbecsülendő munkát végez. 

Béládi Miklós 

B A J Z A JÓZSEF : VÁLOGATOTT CIKKEK ÉS TANULMÁNYOK 

Válogatta, a bevezetőt és az ú tmuta tó t í r t a : Lúkácsy Sándor. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1954.) 

A magyar irodalmi kritika haladó hagyó- sebb darabjai is, nemkülönben a Toldyval 
mányainak marxista-leninista feldolgozása fo lyta to t t és Bajza egyéniségének és világ-
egyelőre még csupán a kezdeteknél t a r t . nézetének megértéséhez elengedhetetlenül 
Nemcsak kritikai örökségünk f.őkérdéseinek szükséges levelezésnek szemelvényei, — an-
rr.onografikus tárgyalására vállalkozó mun- nál is inkább, mert előszavában Lukácsy is 
káknak vagyunk meglehetősen szűkében, lépten-nyomon idéz ezekből á levelekből, 
elég keveset te l tünk eddig annak érdekében Önálló kiadványban megjelentetni Bajza 
is, hogy ennek az örökségnek legmaradan- műveinek ezt a részét egyelőre aligha voina 
dóbb, legtöbb tanulsággal szolgáló darabjai t indokolt, néhány ívnyi többletet viszont 
korszerű, könnyen hozzáférhető kiadások- bizonyára megért volna az, hogy új olvasó-
ban juttassuk dolgozó népünk kezébe. Bajza közönségünk ily módon Bajza munkásságának 
József válogatott cikkeinek és tanulmányai- minden lényeges oldalát megismerhette volná, 
nak az író születésének százötvenedik évfor- Egy remélhetőleg hamarosan szükségessé 
dulójára megjelentetett kiadásával a Szép- váló ú j kiadásban ezt a hiányt érdemes lenne 
irodalmi • Könyvkiadó ennek a már régóta pótolni. 
esedékes adósságnak jelentékeny részét tör- A gyűj temény jellege "által megszabott 
lesztette. A kötetet Lukácsy Sándor rendezte kéretek között a válogatás feladatát Lukácsy 
saj tó alá s ugyancsak ő írta hozzá a bevezető példásan oldotta meg. Bajza kritikusi és 
tanulmányt . irodalomszervező munkásságának minden 
• Bajza munkáiból évtizedek óta nem látot t szakasza és minden jelentős mozzanata elénk 
napvilágot komolyabb igényű válogatás, a tárul a kötetből. A terjedelmesebb írásokból 
régebbi kiadványok pedig —- így például a a szerkesztő biztos ítélettel választotta ki a 
Bodies Ferenc, illetve Négyessy László szer- legfontosabb, a mondanivaló lényegét tar tal-
kesztésében megjelent kötetek — egyáltalá- mazó részeket. Az epigramma teóriájáról és 
ban nem alkalmasak arra, hogy' hű és teljes a román-költésről s?óló esztétikai t anu lmá-
képet kapjunk belőlük Bajza írói alakjáról, nyok mellett kellő súllyal szerepel Bajza 
Ezek a gyűjtemények Bajza életművének híres, nagy polémiáinak anyaga, melyből a 
kevésbé jelentékeny, időszerűségüket vesz- korábbi válogatások csak elenyészően keve-
tet t részeit állították előtérbe. Aránytalanul set, vagy éppenséggel semmit sem ad tak 
nagy helyet ju t t a t t ák például l írájának s közre. Az irodalmi demokratizmus és a ma-
közöltek olyan, a mai olvasó szempontjából gas tudományos színvonal elveit győzelemre 
teljesen érdektelen írásokat, mint a gr. vivő Conversations-lexikoni-per dokumentu-
Koháry Istvánról és »A Telekiek tudományos mai, a Horvát István tudománytalan ábrán-
hatásáról« szóló dolgozatok, -r- a polemikus dozásait, délibábos nemesi nacionalizmusát 
és publicista Bajza ellenben tökéletesen kemény bírálat tal illető vitacikkek, és a kle-
e'lsikkadt. rikális-konzervatív reakció zsoldjába szegő-

A mi számunkra éppen Bajzának, a harcos döt t Csató Pál rosszhiszemű denunciációit 
kritikusnak van legtöbb mondanivalója. ragyogó vitakészséggel megsemmisítő polé-
A legsürgősebb feladat tehát kétségkívül . mikus írások Bajza sokfelé ágazó tevékeny-
Bajza válogatott cikkeinek és tanulmányai- ségének leglényegesebb, az irodalmi fejlődés 
nak kiadása-volt. De mégis helyes lett volna, szempontjából legnagyobb hatású oldalát 
ha mellettük helyet kapnak.ebben a kötetben muta t j ák be. A kötetben a színibíráló és a 
Bajza lírájának számra nem sok, legértéke- publicista Bajza is megfelelő számú szemel-
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