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„NE HAGYD ABBA!"* 
VERES PÉTER LEVELEZÉSE 

GARAI ISTVÁN TANÁR KÖLTŐVEL 1956-1968-IG 

Félreértések elkerülése végett már az első sorokban jelzem, hogy 
a címben említett „tanár költő" én magam volnék. 1915-ben a szlo-
vákiai Nagyölveden születtem. Egyetemi tanulmányaimat Pozsony-
ban és Budapesten végeztem. 

írásaimról Veres Péter nem egy alkalommal azt mondta, hogy 
sok a sérelmi érzés ebben a költészetben. Dehát mi volt az a sok sére-
lem, amely az első világháború után az északi végeken született nem-
zedéket, s köztük engem is ért már a krisztusi életkor betöltéséig? 

Az 1938-ban megnagyobbodott ország népének örömén igen gyor-
san túljutottam. A nagybirtok, a szegénység, a szociális kérdések 
kezdtek érdekelni. Az 1944-ben megjelent, ilyen tematikájú verseimet 
is tartalmazó könyvemet (A nyugatra szálló fellegekhez, Bács-Petrőc, 
1944) a cenzúra beavatkozására a nyomda nem adta ki: később Új-
vidékre szállították és elkobozták. A háborúból, a hadifogságból való 
visszatértem után állást nem kaptam szülőföldemen, áttelepítettek 
Magyarországra. A fájdalmak megírás után kiáltottak. Ez kapott 
hangot a Mesekirály c. könyvemben (Békéscsaba, 1948). Az ügyész-
ség elkobozta, engem két évi börtönre, állásvesztésre és 10 évi poli-
tikai jogvesztésre ítéltek. A törvényi mentesítést — hatalmas harcok 
árán — tíz év múlva megkaptam, tanári állásom visszanyertem. 

A levelezésről 

Veres Pétert először 1939. augusztus 14-én láttam Kassán egy 
diákkongresszuson. (A keltezést azért tudom ilyen pontosan, mert 
az ott tartózkodó Horváth Béla katolikus költő a Szabadító angyal 
c. verseskötetével ajándékozott meg. Az ajánlás mellett a keltezést is 
feltüntette.) Az aszkétikus külsejű parasztíró rám igen nagy hatást 
gyakorolt. A következő év húsvétján máris előadást tartottam róla 
szülőfalumban: Nagyölveden, mint harmadéves magyar—szlovák 
szakos, budapesti egyetemi hallgató. (Az alapvizsgát még Pozsony-

* Amint a szerző maga is megállapítja, Veres Péterrel folytatott 
levelezése sok problematikus elemet tartalmaz. Közlését mégis fon-
tosnak tartjuk, részben dokumentum-értéke, részben elvi következ-
tetései (sérelmi líra és közérdek, közérdek, közélet, igény és művészi 
érvényesség stb.) miatt. 

A szerk. 
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ban tettem le 1938 őszén.) Az 1940/41-es tanévben a budapesti Királyi 
Pál utca 12. szám alatt székelő Bolyai Kollégium lakója lettem. Itt 
az volt a szokás, hogy a vezetőség (Boros Lajos és Fehér Gyula) 
neves előadókat hívott meg, hogy előadásuk után egy-egy kérdést 
tüzetesen megvitassunk. Pontosan emlékszem: ebben az évben járt 
köztünk Erdei Ferenc, Móricz Zsigmond, Sinka István és — Veres 
Péter is. A bolyaisták között határozottan nagy tiszteletnek és szere-
tetnek örvendett „Péter bácsi", aki tőlünk körülbelül két évtizeddel 
lehetett idősebb. Már akkor megjelent könyveit szinte egymás kezé-
ből kapkodtuk. Ugyanekkor került hozzám — azt hiszem Püski 
Sándortól, akinek könyvraktárában segédkeztem egy alkalommal — 
Péter bácsi és Püski együttes fényképe. Hogy e képet megőriztem, 
Péter bácsit ez meghatotta, s egy alkalommal a legújabbakból kettőt 
is küldött meleg ajánlással. 

1956 őszén én kezdeményeztem a levélváltást, amely — néhány 
éves megszakítással — 1968-ig tartott. Veres Péter akkor a Magyar 
írók Szövetségének elnöke volt. Felmerül a kérdés: miért akartam 
kamatoztatni a csaknem egyoldalú ismeretséget levelezésemmel egy 
jelentős intézmény élén álló, országosan ismert íróval? — Azért, 
mert reméltem, hogy a szlovákiai magyarság kitelepítését érintő 
könyvem büntetőjogi következményei alól szabadulhatok ezáltal — 
és később tanári állásom is visszanyerem. Ez azonban csak jóval 
később következett be. 

Jómagam két hosszú levelét és tucatnyi levelezőlapját őrzöm. 
Sokan tudják Veres Péterről, hogy embersége és szerénysége, 

mások iránti figyelmessége és segítőkészsége következményeként 
elvi kérdésnek tekintette, hogy csaknem minden hozzá fordulónak 
— írójelöltnek, panaszosnak, sérelmeit előadónak — válaszlevelet 
vagy válaszlevelezőlapot írjon. Gyakoribb volt a levelezőlap küldés, 
ám jelentősebb ügyekben terjedelmes levelekben is kifejtette véle-
ményét. Most, hogy újraolvasom mind az ő, mind a magam leveleit, 
meg kell állapítanom, hogy kétségtelenül kordokumentumként is 
szerepelhetne e levelezés teljes anyagának a közreadása, ám ez terje-
delmi és egyéb okokból nem lehetséges: a magam levelei túl hosszúak 
és sok panaszt, sérelmet tartalmaznak. Viszont Veres Péter levelei 
— ha nem módosítják is írói arcát, de erkölcsi-politikai énjéhez 
értékes adalékként szolgálhatnak. 

Most pedig következzenek a levelek megírásuk sorrendjében. 

1. 

Kedves öcsém! 
Egyelőre csak nyugtázom a küldeményt. A levelet és a 

Mesekirály címverseit elolvastam. Erőt és eredetiséget érzek 
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benne. És persze „túlpolitizált" emberi lelket. Erre ennek a 
léleknek oka van, de ezt nem mindenki látja be. Egyszóval 
nem merek ígérni semmit, hiszen még nem is tudom, mi van 
a zsákban. Tele vagyok gonddal, bajjal — ne vedd hát rossz 
néven, ha nem lesz azonnali eredmény. Nem tőlem függ! 
Nekem semmi hatalmam — s szavam is csak elszáll a szélben. 

1956. okt. 1. 
Üdv. Veres Péter 

2. 

Kedves öcsém! 
A tegnapi futtában írt lap után, most íme másik lapot 

kellett írnom. Ámbár a hozzád hasonló ügyes-bajos emberek-
től is —, de azoktól is, akiknek csak olyan bajaik vannak, 
hogy írók szeretnének lenni, olyan tömegirományt kapok — 
különösen a közgyűlés óta —, hogy már alig bírok úrrá 
lenni a levélanyagon, mégis a tegnapi beletekintés után átfu-
tottam a többi verses füzetedet is, meg az okmányaidat is. 
Mindezeket én átadom Erdei Sándor főtitkárnak, mert a 
hasonló ügyek elbírálása az adminisztráció kötelessége. 
(Remélem, most már jobban teljesíteni fogja, mint eddig. 
Persze nem szabad elfelejteni: az írószövetség csak egy 
egyesület és nem hatalmi intézmény.) De ugyanakkor a saját 
fejemre ütök: itt valamit nem értek. Hogy lehet az, hogy 
én, aki önmagam előtt még most is, öreg fejjel is úgy tetszel-
gek, hogy jó emlékezetem és jó szemem van, egyáltalán nem 
emlékszem rád? De Nagyölvedről jut eszembe egy másik 
felvidéki fiúnak: Ölvedi Jánosnak a neve. Mit tudsz róla? 
A Márciusi Front körül hallottam a nevét. A tiédet nem 
hallottam. Pedig ezekben a versekben erő és eredetiség van. 
Nem nagyok, de jók és igazak. Persze mind saját kiadásod-
ban jelent meg: ez kész szerencsétlenség induló költőre. 
Soha se próbálkoztál a folyóiratoknál? — Nos, nem tudom, 
lesz-e eredménye, de megpróbáljuk. De te is harcolj és ne 
szégyenkezz, mert ezer itt a baj. Üdvözlettel Veres Péter 
(Bélyegző kelte: 1956. okt. 2.) 

14 TtRS/2 
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3. 
Ajánlott levél a Magyar írók Szövetsége cégjelzéses papírján. 
1956. okt. 11. 

Kedves öcsém ! 
Amint azt hiszem megírtam, a múltkori küldeményedet 

átadtam Erdei Sándor főtitkárnak azzal, hogy fordítson rá 
gondot minden vonatkozásban. Persze meg kell hogy mond-
jam : az írószövetséget, különösen a közgyűlés után elárasz-
totta az a sok baj, amely az országban összegyűlt — és pedig 
nemcsak a félreszorított írók bajai özönlenek ide, hanem a 
szerencsétlen parasztság kínjai is. Egyebekről nem is szólva. 
Mit tehetünk? Hatalmunk semmi. Az írószöv. csak egy 
egyesület és egyelőre szellemi hatalma van valamelyes. De 
milyen nehéz a jóakaratot intézkedéssé változtatni. És aztán 
akármennyire hirdetik is — mondjuk Háy Gyuláék is — 
az igazmondást, de azért ők se szívesen látnák, ha elkezde-
nénk egyszerre csak minden kérdésben az igazmondást, és 
elkezdenénk kérdezgetni, kik szerkesztik a lapokat, kik ter-
jesztik a „kultúrát" és a többi? 

Mindezt csak azért, hogy ne legyenek illúzióid - nem olyan 
egyszerű dolog az emberség és az igazság érvényesítése. 
Boros Lajosra emlékszem, de nem tudom, hova lett. Fehér 
Gyula újságíró valahol. Régebben parasztpárti megyei tit-
kár is volt. Nem sok vizet zavar. A békéscsabai dolgodról1 

semmit sem hallottam. Pedig nem hiszem, hogy elfelejtettem 
volna. Betkóra és másokra is emlékszem onnan. 

A versekről nem írtad meg, mit csináljak velük. Nem 
hiszem, hogy közölnék. Hogy miért? A magyarázat hosszú 
volna s neked magadtól is érezni kellene. Pedig különösen 
„A magvukirtók haláltánca" nekem nagyon fontos és nagy 

1Ez a „békéscsabai dolog" az volt, hogy engem a Parasztpárt 
1947-i tagrevíziója során nem igazolt a Lángoló erdők c. kötetemben 
található korábban írt, de csak akkor kiadott „istenes verseim" 
miatt. 
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ügyet markol meg. (Nem tudom ismered-e az én felfogásomat 
ebben a kérdésben?) 

De a vers mégsem olyan győzedelmesen szép, hogy le tud-
ná győzni a témában rejlő veszedelmeket. Gondold át újra és 
írd meg szebbre, nagyobbra. Gondolj az Illyés Gyula szek-
szárdi menyecskéjére. Nagy vers és benne van az is, amit te 
mondasz, csak nem így. Ez így nagyobb volna, de ézsaiási 
hang kellene hozzá. Mi a baj az egész költői világodban? 
Szerintem a mindenütt kiérezhető egyéni sérelmi érzés. Van 
okod rá, de ezt az olvasó nem tudja. S ha a saját fájdalmaidat 
nem tudod közüggyé emelni, akkor hiába minden szenvedé-
sed. — Nem tudom, értesz-e engem, vagy újabb töviseket 
szúrok a szívedbe? Nem is folytatom tovább a tanácsadást, 
csak azt azért hadd tegyem még hozzá, hogy ha nem veszed 
szerénytelenségnek, gondolj az én életutamra. Még 1945 
után is! Nem tudhatod, milyen megaláztatásokat kellett 
elviselnem műveletlen és korlátolt emberektől, akik amellett 
nem is konyítottak a magyarsághoz, mint nemzethez és 
emberi közösséghez. Vagy arról beszéljek, hogy leégették 
fejem felől a házat, máskor kigyulladt a miniszteri szoba, 
harmadszor a nevemben és aláírásommal — amelyet persze 
hamisítottak — gyalázó levelet küldtek a szovjet nagykövet-
nek. Aztán spiclikkel vettek körül. Nem olvastad az Almás-
kertet? De hagyjuk, majd ha élünk, megírjuk. Csak azért 
mondtam el, vizsgáld meg a Három nemzedéket, Almásker-
tet, Rossz asszonyt, Pályamunkásokat s a többit, hogy kiér-
ződik-e belőlük a személyes sérelem, a megtaposottság. Gon-
dolkozz ezen és ne engedd, hogy úrrá legyen rajtad az a szem-
lélet, ami már majdnem üldözési mánia sok magyar értelmi-
séginél (és ennek Szabó Dezsőnél is, Németh Lászlónál, Sin-
kánál, Erdélyinél és nálam is megvan a tárgyi alapja), mert 
így nem lehet győzni. Gondolj a Számadásra — azt írod, 
olvastad — „Különbnek lenni". Nehéz, de ez kell, más-
különben bennszülöttek maradunk . . . A fényképet vissza-
küldöm. Jó kép ez, nekem nincs meg. Küldök öregebb 
képeket is. Üdv. Veres Péter 

14* 
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4. 

Levelezőlapon, postabélyeg kelte: 1956. X. 14. 

Kedves öcsém! 
Sietve küldöm ezt a lapot a tegnapi levelem után. Ez a 

Sió-vers igazi líra. Ebben már a személyes élmény közüggyé 
emelkedik, mert benne van a lelki nemesség éthosza; az 
igazi szerelem, szívbéli érzés közügy, mert az ember olyan 
állatfaj, amelynek „erkölcse", helyesebben éthosza van. 
Átadom valamelyik folyóiratnak. Mit gondolsz, melyiknek 
adjam? A Csillagnak? Most Kónya és Benjámin szerkeszti. 
Vagy az Életképeknek? Ez Kuczka Péter szerkesztésében 
novemberben indul. Tervezzük a népi írók új folyóiratát, az 
„írás"t , de még nincs se engedély, se papír. Ha felszakadt 
benned a lélek, írj csak, írj — de ugyanakkor fékezz és 
rostálj is. Az I-ben és a IH-ban nagyon szép, megragadó 
sorok és strófák vannak. A IX. is érett, szép és kevésbé 
szónokias. A XI. pedig majdnem megrendítő. Én azt mon-
danám, éld át az egészet és szüld újra. A szólamos részeket, 
a litániaszerűségeket hagyd el és tömöríts: nagy vers lesz! 
A Szabó Lőrinc individualista lírája bármennyire őszinte, 
engem hidegen hagy, de ebben benne van a varázs. Gondol-
kozz ezen! Üdv. Veres Péter 
5. 

Levelezőlapon. Postabélyeg kelte: 1963. V. 20. — Szolnok 

Kedves öcsémbarátom!2 

Egyelőre csak nyugtázom a levelét és a verseket. Nem 
voltam itthon és ezért késik a válasz. Most is mennem kell. 
(Szolnok, Karcag — könyvheti buzgólkodás, de én nagyon 
régen : 15—16 éve nem jártam ezeken a helyeken) és ezért 
elnézését is kérem. Emlékszem különben a jónéhány év előtti 
levelezésünkre. A levél többi részére most nem is térek ki, 

2 Hosszú évkiesés (1956—63) miatt vált át magázásra. 
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mert mindjárt mennem kell. A Ballada egy asszony visszeres 
lábairól című verset a köteg tetején azért elolvastam. Szép, 
igaz. 

Üdvözlettel : Veres Péter 

6. 

Kedves öcsémbarátom! 
Elnézését kell kérnem a késedelmes válaszért. Mint már 

írtam, nagyon hajszás volt ez az egész tavasz. Most egy hétre 
idemenekültem Balatonakarattyára, hogy dolgozzak is vala-
mit. (Közben meg kellett kapálnom a kertet is, az is dolog.) 
Voltaképpen nem is értem, hogy miért nem közlik a verseit. 
Vagy nem is próbálkozik? Nem hiszem, hogy olyasfajta 
káderezés folyna, mint azelőtt, hogy ti. nem a verset nézték 
meg előbb, hanem azt, hogy „ki ez a pasi?" honnan jö t t? 
mit csinált meddig, nehogy a szerkesztő üsse meg érte a boká-
ját. Úgy látom, olyan emberek írásai is megjelennek már, 
akiket azelőtt távol tartottak az irodalomtól. 

Azt hiszem azonban, más itt a baj. A szerkesztők nem tud-
nak letenni arról, hogy az elfuserált előbbiek helyett megint 
csak ők neveljenek maguknak írókat, költőket, akik majd pon-
tosan azt fogják írni, amit ők kívánnak, amit úgyszólván meg-
terveznek. Persze csalódnak, újra és újra csalódnak. Vagy a 
„futtatott" fiatal írók, költők tehetségében vagy abban, 
hogy azok az ő nótájukat fújják. Hogy lepik el az újabb és 
újabb verselők a magyar irodalmi mezőket, miközben maga 
az igazi költészet, az amelyik még holnap is költészet lesz: 
pang. Nemcsak alulról, a nép — az olvasók — felől veszi 
körül a süket érdektelenség, hanem felülről is, mihelyst úgy 
érzik, hogy ez se az lett, amit akartunk s vártunk. 
De térjünk a tárgyra: 
Ha én lennék szerkesztő valahol, A sértettség mélyeiből 
címűt okvetlen közölném : szép és igaz írás. Tiszta szív hangja. 
A Meditáció is! Persze, sejtem a szerkesztők szempontjait: 
szubjektív, személyes líra! Dehát Istenem, milyen legyen a 
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líra ? Nem szubjektív és személyes a Majakovszkijé ? Hát az 
Attiláé? Vagy az Illyés Gyuláé, Szabó Lőrincé — Petőfiről, 
Csokonairól nem is szólva ! Még Horatius is ezért él örökké ! 
Az Erdőtüzek lám, hasznos is. Talán a kelleténél is tankölte-
ményibb. De szép sorok vannak benne. Én tudom, mert 
szeretem az erdőt, s az Alföldfásítás országos felügyelője is 
voltam. Gondolom, ezt azért valahol leközölték. (A kommu-
nista köpönyeg alatt rejtőző sznob-literátor persze erre meg 
azt mondja: kár, hogy didaktikus!) 

A Stafétázó is közlésre méltó, a Dugovics posztján is, 
de tulajdonképpen mindegyik. Nem gyerekdolgok ezek már. 
S ha mégis mondhatnék valamit most már nem a szerkesztők 
érveiből és csengetéseiből, hanem a magaméból, az a követ-
kező lehetne : A tegnapi történelemből és a tegnapi életérzés-
ből (amelyet emberileg teljesen indokol a kegyetlen egyéni 
sors) származó szólamszerűségek, eszméknek, gondolatok-
nak, jelszavaknak (nép, szabadság, igazság, emberség stb.) 
halálos komolyan vevése szép erény. (Háromkötetes regényt 
írtam a „baloghságról". A Balogh-család története.) „Meg-
dögölni lehet, de rongy emberré válni nem lehet" — írtam 
ebben egy helyen és idéztem már sokszor. — Ez vagy te. Ez 
vagyok én is, de nekem szerencsém, hogy paraszt vagyok s 
a munkásmozgalomban nőttem fel. És persze talán rugalma-
sabb természet is vagyok. „Meghajolni, de önmagunkat fel 
nem adni". (Olvasónapló, Indiánok stb.) A Negyvenesek 
nemzedéke meg is mondja, amit én e levelem elején mond-
tam. Gyerekeket futtatnak, mert azt hiszik, azokból lesznek 
majd jó igáslovak, akik a hazugságok nehéz szekerét is bír-
ják. „Igaz haragomban" stb-re mit mondanak a szerkesz-
tők: ez egy naiv ember, maradjon magának, csak a baj sza-
porodik vele! 
„Consummatum est": szívemből szól, jól tudod s véresen 
igaz. A lányaimnak 4 —4 van, (az ötödik az egyiknél meghalt 
a háború idején, a másiknál most van várandóban), s mind-
egyik emellett házépítésbe is kezdett. Évek óta építik. Főleg 
a nyári szabadságuk idején és vasárnaponként. „Négy őr". 



445 Dokumentum 

Ez is. Nem „verselés", hanem igaz szó. A „Merénylet" is. 
A többi is. 

De mit mondhatnék még, aminek valami haszna lehetne ? 
Tanácsot nem merek adni. Okos ember vagy, írómódra is 
intelligens, de a bőrödből nem bújhatsz ki. Lelkialkatod 
kalodájába vagy zárva. És ez ma a szerkesztőknek: vészes, 
vádoló szubjektivizmus. Nem lehet rajtad változtatni, tehát 
nem lehet rajtad segíteni, ezért nem is érdemes veled — nekik 
foglalkozni. Nem lehet belőled használható embert faragni, 
amint már mondtam. 

Mit tudnék én ehhez még mondani? Metamorfózis, de 
nem olcsóbbra, hanem magasabbra! Dialektikus látás, dia-
lektikus életérzés, történelmi jelenlét, a „szellem stratégiája" 
— mit mondjak még? 
A saját énedből, a saját természetedből kell kiindulni. A túl-
ságosan sérelmi töltésű verseket, amelyeket — tudom - muszáj 
megírni, nem muszáj elküldeni. Tudnod kell, hogy mit közöl-
hetnek le. Szűk a világod, önmagad körül keringsz, ez becsüle-
tes dolog, de nem elég! Tele a világ ténnyel, jelenséggel, fűk-
kel, fákkal, virágokkal... Értsd jelképesen : mindennel. A szub-
jektív igazságoknak az objektív meglátásokadnak jogcímet. 
De mindezt te is tudod, minek prédikálok ! 
Balatonakarattya, 1963. jún. 10. Üdvözlettel: Veres Péter. 
Ui. Nem írtad, a kézirattal mit csináljak? Visszaküldjem 
vagy elküldjem valamelyik kiadónak vagy szerkesztőségnek ? 
Ebben az összeállításban reménytelennek érzem. 
Még egy ui. Elnézést, amiért az írás hevében tegezésre vál-
tottam át. Nem vettem észre. Maradjon így. Lehet, hogy 
már előbb is tegeztelek. 

7. 
Levelezőlap. A bélyegző kelte: 1963. VII. 17. 

Haj, haj kedves öcsém, minden okod megvan rá, hogy azt 
mondd : ez is csak olyan, mint a többi ! No egyszóval az egyik 
kéziratcsomagod kinn maradt Akarattyán, a másik meg, 
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amelyik ide érkezett, itt maradt Pesten. Közben sok más 
kötelesség — írói és másféle — kötött le. Holnap pedig kora 
reggel megyek az Alföldre és néhány napig odaleszek. 
(Gyerekeim vannak odalenn és képviselő is vagyok.) Éppen 
csak hogy bele tudtam nézni a második küldeménybe. 
A levelet persze elolvastam. Most már másodjára, mert a 
múltkor már volt a kezemben. Sajnos, amint — azt hiszem — 
tudod, nincs se titkárom, se kéznél lévő gépírónőm : mindent 
magamnak kell csinálni. De ettől eltekintve, amint jól sejted, 
ez a keserű hang, ha ezerannyira igaz és konstruktív is, nem 
megy. Csak azokon kapnak, akikről úgy vélik, „meg lehet 
nevelni". Égbekiáltó naivitás, hisz akit meg lehet nevelni 
— íróban — azt már nem is érdemes megnevelni, de ebből 
nem tudjuk őket kigyógyítani. Most abbahagyom, de majd 
visszatérek rá. Veres Péter 

8. 
Levelezőlap. Postabélyegző kelte: 1967. I. 20. 

Kedves öcsém! 
Bizony, bizony igazad volt a kísérőlevélben : immár hetek 

óta egyebet se csinálok, mint azzal foglalkozom, hogy 70 
éves vagyok. Illetve hogy az ezzel kapcsolatos és nemcsak 
üdvözlő, hanem választ is kérő levelekre válaszolgatok. 
A tiédre sem halaszthatom tovább a köszönő választ, ámbár 
a verseket még nem olvashattam el. A levelekre azonban 
muszáj válaszolni, mert addig nem tudok a magam munká-
jához fogni, amíg a mások dolga az asztalomon van. Mégis, 
miközben ezt a levlapot írom — belenéztem az Anyanyelv c. 
versbe. Igen: ez érett, szép, igaz beszéd. Kár volna, ha a fiók-
ban maradna. Az se ártana, ha még elő-elővennéd és vala-
micskét gazdagítanád. Én például a „drága szent kenet" 
régies szólamot mással helyettesíteném. De ne avatkozzunk 
bele! Üdv. Veres Péter 
(Levelezőlapon az író keltezése és a bélyegző kelte azonos : 
1967. I. 20.) 
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6. 

(Levelezőlap, a postabélyegző kelte: 1967. I. 20.) 

Kedves Garai István! 
Olvasom a többi verset is. Most az Izisz van előttem. Szép 

és igaz írás ez: Vörösmarty lelkülettel írták. (Nem Vörös-
marty-utánzás). Sok megragadó költői kép, hasonlat, ere-
deti kifejezés („hogy elszikkadnom homokon nem kellett, 
s hogy nem maradtam teve-csontváz mellett") van benne, 
de költőies szólamokkal keveredve. „Mint fészekaljnyi pihés 
kis madár a lucernásban, míg anyjára vár" — de én így 
fejezném be valahogy: „ki zsákmány után jár az életmező-
ben" vagy valami hasonlót, mert így homályos a sor: ki az 
alany, az anya vagy a kiscsibék? 
„Ó két harang!" Remek, de a csodás szó már túlhasznált, 
banális. És így tovább : gyöngyök és kavicsok . . . Végülis : 
úrrá lesz a költőn a retorika, aminek okát, forrását ismerem, 
értem — hogyne, hisz negyven éve birkózók véle, de mint 
már sokszor elmondtam: a retorika a költő — és az író — 
legnagyobb ellensége, mert őt magát is megtéveszti. (Lásd 
Vörösmartyt, Petőfit, Adyt, Illyést!) Bocsáss meg ezért az 
önkéntelen tanácsadó modorért, de ha már egyszer elküldted 
a verseidet, nyilván azért küldted, hogy lássam és szóljak 
róluk. A kisebb versek érettebbek. Ne hagyd abba! 
Üdv. Veres Péter 

10. 
Levelezőlap. Postabélyegző kelte: 1968. nov. 18. 

Kedves öcsém! 
Rég nem hallottam rólad. Egyelőre azt kérdezném, ezek 

a versek voltak-e már szerkesztőknél? És mit mondtak, ha 
egyáltalán mondtak valamit? Ez a gondolkodás és ez az 
életérzés nekem (eltekintve a majdnem mindenütt jelenlévő és 
jogos sérelmi alapérzéstől) nagyon szívem szerint való. Leg-
feljebb azt jegyezném meg, hogy az író a költő — lírája 
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erősen közéleties ugyan, de elsősorban nemzetközösségi és 
népi-forradalmi értelemben, és ez azokon a helyeken, ahol 
döntenek, ma még nem cikk. Illyésnek elnézik, de csak 
neki! — és nincs tovább. Tőlem — nem lírában — szintén 
leközölnek egy és mást, de én nagyon tudok fogalmazni, ha 
szabad ezt mondani — és amellett a szocialistaságom mind 
kevésbé vitás az értelmes vezetők előtt. Mint vers, nekem a 
Katona érződik kimagaslóan jónak. Konstruktív írás, de 
ha akarom, szatírának is tekinthetem. Nem próbáltad meg-
jelentetni? Üdvözlettel: Veres Péter. 

11. 

Kedves öcsém! 
Elnézést a késésért. Odajártam az országban (Szeged-kör-

nyék, Győr, Balmazújváros) és nagyon felszaporodott a 
postám, mert én helyettem senki sem írhat választ. Azt 
írod : a Kortárssal is, az Űj írással is volt már levélváltásod. 
Annak tehát nem volna jó íze, ha én a saját „tekintélyem-
mel" „nyomást gyakorolnék" a szerkesztőkre. Mellesleg 
fütyülnének rám. A saját kézirataimat is visszaadják, ha nem 
fér bele a „profilba". 

Egyébként onnan, veletek vizavi, a Balaton északi partjá-
ról Illyés Gyula már beprotezsált egy költőt, azt hiszem, a 
Kortárshoz — és mi lett belőle? Pár verse befutott, utána 
semmi. Ellenben próbálkoztál-e már a Jelenkornál, Alföld-
nél, Életünknél? Vagyis: hova küldjem? A versek jók és 
főleg eredetiek, de ez ma nem elég. Hogy mi kell? Óh! 
Üdv.: Veres Péter 
1968. december 4. 

12. 
Levelezőlap, a postabélyegző kelte: 1968. december 16. 

Kedves öcsémbarátom! 
Elküldtem a verseidet az Alföldnek, de megvallom, nincs 
sok reményem. Nem tudnám hamarjában pontosan meg-
magyarázni, de én is érzek valami olyasféle „de"-t, mint a 
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szerkesztők. Mi lehet ez? Talán a sérültség érzése túlerősen 
érvényesül a versekben, vagyis az áttétel, a transzformáció 
nem tökéletes. Talán így világíthatnám meg: Ha az én ter-
mészetes sérültségi érzésem (gondolj a Számadásra : szerelem-
gyerek vagyok!) és mindaz, ami egész életem során — sőt 
még ma is! — történik velem, nem transzformálódik és 
nem szublimálódik át egyéni bajból közüggyé, íróvá lehet-
tem volna-e? Aligha. Ne túlpolitizált érzéssel írd meg, amit 
meg kell írnod. Üdvözlettel: Veres Péter 

GARAI ISTVÁN 

VALLOMÁSOK A KÖLTÉSZETRŐL 

1968 őszén egy irodalomszociológiai felmérés részeként 96 magyar 
költőhöz juttattam el (ebből 62 válaszolt) az alábbi kérdéseket: 

1. Hány kötete jelent meg? 
2. Véleménye szerint szüksége van-e egy költőnek ún. polgári 

foglalkozásra, és önmagának milyet kívánna ? 
3. Milyen korábbi (vagy jelenlegi) foglalkozását nem űzné szíve-

sen? 
4. Vállalná-e a vidékre költözést? (Ha jelenleg vidéken él, és al-

kalma nyílna rá, elköltözne-e Budapestre ?) 
5. A vidéken élés a fővárositól eltérő anyagi és publikációs gon-

dokon kívül mit eredményezhet egy költészetben ? 
6. Melyek azok az események az életében, amelyek már saját 

megfigyelése szerint is többször nyújtottak jelentős élményeket? 
7. Kedvenc foglalatossága szabadidejében (az íráson és olvasáson 

kívül). 
8. Mi a véleménye a költészet hatékonyságáról napjainkban ? 
9. Mi a véleménye a költészet jövőjéről? 

10. Milyen kérdéssel egészítené ki ezt a költőknek szánt felmérő-
lapot (s egyben válaszát is kérjük) ? 

A vizsgálat célja líra és életforma kölcsönhatásának elemzése volt. 
Bár a kísérő levélben jeleztem : névaláírás nélkül is örülök a válaszok-
nak, a költők nagy része aláírta a kérdőívet. 

Az elmúlt másfél évtized alatt a címzettek közül többen meghaltak. 
A lezárult életművekhez érdekes adalékkal szolgálnak a megmaradt 
válaszok, amelyeket betűhíven közlök. 


