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Kálvinista neveltetése

Veres Péter hite
Veres Pétertől származó szövegekből és Veres Péterről szóló doku
mentumokból kötetet állítok össze a Nap Kiadó számára. A munka
folyamán - Veres Péter időszerűségét mérlegelve - az író mun
kásságát és emberi alakját érintő különféle kérdésekkel találkoztam.
Ezek egyike az író emberképe. A kérdés elemzése egy másik problé
ma elemzéséhez is elvezetett: az író hitének vizsgálatát is fölvetette.

Miben hitt Veres Péter? Minden bizonnyal hitt önmagában, te
hetségében, az írás értelmében, művei maradandóságában. Hitt az
emberben, a közösségben, a közösség megtartó erejében, hitt a
magyarság jövőjében. Politikusi hite is volt: hitt a parasztságban,
a gyökeres társadalmi átalakulás szükségességében, a maga értel
mezése szerinti szocialista jövóben. Ha a hit fogalmát ebben a tág
értelemben használjuk, Veres Péternek minden bizonnyal volt hite.

És ha a fogalomnak egy másik, egy szűkebb tartalmával
szembesítjük az írót? Vallásos értelemben hívő ember volt-e Ve
res Péter? Hitt-e Istenben? Elfogadta-e valamely vallás tanítását,
s valamely egyházhoz tartozónak mondta-e magát? Volt-e evan
géliumi hite? Ismerte-e, vallotta-e Szent Pál tanítását: "hit által
igazul meg az ember" (Róm 3,28)? Hitt-e a kegyelemben, a túl
világban, az üdvösségben, Jézus Krisztus isteni személyében?
Ezekre a kérdésekre már bizonytalanabbak a válaszaink.

A bizonytalanságnak két oka van. Egyrészt az ember vallásos
hite, Istennel való kapcsolata élete folyamán sokat változhat,
istenképe az emberi élet különféle korszakaiban más és más mó
don, más és más megfogalmazásban jelentkezhet. Másrészt a
vallásos hit kérdései az emberi lélek legmélyebb rétegeit érintik,
azokat a rétegeket, ahová a tekintet nem mindig ér el, s vizsgá
lódásunk során olyan problémákkal találkozhatunk, amelyekről

csak nagy óvatossággal és tapintattal illik és szabad beszélni.
Vizsgálódásunk számára az író megnyilatkozásai, Veres Péter

önvallomásai szolgálnak forrásul.
Veres Pétert születése után kálvinista pap keresztelte meg, s ez

zel a református egyház tagja lett. Az elemi iskola négy osztályát
különböző helyen és meg késve, nyolc és tizenkét éves kora között
végezte el. Ebben az idóben a templomi és az iskolai hitoktatás
elemeivel, a Heidelbergi Káté tanításával találkozott. Tizenkét éves
korában pünkösdkor megkonfirmálkozik, úrvacsorához járul, s eb
ben az életkorban gyakran imádkozik, hisz az isteni kegyelemben.

Ne feledjük el, a huszadik század első évtizedét mutatja a nap
tár, azt az időt, amikor a hitoktatásban nagyobb szerepet kapott a
keresztény felekezetek közti különbségek és ellentétek hangsúlyo
zása, az apologetika, a hitvédelem és a kritika, mint az összefűző
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Az alföldi szektás
mozgalmak ismerete

Világnézetének
alakulása

elemek kiemelése és keresése, az ökumenikus gondolkodás. A re
formátus hitet látványosan elválasztotta a katolikus vallástól 
többek között - a nyelvhasználat, a szentek kultusza, a Mária
tisztelet, a szentségek száma, az Ószövetség eltérő ismerete, a
templomok belső díszítése, az egyházszervezet fölépítése és
működése - és még sok minden más. A nézetkülönbségek tisztá
zását, az érveket gyakran a gúny, a megbélyegzés helyettesítette.
Veres Péter fiatalon az alföldi református magyarok puritán hitét
ismerte meg, és szükségképpen nem találkozott azokkal a szakrális
szimbólumokkal és vallásos élményekkel. a gyónás, az elsőáldozás,

a vallásos áhítatok, a búcsújárás. a litániák, a templomi énekek
"barokk" élményével, amelyek a katolikus valláshoz kötődnek.

Veres Péter az országnak azon a táján nőtt föl, a Hortobágy
"mellyékén", az alföldi tanyavilágban és parasztfalvakban, ahol a
század első évtizedeiben erőteljes volt a különféle szekták működé

se. Ha csak kívülró1 is, jól ismerte ezeket a mozgalmakat, a szek
tákhoz kötődő "igazhívő" embereket, "bibliás parasztokat". "Egyik
rokonunknál, egy hajdani igazhívőnél, a kezembe került egy bibliai
legendagyűjtemény... Ugyancsak az őskeresztényekről szóló legen
dagyűjtemény is nagy hatással volt rám" - írja önéletrajzában, a
Számadásban. "Még akkor hívő, vallásos voltam" - emlékezik
vissza életének erre a korszakára, a század első évtizedére.

Íróként egész pályáján izgatja a kérdés: mi vonzza az embereket
ezekhez a mozgalmakhoz, mi teszi "megszállottá", "prófétává" va
lamely szekta tagját, illetve milyen gazdasági, társadalmi, avagy
gazdaságon és társadalmon kívüli ok játszik szerepet valamely
szekta elterjedésében? "Vagyis a szekta-emberek bolondok-e? (an
nak látszanak) vagy történelemcsináló erő van bennük? Azt hi
szem, mindkettő (no melyikbe hogy), de a logikájuk a józan ész
számára megközelíthetetlen" - írja 1966-ban naplójában. "Ezt kel
lene megírni, illetve végérvényesen ábrázolni... de egy magyar fa
lusi szektavezető s még kevésbé a szektahívő logikáját nem tudom
előhívni." (A fiatal Rónay György viszont éppen ezzel kísérletezett
Keresztút című, 1937-hen megjelent első regényének egyik mozzana
tában, az alföldi szektás lázadók prófétájának a rajzában; "szörnyű

szektásait nem lehet elfelejteni" - írta a regényró1 Szerb Antal.)
Fiatalon találkozik az alföldi agrárszocialista mozgalommal, ti

zenhat éves korában beiratkozik a balmazújvárosi földmunkás egy
letbe, sűrűn látogatja az egylet könyvtárát, megismerkedik az utó
pista szocializmus eszméivel, darwinizmussal. a korszak harcos an
tiklerikális irodalmával, az akkori szabadgondolkozó mozgalmak
tanításaival. Nagy hatással van rá Renan Jézus-életrajza. Az embert
biológiai és társadalmi lénynek tartja. Jézusban pusztán prófétát, a
kereszténységben csupán társadalmi mozgalmat lát. Elveszti "vallá
sos hitét": "tagadtam az Istent és a vallásokat". önmagát dialekti
kusan gondolkodó szocialistának és marxistának mondja, a társa
dalom forradalmi átalakulásának lehetőségében hisz.
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Korabeli katolikus
vélemények Veres

Péterről

A háború utáni évek

Elgondolkoztató, hogy amikor Veres Péterből kiütközik az író,
amikor egymást követően megjelennek könyvei, Az Alföld pa
rasztsága (1936), a Számadás (1937) és legkivált a Mit ér az ember,
ha magyar? (1940) című munkája, amikor Veres Péter a népi írói
mozgalom egyik legnagyobb hatású támogatójaként lép föl, a
katolikus társadalom, a szerzetes iskolák, elsősorban a piarista
gimnáziumok tanárai és diákjai milyen eleven érdeklődéssel for
dulnak munkássága felé. Ez az az idő, 1940, amikor Veres Péter
A nép nevelése és a vezet6k kiválasztása címmel előadást tart Debre
cenben az ifjúságnak, s a debreceni piarista gimnázium önkép
zőkörének lapja, az Akarat nagy elismeréssel szól az íróról: "Mi,
piarista diákok, kik nagy részben egy magasztos hívatásra, a
magyar nemzet vezetésére készülünk, mint pap, tanár, katona
vagy politikus, sokat tanulhatunk Veres Péter szavaiból." És
ugyancsak ez az az idő, amikor a Pesten megjelenő Piarista
Öregdiák című lapban hosszabb cikk foglalkozik Veres Péter vi
lágnézetének alapkérdéseivel. "Az író Veres Péter és az ember
Veres Péter egyaránt őszinte becsben áll előttünk, sőt gyakorlati
elveinek jelentős része a mi elveinkkel egyező" - írja a szerző,

ami persze nem akadályozza meg abban, "hogy kollektivista vi
lágnézetének helytelen elvi megalapozására rá ne mutassunk..."
A Piarista Öregdiákban egyébként ezekben az években, 1940 és
1942 kőzőtt Veres Péter három könyvéről is elismerő és figyelem
fölhívó recenzió jelenik meg. A szerző Veres Pétert "széleslátású,
csodálatos magyarnak" nevezi, s a Falusi krónikaoan "költészet, el
beszélő próza, történetírás és társadalomleírás egységét" méltatja.

Ugyanebben az időben, 1942-ben, Észak-Erdélynek az anyaor
szághoz történt visszacsatolása után jár Veres Péter Erdélyben. A
sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégiumban előadást tart, megfordul
Csíkszeredán, és ellátogat Csíksomlyóra is, ahol a Kós Károly ter
vezte épületben Magyar Ferenc népfőiskolát vezetett. A visszaemlé
kezők szerint Veres Péter élénk érdeklődést mutatott a katolikus fi
atalok számára szervezett népfőiskolai mozgalom iránt, s volt érzé
ke ahhoz, hogy a felekezeti határokon felülemelkedve a csíksom
lyói búcsúban már ekkor a magyarságot összekötő jelképet lássa.

A háborús évek, majd a második világháború befejezése utáni
ún. koalíciós idők napfényre hozzák Veres Péterben a homo
politicust. A Nemzeti Parasztpártban betöltött elnöki szerepe, hon
védelmi miniszteri tiszte a köznapi politizálás színterére állítja,
aktuális politikai kérdésekben, a demokrácia, a szocialista jövő, a
klerikális reakció elleni harc ügyében kell állást foglalnia. Megnyi
latkozásait jóhiszeműség, politikai naivitás, a tájékozottság hiánya
és némi gyanakvás jellemzi. 1945-ben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen rendezett demokrácia-vitán előadást tart.
1947-ben a nagy cikket ír Hová, merre Európa? címmel, melyben
kérdéseket és válaszokat fogalmaz meg. Harmadik kérdése így
szól: lehet-e megegyezés a világnézetek között? Válasza: nem le-
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'Válasz, 1947. július.

2Az oltár erősei. Új Em
ber, 1947. július 20.

Az 1956-05 forradalom
után

hetséges. A "politizáló kereszténységet" támadja, általánosságban
beszél egyházról, és azon mintha csak a katolikus egyházat érte
né. Elismeri az egyház "metafizikai erejét", de szerinte "Az egy
ház feladata most: a zűrzavar és az »Apokalipszis korában- az
Evangélium hirdetése és példázása volna".' Veres Péter írására
Rónay György válaszol: rámutat a cikkben rejlő ellentmondások
ra, amelyek azért vannak jelen, mert az író nem tisztázta magá
ban az alapfogalmakat. Az értetlenség másik oka, hogy Veres Pé
ter "meddő racionalista", hiányoznak belőle a vallásos élmények,
az istenhívő embert kívülról szemléli. Írásának fő hibáját abban
látja, hogy "Veres Péter nagyjában egy kalap alá veszi a keresz
tény politikát a klerikálissal s többé-kevésbé mindkettőt a reakció
val".z A "klerikális reakció" kifejezés ebben az időben már meg
semmisítő erejűvé vált. Veres Péter még 1949-ben is - amikorra
pedig már láthatta volna, hogy hová vezet a pártdiktatúra és a
klerikális reakció elleni harc - magánlevélben, melyet a költő

Takáts Gyulának írt a Válaszban olvasott novellájának a hatására
- még mindig "Mindszenty-mániáról" beszél, a "csodás dolgok"
ellen perel, s fölháborodás nélkül regisztrálja a "mát", azt az időt,

"amikor a klérus ellen világtörténelmi harc folyik (nagyobb mint a
protestantizmusé volt, mert az még benne maradt az istenhitben)".

Aztán eltelik néhány év... Veres Péter kiábrándul a politikai
szolgálatból, a részben rákényszerített, részben naivitásból vállalt
szerepből, visszavonul, ismét az írásnak, az "igazi irodalomnak"
él. Közeledik, majd lezajlik az 1956-os forradalom.

Veres Péter alighanem sosem fogadta el az ateista marxizmus
tanítását: a vallás ópium a nép számára. 1956 tavaszán egy elő

adása alkalmával személyesen hallottam tőle: "Ezt a népet, a
magyarságot történelme folyamán két ének, a »Boldogasszony
anyánk- és a »Te benned bíztunk eleitől fogva« tartotta meg."
És beszéd közben a hallgatóságot így szólította meg: "Felebará
taim..." Veres Péter a vallási közösségek fontosságát, a vallás kő

zösségformáló erejét vallja, egy olyan korban, amikor a politikai
hatalom államvallássá az ateizmust tette. Olvasónaplójában egyre
gyakrabban hivatkozik a Bibliára, egyre többször ír ún. vallásos
problémákról. 1956 novemberében jegyzi le: "Ha valaki valaha
ezt a naplót átnézegeti, értelmezi és bírálgatja, meglepőnek talál
hatja, hogy én, a »pogányosan kálvinista«, józan »materialista
paraszt és a sokak szerint földhözragadtan »realista- író milyen
sokszor és sokat foglalkozik egyházi, vallási és általában szelle
mi-lelki kérdésekkel." (Figyeljük meg, mely szavakat teszi idéző

jelbe s kérdőjelezi meg ezzel!) Majd így folytatja: "E feljegyzések
némelyike lehet, hogy elsietett ítélkezés vagy olvasói lelkende
zés, de ez nem változtat azon, hogy nekem igenis nagy problé
mám a vallás és a hit. Minden vallás és minden hit s tovább
menve minden világnézeti és politikai eszme." (Íme, a korábbi
tagadást és elutasítást, az "elsietett ítélkezést" hogyan váltja föl
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A kereszténység mint
.kollektlvista'' vallás

Veres Péter az egyházi
lapokról

nála a kérdezés és a kételkedés, a kétely és a keresés.) A továb
biakban ezt írja: "a kereszténység a leginkább lelki tartalmú val
lás és a leginkább »kollektivista«, közösségi vallás. A keresztény
ség nemcsak azért kollektivista, mert az indulásánál és még ké
sőbb a szerzetesrendek kialakulásánál is minden más vallásnál
jobban érvényesült benne a társas emberi élet, hanem azért is,
mert a kereszténység legszebb, legigazibb alapelvei, a »szeresd
felebarátodat« és az »amit nem kívánsz magadnak« stb. a leg
tisztábban közösségi gondolatok, az emberi együttélés, a társa
dalmi demokratizmus örökkévaló alapelvei."

A társadalmi együttélés örökkévaló, keresztényi alapelveit
vallotta erkölcsi rendszerében és követte a maga életgyakorlatá
ban is Veres Péter. Az író morális érzékenységét jelzi számos
művének már a címe: Rossz asszony, A kelletlen leány, Csatlós, A
pátriárka. "Veres Péter asszonynak" címzett levelében írja 1957
szeptemberében felesége születésnapjára: "Nem tudok most már
semmi mást küldeni, mint a szívem üzenetét: úgy szeret az té
ged ma is, mint negyvenegy évvel ezelőtt, amikor megismerte
lek a libaiegelőn a többi lányok között, és amikor úgy éreztem,
megtaláltam a páromat egész életre. Nem is mondok többet,
csak azt, hogyahátralévő időt, amit még ád a Jóisten és a sors,
együtt tölthessük el, egészen a legutolsóig."

A Jóisten és a sors... Mit jelent Veres Péternél itt és ekkor ez a
két fogalom, külön-külön és a kettő összekapcsolása? Kisebbíti,
korlátozza, semlegesíti az egyik a másikat? Amit mond, csak
konvencionális fordulat, szokásos jókívánság? Vagy több annál?
Kiegészíti, erősíti, gazdagabbá teszi egymást a két fogalom? Hi
tének gyarapodását jelzi az egyik szó nagy, a másik szó kis kez
dőbetűs írása? A kívülálló aligha tudja rekonstruálni, milyen lel
ki rezdülés, spirituális mozzanat vezette az író kezét, amikor le
írta levelében ezt a két szót.

Veres Péter rendszeresen olvasta az ún. egyházi lapokat, a
Vigiliát, az Új Embert, a Reformátusok Lapját. Ha olyan írásra
bukkant, amely fölkeltette "beleszólási vágyát" , legendás levele
zőlapjainak egyikén azonnal megfogalmazta és elküldte vélemé
nyét. Az egyik alkalommal például Mentes Mihálynak a Vigili
ában olvasott verse ad tollat a kezébe ("Igen, én becsülöm az
igazi hiteL"), a másik alkalommal a lap Eszmék és tények rova
tát dicséri ("én már régen nem vagyok ateista se, deista se ...").
Persze kritikai ítéletét sem hallgatja el például némely ún. katoli
kus költővel szemben, s ezért van költő (éppenséggel az idős

Mécs László), aki az efféle megjegyzését "piszkálódásnak" neve
zi, és az írót lIa félművelt Veres Péternek" mondja. Ha ezek a
vélemények eljutottak hozzá, minden bizonnyal nem a belátást
és a megértést erősítették benne. De amikor 1969-ben a
Vigiliában Hegyi Béla beszélgetést akar készíteni vele, nemcsak
a hosszú interjút vállalja, hanem naplójából részleteket, többek
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JVigilia, 1969. november.

A számvetés évei

"Tagja vagyok az
egyháznak, de nem
vagyok vallásos..."

között az egyházi lapokkal foglalkozó jegyzeteket is ad közlésre
a folyóíratnak'

Az idősödő írónak egyre gyakrabban kell szembenéznie az el
múlással, az öregedéssel. 1957-ben eltemeti édesanyját. 1967-ben
mélyen megrendíti Kodály Zoltán halála, akinek egyik zeneműve

már korábban nyílt levél írására készteti "a rideg kálomistát", és a
költő Fodor András Bánfalva című versének szavaival "röstelli ki
vallani, / mekkora lélekmozdító / élménye volt a Missa Brevis".
Naplójában ezt írja 1967-ben: "Nem tagadom, nemcsak a Kodály
halála hozott nekem egy kis megrendülést, bánatot és szomorúsá
got, nem úgy általában a halál, akit nekem is várnom kell, mióta a
hetvenet elértem és meghaladtam." Naplójában egyre gyakrabban
a kételyek gyötörte ember szólal meg. Hiányt érez magában. "Nem
csupán az elmúlás bánt, hanem az is, hogy keveset tettem, kevés
az érett mű a kezem után." S mintha nemcsak az érett művek hiá
nyát érzékelné, hanem egy általánosabb és egyetemesebb, kozmi
kus hiányérzet is gyötömé: az istenkereső ember nyugtalansága.
"Hajnali imádság helyett" - írja egyik naplójegyzete fölé, de mint
ha a szöveg maga valódi imádság lenne, a bizonyosságra vágyakoz
na, egy transzcendens erővel megteremthető kapcsolat után sóvárog
na: "Lehetetlen dolog, hogy az ember ne gondoljon a halálra. Itt van
mögöttem a bizonytalan időben. Megjöhet hamar, és elmaradhat so
káig. De akkor is itt van, és sűrűn emlékeztet: az enyém vagy! Igen,
de én nem akarok elmúlni. A végtelenség vágya rejtekezik bennem."

Veres Péter egyik kései, számvetésnek készült, de befejezetle
nül maradt, és csak halála után megjelent emlékiratában mondja:
"bár tagja vagyok az egyháznak, még adót is fizetek, de nem va
gyok vallásos a szónak igazi értelmében". Mit értett Veres Péter
"egyháztagságon"? Mit értett"vallásosságon"? Már nem kérdez
hetjük meg tőle.

A Vigilia-interjúban is elhangzott egy kemény kérdés: "Nem
fél a végső órák bekövetkezésétól?" - Az író akkor ezt válaszol
ta: "Félelem formájában nem is gondolok rá. Időnként azonban
a rossz közérzetem szinte szuggerálja, hogyelmélkedjem rajta,
hisz ez már nem fog sokáig tartani. Amit ebből ésszel fel lehet
fogni, azt mint természettörvényt veszem tudomásul. De hogy
az utolsó pillanatban hogy lesz, azt csak az Úristen tudja." Ezzel
a mondattal a titkok kapujához ér a vizsgálódó figyelem, a szö
vegek elemzője és értelmezője az ismeretlennel szembesül.

Veres Péter 1970-ben hunyt el, egyházi szertartás nélkül, úgy
nevezett polgári temetéssel, állami pompával búcsúztatták el a
Kerepesi temetőben. István fia visszaemlékezéséből tudjuk, hogy
amikor pár év múlva elkészült az író sírjára Somogyi József em
lékműve, és fölavatásakor a beszédek után a résztvevők kicsiny
csoportja elénekelte a Xc. zsoltárt ("Te benned bíztunk eleitől

fogva ..."), felesége, özvegy Veres Péterné született Nádasdi Julis
ka megjegyezte: "Most temettük el igazán Pétert..."
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