




Egykori lakó(k) 

Veres Péter ( 1897-1970) a Balmazújváros melletti Vókonya pusztán született január 6-án. 
„Szerelemgyerek vagyok. Ezt csak azért mondom meg, hogy tudjuk, mert eldönthetetlen ma 
még, sem a régi, sem az új lélektan nem állapította meg feltétlen bizonyossággal, hogy ennek 
mennyiben és milyen mértékben van az egész életre, de főleg a tehetségre és a jellemre kiható 
jelentősége. Azt, amit itt-ott mondottak, már a régi időkben is, hogy az ilyen emberből 
okvetlenül társadalomellenes egyéniség, tehát vagy rablóvezér vagy forradalmár, rendkívü'li
erkölcstelen vagy rendkívül-erkölcsös ember lesz, azt, úgyhiszem, nem kell komolyan venni.,, . 
(Számadás, 1937). 

Nyolc esztendős koráig élt ezen a 
tanyán édesanyjával és mostoha
apjával, Nagy Józseffel. Élte a ta
nyasi gyermekek mindenapjait, vé
gezte azokat a munkákat, melyeket a 
tanyákon nevelkedő gyerekek vé
geztek libapásztorkodástól a kon
dáskodásig. Nyolc évesen kisebb 
fordulatot vett az élete, mikor beke-, 
rült az iskolába, a faluba. ,,Magá
nyos tanyai gyerek, a vásott falusi 
fickók között." Az olvasás hamar 

legkedvesebb időtöltésévé vált, 9-10 évesen hordárkodást is vállalt a vasútállomáson, hogy' 
megvehesse rendszeresen a Friss Újságot. Négy elemit végzett, szülei nem engedték' 
továbbtanulni, hiszen szegénységük miatt a 11 éves fiukat is munkára kellett fogni. 
Mostohaapja mellett kezdett cselédeskedni a Balmazújváros határait bérlő uradalmakban., 
Pásztorkodtak. Mikor tizenhat éves lett beiratkozott a Földmívelő Egyletbe, ahol megalapozta 
alapműveltségét a könyvtárának köszönhetően. 1913 májusában a vasútra került 



-pályamunkásnak.
• Munkásságát a paraszti élet, azon belül is a legszegényebbek körülményei, ,,kínlódásai",

életformája ihlette. Prózai műveiben elsősorban az élete folyamán megélt történetek
kerülnek elmesélésre meglehetősen nagy

. pontossággal, szociográfiai igénnyel. Mondhatjuk,
. az életét sodorta magával a történelem, hiszen
r:riinden jelentős eseménynek részese. 1914-től részt
vett az agrárszocialista mozgalmakban. Az 1.

· világh_áború idején katonáskodott az olasz fronton,
telefonistaként. Megjárta a hadifogságot,
hazatérésekor pedig a börtönt is. A büntetés
letöltését követően mezei munkásként, és

_ pályamunkásként kereste kenyerét. Első írása a
Századunk című folyóiratban jelent meg, mely egy
olvasói levél volt a parasztságról és a földkérdésről.
Írásai 1930-tól jelentek meg rendszeresen a
Népszava, Föld és Szabadság, Századunk, Korunk,

, Gondblat, A Mi Utunk, Válasz és a Kelet Népe 
hasábjain. Első jelentős műve Az Alföld parasztsága 
című szociográfiájának két fejezetét a Válasz 
közölte, majd 1936-ban meg is jelent. Ez a műve 
vonta rá a Válasz című folyóirat körül csoportosuló 

• népi írók - Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, 
1 Kovács Imre - figyelmét. A háborúig folyamatosan 

jelentek meg 
írásai, 
publicisztikái. 
A népi írók 
által 
összehívott 
balatonszár
szói konferen
cia egyik 
szónoka 1943-
ban. 

A politika, ievékenységei miatt magával sodorta, ezért 1946-ban elköltözött 
Bajmazújvárosról, ám a családja itt maradt. Későbbi élete során többször visszatért 

' fal�jába, de munkája állandóan Budapesten tartotta. Politikai pályafutását követően újra 
visszatért az irodalomh(!z, és 1950-ben a Próbatétel novellájáért, 1952-ben pedig a 
Pályamunkások című művéért átvehette a Kossuth díjat. Veres Péternek még életében több 
mint húsz kötete jelent'm'eg, ebben volt több novellás-, és verseskötet is. 

-



1970-ben bekövetkezet!, haláláig Budapesten élt, és mindig elkötelezettje maradt a magyaJ
parasztságnak, hiszen O maga is az volt a szó legnemesebb értelmében. Az életét, 

munkásságát talán legjobban 
kifejező gondolata a 
következő: 

11
Mert az idő folyik, a világ 

sorja változik, császárok, 
királyok buknak, de a 
parasztsors körbejár: 
kisostorral kezdődik." 
(János ésJulcsa, 1957) 

Erre a gondolatra építettük 
kiállításunkat. 

Hagyományosan a magyar 
nép építészetében e tájegy

ségre jellemző, háromosztatú - szoba, pitvar, kamra-, vályogfalú, nádtetejű lakóház, mely az 
1850-es évek közepén épült. A Veres család 1913-ban vásárolta meg és egészen 1932-ig' 
éltek benne. 
Azt, hogy milyen is a ház - melyben egykor egy 
szegényparaszt lakott családjával - azt talán 
egykori lakója írhatja le leghitelesebben. ,,A 
ház, úgy benn a szobában és a pitvarban 
tűrhető jó állapotban volt. Még csak március 
vége van közben hónapok teltek el-, de húsvét 
előtt már kimeszelte Bozsóné. Az ilyen öreg 
házakat már csak a gazdasszony keze tartja 
össze, ha valahol rés nyílik, lehull a tapasz, 
vagy meghasad a fal, azonnal jön 
a tapasztással és a meszeléssel. A 
ház mindig friss, fehér, a fal alja be 
van húzva kékkel, a szoba földje fel 
van mázolva sárgával, és beszórva 
homokkal, egészen rendes kis 
háznak látszik 
(János és Julcsa, 1957). 

A kiállítás alapját az 1930-as évek 
végi '40-es évek eleji 
szegényparaszti élet körülményei, 
mindennapi élethelyzetei adják. 
Nagy szerencse, hogy Veres Péter, 
aki élt és alkotott ebben a házban, 
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, irodalmi munkásságának központi 
elemévé tette ennek az életnek a 
bemutatását, ezért nagy 
segítségünkre vannak a művei. Ezt 

· figyelembe véve természetesnek
· tűnik, hogy megjelennek a kiállítás

ban olyan „képek" a tárgyak
. nyelvén, amelyeket az író maga is

megélt. Így például a kenyérsütés
előkészületei (János és Julcsa),
illetve a kiskondás levetett ruhája
(Gyepsor, Kis kondás), vagy a 

- folyamatosan használatban lévő
bölcső (Az Alföld parasztsága). A
kiállítás nem állít emléket Veres Péter
teljes életművének, azt kívánjuk
megmutatni, amit itt élt meg Bal
mazújvároson. A politika el
szólította szülőfalujától. Életének
politikai tevékenységével a fia, Veres

� István által fenntartott emlékszoba
, kiállítása foglalkozik Budapesten.
, (Budapest, II. ker. Gárdonyi Géza

u. 60.)

,A:kiállítás hű maradt gondolatához:
"Mert ha valaha valaki, kritikus 
vagy irodalom-történész, azt 
keresi majd, ki vagyok, mi 
vagyok, a forrást itt keresse a 
Hortobágyszélen.11 

(Szülőhazám, 
,,Hortobágy mellyéke", 1968) 
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