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Veres Péter új könyvével, a „Számadásosai kapcsolatban többek között 
a következőket írtam a Népszava június 1-i számában; „Ez a műveltség és 
világnézet (ti. Veres Péteré) még sokhelyt zavaros, s bár gyakorlatilag 
nem, de elméletileg -  különösen újabban és könyvében -  árnyalati enged
ményeket tesz bizonyos, általa egyébként elítélt ideológiáknak. Ez enged
ményeken vitatkozni ehelyütt nincs tér.” Azt hiszem, tartozom Veres 
Péternek, de tartozom annak az ügynek is, amelyet mind a ketten erőnk
höz képest előmozdítani kívánunk, azzal, hogy a könyvének ismertetésé
ben jelzett „zavarokra” és „engedményekre” e hasábokon rámutassak. 
A kérdés ugyanis nem személyi jellegű. Ezekben a súlyos időkben egyik 
legfőbb kötelességünk, hogy véleményeink tisztaságát, hagyományos vi
lágszemléletünk épségét megőrizzük. A hagyománynak ez a megőrzése 
természetesen nem jelenthet konzervativizmust, epigon szellemet, meg
rekedést.

A szocialista világszemléletre nem hivatkozhatunk úgy, mint valami 
készre, változbatatlanul lezárt gondolatrendszerre; világszemléletünk épp
úgy készülő, mint egész világunk; velünk növekszik, alakul és alkalmaz
kodik; nem lennénk méltók a hagyatékra, ha magunk is nem gyarapíta- 
nánk állományát. Marx és Engels óta változott a világ, ez a változás a ma
ga tragédiáival és tréfáival nem érintette meglepetésszerűen igaz tanítvá
nyaikat ; hiszen mindannyiunk emlékezetében élhet Engels mondása, hogy 
a történelem nem akaratunk s elképzelésünk szerint, hanem sokféle szán
dék kereszteződéséből, összehajlásából alakul. Próféták nem lehetünk, 
csupán azt tehetjük, hogy becsülettel kivesszük a magunk részét is a tör
ténelemalakító munkából. A szocialista elméletnek ki kellett állania a tűz- 
próbát: simulnia kellett a munkásosztály gazdasági és politikai küzdelmei-



hez; az általános tételeket részletkérdésekre kellett alkalmaznunk, s a rész
letváltozások alapján az általános tételeket is ellenőrzés s sokszor újjá- 
alkotás alá kellett vennünk. A szocialista elmélet nem olyan „isteni kinyi
latkoztatás”, melynek -  a hívők szerint -  minden gondolata s fogalma 
örökkévaló s elmozdíthatatlan; időben s térben született, s mint minden 
emberi s nagy eszmében, van benne is valami az „örökkévalóságból” ; 
a mozgalom gyakorlata, az ellenfelekkel, bírálókkal s önmagunkkal foly
tatott vitázgatás lassacskán alkalmassá tesz bennünket arra, hogy el
válasszuk a hagyományban azt, ami esetleges, egyszeri helyzetből fakadó, 
19. századi, avagy Marx-Engels személyi indulata -  attól, ami ha nem is 
„örökkévaló” (óvakodnunk kell a nagyotmondásoktól), de legalább vi
szonylag az, tartósabban, általánosabban érvényes; ma is úgy, mint szü
letése napján. Ha tehát világszemléletünk „tisztaságáról” s „épségéről” 
beszélek, a hagyaték ama részének mondhatni dogmaszerűségére gondo
lok, amelyet a szocializmus alapítóinak gondos tanulmányozása s más
részt a mozgalmak majdnem egyszáz éves tapasztalatai alapján világszem
léletünk lényeges tartalmának ismertünk fel.

Úgy érzem s gondolom, hogy Veres Péter, amikor a szocializmust a faji 
ideológiával igyekszik összhangba hozni, egy jóhiszemű tévedés áldozata
ként, eltér attól az úttól, amelyet világszemléletünk lényegi eszményei szá
munkra kijelöltek. Az azonban, hogy, mint írom: Veres Péter jóhiszemű, 
szerintem nem enyhíti, hanem súlyosbítja tévedését; ha ő ugyanis azzal 
a tiszteletre méltó fanatizmussal hirdeti majd vegyes világszemléletét, 
amilyennel kitartott eddig tiszta szocializmusa mellett, nagy kárt okozhat 
a mozgalom elvi s gyakorlati épségének, elmosván a határvonalat a szo
cializmus s ama világnézetek között, amelyek a szocializmussal való lát
szólagos, kisebb-nagyobb érintkezéseik ellenére, vagy épp ezáltal, a reak
ció győzelmét segítik elő. Veres Pétert személyesen ismerem, működését 
kezdettől fogva figyelem, képességeit nagyra becsülöm; ha nem hatna 
érzelgősen, azt mondanám, hogy szeretem őt, egyéniségének ritka zamat
jáért, lefegyverző kedvességéért, észjárásának sajátos élességéért s nem 
utolsósorban azért a példás magatartásáért, amellyel eleddig meggyőző
déséért helytállt. Ő tudni fogja, s akik ismerik barátságunkat, hogy ami
kor tévedéseinek természetére s következményeire, személyi eszmecserén



túl, mozgalmunk nyilvánossága előtt is figyelmeztetem, egyedül az a cél 
vezet, hogy e vita hozzájáruljon eszméink megtisztításához; s bár vitánk 
kényes természeténél fogva kárörvendő vigyort válthat ki azokból, akik 
minden nézeteltérésünket szakadássá s válsággá szeretnék mélyíteni, e 
vigyorra előre is megvetésünkkel s eszméinkhez való hűségünk megállapí
tásával válaszolunk.
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Veres Péter könyvének befejező részében gondolatvilágának kialakulását 
vázolja, s e vázlat egy-két passzusa rávilágít tévedéseinek élményi gyöke
reire is. Egy kongresszusról számol be Veres Péter, amelyen „nagyobb 
számban jelentek meg a földmunkások. . .  Amikor rákerült a sor a kong
resszus végén osztályos társaimra, a megindultság, a másoké és az enyém 
a legmagasabb fokra emelkedett. Annyira, hogy amikor egyik osztályos 
társam a nehéz élet elmondása közben rátért különösen nagy fájdalmunk
ra, hogy azok, akik megverték, a mi fiaink, a mi fajtánk, a magyar parasz
tok, sőt a földmunkások gyermekei, akkor én is elsírtam magam, s talán 
félóráig sem tudtam magamhoz jönni.” Könyvének ez a része igazán 
megrázó erejű: a lelkiállapot, amelyet ábrázol, rokon a misztikuséval, a lé
leknek az az izgalma ez, amelyben az ember túlnő egyéniségének korlá
tain, és remegve-sírva azonosodik a közösséggel, amelyet magáénak vall. 
Szentek és keresztény misztikusok számoltak be hasonló jellegű élmé
nyükről : az unió misticáról, az istenséggel való egyesülés kcgyelemteljes 
pillanatairól, amelyeket elérni s újraidézni életük legfőbb célja volt. De ki 
nem ismer ehhez hasonló félelmes gyönyörűségű izgalmat közülünk, akik 
az igazságosság s az ember felszabadulásának ügyét akarjuk szolgálni? 
Életünk egyik pillanatában valamennyien szinte villámcsapástól éretten 
rádöbbentünk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem testvéreink van
nak, a megalázottak és szenvedők, akikben a nyomor és az aljasság az 
„isteni képmást” elhomályosította. Túlzott szeméremből, az irracionális 
erők iránti gyanakvásból elhallgathatjuk e misztikus hevületünket, ame
lyet a tett és ész józanságába akarunk átváltani -  de amely nem szűnik



meg tetteinket sugallni és eszünket korbácsolni. Világnézetünk tudomá
nyos, de tudományunk az igazságosság hitében gyökeredzik.

Csodálatos azonban -  s úgy látszik, Veres Péter egész ideológiai félre- 
csúszásának alapja - , hogy ő misztikus lelkiállapotból ezt következtette: 
„a faji érzés nem üres demagógia, mert hiszen éppen az fájt nekem is 
mindig, hogy a fajtám, amelyikkel mindig mindenütt dicsekedtem s ame
lyet valójában szerettem, az alázott meg.” Az érzés tisztaságában nem ké
telkedem; de roppant tévedésnek tartom, hogy Veres Péter nemes meg
rendülését a „faji érzés” megnyilvánulásának tartja, s belőle a „faji” tuda
tosodás szükségére látszik ébredni. A szocializmus egyik érzésbeli alapja 
a felháborodás amiatt, hogy „ember az embernek válik farkasává”, hogy 
úgy vagyunk testvérek, mint a bibliai Ábel és Káin; alapja a szégyen és 
düh amiatt, hogy ez a megoszlás a népek közösségében, sőt néha osztá
lyokon s családokon belül is érvényesül; s hogy nemcsak azok gyűlölik 
egymást, akiket erre hagyomány és érdek késztet, hanem olyanok is, aki
ket ha emberi együttérzésük nem, de legalább érdekük a közös helyt
állásra szólíthatna. Még ha a faj fogalmát eleve tisztázottnak vesszük is 
-  Veres Péternek megrendülése éppen a faji ideológia ellen bizonyíthat: 
hiszen azon sírta el magát, hogy az ő „faján” belül is érvényesülnek, min
den állítólagos „faji” érzés ellenére, azok a szociális törvényszerűségek, 
amelyeknek kérlelhetetlen s egyéb köteléket felbontó hatalmát a szo
cialista elmélet mutatta ki. (Ha van is faj, ez a faj nem társadalmi kötelék: 
magyarnak a magyartól történelmünk kezdete óta legalább annyit kell 
tűrnie, mint franciának a franciától, németnek a némettől, spanyolnak 
a spanyoltól. Ha tehát Veres Péter elsírta magát, nem azért sírt, mint 
ahogy hiszi, mert fajának érzése tört ki belőle, hanem mert egy örök em
beri fájdalmat élt át, megható s tiszteletet érdemlő gyöngédséggel. Csak 
természetes, hogy az örök emberi fájdalom konkrét formában, egy sző
kébb magyar s még ennél is szőkébb: alföldi-paraszti közösség sérelmével 
kapcsolatban áradt ki belőle.

Faji szocializmusát, amelyet ez élménye után alakított ki, ennek az él
ménynek tudománytalan s hangulati értelmezése jellemzi már Az Alföld 
parasztsága című művében is. Veres Péter úgy akarta kibékíteni szocializ
musát fajhitével, hogy szőkébb osztályát: a földmunkásságot és szegény-



parasztságot teszi meg a magyar faj egyedüli képviselőjévé. „Ezen a kong
resszuson győződtem meg végképpen arról, hogy a magyar földmunkás, 
mint magyar paraszt, egyben magyar faj, külön valóságot jelent nemcsak 
a világban. . . ,  hanem magában a magyar nemzetben is” -  írja a Szám
adásban. S előbb említett könyvében: „elsősorban az alföldi parasztság és 
egyes dunántúli és felvidéki néprétegek népe ma a magyar faj legtisztább 
képviselője.” így tehát a városok lakossága, az akár paraszt eredetű mun
kásság, polgárság sem „igazi” magyar már, sőt a parasztság sem teljes 
egészében az, csupán az „igazi parasztok”, a „rideg parasztok” őrzik a 
magyar faj tiszta jellegét.

De micsoda Veres Péter szerint a faj? „A faj fejlődés eredménye -  írja 
ugyanitt amelyben a beépült elemek, s úgy az antropológiai értelemben 
vett faji jellegzetességek, mint természeti (faji) és történelmi-társadalmi, 
vagyis termelési és politikai okok miatt kialakult tulajdonságok határoz
zák meg a tényleges faji jelleget. Nem turániak s nem árják vagyunk, 
hanem magyarok.”

Míg Veres Péter tévedésének élményforrása, úgy látszik, említett misz
tikus megrázkódtatása -  a tévedés ideológiai oka fajfogalmának helyte
lensége. A faj egyike a mai embertan legvitatottabb kérdéseinek: vannak, 
akik még létezését is kétségbe vonják, s olyanok, akik társadalomszemlé
letük központjává teszik meg, a történelmet fajok küzdelmének, a mű
velődéseket az autonóm fajok szellemi kivirágzásainak látják. Egy bizo
nyos : hogy tiszta fajok nincsenek, hogy a fajok nemcsak „fejlődés ered
ményei” -  mint Veres Péter helyesen látja hanem egyúttal ma is tartó 
fejlődések, vagyis folyamatok, amiről ő nem szól; hogy a legnagyobb nem
zetek fajai hallatlan keveredésből jöttek létre, s még ma is keverednek; 
hogy a fehér a sötét bőrűvel, angol a szásszal, germán, frank a latinnal, 
lengyel a némettel, „turáni” a szláwal s magyar tíz ujjal el nem számlál
ható fajjal, néppel, nemzetiséggel keveredett; hogy a vérségi keveredésen 
kívül az azonos társadalmi, történeti, művelődési, sőt éghajlati s táji kö
rülmények is a „faji” jellegek változásaival s alkalmazkodásával jártak; s 
végül bizonyos az, hogy e mondhatni természetes fejlődést -  természetes, 
mert a természet maga semmi gátat nem vetett neki, sőt előmozdítani lát
szott -  megakasztani, a fajt befejezett s mumifikálandó egységnek látni



mindeddig azoknak kedvenc mesterkedése volt, akik a fejlődést nem elő
mozdítani, hanem gátolni igyekeztek, nem a jövő, hanem a múlt felé for
dultak eszményeikért, s bizonyos kedvükre nem való társadalmi tünemé
nyekért a felelősséget könnyedén azokra a fajokra hárították, amelyeknek 
egyes s éppen „faji” múltjukból kiemelkedő egyénei döntő jelentőségű 
haladásoknak váltak zászlóhordozóivá.

A faj tehát, amennyiben embertani típust értünk alatta (mást nem ért
hetünk) -  nem fejlődés eredménye, hanem folyton folyó fejlődés. E fejlő
dés folyamán az eredeti vonások részben elhalványulnak, s újaknak adják 
át helyüket. Az államokat nem az ősi, tiszta fajok, hanem nemzetek ala
kították, amelyeknek egységét nem a vérsejtek összetétele, hanem az egy 
bizonyos tájon született vagy odaoptált egyének szorosan összefüggő gaz
dasági, politikai s művelődési működése ád. A faj zoo-antropológiai 
-  a nemzet társadalmi s művelődési fogalom. A nemzet kohójában össze
vegyültek s egybevegyülnek a különböző származások; a nemzet épségét 
ténylegessé, a belétartozás közösségét frázisokból reálissá az a szocializ
mus akarja tenni, amely a nemzet testvériesülését gátló gazdasági és lélek
tani körülményeket a benső szövetség alapjaivá akarja átalakítani. Ez az 
egység hathat aztán arra is, hogy a szembetűnő „faji” különbségeket a ma
gyarságon belül nagyjából megszüntesse; hangsúlyozom, nem a „fajt” 
szüntesse meg, hanem a különbségeket, amelyeknek a fenntartásában ma 
is elsősorban nem faji, hanem osztályi s kultúrái ellenállások s ellenszegü
lések a bűnösek.
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Konkréten: Veres Péternél is -  bár csak mellékesen céloz rá -  a zsidókér
désről van szó. Faji kérdés Magyarországon ma zsidókérdést jelent. Nincs 
ilyen kérdés talán? De van, egész országunkban s talán mozgalmunkban 
is. Egyetértek Veres Péterrel abban, hogy e kérdést épp a növekvő anti
szemita-náci agitációra való tekintettel tisztáznunk kell. Zsidókérdés van 
Magyarországon, bár nem hinném, hogy volna, ha politikai érdekből, 
külföldi mintára s akaratra nem állítanák elő. Az azonban, hogy zsidó
kérdés van, nem jelenti szerintem azt, hogy zsidó is volna, olyan értelcm-



ben, mint aminőben általában s Veres Péter is használja a szót. Boszor
kánykérdés is volt a középkorban, égették a boszorkányokat, szúrós sze
mű embereket pedig, ártatlanokat vagy gonosz természetűeket, pörbe 
fogtak azért, hogy szemmel vertek. Szúrós szemű emberek ma is vannak, 
a boszorkányok csak az akkori emberek képzeletében léteztek. Ma is van
nak emberek, akik anyakönyvi kivonatuk szerint zsidó hitűek, vagy akár 
kitértek, vagy zsidók közeli ivadékai; vannak, akiknek küllemén meglát
szik e származás, hajuk göndörségénél vagy egyéb jeleknél fogva; de 
zsidók abban az értelemben Magyarországon, hogy nem akarnának a ma
gyar nemzet tagjai lenni, az e nemzetet alkotó osztályok egyikében fel
olvadni, a közös nyelven keresztül vele szellemi egységbe kerülni s ez 
egységet gyermekeiben megerősíteni: alig vannak.

A magyar zsidóság nem a régi, feudális kaszt, amely szigorúan őrzi 
maga is gettója falait. Az a fajelmélet, amely a zsidóról úgy beszél, hogy 
mellőzi asszimilációs törekvéseinek s az e téren már elért eredményeknek 
szempontját, a zsidót egy, ha nem is tényleges, de szellemi -  társadalmi -  
gettóba akarja visszavezetni. Aki pedig a magyar fajt úgy akarja tudato
sítani, hogy a tudatosítással e „faj” befogadóképességére s készségére, be- 
fejezetlenségére nincs tekintettel, s az épületet befejezettnek nyilvánítja, 
kiírja rá, hogy „lakás nincs kiadó”, szándékának minden tisztessége elle
nére alátámasztja a gettópárti antiszemiták törekvéseit. Veres Péter haj
lik arra a feltevésre, hogy a faji alkat szellemi téren is megnyilvánul. E fel
tevés a legnagyobb képtelenségekre vezet. Emlékezetébe idézzem-e Veres 
Péternek azt, hogy Kari Marx nem mint zsidó, hanem mint német lángész 
fogalmazta meg nagyszerű alkotásait? És hogy azok, zsidó származása 
„ellenére”, számtalan olyan megállapítást tartalmaznak, amelyben én, a 
zsidófi, s ő, az alföldi paraszt, egyetérthetünk? Az „egy akol, egy pásztor” 
ábránd, amely Veres Péter szerint a „zsidó-racionalista-humanista szelle
mi vonal folytatása”, lehet végső célja törekvéseinknek (a nem zsidó em
beriség ősi vágya ez); a szocialisták elsődleges célkitűzése azonban nem 
ez, hanem az osztályokban és szocialista nemzetekben való szövetkezés. 
A zsidókra vonatkozólag ez asszimilációt jelent. Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy az asszimiláció helyes, de nem gusztusos folyamat. Az asszimilálódó 
zsidó sok esetben gyakran még maga előtt is szégyenli, titkolja származá-



sát, elpirul, ha más megemlíti, úgy viselkedik, mint a büntetett előéletű, 
aki múltját feledve szeretne belevegyülni, észrevétlen, a tisztességes embe
rek társadalmába. Van szégyellnivalója? S ha nincs, mért szégyenkezik? 
Ősi megalázkodások emléke elevenül benne, egy történelmen áthúzódó 
gyűlölet-tapasztalás maradványa, amelyet igazán megérteni csak kisebb
ségi sorban élő magyaroktól hallottam, akikben durván uralkodó hatóság 
és propaganda ugyanezt a kisebbségi bűntudatot igyekszik kiváltani. 
E bűntudat kétségkívül beteges; megnyilvánulása s kompenzálása sok
szor groteszk; az asszimilálódó zsidó hasonlít a kamaszhoz, aki zavartan, 
ostobán-nevetségesen szenvedi át a férfiúságba való átmenetét. Idézzem 
ez átmenet tüneteit? a Kenyeres-Kaufmann típusoktól azokig, akik in
kább büszkén vállalják vissza a gettót, amelyben nem élnek, semhogy a 
fejlődés kellemetlen tüneteit viseljék el?

Az asszimiláció Magyarországon mégis szép eredményeket ért el, s 
szebbeket ért volna, ha nem emelnek ellene mesterséges gátakat. Kama
szok vérig sértődnek, ha azzal intik le őket: „gyerek vagy még” ; hiszen 
már csak félig azok -  s okos felnőttek vigyáznak e szóra. Az asszimilálódó 
zsidók is már csak részben azok; a zsidózás, amelyben folyton részük 
van, fejlődésükben vissza-visszalökdösi őket. Ezért Veres Péternek az a 
tétele, hogy a cél: „az egyénekben és fajokban a faji különbségek és a kol
lektív világnézet tudatosítása” -  első részében, ami a faji különbségek 
tudatosítását illeti, reakciós jelszó, mert az adott magyar helyzetben, 
a zsidók többségét kitevő asszimilánsoknak -  vagyis magyarosodni óhaj
tóknak s már magyarosodóknak -  visszariasztását s elutasítását jelenti. 
A „humanisztikus integrálódásnak” nem „a faji differenciálódás” az elő
feltétele, hanem a szocializmusnak nemzetünkben való megvalósítása és 
a szocializmus megvalósításáért folytatott harcban teljesen figyelmen kí
vül hagyhatjuk azt a szempontot, hogy kinek-kinck itt vagy szembenső 
táborban sima vagy göndör-e a haja, sasorra van-e vagy pisze szaglószer- 
ve, s a füle eláll-e vagy sem.

Veres Péternek még csak arra a megjegyzésére térek ki néhány szóval, 
amelyben az Az Alföld parasztsága című könyvével kapcsolatban azt 
mondja: „Éppen csak egyes, főleg zsidó szocialisták kifogásolták, hogy 
behoztam a mozgalomba a faji kérdést.” Ha ez így van, bizonyára annak



tulajdonítható, hogy Veres Péter „főleg” zsidó szocialistákkal beszél; 
mert bizonyára kifogást emelt volna nem zsidó, de szocialista is, akit meg
kérdez. Veres Péter e mondata alkalmas annak a látszatnak fölkeltésére, 
mintha a „zsidó” szocialista a szocializmusban ugyancsak „faji” eszméi és 
különböző érdekei érvényesülését keresné. Ha így lenne -  mert hiszen 
nincs így -, ugyanúgy elítélném, sőt jobban, mint a Veres Péter által pro
pagált „faji” szocializmust, amelynek mégiscsak mentségül szolgálhat 
közéleti levegőnknek telítettsége a náci fajelmélet baktériumaival.

Összegezzük tehát: a faji eszme nem tudományos gondolat, hanem 
zoo-politikai algondolat. Ez a téveszme az osztályharc szociális energiáit 
egy faji harc „megbízható” elemektől irányított síkjára akarja átvinni, 
illetve a „faji szolidaritás” érzésének felkeltésével kívánja megzavarni s 
tompítani. A faji eszmének realitás alig felel meg, s a dialektikus szemlé
letnek, amely a természeti s társadalmi létezőket csupán folyamatukban 
ismeri el, ellentmond. E téveszme tehát sem „tudományos” igazságánál 
fogva -  amije nincs - , sem társadalompolitikai következményeinél fogva 
-  amelyek károsak s reakciósak -  nem alkalmas arra, hogy a szocialista 
világszemléletbe építsük; inkább trójai faló, amely a meghasonlás és zavar 
elemeit hozná falaink közé. E téveszmék ellen tiltakozni nem „zsidó 
dolog”, hanem emberi s szocialista kötelességünk: mert nem célunk, hogy 
társadalmilag épült s bennünk csupán megszüntetésük céljából tudato
sodó osztályhatárokon kívül újabb határokat állítsunk ember és ember, 
magyar ember és magyar ember közé, hanem hogy hagyományos doktrí
nánk értelmében a meglevő ellentéteket is feloldjuk.

Végezetül engedjék meg, hogy ismételjem azt, amit Veres Péterről a 
Népszavában befejezésképpen írtam : „Az, hogy író létére megmaradt pa
rasztnak, megragadó és példaszerű; nagyszerű önfegyelme s szorgalma 
pedig biztosíték arra, hogy . . .  világszemléletének hiányosságait ki tudja 
és fogja küszöbölni.”


