
(Haladás, 1946. október 3.)

Vasárnap a parlament üléstermében kongresszusra gyűlt a Kommunista 
Párt, ami kétségtelenül az ország nem marxista közvéleményét is feszült
ségben tartotta. Voltak, akik ellenszenvvel vagy jóindulatú kritikával 
fogadták a kongresszus programszerű beszédeit és határozatait, de a po
litikailag tájékozatlanokon kívül nem akadt senki, aki bármifajta indulat
ban fogant belpolitikai fordulatra számított volna. Az ország felnőtt része 
ma már tisztában van vele, hogy a Kommunista Párt közismert doktrínái
nak és radikális, de egyáltalában nem titkolt reálpolitikai céljainak meg
felelően elsősorban értelmi alapon cselekszik. S az ellenfelet is megnyug
tatja, ha a hadállások és a hadicélok tisztázottak -  ha mindenki ismeri a 
feltételeket, amelyek alapján a Kommunista Párttal együttműködhet vagy 
szembefordulhat vele, szemléletének s érdekeinek megfelelően szabad el
határozásából, ahogyan ez az európai demokratikus társadalmakban 
szokásos.

Ugyanakkor, amikor bent a parlamentben a Kommunista Párt kong
resszusa folyt, Veres Péter a parlament lépcsőjéről a Nemzeti Parasztpárt 
budapesti szervezete előtt duhaj beszédet tartott. A parasztpárti gyűlés 
a parlament előtt úgy hatott, mintha a kommunista kongresszus paraszti 
kiegészítője lenne: kettéosztott színpadon azt érzékeltetné, hogy amíg 
bent a legforradalmibb munkáspárt hallatja szavát, kint a téren forradalmi 
ikertestvére, a mezítlábas parasztság. Nos, Veres Péter valóban baloldali 
beszédet tartott, sőt köznapi értelemben talán jóval baloldalibbat, mint 
akár Rákosi Mátyás vagy Révai József. Azzal a feszélyezetlenséggel, ame
lyet sem az erudíció, sem a felelősségérzet nem zavar, csakugyan sokkal 
radikálisabban nyúlt úgy az elvi, mint a napi politikai kérdésekhez, 
mint azok a kommunista politikusok, akik tömegeik elé mégiscsak olyan



célokat tűznek ki, amelyek szerintük megvalósíthatók, s akik, ha egy 
párthoz szólnak is, sohasem felejtik el, hogy az egész országgal szemben 
felelősséggel tartoznak. Ugyanazt a baloldaliságot, amelyet a Kommunis
ta Párt szónokai fortisszimóban is -  hogy úgy mondjuk, „agyból” -  mon
dottak, Veres Péter „torokból”. Amit Rákosi és Révai a politikai tudo
mány és a politikai retorika extremitásában is korszerű és nemzetközileg 
elfogadott nyelvén fejezett ki, azt Veres Péter valamilyen anakronisztikus 
kortesnyelven, a Forintos Györgyök öblösségével és piaci hangsúlyával, 
amitó'l még az olyan nekünk is rokonszenves demokratikus program
pontok, mint amilyenek a Baloldali Blokk követelései -  demagógiává tor
zulnak. A parasztpolitika mindenütt a világon kinőtt már a gyerekcsizmá
ból, elvesztette népszínmű jellegét, folklórérdekességét -  különösen az 
a parasztpolitika, amely a munkáspártokkal és az értelmiséggel tartja 
a kapcsolatot. De Veres Péter többek között azzal is fenyegetődzött be
szédében, hogy ha pártja követeléseit nem teljesítik, az egész ország 
egyetlen Hajdúszoboszló lesz. Nos, aki vasárnap délelőtt a parlament 
előtt járt, joggal hihette, hogy a fenyegetés máris valósággá vált, a pesti 
Kossuth Lajos máris csatlakozott a szoboszlói piachoz, a bakafántos 
Dóró Mihály máris átvette a hatalmat, megkezdődött a politikai szüreti 
mulatság s az ország olyan módon való átformálása, ahogyan ezt Bóka 
László barátom a Haladásban közölt szoboszlai utópiájában megálmodta.

Mindez azonban a mi szájunkból bizonyára okvetetlenkedő kritikai be
avatkozásnak hat egy párt olyan legprivátibb belügyeibe, amilyenek 
a módszerek, melyekkel szónokai a párthíveket leghatásosabban tudják 
lelkesíteni, s azokba a külsőségekbe és rítusokba, melyek bizonyára a párt 
tömegeinek képzeletéhez és igényeihez vannak szabva. Zokszó nélkül vár
juk tehát a rendreutasítást, hogy ne üssük az orrunkat olyasmibe, amihez 
semmi közünk. Ám némi közünk talán mégis van ahhoz, hogy ennek a 
másfél év óta felszabadított demokratikus országnak fővárosában egy 
kétségbevonhatatlanul baloldali beszéd vázát olyan félreérthetetlen cirá
dák díszíthetik, amelyek a gyanútlan járókelőben unos-untalan déjá 
entendu-t ébresztenek, vagy még inkább, mintha a másfél év előtt bekö
vetkezett felszabadulás csak hallucináció lett volna. „A Nemzeti Paraszt
párt a magyarok pártja” -  hirdetik a feliratok. „Népi származású magya



rok vezessék az országot” -  követeli a másik jelmondat. S fenn a parla
ment lépcsőjén maga Veres Péter „magyar népi nemzeti iskolát, népi nem
zeti irodalmat és magyar népi nemzeti sajtót” követel. Kétségtelen, hogy 
ezek a mondatok csak cirádák a radikálisan baloldali beszéden. És effajta 
tulipános ciráda a következő mondat is : „Mi az egész iskolát akarjuk, 
saját népünket magunk akarjuk szabadságra, demokráciára, magyarság
ra, jobb munkára, jobb erkölcsre, jobb ízlésre nevelni.” S még ennél is 
szebb ciráda a tajtékzóan baloldali beszédben: „Magyar iskolákba ma
gyar tanárokat, magyar hivatalokba magyar vezetőket akarunk.”

Nos, ezek a cirádák nemcsak nekünk, hanem alighanem mindenkinek 
nagyon is ismerős cirádák. Huszonhat éven keresztül állandó ornamensei 
voltak minden ellenforradalmi beszédnek és újságcikknek, leltári díszítő
elemei a fasiszta propagandának. A sajtó népi nemzeti megtisztítása a 
nem népi és nem nemzeti elemektől, a fajilag tiszta iskola s a faji nagyzási 
hóbort, amely szerint mindenki, aki fajilag tiszta, pusztán ettől már alkal
mas is arra, hogy a népet különb magyarrá tegye -  annak a fasizmusnak 
kéziszótárából való, amelyet cirádaként egy baloldali beszéd vázára fel
rakni vakmerő célzatosság a parlament lépcsőjén -  különösen olyankor, 
amikor a parlament üléstermében a Kommunista Párt tartja kongresz- 
szusát. S a célzatosság még nyilvánvalóbb, amikor Veres Péter nemcsak 
magyar tanárokat követel a magyar iskolákba, de magyar vezetőket is 
a magyar hivatalokba, nyilván azért, mert most a tanárok és hivatalnokok 
nem magyarok. De pontosan szeretnők megtudni Veres Pétertől, hogy 
vajon melyik idegen hatalom akarja kisajátítani a magyar iskolát, s me
lyik külföldi kormány nevezi ki Magyarországon a köztisztviselőket? 
Vagy pedig legyen annyi bátorsága, és kiáltsa be a parlament üléstermébe, 
ahol a szövetséges párt ülésezik, hogy „magyar” jelző az ő szóhasználatá
ban csak azért is és még ma is ugyanazt jelenti, amit a horogkeresztes 
emblémával díszített „Mit ér az ember, ha magyar” című tanulmányában 
jelentett.

Bizonyára lesznek, akik a beszéd tételes baloldaliságáért megbocsátják 
Veres Péternek, hogy baloldali beszédét ezekkel a leghitelesebb fasiszta 
c i r á d á k k a l  ékesíti. Bizonyára akadnak jóhiszemű baloldaliak, akik 
védelmükbe is veszik velünk szemben, mert effajta imponderabiiiákért kár



hoztatjuk, holott semmi se fontos, csak a földreform teljes végrehajtása, 
a baloldali lényeg. De kérdezzük: a fasizmus nem azzal kezdte-e, hogy 
a baloldaltól kisajátított programra effajta cirádákat rakott? S az olasz 
és a német fasizmusnak elsó' korszakában nem az volt-e éppen a célja, 
hogy szocializmus legyen a nacionalisták számára? A szocialista osztály- 
harc nem ezektó'l a cirádáktól lett-e fasizmusban martalóckodó garázda
sággá? A nagytó'kén és a polgárságon gyakorolt kritika nem effajta súly
talan ornamensektől fajult-e el harácsolássá, pogrommá, tömegmészár
lássá? Ne becsüljük le tehát ezeket a cirádákat, amelyek igenis alapvetően 
különböztetik meg a parasztpártot a többi demokratikus párttól, s egyút
tal megmagyarázzák a parasztpárt sajátos vonzóerejét is a volt nyilasokra 
és a derasszinált középosztályra! Mert nem kétséges, hogy azok a töme
gek, amelyek baloldali parasztpolitikát akarnak, megtalálhatnák helyüket 
a többi baloldali pártokban is, de ezeket a cirádákat, ezeket a célzásokat, 
ezeket a fasiszta összekacsintásokat nem kaphatják meg mástól, csak 
Péter bácsitól. Ilyen leplezetlen fasiszta reminiszcenciákat még a jobbol
dali pártok sem mernének ünnepélyesen feleleveníteni a parlament lép
csőjéről -  ezt csak Veres Péter teheti meg azzal az immunitással, amelyet 
eddig a Baloldali Blokk biztosított neki.

Azoknak, akik Péter bácsinak megbocsátják ezeket a stiláris kilengése
ket a baloldali lényeg kedvéért -  azt üzenjük, hogy véleményünk szerint 
másfél év után elérkezett végre az ideje, hogy a demokraták -  ha valóban 
azok -  a demokrácia nyelvét beszéljék! Még ha el is fogadnók mentség
ként, hogy Veres Péter a fasizmus alatt fasiszta tolvajnyelven volt kény
telen az „Egyedül Vagyunkéban és a Turul Szövetségben a baloldali 
parasztdemokráciáért küzdeni -  nincs mentsége ma, amikor a demokrá
ciát használja tolvajnyelvnek fasiszta célzatok és célok becsempészéséhez. 
Semmi esetre sem mentsége, hogy azt ígéri, hogy a demokrácia védelmé
ben szükség esetén a parasztság fizikai erejét is latba veti. Az erőre való 
hivatkozásnak ez az ochlokratikus hangja és módja nem azé a demokra
tikus baloldalé, amely a demokrácia eddigi eredményeit legális eszközök
kel akarja megvédeni, s csak abban az esetben hajlandó tőlük eltérni, ha 
az ellenforradalom rákényszerítené a polgárháborút.


