ÖRÖKSÉG

VERES PÉTER LEVELEIBŐL
Diákkori olvasmányélményeim közül nagy hatású, talán legmaradandóbb volt
Veres Péter Számadása. Innen kezdődött az a figyelem és tisztelet, ibeosülés és szeretet, .talán barátság is, amely az íróhoz fűzött. Kapcsolatunk jobbára alkalmi beszélgetésekre, levélváltásokra korlátozódott, s fő témája az írónak általában és főleg
Veres Péternek nyelve, stílusa volt.
Levelezésünk 1941-ben kezdődött, amikor előadásra hívtam az írót Sopronba.
Ugyanilyen indítéka volt utolsó levélváltásunknak 1967-ben, Szegeden. (Az első levelek — sajnos — elkallódtak a háborús idők zűrzavarában.)
1953-iban írtam első nagyobb dolgozatomat Veres Péter stílusáról (a Magyar Irodalomtörténeti Társaság felszabadulási pályázatán pályadíjat nyert munka részletét).
Ezt a tanulmányt megküldtem iaz írónak. Veres Péter hosszú levélben válaszolt.
(A levelet a szerző hozzájárulásával annak idején közöltem az Űj Hang-;ban 1954/
8—9: 118—27; Közös gondjainkról című kötetében az író is közzétette 1955. 215—9.)
Ettől kezdve a Veres Péter stílusával foglalkozó dolgozataimat kéziratban vagy különnyomatban rendszerint megküldtem az írónak. A válasz sohasem maradt el. Ezeket a válaszokat sorakoztatom most fel.
A levelek közlésében természetesen pontosan, betűhíven követem az eredeti,
mindenkor kézzel írott szerzői írásmódot. Az ékezetek alkalmazásában azonban csak
fakszimilében volna visszaadható a teljes pontosság. A magánhangzók ékezésében a
hosszú magánhangzót jelző vonás és a rövid magánhangzót jelölő pont között aligalig tesz különbséget a feltoluló gondolatok nyomában mindig elmaradó kéz. Pl. az
egymás mellett álló én íróként talán szókban előforduló öt hosszú magánhangzó
egyike sem kapott hosszú ékezetet. De ugyanígy nem különböztethető meg a jó ügy
érdekében szavak magánhangzóinak hosszúsága vagy rövidsége sem. Máskor viszont
világosan, jól megkülönböztethető a szavak ékezetes jelölése. Tehát az elnagyoltabb
írásmód nyilván a sietség, a gyorsabb írás következménye. Ezért, ahol az ékezés
egyértelműen világos, ott a másolat is ehhez igazodik, ahol az ékezés bizonytalan,
ott a helyesírás szerinti ékezést ¡alkalmaztam. Ezt annál inkább tehettem, minthogy
Veres Péter kézírása egyébként alig tér el az általános helyesírási szabályoktól.
Az írásmód egyéni sajátosságának tekinthető az az eljárás is, hogy Veres Péter
a sorvégeken legtöbbször nem használ ¡központozást még olyan helyzetben sem, ahol
egyébként pontosan követi a helyesírást (pl. azonos mondatrészeket elválasztó vesszőt
pontosan alkalmaz sor közben, de nem használ sorvégen). Az ilyen helyzeteket zárójeles [sorvég] jelzéssel tüntettem fel.
BENKÖ LÁSZLÖ
4 Tiszatáj
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Kedves

öcsémbarátom,!

A Balogh családból eddig vagy 18 fejezet van készen — kb. 24—25 lesz — és ezeket
el is olvashatnád, de pillanatnyilag nincs elég gépelt példányom, hogy erre a célra is
jusson. Egyébként 3 fejezet kivételével ezek mind megjelentek,
csakhogy
szerteszórva io lapokban és folyóiratokban. És persze már idestova harmadik éve, vagyis
térben és időben szerteszórva. így nem lehet róluk Ítélkezni. Azt mondanám
hát,
hogy jelöld meg, miképen szeretnéd elolvasni. Elküldjem oda, Szegedre? Arra ne
legyen gondod, hogy a változó és — hitem szerint — fejlődő irói és
szerkesztési
szempontok miatt elveszne az eddigiek ize, szine stb. Nem, nem, csak levegősebb —
alcímekkel ellátott fejezetekre bontom az egészet, még majd a két első kötetet is és
ahol lehet rövidítek, vagy az ismeretanyagot novellisztikusabb
és drámaibb
előadásban próbálom megírni. Ennyi az egész. És persze az is izgat engem, hogy semmit
sem szeretnék ismételni, már [sorvég] pedig a III kötet életanyagából sok el van
mondva más-más írásokban. Engem a puszta „story" nem vonz, de az olvasó se
szereti az egyszer már „felfedezett" életvalóságot új fogalmazásban elolvasni.
Pláne
ha nem jobb.
Üdvözlettel

Veres

(Postabélyeg kelte: 1956. IV. 1.)

Péter
2

A Számadás ú j kiadásának megjelenése után (1955) Lőrincze Lajos mint a Magyar Nyelvőr szerkesztője a r r a kérte az írót, mondja el a Nyelvőr olvasóinak, mit
változtatott az első kiadáson, hogyan történt az átdolgozás, az ú j kiadás előkészítése.
Veres Péter elhárította magától ezt a kívánságot; a következő levelet írta Lőrinczének:
Kedves

öcsém!

Leveledre válaszolva, nem tudok egyebet mondani, mint hogy bár ráérnék erre
is. így csak annyit: nem túlsókat javítottam. A Számadás, Gyepsor stb.
nyelvezete
és a mai Írásaim nyelve közt továbbra is megvan az a különbség, ami a köznapi
élőbeszéd és az élőbeszéd igényű irodalmi nyelv között van. Nem irtam hát át a
Számadást mai nyelvre, bár két-három sorral végigmentem
rajta, hanem csak a
szórenden változtattam itt-ott, ahol nagyon kellett és az alany vagy állítmány
nélküli mondatokat szerkesztettem
át. És persze az idegen szavakat meg a publicisztikai jellegű kifejezéseket és a készenveit újságírói vagy politikai fordulatokat
irtogattam itt-ott.
Egyebet ,a kért cikkben se tudnék mondani s ha csakugyan irni akartok róla,
ezt is
felhasználhatjátok.
Még annyit tennék hozzá, hogy az utolsó 150 oldalon a teljesen újonnan
irt
részek mutatják meg a különbséget. Hogy előnyükre irhatók-e, azt persze nem tudom, az az olvasó és — ha ez is érdekes? — a nyelvész dolga. Üdv.
1955. nov. 15.

Veres

Péter

Lőrincze — kitűnő szerkesztői érzékkel — cselhez folyamodott. Elpanaszolta
meghiúsult tervét, és átadta az író levelét. Így jelent meg a Nyelvőr-ben „Két Számadás" c. cikkem (1957: 45—58). Erre vonatkozik a következő levél:
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Kedves

öcséinbarátom!

Megkaptam köszönöm. Valóban nagyon tanulságos. A fene gondolt rá, hogy ilyen
sok titka va-n az írásnak „mint
olyan"-nak.
Megnyugtatlak:
a javítások vezérlője még mindig inkább a nyelvérzék és az
„igazság"-ra — pontos kifejezésre — való törekvés és nem a nyelvi vagy stilisztikai
tudatosság. És erről jut eszembe: csak igy születhetik igazi stilus. Az aikart és keresett stílus a modorossághoz vezetheti az embert. Ha pedig olyan müveit és jóizlésü,
hogy ettől tudatosan tartózkodik akkor az eklektikus presziőzködéshez
juthat el.
Kosztolányi kristálytiszta prózája is csak akkor él, ha fontos dolgokat mond el véle '
és még az Illyés Gyula régi prózája is meghalványul ott ahol nem ég benne a költői tüz vagy ha valami lelki — esetleg társadalmi felfedezés izgalmassá nem teszi.
De ha már úgyis írok elmondok egy érdekes felfedezést, amit Majakovszkijt
olvasgatva szereztem. (Jó ez a szereztem? — fene eszi, már én is skrupulózus
leszek,
a nyelvészektől való félelmem hatása alatt.) írás és Valóság* címmel jelent meg egy
könyv a Magvetőnél, szovjet írók műhely-cikkeivel.
Mindig ugy éreztem, hogy zörög
egy kicsit ez a Majakovszkij [sorvég] hogy a dinamika nem mindig természetes, sokszor csináltnak hat. Nos olvasd el ezt a kitűnő, sőt megragadóan érdekes vallomást
— nekem jobban tetszik a verseinél — és meglátod, hogy az olyan
stílus-nyelvészek
számára, mint te vagy milyen tanulságos írás.
És ebből értem meg azt is, hogy miért nem szeretem az olyan zenemüveket
mint
Liszt hires 2 rapszódiája. (most is elvitték Londonba!) Azért mert nincs magja csak
olyasféle mint az ismeretes lakodalmi kalácskának, amely ölnyi csomagolás után
előkerül és akkora mint az ujjam. Bravúrosan adják elő a semmit.
No de nem szaporítom a szót, mert ezer a dolgom. Mégegyszer köszönöm!
Sokat
tanultam belőle
Bpest 1956. VI. 27.
Veres Péter
u. i. A stílus-könyvedről
már szólt nekem valaki, de már háromszor kerestem Hegedűs Gézát és sohse találtam ott. Én csak délután járok be, ő meg délelőtt van ott.
4
Kedves

öcsém!

Azonnal válaszolok, mert aztán a sok dolgom közt elfelejteném a
megjegyzéseimet. Meglepően taniílságos elemzés, nekem magamnak is, hiszen, mint már irtam,
én sose gondolok arra, hogy nekem „stílusom" is van. Az értelmezésekben is ritkán
van tévedés. Egy ilyen az is, amit a közmondások, állandósult szólások
alkalmazásáról mondasz. Ezeknek a beleszövésében semmiféle művészi szándékosság nincs, mert
hiszen a maga helyén mindegyiknek
funkciója van: a nép gondolkozását,
ítélkezését, „filozófiá"-)át fejezi ki. Az ilyesmi csak addig van a helyén, amig helyén van.
Mihelyst programszerűen
alkalmazzák,** azonnal megjelenik, a „népieskedés"
veszélye. (Lásd Tömörkény, Gárdonyi, Móra, de néhol még Móricz Zs. és Tamási Áron
Írásaiban is.) Ugyancsak túlzottnak tartom a „művészi" jelző használatát. így a te
szövegedben túlságosan tudatos müvészkedésnek
látszik az, ami egyszerűen „önkifejezés élőbeszéd útján." Vagyis inkább költészet mint az, amit a magyar fogalomvilág
„müvészet"-nek
ismer. Ugyancsak meg kell mondanom azt is, hogy
szólásformák,
szóösszetételek, még itt-ott uj közmondások is születnek a tollam alatt, de uj szók
nem. Egyetlenegyre sem emlékszem, hogy én találtam volna ki. Amit én írok, azt
* A z eredeti kéziratban aláhúzva.
»» Az alkalmazzák
szó olvasata bizonytalan.
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mind használja •a nép. Persze csak a maga helyén. Ez azt jelenti, hogy
nyelvtudományunk és tájszótárunk még nagyon messze jár a magyar népnyelv
megismerésétől. No,_ egyszóval, köszönöm. Sokat tanultam belőle. Jobban látom a „stílusom"
csontját, húsát. Ez nagyon jó, mert ha továbbra is csak ugy tudok is írni mint eddig
— vagyis „ihlef'-ből — de javítani majd jobban tudok. Vdv. Veres Péter
(Ezekhez a levelezőlapra írt sorokhoz csatoltan külön cédulán:)
Nem irtad meg mit csináljak a kézirattal, igy először egy levlapot írtam. De
aztán mégis arrai gondoltam, hogy kell neked a kézirat és visszaküldöm.
Majd ha
megjelenik, bizonyára eljuttatod hozzám is.
Itt már csak ismételni tudom, hogy mentől kevesebb tudatos müvészkedésre
utaló
állítás legyen benne. Akkor lesz igazán igaz, ha Veres Péter íróságát és nemcsak a
„stílusát" hanem a gondolkozását szemléletét, mint „jelenség"-et vizsgálod. Ha a
német „fenomen" fogalmának vam jelentősége, itt van. De te szerencsés vagy mert e
jelenségnek nemcsak a külső jegyeit írhatod le, hanem — mivel íróról, sőt gondolkozó íróról van szó — a belső mivoltát is. Egyrészt ugy ahogy az író
szubjektive
látja önmagát, másrészt ugy ahogy az olvasó, aki nyelvész is objektíve
megítéli.
Nekem nagyon érdekes az írás és mert azt hiszem másoknak is tanulságos, így
tudományosan is értékes. A magyar nyelvtant soha nem tudják megtanulni,
megérteni az emberek, amig a szavak funkcióját az írásban általában és az egyes mondatokon belül igy meg nem világítják. Vagyis először analízis, azután
szintézis.
Mégegyszer üdvözöl
Veres Péter
(Postabélyeg kelte: 1956. jún. 29.)
5
Kedves

öcsémbaráiom!

Már csak nyugtázom a leveledet és a kis csomag paprikát. (Mert gondolom, te
küldted.) T. i. én már csak a feleségem szava után tudok róla és ő nem tudta kitalálni, honnan és kitől jöhetett. De mert a levél is vele volt, azt átadta nekem és
én gondoltam, hogy tőled való a paprika is. (A borítékot nem" láttam.)
No egyszóval köszönöm és az értesítést is köszönöm. Ha sokáig élünk, majd csak
lesz értelme tálán annak a munkának is amivel most bajlódsz. Majd ha meghalok,
akkor talán már nem lesz probléma, hogy lehet-e és mit lehet irni a Veres Péterről.
Én magam bátorkodom azt hinni, hogy az Írásom, a ,,stilus"-om — egy eredeti szint
jelent majd a nem túlságosan gazdag magyar szépprózában. És gondolom majd csak
felismerik azt is, hogy ez tulajdonképen a „népi elbeszélő nyelv". Az ahogyan egymás közt mindennap beszélnek. Nem a kvaterka nyelv, nem anekdota, hanem elbeszélés. Gondolom ebbe is megegyezünk.
Üdvözlettel
1957. I. 13.
Veres Péter
6
Kedves

öcsémbarátom!

Nyugtázom
és köszönöm a tanulmányt.
Nagyon sokat tanultam
belőle. Az én
számomra a legbámulatosabb tudományok egyike az ilyen jellegű nyelvismeret
és
stíluselemzés. Arra gondolok, hogy milyen jó lett volna ha már régebben igy megmutatta volna valaki az írásaim jellegét, hogy ugy mondjam: bordázatát és pszichéjét. Ámbár ki tudja: ilyen tudatosság mellett lehetne-e még irni? Az írás mindenképen valamelyes vakmerőséget követel, de a nyelvi vakmerőségre a
legkevesebbet
gondolunk.
340.

A „helyettük szólni" probléma egyébként most bukkant nagyon elém,
amikor
A kelletlen lányt befejeztem. Olyan „politikátlan" emberek ennek a kis regénynek a
„hősei" akikben meg [sorvég] van a. sziv és a lélek a teljes emberséghez, de nyelvük nincs hozzá, hogy ezt akár dialógusokban, akár csupán a szájukba adott gondolatokban kifejezhetnék.
Az író kénytelen helyettük szólni. Ezt egy kis utószóban
el is mondom. Sajnos, ugy meglékelgették, hogy végülis elment tőle a kedvem. Hadd
iegyem hozzá: ugy érzem, ezt a tanulmányt olvasva, hogy ujabb és legújabb írásaimban már nem sok nyelvi ,,novum"-ot találsz. Minden íróban kifejlődik,
némelyikben már fiatalon (Kosztolányi) másokban (bennem is) csak öregedő korban a „tökéletes kimunkálás" igénye és ez rendszerint a stilus szegényedését
eredményezi.
Még egyszer köszönöm!
1959. dec. 6.
Veres Péter
7
(1961-ben néhány napot töltöttem Veres Péter szűkebb hazájában: Balmazújvároson. Az író nyelvhasználatával, szókincsével kapcsolatos adatokat gyűjtöttem, kerestem az egybevetéseket az írói nyelv és az élőbeszéd között. Az író szülőházáról
fényképet készítettem.)
Kedves

barátomöcsém!

Nyugtázom a leveledet és a képeket. Köszönöm.. Nem tudom, mikor jártál ott.
Én aug. 10—12-én voltam otthon, akkoriban csinálták meg az öreg háznak a belső
végét és a hátulját, mert bizony kidölt-bedölt a fal jó darabon. Most már helyre
van állitva, kivülről már megtapasztotta és bemeszelte a lányom.
Nemsokára hazamegyek,
megnézem.
Az öreg ház utcai fényképe egyébként — szerintem — kitűnő. „Él." Valódi.
Hiteles.
^
Egyébként az este jöttem hazai Esztergomból, ahol az ottani Felsőfokú
Tanítóképző növendékeivel és tanáraival töltöttem, egy félnapot. Jó volt. Hegedűs Rajmund
az igazgató, azelőtt Zalában volt. Mellesleg N.P.P. titkár is.
>
Üdvözlettel
Veres Péter
(Postabélyeg kelte: 1961. szept. 30.)
8
Kedves László!

1962. jan. 18.

Megkaptam a leveledet. Köszönöm. De ne legyenek olyan gondjaid, mint amilyenekről itt irsz.
Ellenben a könyved lassú elkészüléséről hadd mondjak valamit. Ennek az oka
nyilvánvalóan az, hogy többféle tekintetben tisztázatlan ez az egész eddigi életmű, —
mármint az enyém — és az esetleg még hátralevő esztendők sem ígérik a teljes
problémátlanságot. Jobb hát az ilyen dolgokban való állásfoglalást halasztani. Pedig
az igazán mélyrehatoló elemzés csak életében használhatna az írónak s ezúton az
irodalomnak is. Például amit te nem is kritikusan, inkább értelmező
engedékenységgel irtál az ujabb írásaim „stilusá"-ról, az nekem igen jót tett. (Akkor
leveleztünk is erről.) Azóta már jobban megnézem a monstruózussá növekvő
mondataimat
s például éppen a mult héten ilyen értelemben is végigmentünk Kristó Nagy Pistával, a lektorral, a most átadott elbeszéléskötetemen.
Néhol lehetett rajta segíteni,
máshol nem. Ugyanaz a" helyzet, mint a már megvitatottaknál:
minden ilyen mondat egy-egy dialektikus építmény. És én nem tudom, hogy jó-e ez, „fejlödés"-e ez,
341.

csak azt látom, hogy ennek igy kellett születni. Amit a „modern" írók egy-egy mü
tartalmaként írnak meg, ti [ = tudniillik] az „asszociációk" világát, az nálam
mellékmondatokban
bukkan fel és zsúfolódik velük a mondat. No elég! Nincs
helyem
több okoskodásra!
Üdvözöl Veres

Péter
9

Kedves

László!

Én bizony elfelejtkeztem róla, hogy ezt a stilustanulmányt
elküldted egyszer nekem, tavaly valamikor, és most nagy érdeklődéssel olvastam el ismét, (ügy
látszik,
akármennyire „szubjektivista" vagyok is, még nem tartom számon, hogy ki mii mond
rólam.) Igen tanulságosak ezek a megfigyelések, én sose gondolok írásközben
ilyesmire. Valószínűleg igazam van abban az előbbi levélben, amit idéztél. De épen azért
mert ilyen' sok gondot és munkát fordítottál az én írói sajátságaimra, hadd segítselek legalább néhány aprósággal, hogy egészen hibátlanok legyenek ezek a tanulmányok.
Az első az volna, hogy ebben az írásban még nem történt meg a
szétválasztás:
melyik szóösszetétel iró [iró szó áthúzva az eredeti kézirat szerint] az író „leleménye"
és melyiket vette az élő népnyelvből.
A második: melyik született a népnyelv anyagából, a népi fogalomvilág
szavaiból, a népi szóösszetételek természetes rendje szerint és melyiket „csinálta" az író a

maga fogalomvilágából, de a népi szóösszetételek árnyaló és súlyosító törvényei
szerint.

Azt hiszem, ha már annyit fáradoztál vele, érdemes ezt is kimunkálni.
Tehát
nemcsak az időben való változások számontartása, hanem az írói nyelv kifejező intenzitása, illetve annak a fejlődése, vagy nem-fejlődése is fontos lehet, ha már ilyesmivel foglalkozik az ember.
Egy másik kérdéscsoport lehetne az, hogy ha ezt Veres Péter, amint ez nyilvánvaló, az élő népnyelvből veszi, akkor milyen nyelvi tulajdonságok, esetleg
nyelvfejlődési törvények érvényesülnek itt? Vajon jó és egészséges jelenség-e ez? És vajon
csak a nyelvújítás óta burjánzik-e, vagy azelőtt is megvolt-e már?
Ugyancsak érdekes kérdés, hogy ez vajon csak a magyar nyelv sajátsága-e? Ugy
látom a finn nyelv ortografiájából, hogy abban is erősen uralkodik a szóösszetétel.
De látok én ilyet a németben is, mig viszont a szintén indogermán angol, azt mondják, a rövid, latinosan tömör, esetleg sokjelentésü szavaik kialakulásával a nyelvek
élén jár.
De lehet hogy ezek a kérdések csak az én tájékozatlanságom
bizonyítékai,
mert
a nyelvészek már mind tisztázták ezeket, igy hát térjünk vissza a
hasznosabbnak
mutatkozó
feljegyzésekhez.
Igy: karja-husai [hüvös-harmatos szót a szerző először beírta, aztán törölte a
kéziratban], tüzespiros, kutyaütő, reteszrágó, bábabér, csordakut, csutkakup,
gulyatelek, ingalj, kaszálóosztás, kotlóalj, szénavacok, télidő, ganajostérdü,
máléskenyér,
piszkoscsőrü, vadizü, vizicsirke stb. stb. mindenki által használt mindennapi
kifejezések. (Részint voltak, részint ma is azok. (Pl. a „reteszrágó gazda" eltűnik a nyelvből, helyette jön a „kukacoskodó brigádvezető.") Viszont a kutyája-cselédje,
kedvestréfás, szikkadt-barna, dohányutáló [félharag szó áthúzva], béreséhség stb. stb. az író
által csinált összetételek, de tisztára a. népnyelv logikája szerint. A
vicinálisfőnök,
füstölgő-sziszegő,
mázos-kegyes.
abraktermelő, lósors-intéző,
lóiskola,
lókisasszony,
apaigazság és mind ami ez után a szó után következig [elírás] (48 oldal) [A lapszám
A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondatfűzése 1962. c. könyvemre vonatkozik] o bajuszkirály, gulyaharangszó, tejkút (ezek régi népi
kifejezések)
kivételével az író spontán alkotásai. Abban az értelemben, ahogy én az előbbi levélben irtam, s ahogy te is magyarázod.
342.

Mindenesetre köszönöm ezeket a nagyon tanulságos feljegyzéseket
és remélem,
hogy írásközben hasznosítani tudom még a tanulságokat, vagyis az utánolvasások
alkalmával kiirtogatom a fölöslegeseket és mindazokat, amelyek csak stiláris eredetieskedésnek érződnek és nem a nyelv természete szerint valók.
Attól tartok azonban, hogy a korszakhatár-problémában
az én írói munkám tulkevés bizonyító jelentőséggel bir, mert a többi írók nyelvében, még a népfiákéban
is, inkább a szükülő-keskenyedő
[-keskenyedő utólagos 'betoldás] tendencia
érvényesül. Még a Tamási Áron, Szabó Pál nyelve is, azt hiszem megállott a kezdeti,
illetve korábbi színvonalon. A Timár Mátéé meg problematikus,
szerintem
nemkívánatos mellékutra
tévedt.
Mindenesetre
további jó munkát kívánok neked is, és mindazoknak,
akik a
nyelvi formákon keresztül az emberi lélek és az emberi társadalmi
tudattartalom
mibenlétét
vizsgáljátok!
Budapest 1962 ápr. 3
Veres Péter
ui. A kutyaütő-definició
nem pontos. Uradalmi kerülőt, hajcsárkodó
munkafelügyelöt
— aki egyben naplopó — értenek alatta.
A reteszrágó is bonyolultabb absztrakció. Miért „retesz"-rágó? A reteszt rágó,
harapdáló éhes disznót értik talán alatta? Én se tudom pontosan, csak a reteszrágó
gazdát ismerem, aki mindig eszi-marja a cselédeket!
10
Kedves

László!

1962 IX. 4

Nyugtázom és köszönöm a könyvet. Továbbra is azt mondom: ámulatos dolog
nekem a nyelvtudomány
és bámulatos türelem a nyelvészeké, akik még a szó-statisztikától se riadnak vissza. És ezt egyáltalán nem ironikusan mondom...
Igaz is:
irónia! Ennek az anyagnak már jórészét ismerem és azt mondom: bár hamarabb
•mondta volna és főleg mutatta volna meg nekem valaki, mit és hogyan írok. É>e ha
már ennyit fáradoztál ezzel a munkával és még tovább is foglalkozni akarsz vele,
bátorkodnám a figyelmedet a gondolkozásom fejlődésére (vagy „változására") is felhívni. Ha igaz az, hogy a stilus az ember, akkor a gondolkozás is: a stilus. Nos az
olvasók, de még a müveit irodalmárok is hozzászoktak ahoz, hogy az én hanghordozásom olyasféle „politikus-profétikus",
amit az osztályhelyzet, a személyes
életsors
és a történelmi helyzet formált olyanná, amilyen volt. És ebből következik, hogy az
iróniát nem mindig értik meg a mostani írásaimban. Pedig ősszel, ha végre megjelenik az olvasónaplóból egy kötet (nyomdában van) abban már azt is tapasztalni lehet,
miként lesz a gyepsori akasztófahumor szelid interpretátorából ironikus — de nem
szkeptikus — gondolkozó. (A szót nem. „filozófus" értelemben véve.)
Mégegyszer:

köszönöm,
Veres

Péter
11

(A Valóság 1965. évi 7. számában jelent meg „A stíluselemzés módszere" c. írásom. Benne többek között Veres Péternek egy kis prózarészletét is elemeztem.)
Kedves

Barátom!

Majdnem tisztára véletlenül bukkantam rá a Valóság 7. számában, a stíluselemzésről irott cikkedre. Azért véletlenül, mert az utóbbi hónapokban túlságosan hajszás
volt az életem (talán a vég előtti igyekvés? talán túlságosan keveset mondtam el,
abból, amit el kellene mondanom?) egyrészt az itthoni országjárások, másrészt a
jugoszláviai ut miatt. És persze amiatt is, mert minden cikknél azzal emésztődik az
343.

ember, hogy végülis vajon ugy jelenik-e meg ahogy megírtam. (Ez eddig csak néhány cikkemmel történhetett
meg.)
De azt hiszem a te sok-sok munkádhoz, azt is érdemes lenne elmondanom,
miért
ilyen sokára jutottam hozzá, hogy elolvashassam-. (Hozzátartozik a szellemi
portrémhoz, amelyet te olyan tiszteletreméltó,
vagy inkább megható figyelemmel
vizsgálsz.)
Nos hát: az utóbbi időben már a Valóság is a „tulfilozofáltság"
betegségébe
esik.
Tudom az okát. A mult hónapban a jugoszláviai
irók-ujságirójt
gyülekezetében
mondtam el, és ugy hiszem igazam van: a ti irodalmi lapjaitok beleértve a szerbhorvát irodalmi orgánumokat is, azért menekülnek
a tulfilozofáltság
útjára,
mert
olyan kormányzatotok
van, amelynek a jóakaratát nem lehet kétségbevonni.
Nemcsak a jószándéka igaz, hanem iaz őszintesége is. Ezért aztán az Európából
ideszivárgó és a teljes hitetlenségből
és reménytelenségből
táplálkozó,
magasrendüen
öszinte^fa hitetlenség is lehet becsületes) filozófiákba menekültök,
ahelyett hogy a
saját társadalmatok szociológiai és történelmi valóságait ábrázolnátok,
elemeznétek(Nincs egy jó novellájuk a mai életről!)
Nos a mi filozófusaink, esztétikusaink is azért menekülnek
a magas
elvontságokba (a Kritika is olvashatatlan) mert nem hisznek, de ezt egyenesen
megmondani
nem merik — némelyek talán nem is tudják, mert önmagukat is misztifikálják
—
de hallgatni se tudnak. (Meg aztán élni kell és a helyüket, a katedrákat és székeket
sem hagyhatják el. Hasonló helyzetben vannak, mint a Habsburg kornak
némely
„haladó" tudósai, akik a helyük megtartásáért — álklerikálisok,
ál-nemzetiek
tudtak lenni.)
De nem folytatom, mert az ilyen élesszemű filológustól az irónak mindig
félni
kell, csak azt akartam elmondani, hogy megint sokat tanultam a cikkedből.
Nemcpak magamról, hanem Adyról is. Sőt ami még fontosabb: az irói kifejezés
leglényegéből, amelyből az ember közhelyszerűen elfogadja, hogy „a stílus az ember" de nem
gondolja végig, hogy milyen bonyolult folyamat „vegetatív dialektika" van ebben.
Az ember olyan is, armilyen, de olyan is, amilyen lenni szeretne s még ezek az egyszerűbb képletek. Sokkal nehezebben fejthetők fel azok a mozzanatok,
amelyekről
nem tud az ember. Nemcsak a beszivárgó hatásokról beszélek, hanem az
ellenhatásokról is. „Nemcsak Jókai féle, vaigy Krúdy féle író nem akarok lenni, de Mikszáth
féle vagy Móricz féle se..." De ugyanakkor Móricz mégis elvarázsol. megbűvöl és a
Mikszáth bölcsessége ellen harcolnom kell. (Nem teljes eredménnyel, az ma már
meglátható.)
Ehez jön még a társadalmi hatás és ráhatás probléma köre. Hatni akarok (lásd
a Számadás előszavát!) tehát az olvasókat is látom irás közben. Megint más kérdés:
kikre ajcarok hatni? Csak az osztálysorsos olvasókra és a hívekre, vagy az ellenségre
és a közömbösekre is?
Mindezek s még több egyebek is, mindig színezik, formálják a „stílust";
végülis
az ember, nemcsak az aki, hanem történelmi és társadalmi hatások szintézise
is,
amelyben a meghatározó, az „alépítmény" az alkat ugyan, de ami a világnak ebből
fontos: az a kölcsönhatások
összege.
De most már csakugyan abbahagyom, éppen csak a cikked által kiváltott
gondolatokat el kellett
mondanom.
Mellesleg: én ugy érzem, ezek a te stilustanulmányaid
nem kapnak kellő méltánylást még a szakkörökben sem, nem is beszélve a szélesebb, 'bárha elég keskeny
irodalmi közvéleményről. És az a gyanú kerülget — mármint engem — hogy enr\ek
én vagyok az oka. Miért nem választottál alkalmasabb, mert problématlanabb
„tárgyat"?
(No kibeszélgettem magam egy kicsit. Most éppen a tétlenség állapotában
vagyok. Tegnap fejeztem be egy fontos — nagyon fontos — kis irást, ilyenkor p á r
napig, amig át nem váltok egy másik ügyre, másik gondolatra, nem tudok írni. Legfeljebb a levelekre válaszolok, vagy ilyen reflexiókat, irok. Ez esetben nem a naplóba, hanem neked.
Budapest 196 5
Üdvölettel
aug. 20.
Veres Péter
344.

iU. ügy indítom el ezt a levelet, hogy nem tudom Szegeden talál-e hisz sose
lehet tudni, hogy egy-egy embert mikor és hova helyeznek el. Remélem
azonban,
utánad küldik.
n r
j i
(1967. november _17-én Veres Péter előadást tartott Szegeden a TIT rendezésében..
Az előadás témája: Beszélgetés a nyelvről, stílusról. Az írónak az előadást megelőző,
arra vonatkozó levelei, levelezőlapon írt sorai zárták be levélváltásunkat.)
Kedves

Barátom!

Köszönöm a meghívást. Szeged egyébként is az a város, ahol én — Íróként —
talán csak valamikor a negyvenes években tartottam előadást. (Juhász Gyula emlékesten.)
Most egyelőre nem tudok dátumot mondani. Tulsok maradt el a> tavaszról
(könyvhéten Moszkvában voltam) de az uj időpontok még nem rögzítődték. (Eger,
Pápa, Hajdúnánás [sorvég] Dombóvár, Kenderes stb. stb.) Nem merek többet 'vállalni. Teljes magamat adom mindenütt és nagyon elfáradok. S aztán — a jó ügy
érdekében — ökonomia! Olvastad a Móricz Zsigmondról szóló mostani írásomat?
(„És": szept. 15)
Jó lenne a végleges válasz előtt azt is tudni, hol lenne ez az előadás a nyelvi
kérdésekről? A Ped. Főiskolán, szakmabeliek előtt? Vagy közönség előtt? Ez utóbbi
helyen kérdéses, hogy jó volna-e, mert az irodalomszerető olvasók közül keveset
érdekel a nyelv.
Abban a reményben, hogy valamikor, esetleg még a késő őszön sorra kerülhet:
— üdvözöl
Veres Péter
(Postabélyeg kelte: 1967. IX. 17.)
13
Kedves

Barátom!

Nem vagyunk jó adminisztrátorok.
Neked most már alternatív dátumokat
kellett volna adnod és nekem határozott választ, egyikre vagy másikra. De hogy temeg tudd adni a dátumokat, nekem kell most elmondanom, hogy mikor vagyok szabad. Sok adósságom van — már mint régebbről elmaradt előadás [sorvég] de eddig<
csak okt. 15 és okt. 20 van rögzítve. Az első Kenderes, a második Dombóvár. Pápa,
Debrecen, Hajdúnánás — o többit nem sorolom — vár engem még ezen az őszön,,
de dátumot egyik se adott.
Tehát: várom a dátumot!
Bpest 1967 IX. 29

Üdvözlettel
Veres

Péter

14
Kedves

László!

Lev-lapodra most ennyit: Nekem nov. 3, is, 10, is jó volna, de közbejött, hogy
el kell mennem Nyitr&ra az ottani — ugy tudom egyetlen — magyar tanárképző
főiskolára. Ez mindennél fontosabb és régebbi ígéret is köt. Czine Mihály-[sorvég] jal
megyünk. A baj az, hogy az ottani dátum még nincs rögzítve. Okt. utolsó, vagy nov.
első hete lenne — mi szerintün}c, de onnan még nem kaptunk véglegesítő
választ.
345.

így nálatok a nov. 10 jó volna, ha biztosat tudnék mondani. De ha nektek jó egy
későbbi dátum is, én [törlés] abba is belemegyek, de akkor még muszáj lesz majd
megint levelet váltani. Ez nekem nem gond.* Még mindig jobb ebben a pedantéria,
mint ai slendriánság. Tehát: okt. végefelé irj megint. Akkorra meg tudom adni a
nyitrai
dátumot.
Bpest 1967 X. 7.

Üdvözlettel
Veres

Kedves

László!

Péter

1967 X. 30

Jó legyen nov. 17. Azért inkább 17 mint 20, mert 23-án ott Kortárs est lesz,
amelyre szintén hívtak, de nem igen mehetek el.
Jelenleg ugyan olyan betegforma vagyok. Előbb gyomorkrizis, aztán izületi görcsök, de remélem — hisz nem első eset — pár nap után elmúlik.. Meteorológiai
jelzések ezek: jön a november: szél, eső, köd = hideg. Aztán belenyugszanak
a sejtek
•és idegek ebbe is. Üdvözlettel Veres Péter
lA levelezőlap másik oldalán:]
Hohó! Valami kimaradt! Még nem tudom vonaton megyek-e vagy autóval. Ha
ez [ez helyett esetleg: iaz] utóbbival, akkor szállás is kell 2 személyre.
Illetve: mikor lesz az előadás? Délelőtt vagy este? Még egy levélváltás
kell!

16

Kedves

László!

Némi töprengés és tájékozódás után a reggeli gyorsvonatot láttam
legcélszerűbbnek. Igaz autóbusz is indul, de csak délben és késő délután. Inkább másnap reggel
jövök el, valamelyik korai jármüvei, mert becses az idő. Kevesbednek
a termékeny órák.
A többit majd ott. Lesz rá egy kis félnapunk.
.1967 nov. 11

Üdvözlettel
Veres

Péter

17
1967
•nov. 14

Kedves

László!

Megkaptam a paksamétát. Jó rendben van. Azt hiszem [sorvég] már irtam, hogy
.a reggeli gyorsvonattal — 7.45 — szándékozom
utazni.
Az előadásra ne legyen gondod, majd jóra jön. Ha ott igazi nyelvészek,
nyelvtudók jönnek össze, már az [vagy ez] is érdekes lehet nejti, hogy mit nem tud, a
.saját nyelvéről az az állampolgár, aki csak beszéli, de nem tanulmányozza
az anyanyelvét.
Különben
Üdvözlettel

a kérdések

Veres

jók, fontosak,

lehet rájuk

válaszolni.

Péter

* Sajnos, a postai bélyegző miatt a nem olvasatú s z ó n a k csak az első, n betűje látszik
pontosan. A sző esetleg nagy-nak
is olvasható. A s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s és V. P. fáradhatatlan
levelezőkészsége alapján Igen n a g y valószínűséggel nem olvasandó.
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