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1. Nagyon sajnálom, hogy megbántottam Veres Pétert, személye rokon- 
szcnvet keltett bennem első s egyetlen találkozásunk alkalmával, műveit 
mindig érdekkel olvasom. Neve csak példaként került cikkembe, írhat
tam volna helyette Szabó Pált vagy X. Y.-t is. Mégis, megkövetve őt 
a tüsökért, mibe akaratomon kívül lépett az én kolumnámon, hadd kérd
jek tőle kettőt:

ha ő senkiről sem írt semmit, akkor hogy lehet az, hogy egy fiatal író 
magára ismert „az egyik népies író” megjelölésben, s haragját tudtul adva 
azt mondta, hogy „haragszik ám Veres Péter is”?

Mi az oka annak, hogy ha a népies szót csak leírom csupán, mindjárt 
akad valakinek rekriminálnivalója rajtam?

Személyes igazam érdekében több mondanivalóm nincs is. Csak annyi 
még, hogy megismétlem sajnálkozásomat, mert igazán nem Veres Péter 
az, akit bántani kell ma Hunniában.

2. Gyulai Pál azt írta: „A népies, melyből politika és költészet egyképp 
divatot csinált, téveszmék anyja lön. . .  A népies és műköltőileg szépet 
nemcsak külárnyalatokban, de a legáltalánosabb bellényegben egy
mással ellenkezőnek hiszik. . .  A költészet egy és örök legproteusibb alak
jában is . . .  Én nem bánom, keressék elő a hatás minden eszközét, csak 
tegyétek azokat a szellem szolgáivá, vegyetek akárhonnan anyagot, csak 
teremtsetek belőle.” (Pünkösd napja. Szépirodalmi Lapok, 1853.)

3. Item Gyulai Pál: „Az irányregény nem valami derék geme, legalább 
az esztétika folyvást tiltakozik ellene, mert rendesen valamely politikai 
párt vagy vallásos felekezet érdekében készül, valamely rendszert vagy 
reformot akar reánk vitatni, s eszméi kedvéért az esztétikai célt mellékes
sé, a költői cselekvényt az absztrakció szillogizmusává, a személyeket



pusztán eszmék hordozójává alacsonyítja.” (Jókai legújabb regénye. Szép- 
irodalmi Figyelő', 1862.)

4. Az irodalom nincs önmagáért ugyan, de éppúgy megvannak sajátos 
belső törvényei, mint minden emberi alkotásnak. Ezeket a törvényeket 
éppúgy tiszteletben kell tartani, ha meg akarjuk az irodalmat azon a ma
gaslaton tartani, ami megilleti, mint ahogy a szociológusnak nem szabad 
anyagát novellisztikusan, poentírozva interpretálni. Az író csak egyféle
képp segíthet nemzetén, ha jó műveket ír. Dickens regényei sokat segí
tettek a gyermekmunkások helyzetén, s a börtönügy reformjához is hoz
zájárultak, de ez nem az író szándékának, hanem tehetségének sikere volt. 
Másrészt Proust regényei sokkal jobban meggyőzik az olvasót arról, hogy 
bizonyos életformák idejüket múlták, mint sok népi írásmű. A méltóságos 
asszony szexuális zavarairól írott mű lehet pontosan olyan jó szolgája 
a szegényparaszt ügyének, mint amilyen rosszul vagy sehogy sem szol
gálja a szegények ügyét némely parasztregény. Mindez természetesen 
járulékos értéke az irodalmi műnek! Az író esztétikai értékek megvalósí
tására van hivatva, nemzetét formák harmóniájával gazdagítja, a tökély 
szemléletéhez szoktatja olvasóit. Hogy ehhez honnan veszi tárgyát, az 
teljesen közömbös. A hatás ereje a fontos, az az érzék a fontos, amit műve 
növel, mely majd más téren is sóvárogva fogja keresni a tökéletesség élmé
nyét. Például a közállapotok terén.

5. A parasztírónak éppúgy nem kötelessége vagy kiváltsága, hogy műve 
közvetlen környezetével foglalkozzék, mint ahogy a polgárosult író nem 
kötelezhető arra, hogy ne a polgári környezetét vegye műve nyersanya
gául. A származásnak nincs köze az író tárgyválasztásához. Az író szuve
rénül választja ki hőseit onnan, ahonnan akarja. A társadalmi osztály- 
határok mesterséges megmerevítése az, ha valakit csak azok a kérdések 
érdekelnek, melyek közvetlen sorstársait érintik. A népnek lehet jó fia, 
de nemzetének még nem tagja az, akit jobban érdekel egy sárréti fattyú 
története, mint egy pesti bank bukásának regénye. Romain Rolland 
éppúgy írhat jelentős művet francia létére a németekről, mint ahogy a job
bágyivadék Arany eposzt a középnemességről, a falusi Móricz Zsigmond 
a pesti polgárságról. Ha egy környezettel nagy élmény közösségben élek, 
nincs sürgősebb feladatom, mint olyan környezettel megismerkedni, mely-



lyel még nem élek élményközösségben, hacsak nem akarom homokba 
dugni a fejem.

6. De hiszen ezt Veres Péter is tudja. Harag hát ne legyen, inkább győz
zük meg a többieket közös igazunkról.


