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Veres Péter

Feljegyzés Veres Péter művei, életútja értékeléséhez
Nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy Veres Péter 
életművét a Bíráló Bizottság Magyar Örökség díj-
jal tüntette ki. A 20. század egyik legtisztább lelkü-
letű magyar alkotóját, gondolkodóját tisztelhetjük 
benne. Emberi tisztessége is szinte egyedülálló a 
maga nemében. Társadalomtörténeti helyzetét 
eleve meghatározták külső tényezők. Az egyéni 
magatartását dicséri, hogy a gerinctörő kénysze-
rek elől mindig következetesen kitért. Nem volt 
véletlen, hogy 1956. október 23-án a Bem szobor-
nál az ő beszédével indult a történelmi viharrá 
váló gyűlés. Születése determinálta, hogy a ma-
gyar agrárszegénység érdekeit képviselje. Sors-
szerűen kereste helyét, küldetését. Politikatörté-
netünk jellegzetessége, hogy a harmincas évek 
hazai szociáldemokrata mozgalmában nem talál-
ta / nem találhatta meg a helyét. Mind a paraszti 
lét iránti elkötelezettségét, mind a patriotizmusát 
fokozódó gyanakvással, idegenkedéssel fogad-
ták – mind a szociáldemokraták világában, mind 
a hatalomra törő Kommunista Párt vezetői. Élete 
végéig csak az irodalom eszközeivel teljesíthette 
ki világlátását. Politikai érdekérvényesítési, szer-
vezési kísérleteit haláláig minden politikai rezsim 
ellehetetlenítette.

Sajnálatos, hogy a hazai közvélemény túlnyomó 
része pártállástól, világnézeti hovatartozástól füg-
getlenül mendemondák, előítéletek alapján köze-
lített személyéhez, irodalmi műveit, tanulmányait 
úgy utasították el, hogy nem is ismerték sem a tar-
talmát, sem a jelentőségét!

Az egyik ilyen visszatérő balhiedelem volt, 
hogy ő „irányította” volna 1944 őszétől a kasté-
lyok, udvarházak felszámolását, kirablását. Tudni 
való, hogy 1944 nyarán bevonultatták a Magyar 
Királyi Honvédséghez, és a front már részben a 
Dunántúlon volt, amikor korára és egészségi ál-
lapotára tekintettel leszerelték, akkor már nem is 
térhetett haza, Balmazújvárosba. Lakóhelye már a 
front másik oldalán volt. Budapesten kellett meg-
húznia magát, a Bethesda Kórház fogadta be, ott 
élt 1945 februárja végéig, amikor is meghívták 
Debrecenbe, ahová március derekán jutott el. Saját-
ságos módon az Ideiglenes Nemzeti Kormányban, 
illetve a Nemzetgyűlésben nem kapott igazi, je-
lentős funkciót. Mindeközben 1944-től mindenütt, 
ahol a szovjet Vörös Hadsereg megjelent, a szovjet 
katonaság politikai szervezete tervszerűen moz-
gósította a lumpenelemeket a helyi rombolásra, a 
műemléki értékű világi objektumok kifosztására, 
tönkretételére. Rögzítenünk kötelességünk, hogy 
fi zikailag is, történelmileg is képtelenség lenne fel-

tételezni, hogy Veres Péternek a romboláshoz bár-
mi köze lehetett volna.

Külön gúnyolódás tárgya az is, hogy elvállalta 
a Honvédelmi Minisztérium vezetését. A furcsa 
politikai döntés hátterét, körülményeit a közvéle-
mény egyáltalán nem ismeri. Az 1945. évi őszi vá-
lasztások után kialakult koalíciós kormányzásban 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, illetve 
az Újjáépítési Minisztérium került a Veres Péter ve-
zette Nemzeti Paraszt Párthoz. Keresztury Dezsőt 
jelölték, és be is iktatták a VKM miniszteri székébe. 
Amikor Keresztury eredményesen tevékenykedő 
miniszterként érzékelte Rákosiék egyházellenessé-
gét, a történelmileg kialakult egyházi iskolarend-
szer tervezett államosítását, lemondott. A Nem-
zeti Paraszt Párt vezetőit terhelte az új miniszter 
jelölésének kötelessége. Tamási Áront kandidálták 
utódjául, mert tudták, hogy a baloldal számára el-
fogadható, ám független személyiség, aki a nyu-
gati kapcsolatainkat is felvirágoztathatná, mivel 
kitűnően tudott angolul, az Egyesült Államokban 
élt éveken át. Kiváló angolszász kapcsolatai voltak. 
Mindezek mellett közgazdasági, pénzügyi kép-
zettsége is volt. Tudták, hogy hívő katolikus, szo-
ros barátság fűzte egész életén át Márton Áronhoz, 
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a legendás szerepű erdélyi püspökhöz. (Tamási 
Áron nagybátyja is még az első világháborút meg-
előző időben gyulafehérvári kanonok, majd nagy-
prépost volt.) A székely író jelölését, személyét 
Mindszenty József hercegprímás nem fogadta el. 
(Az akkori szokásjog szerint csak római katolikus 
egyént jelölhettek a VKM élére, de a kormányala-
kításra javaslatot tévőknek előzetes prímási egyet-
értést kellett biztosítaniuk.) A prímási vétó után a 
kisgazdák vették át a tárcát, és tüstént jelölték Or-
tutay Gyulát, aki azonnal meg is kapta a herceg-
prímási jóváhagyást. Rákosiék körömszakadtig 
ragaszkodtak, hogy a Nemzeti Paraszt Párt vállal-
jon másik tárcavezetést, ám egyik koalíciós partner 
sem volt hajlandó bármely más minisztériumot át-
engedni. Veres Péternek kényszerűen el kellett fo-
gadnia a honvédelmi tárca vezetését. Akkor még 
joggal reménykedett abban, hogy miniszterként is 
és pártja vezetőjeként a koalíciós üléseken védheti 
népe érdekeit.

Szellemi függetlenségére, sajátos magatartásá-
ra jellemző, hogy a HM minisztereként írta meg, 
és adta ki a Paraszti jövendő című könyvét, amely 
élesen szembe helyezkedett a kolhozosítással, az 
állami gazdaságok paraszti birtokterületeket beke-
belező fejlesztésével. A paraszti, családi birtokok, 
a családi kisüzemek, kis gazdaságok – az európai 
párhuzamokat is fi gyelembe véve – fejlődőképes-
ségéről, távlati fejlesztési lehetőségeiről adott át-
fogó képet. Ugyan a kommunista vezetők közéleti 
botrányt nem robbantottak ki, de heves bírálatok-
kal illették, egyben a könyv terjesztését körmön-
font módokon akadályozták. A könyvtári hálózat-
ból gyorsan el is tűntették. Mából visszatekintve 
Veres Pétert igazolta a történelem. Lengyelország 
volt az egyetlen a szovjet érdekszférába tartozó 
állam, amelyik a paraszti gazdaságokat nem volt 
hajlandó a sztálini módszerekkel felszámolni. Elég 
Ausztriát, Német- és Franciaországot, Dániát, Hol-
landiát említeni, hogy megértsük, a családi gazda-
ságok hordozói lehetnek jóléti államok gazdasági, 
társadalmi, kulturális fejlődésének. Az 1945 utá-
ni szellemi életben senki nem volt ennyire bátor, 
hogy a fordulat éve kibontakozása idején szembe 
szálljon a diktátori ideológiával.

Politikai tevékenységét megmérgezték azzal is, 
hogy a minisztériumi munkatársai és a Nemzeti 
Paraszt Párt politikai funkcionáriusai közé a Kom-
munista Párt titkos tagjait építették be. A sárospa-
taki Comenius Tanítóképző Főiskolán, 1964-ben 
tartott előadásán az egyik ilyen beépített embert – 
aki Veres Péter beszédéhez kapcsolódó hozzászó-
lásában el is dicsekedett egykori megbízatásával, 

pártbeli kettős munkájával – 1964-ben nyilvános 
válaszában Péter bácsi szelíden megszégyenítette, 
majd ismertette, milyen módszerekkel gyakorol-
tak reá nyomást Rákosiék. Akkor mondta el elő-
ször nyilvánosan, hogy kétszer is rágyújtották a 
tartózkodási helyét. Utóbb a két történetet meg is 
írta. (Az első alkalommal a HM bakonyi vadász-
házát gyújtották rá. Veres Péter maga értesítette 
éjjel a tűz észlelésekor a tűzoltóság ajkai, illetékes 
parancsnokát, aki a következő nap délre vonult ki 
szerkocsijaival. A második alkalommal miniszteri 
dolgozószobájában okoztak tüzet. Ennek a máso-
dik esetnek magyarázata olyan gyermeteg volt, 
hogy nem tudták palástolni, hogy „koncepciós 
tűz” keletkezett. Azonnal lemondott, visszavonult 
a kormányzati munkából.

Sárospataki múzeumigazgatóként két alka-
lommal is szállóvendégül a lakásomon fogadhat-
tam. Az egyik ilyen alkalommal a vacsorájáról is 
gondoskodnom kellett. Az akkori kisváros egyik 
vendéglőjének alkalmazottai jóval záróra után 
is (éjszakai munkájuk közben) lelkesen ellátták. 
A Nemzeti Paraszt Párt hajdani borsodi, zempléni 
vezetői barátként kísérték. A vacsora alatti bizal-
mas beszélgetésben megrendítő kritikát mondott a 
kádári agrárpolitikáról, a falusi lakosság minden-
napjainak állami / politikai kezeléséről. Ennek so-
rán nagyon szomorúan panaszolta el, hogy mind a 
Rákosi féle, mind a kádári vezetés minden fejlesz-
tést, iskolatelepítést megtagadott szülőhelyétől, 
Balmazújvárostól. A tisztes mezővárost megbün-
tették miatta, útját állták, hogy a helyi tehetségek 
kibontakozhassanak, netán a helyi tradíciót foly-
tatva, Veres Péter híveiként be tudjanak kapcso-
lódni az ország életébe.

Veres Péter jellemének értékelésére rögzítenem 
kell egy sajátos esetet, amikor hivatalos megbízatás 
alapján hozzá kellett fordulnom. Az 1960-as évek 
derekán hazánkkal szemben nemzetközi támadás 
indult a múzeumi műkincsek, levéltári források 
birtoklása ügyében. A művelődési kormányzati 
vezetők közül azok, akik nemzeti felelősséget hor-
doztak, joggal aggódtak, hogy a kádári vezetés a 
magyar érdekeket feláldozhatja az internacionaliz-
mus oltárán. Konspiratív módon előkészületeket 
tettek, hogy lehetőséget teremtsenek arra, hogy 
egy kedvezőtlen felső döntést ellensúlyozni lehes-
sen. Attól kellett tartani, hogy az 1918 óta képviselt 
álláspontot ebben az ügyben is feladhatják. A mú-
zeumok irányításának az egyik vezetője megszer-
vezte, hogy a közélet független, a pártvezetés által 
feltétlenül akceptált személyiségeit keressük meg, 
bizalmasan avassuk be a felmerült problémákba, 
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kérjük fel, hogy szükség esetén összehangoltan, 
tájékozottan interveniálhassanak. Személy szerint 
nekem vált kötelességemmé, hogy Veres Péterrel 
megbeszélést folytassak. Telefonon felhívtam, ta-
lálkozót kértem, a témát is megjelöltem. Azonnal 
fogadott a Gárdonyi Géza utcai lakásán. Hosszú 
beszélgetést folytattam vele. Ismertettem a követe-
léseket, részletesen elmagyarázhattam, hogy a ma-
gyar közgyűjteményi vagyon, a nemzet kulturális 
örökségének milyen hatalmas hányadát érinti a 
jogszerűtlen, soviniszta indítékú akció. Figyelme-
sen meghallgatott. Előadásom után rengeteg kér-
dést tett fel, amelyek színvonala ugyan zavaróan 
egyenetlen volt, de mindezekre igyekeztem fegyel-
mezetten megfelelni. Kissé zavarba is estem, amit 
észrevett. Megszakította feleleteim sorát. Biztosí-
tott, hogy érti, miről van szó, de ismeri az appa-
rátus embereit, gondolkodásukat. Ő a „fejükkel” 
gondolkozva azokat a kérdéseket teszi fel, amivel 
egy esetleges kezdeményezését fogadnák. Kime-
rítően megválaszoltatta valamennyi felkészülési 
kérdését. Majd kijelentette, érti a helyzetet, feltét-
lenül vállalja, hogy országgyűlési képviselőként 
is, de különösen a parlamenti Kulturális Bizottság 
tagjaként nyilvánosan állást foglal, de – ha szüksé-
ges – személyesen megkeres személyeket a legfelső 
politikai vezetők közül. Ezt követően kijelentette, 
az eset olyan, amit ki kell értékelnie külön is.

– Tudod – fordult hozzám – két nagy baj van. Ká-
dár ugyan puritán ember, azonban nemzeti kérdésekben, 
ügyekben vak és süket! Ez nagyon megnehezíti minden 
fontos nemzeti kérdés tisztességes elintézését. A máso-
dik baj még nagyobb. A gilisztaemberek korát éljük!

Ezt a kifejezést addig nem hallottam, nem is ol-
vastam hasonlót sem. Kérdően tekintettem reá, de 
kértem is, hogy kifejezését magyarázza meg.

Szívélyesen fogadta a kérésem. Feloldotta tö-
mör kijelentését. Folytatta a helyzet elemzését.

– Nézd! Az államapparátusban és a politikai életben 
három típusú személy működik, ugyan néhány kivételt, 
elvétve, találhatunk szerencsére. Sokaknak nincsen sem 
fejük, és nincsen sem gerincük. Akinek gerince van, an-
nak a feje hiányzik. Ha valakinek feje lenne, nincsen 
gerince. Így foglalta össze tömören a korszak jel-
lemzését. Rámutatott, hogy a minisztériumok, az 
országos főhatóságok és a középszintű intézmé-
nyek, hivatalok működését, napi és távlati dönté-
seit mindez rendkívüli mértékben kedvezőtlenül 
befolyásolja. Elemzését végig meghallgatva na-
gyon elgondolkoztam állásfoglalásán. Nem csak 
az igazságát fogtam fel azonnal, de úgy éreztem, 
olyan súlyú állásfoglalást tett, ami csak ahhoz ha-
sonlítható, amilyen kijelentést Kemény János er-

délyi követ, a későbbi fejedelem, a klasszikus em-
lékiratíró Pázmány Péter kardinálistól az Erdélyi 
Fejedelemség szerepéről, funkciójáról hallhatott, és 
amit később oly plasztikusan rögzített irodalmi ér-
tékű memoárjában. (A „gallérunk mögé…” formu-
lára és szövegkörnyezetére kellett asszociálnom.) 
Úgy érzem, az egykori politika és államigazgatás 
rendkívül találó diagnózisát fogalmazta meg Veres 
Péter. Ebben benne volt a Rákosi- és a Kádár-rend-
szerek káderpolitikájának rendkívül erős kritikája 
is. Meggyőződésem, hogy az 1989 utáni fejlődé-
sünk torzulásai is részben ezzel a problémakörrel 
függenek össze.

Veres Péter életművében, közírói tevékenysé-
gében rendkívül nagyra kell értékelnünk azt, hogy 
abban az időben, amikor az álinternacionalizmus 
örve alatt leplezetlen nagyhatalmi érdekek szerint 
manipulálták a közvéleményt, meg nem szűnt a 
„népben, nemzetben” való gondolkodást szorgal-
mazni. A kultúrpolitikai hatalmasságok nem mer-
ték megvonni a szót tőle, mert tudták, hogy a félre 
állítása elképzelhetetlen, mivel a termelőszövet-
kezetekbe kényszerített szegényparaszti tömegek 
a politikai közéletből való kiszorítottsága után is 
vezérükként tekintenek reá. Aczélék kényszere-
detten tűrték irodalmi munkálkodását, folyama-
tos országjárását, író-olvasótalálkozókon elhangzó 
következetes és mindig erős kritikáját. Ezekben 
kényszerűen csak részproblémákat tett szóvá, ám 
a hosszúra nyúló előadásai csupa, a kor szóhasz-
nálatával szólva „építő kritikából” álltak. Minden 
felszólalása csak bírálatból állt. Napnál világosabb 
volt, hogy a részek elemzésével a nagy egész elhi-
bázottságát, ismétlődő tévedéseit emelte ki, és kö-
vetkezetesen tudatosította mindenkiben, akik oda-
fi gyeltek az írásaira, aki hallgattak a szavára.

Irodalmi munkásságából külön ki kell emel-
nünk azokat a könyveit, amelyek az alföldi, a ti-
szántúli táj és társadalom sajátos gondjaival fog-
lalkoztak. (Az Alföld parasztsága, a Falusi krónika, a 
Számadás is részben ide sorolható.) Ezek a könyvei 
a tudományos kutatás számára ma is forrásérté-
kűek, eredményei relevánsak ma is. Olyan kor-
társi megfi gyeléseket is tartalmaznak, amelyeket 
ma már nem lehet pótolni! A társadalomtörténet, 
a néprajz számára nélkülözhetetlenek, s ma is út-
mutatóak! Munkásságának ezt a részét Györffy 
István is és Tálasi István is a harmincas évektől 
nemcsak igen nagyra értékelték, hanem egyetemi 
előadásaikban, szemináriumaikban folyamatosan 
hasznosították. Amíg magam is egyetemi oktató-
ként tevékenykedtem, folyamatosan a vizsgára ké-
szülők irodalmi jegyzékében tartottam e műveket.
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Különös értéke volt e műveinek, hogy a birtok- 
és a földaprózódás miatt nehéz helyzetbe került 
agrárszegénység sajátos problémáira ráirányítot-
ta a fi gyelmet. Ez a társadalmi csoport már nem 
birtokolhatott olyan mennyiségű földet, amiből 
gondtalanul megélhetett volna, de az adott körül-
mények között az ipari és a szolgáltató vállalatok 
sem adhattak nekik biztos egzisztenciát. Viszont a 
szükséges agrártechnikai felkészültségük európai 
színvonalú volt. Az utolsó 150 – 200 év hazai poli-
tikai vezetésének, gazdaság- és társadalomvezeté-
sének legnagyobb hibája, hogy ezt a sokra hivatott 
társadalmi csoportot sorsára hagyta. Nem vett tu-
domást arról, hogy csekély pénzügyi támogatás-
sal európai értékű, magas minőségű árutermelést 
folytathattak volna, és a hazai gazdaságot kiváló 
exportalapokhoz jutathatták volna. Ennek tudatá-
ban a szövetkezetesítés után rendszeresen foglal-
kozott agrár- és környezetgazdasági kérdésekkel, 
kritikával. Jellemző, hogy a kádári sajtó olykor az 
írásait igyekezett kigúnyolni, eljelentékteleníteni. 
Csak sajnálnunk lehet, hogy Veres Péter gondola-
tait 1989 után a sokszor dilettánsok kezébe került 
politikai irányítás sem hasznosította. (A magyar 

agrárpolitika nagy tragédiája, hogy táj-, társada-
lom-, agrár- és valóságismeret nélküli – legfeljebb 
budapesti ügyvédi gyakorlatra támaszkodó – po-
litikai dilettánsok kezébe, vagy az állami gazda-
ságok és az óriási álszövetkezetek bűvöletében 
élő apparátcsikok irányítása alá került a földmű-
velési / mezőgazdasági tárca.) Ugyan Veres Péter 
viszonylag korai és váratlan halála óta évtizedek 
teltek el, örökségének ma is érvényes tanulságai 
vannak! Szellemi hagyatéka méltán tekinthető élő 
Magyar Örökségnek!

Veres Pétert ugyan a 20. század eleji társadal-
mi viszonyok elidegenítették szülőföldje egyházi 
szervezeteitől, mégis példás, etikus életet élt. Min-
dig becsülte a népét szolgáló egyházi embereket. 
Szívesen elfogadta egyházi szervezetek meghívá-
sait. Méltó volna arra, hogy a történeti egyházak 
képviselői úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan 
Bellon Gellért püspök temetési beszédében Ve-
res Péter barátját, írótársát, Illyés Gyulát holtában 
megszólította, megkövette!

Budapest, 2012. március 14.

Filep Antal


