
OLVASÓNK, BARÁTUNK VERES PÉTER

Veres Péter író, - vagy ahogy egy ország tartotta róLa - közgondolkodó
a Vigilia és az Új Ember rendszeres olvasója volt. Fontosnak érezte, hOO1l sok
felé, a szellemi élet különféle irányába tájékozódjon, lehetőleg mindig a telje.
szellemi horizontról alkothasson képet magának. Vallotta, hogy nemcsak a lé
Lek fú ott, ahol akar, hanem az emberi értelem is hol itt, holott rakja le kin
cseit, az érték nem világnézeti monopólium. Az érték egyetemes, az egész nem
zetet gyarapitja; mindenki meríthet belőle, élhet vele. Igy növekedhet csak a
műveltségünk, lehet minél tágabb a szemléletünk akár hazánk, akár a világ
dolgaiban kell eligazodnunk.

A lapokban olvasottak gyakran foglalkoztatták. Töprengett, vitatkozott vag1/
helybenhagyólag bólogatott, ha beszélgetések közben szó esett a Vigilia vagv
az Új Ember egy-egy cikkéről, tanulmányáról, verséről. Véleményét le is je
gyezte. Egyrészt a naplójába, melynek számos eddig publikált részlete is (de
még inkább a kiadatlanok) az ezekhez fűzött reflexi6it tartalmazza. Másrészt
időnként megírta a szerkesztőségnek, mivel ért egyet, mivel nem, biztosítva min
ket változatlan rokonszenvéről, melyet a meggyőződéséhez őszintén ragaszkodó,
a hitét tisztán élő ember példája ébreszt benne. Naguon becsülte a követke
zetes magatartást, azt a kereszténységet, amely hűséges alapeszméjéhez, a szol
gálathoz s következetessége mindenekelőtt a humánum evangéliumi terjesztésé
ben nyilvánul meg. Számára a katolicizmus az ember lelki és szellemi életé
nek egyik ,.műhelyét" képezte, melynek célja a szeretet és az értelem műve

lése a krisztusi etika síkján.
Amikor pedig úgy vélte, a papír már kevésnek bizonyul a gondolatai köz

vetitéséhez, személyesen látogatott meg bennünket. A s.zerkesztőségi szobákban
aztán fellángolt a diskurzus. Ci, a szokott bőbeszédűségével, mesélő kedvével,
mint Mikszáth egy "elfajzott" kései utóda, fejtegette, hog1/ vaLlásnak, egI/háznak
nemcsak az egyes ember, hanem a társadalom életében is megvan a helye,
aminthogy azt az emberiség történelme folyvást bizonyítja is. Szerinte a szo
cialista társadalom sem mondhat le előbb-ut6bb arról ez erőről, amit a keresz
ténység jelent, mihelyt kilép eddigi határai mögül és világban, emberiségben,
kozmoszban fog tervezni s a jövő megannyi eshetőségével és lehetőségével szá
mol. Mondataiban nemcsak a felefősséggel fogalmazó, a népet-nemzetet értlS
s érző ember nyilatkozott meg, hanem a társadalom egységét, alkotó energiáit
féltő politikus elme is.

Néha mintha ki1wcsintott volna ónmagából, szavainak szünetei közt hunyo
rított volna felénk: - Hivő vagyok ám én is, csak másképp, mint ti - szólt
szemérmesen -; azt, hogy hit, másként értelmezem. Hiszek a jÖt'őben, hogy az
szebb, igazságosabb. szabadabb lesz, mint a jelen. Hiszek az értelem belátásá:
ban. az emberi lélek szomjában, amely csak: a bölcs egymásrautaltságban, a
baráti békében, lelkek szomszédolásában tud csillapodni. A hitem az emberi
testvériségé, a szioek cseréjéé... Tudom, hogy ez ügyben munkdlkodtok ti is,
ez hoz közétek, ezért ·vagyunk barátságban egymással ..•

Alább közölt levelei közül az első Mentes Mihály verseinek hatására szil
letett (Vigilia, 1961 május). Az ,,0 beata Trinitas!" a Szentháromságot énekli.
meg; ké: jellemző szakaszát, a levél illusztrálásaként, ideiktatjuk:

... Már hazamentek apám és anyám,
s kilenc testvérem (kicsinyek, nagyok),
megkopott kedves földi otth.onunk
(hárman vagyunk csak) olyan elhagyott.

Boldog Háromság: jóságos Atyám,
testvérem Jézus, él! Te, Szereiet,
ugye ott vannak már mind nálatok
s minket is várnak, együtt Veletek? ••
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A második levél címzettje a folyóirat nagy tlldású, tekintélyes sze?'l.ceszLője,

Mihelics Vid, aki Eszmék és tények rOl,atában a fibourgi katolikue egyetem ne
gyedéves közleménytárának. az Animánere egyik tanulmanyát ismerteti. A szerző

Alfons Auer würzburgi professzor, dolgozatában CL modern -ateizmus helyes szem
léle tét kívánja nyújtani. ".4. modern ateizml~st csak úgy értjük meg - idézi
Mihelícs Vid -, ha felismerjük benne a szaoaásáomozoiümat. Egyes motívumai
nem is annyira tudatos megfogalmazásukban, hanem mint tudattalan érzületi
reakciók hatnak. Másként nem magyarázhatnók mea a modern ateisztikus áram
lat dinamikus életelevenségét" (Vigilia, 1961 október),

Ezt követi a Vigiliában történő megszólaltatása (1969 november) tárgyában
írt közlendője, majd az Új Ember 1970. január 4-i számában meaielent inter
júval (Veres Péter 73. születésnapjára) kapcsoletos néhány megjegyzése. Eb
ben - hogy szerencsésen-e vagy sem, ma máj' fölösleges lenne évődni raita 
egy modern Tinódihoz hasonlítottam, ahogy egyszer-másszor ő is szerette nel'ez
ni magát, "parasztkrónikásnak", egy "nemzet krónikásá.nalc" tituláltam. Kétketlett
az értékelés valódiságában. Azt azonban nem lehet elvitatni tőle, éppen a ha
lála óta eltelt évek tanúsága szerint, hogy egy nemzet élő, figyelő, bunbánó lel
kiismerete volt,

(H. B.)

1961. V. 24.

Kedves Barátaim!

Valami hirtelen jött beleszólási vágy arra kényszerít, még ha hívatlan prö
kátorkodásnak nevezitek is, hogy megmondjam: Mentes Míhúly ,,0 beata Tri
nitas!" című versében találtam hosszú idők óta az első 'igazán hivő megnyilat
kozást. Ügy érzem: ez az ember csakugyan hisz, nemcsak hinni akar és nemcsak
a kultúra szeretete és a keresztény közösség szépség-etíkája szól belőle. Igen,
én becsülöm az igazi hitet, holott bizony anakronizmusnak érzek ma már mín
den világmagvarázást és életértelrnezést, amelyeket az évezredele szültek és csak
az olyan megfogható realitásokat veszem nagvon komolyan, mint: nép, nem
zet, emberiség, egyéniség, személviség - és persze, magát a végtelen világot
is. Igen, én a "hitetlen", becsülöm azt, aki valóban hisz, még ha a világ naiv
súgnak látja is az ő hitét. Félreértés ne legyen: becsülöm én az okosság-kato
licizmust is, ha nem a gonosz és mindenre vállalkozó uralmi vágy. hanem a
boldogtalan és tájékozatlan embereknek teendő szotaiüat és aktivitás a belső

mozgatója. Igen: az ember-hangyabolynak kellenek a mindig új felfedezések, a
bozótban való kalandozások mellett a kitaposott utak, a megtartó és fenye!mező

disciplinák is. Igen, ezeket a szabályolmt is becsülöm, legfeljebb a reklám-ízű

katolizációkat - a Graham Green-féléket - nézem gyanakvással, ámbár le
het, hogy nincs míndíg igazam! .- Na jó, ki kérdezett? -- kérdezhetitek. Ki
kérdezi a költőt, míkor verset ír? Ezek a levél-reflexiók, azt hiszem, nálam vers
helyett jönnek. Üdvözöl benneteket

Veres Péter

1961. X. 23.

Kedves Barátom,

ha szabad így mondanom, mint míndig, most is elolvastam az "Eszmék és
tények" rovatot. El kell olvasnom, mert csak ebből tudhatom meg magyar
nyelven, hogy min és hogyan gondolkoznak azon a nagy világnézeti fronton,
amelyet kereszténynek nevezhetünk még ma is. Alfons Auer prof. tanu'rnányá
nak az ismertetéséról van szó (Vig. 1961 okt.). Nem is beszélek róla többet, ép-
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pen csak el kellett mondanom valakinek, illetve éppen neked. hogy az igaz
ságra törekvés milyen messziről összehozhatja az embereket. Valahol a kiadat
lan naplójegvzeteim között, ott rejtőzik az a megjegyzésem, hogy az egyházat 
minden egyházat, de különösen a keresztény-katolikust - az tartja fenn a ne
héz korszakokon át, hogy nemcsak Torquemadál, hanem Szent Ferencet is van
nak. Most hozzátehetem : és Aquinói Tamásai is. akik szocíológíai értelemben
is funkcionális szervezctté formálgatták a világnézeti és hitbeli közösséget. Nagy
dolog volt, de most már tovább kell gondolkozn i, s ezt testi, és más sugárzóari
in!eJiil?;ens gondolkodók is ugyanezen rnunkálkodnak. Minden szavával egyetér
tek abban, amit az ateistákról mond, hisz én már régen nem vagyok ateista se,
deista se. amióta meggyőződtEm arról, hogy Torquemadák az ateisták közt is le
hetnek. vagyis hogy az Antikrisztus a Krisztustalan társadalmakban is megjeleni It.

De nem lettem és nem is igen leszek "üjrahivő"sem, és ezt értí meg ez a nagyon
okos és igaz értelmű professzor. Viszont az emberfajnak létérdeke egészben is
és a részekben is: a becsület és az igazságosság. Több nem fér ide s ez a jó,
mert nem lenne vége. üdvözlettel

Veres Péter
Ui. Elnézést a levlapért: így tudom megfékezni a bőbeszédűségett

Kedves Barátaim!

Nem tudom végül is "hogy néz ki", még a szorgos revízió után is, az a
magndra vett laza élőbeszéd. Én úgy gondolom, a lapnak is, nekem is érde
künkben való lenne, ha a korrektúrát látnám. Amit ti nem érezhettek közölhe
tőnek, én azt szívesen respektálom, de ha én találok benne olyasmit, amit jobb
most nem publikálni, azt még kihagyhatnánk. Egyszerűen nem volt időnk össze
olvasni, hogy miként ül - ha "ül" - az egész írás. Azt hiszem, ez így logikus.
És az sem mellékes, se nektek, se nekem, hogy a Vigilia olvasói egy öreg 10
escgót ismerjenek meg bennem.

Budapest, 1969. okt. ll.

Kedves Béla!

Felebaráti üdvözlettel

Veres Péter

Am legyen Ez a te dolgod. Amit az én számba adsz, azt egy kissé átala
kitottam. így jobban vállalom.

A te dolgodba nem szólok bele. Azt írsz, amit akarsz. Legfeljebb azt je
gyezném meg, hogyaTinódihoz való hasonlrtást az olvasók nem veszik majd
telitalálatnak. Nemcsak azért, mert engem éppúgy nem ismernek mint Tinódit,
hanem inkább azért, mert azt hiszem, az a valóság, hogy nem hasonlítok sen
kihez. Legfeljebb önmagamhoz. De ahhoz nagyon.

Nagyon nehéz egy élő íróról ilyen rövid kis ismertetésben hiteles lelki-szel
lemi arcképet adni, de ismétlem, ez a te dolgod. Csak ne dicsérj túlságosan,
mert az nem jó neked sem, nekem sem. Próbálj inkább több kérdőjelet bele
szövegezní. - Kicsoda ez az ember? Ismerjük-e, értjük-e minden vonatkozásban?

De már túl sokat fontoskodok, hisz csak egy kis lapszínesítőről van szó,
A Vigillát még nem láttam.

Budapest, 1969. nov. 5. üdvözlettel:

VeTes Péter
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