
Mit szól ehhez Kerekes János ?  

Irts: Sinkó Ervin  

Nem felejtettem el a nevét. 
A Magyar Irók Otthonának egyik szobájában ültünk, régi elvtársairnt  

és én.  
—Minden attól függ, sikerül-e kigyógyítanunk és megnyernünk Ke-

rekes Jánost fejezte be Magyarország kilátásairól folytatott beszél  

getésünket azoknak a kisszámú baloldali íróknak egyike. aki a 1 -1orthy-
uralom egész ideje alatt Magyarországon és nem emigrációban élt.  

Nem tudom. valóban személ уе s ismerőse volt-e Kerekes János? Szá-
momra ez a t ősgyökeres magyar név mindenesetre a huszonötéves  fa-
siszta nevelés szellemi beiéndekeivel megmérgezett százezer és millió  
magyarjának jelképe volt és maradt. Kerekes János Horthy Magyaror-
szágában n ő tt fel, 1-Iorthy iskoláiban tanult. Arra tanították. hogy gyü-
lölj,e a szlávokat, arra tanították, hogy a magyarok hivatottak a Duna-
medence uralmára. Ugy hitte, hogy az összes » el szakított területek<:'  
Szlovákia, Erdély, a. Vajdaság és Iіorvátország. Adriával. »a magyar  
tengerrel« együtt örök igazság szerint a magyarokat illetik meg.  

Kerekes Jánós ezt hallotta az iskolában a tanítótól. a templomban  a 
paptól és ugyanezt olvasta az ujságokban •  Amikor ifjúvá serdült, továbbra'  
is ezt tanulta a fasiszta katonai »levente« szervezetben. Nap s mind naF  
a Kerekes .lánosok százezrei és millió szavalták a gy űléseken: »Nem,  
nem, soha!« — azaz: nem, nem, soha nem ismerjük el Szent István koro-
nájának feldarabolását. Nap s mind nap százezer és millió Kerekes János  
hallgatta és mondta el a közismert »magyar irnádságot«:  

»Gsomka-Magyarország — nem о rszág!  
,Egész Magyarország: mennyország!  

Kerekes Jánost jól idomítottáC{ Amikor kitört a háború, úgy  

hitte, jogában áll megölnie, meger őszakolnia és fosztogatnia a szlováko-
kat, szerbeket, zsid ѓ'kat. Minél alázatosabb volt gróFjai el ő tt, annál ke-
gyetlenebb, kiméletlenebb és rrlohóbb volta nála pillanatnyilag gYengéb--
bakkel szemben.  

Hallgattam a magyar írók keser ű  szavait Kerekes fanosról. Azok  a 
magyar írók, akik a háború alatt a Szovjetszövetségben éltek és a fel-
szabadulás után visszatértek hazájukba, szomorúan állapították meg ~  
hogy mindaz, amit Kerekes fanosról beszélnek — igaz. A maguk részér ő l  
elmondották, mit láttak és mit hallottak a fasiszta magyar katonaság  
szörnyű  bűncselekményeir ő l Szovjet-Ukrajna városaiban és falvaiban.  

— Igen, minden attól függ, sikerül-e kigyógyítanunk Kerekes Jánost.  
— Valamennyien egyetértettek ebben. }~ reztem aggódó, de .mégis tán- -
toríthatatlan elszántságukat, hogy valamennyien egy emberként vegyék 
fel a nehéz küzdelmet az összes Kerekes Jánosok lelki épüléséért. 

Ugyanebben az értelemben szólalt fel Gergely Sándor élvtárs, a Ma-
gyar Irók Egyesületének elnöke. Jugoszlávia íróinak els ő  kongresszu-
sán. Emlékszem üdvözl ő  szavaira, mert én tolmácsoltam szerb nyelvem 
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»Jugoszlávia népeinek gyönyör ű  példája nagy segítségül szolgál szá-
munkra, magyar írók számára, abban a küzdelmünkben, hogy meggyó-
gyítsuk a magyar nép lelkét, amelyet a huszonötéves fasiszta nevelés 
alázatossággal. gy ű lölettel és nagyzási hoborttól mérgezett meg.« 

»1945 elején Magyarország felszabadult. A koalíciós kormány szoros 
együttm űCcödésben a ѕ zovjеtszövetséggel, megkezdhette munkáját az 
ország ta;práállításáért. Minden romhalmazzá változott. Nem csak a hi-
dak és a házak, de a lelkek is. Huszonöt esztend ő. ső t talán .néhány év- 
század romboló munkáját kell a lelkekben helyreállítani.« — Ezzel fe-
jezte be el őadás-sorozatát 1947-ben a budapesti rádióban Heged űs оléza, 
magyar társadalom-tudós. El őadásai »Bevezetés a magyar társadalom tör-
ténetébe« cím ű  könyvében jelentek meg. (A Magyar Központi Távirati 
Ügynökség kiadása, Budapest, 1947). 

Ennek a űönyvnek a 98. oldalán egy, közvetlenül Kerekes Jánosra 
•vonatkozó adatra bukkantam. 

»A háború utolsó hónapjaiban történt. A szovjet Hadsereg már Ma-
gyarország területén járt, a magyar városok már átszenvedték az angol-
szász repülök bombázásait, amikor egy légitámadás alatt az egyik jóin-
dulatú, becsületes tisztes. egy tizedes olyan szavakkal fordult hozóm,  
amelyeket nem bírok elfelejteni: »sose hittem volna, hogy ezek a zsidók  

ilyen bátor katonák és ilyen jó pilótak.« Csodálkozva néztem rá, nem 
értettem, mire gondol. Rövid faggatás után kiderült, meg volt g убződve, 
hogy minden angol és minden orosz — zsidó. Igy tanították az iskolá-
ban és kés őbb a tisztjei ... Am. ha valaki azt g оndolná, hogy itt valami 
különösen ostoba emberr ő l volt szó, ,el kell mondanom azt is, hogy 1944 
folyamán, valahányszor az angol repül ők megjelentek Komárom felett,  a 
tisztek mindannyiszor ugyanazzal a felkiáltással zavartak az óvóhelyre 
a munkaszolgálatosokat: »tömnek a zsidók! « — vagy: »Megjöttek a zsidó 
gépek ! « 1943-bon. a voronyezsi fronton pedig, egy bomba felrobbanása 
után,' tiszt szájából hallottam: »Még nem vettek észre bennünket a zsi-
dók!« 

Látszik, hogy Kerekes János nem valami. képzeletszülte lidérckép. 
Dákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt f ő titkára méy 1946 végén, a  
Magyar Kommunista Párt III. kongresszusán felhívta a figyelmet arra, 
milyen mélyen beivódott a  magyar nép lelkébe a fasiszta méreg. »Beju-
tottak a pártunkba — noha kisebb számban — olyan munkások és sze-
gényparasztok, akiket kisebb vagy nagyobb mértékben megmérgeztek az 
ellenforradalom és a fasizmus mérgével.« (A magyar kommunisták III. 
kongresszusának jegyz őkönyve, Szikra kiadás, Budapest, 1946.'63. oldal.) 

Az utóbbi hónapokban gondolataim újra és újra visszatérnek Kerekes 
Jánosra. 

Révai .lózsef, a Magyar Kommunista Párt központi lapjának f őszer-
keszt ő je, még a háború idején, .még Moszkvából. fé јreérthetetlen és ke-
mény szavakat írt Kerekes János problémájáról: »A mnegalon ►ániás, re-
akciós és imperialista fogalmazás Magyarország »hivatásáról« nem csak 
Magyarország uralkodó osztályainak világnézete és gyakorlata volt. Be 
kell vallani, hogy mindez mélyen_ behatolta magyar népbe is... A ma-
gyar nagyzási hóborttól egyenes út vezet a magyarok szelgalelküségé-
ig.« És néhány al ,da1i1 Ц1 hátrább, ugyanebben a könyvében, Dévai József 
feltette a kérdést: »s ma hogyan követelhetnénk jogot a »vezet ő  sze-
repre«, például a h ősi jugoszláviai népekkel szemben, 'bitó Jugoszláviá-
iéval szemben?« (Révai József: Kossuth Lajos. Idegennyelv ű  irodalmi 
kiadó. Moszkva, 1944, 5. és 29. oldal.) 

HID 17  
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Ilymódon igyekeztek a magyar elvtársak ni 	а  háború alatta 1e;- 
icёzelebbi példával, Jugoszlávia fényes példájával hatni Kerekes Jánosra.  
Az antifasiszta harc azonban jelentéktelen volt.  

A Vörös Hadsereg felszabadította Magyarországot. Kerekes János  
az utolsó percekig I ltler csatlósa volt. Igaz, többé már nem azzal a lel-
kesedéssel, mint a l з Ρ áború elel гn. Voronyezs, Sztali ngrád a magyar  
városok bombázása lehíitíliték lelkesedését. Kerekes János azonban nem  

bírt saját erejéb ő l megindulni az írj úton. Teljeseri megvakították.  
A magyar elvtársak joggal büszkék arra, hogy a V čiriэs riactsereg és  

a szovjetszövetség segítségével felépítették és meger đ sítették a népi de-
mokráciát, talpraállítatták az országot — éspedig arányrag rövid id ő  
alatt, kemény és kitartó ;küzdelemmel. Ezt nem érhették el másként, csak  
azzal a. feltétellel, ha sikerül ardnylag rövid id ő  alatt tneveln зΡök a n ćp  
jelentős részét. Az volta feladatuk, hogy Kerekes Jánosból mindenek el-
lenére шegteremtsék az íij, demokratikus, szabad és szabadságszeret ő  
Magyarország öntudatos épít ő jét. Abból a Kerekes Jánosból. aki nem  

harcolta szabadságért, aki nem harccal szerezte meg, hanem ajándékul  

kapta a szabadságot. 
A magyar elvtársaknak át kellett nevelniök csaknem az egész magyar  

értelmiséget és az egész kispolgárságot. Ezek sem kevésbé gázoltak bele 
a fasizmus véres sarába, mint a magyar dzsentrik és a nagyt őkések 
kasztja. Néptбmegeket, csaknem az egész magyc э r népet kellett átnel;el-
niök. Kerekes Jánosnak sok mindent kellett 'elfelejtenie és sok mindent 
kellett megtanulnia, amíg a messzeható gazdasági és politikai intézkedé-
sek nén_ i demokráciává formálták át a h űbéri-tőkés Magyarországot. д z  
ország átalakulásával néki magánalt is át kellett formálódnia., 

A magyar elvtársak szóval és tettel .fáradhatatlanul tanították. Arra 
tanították, hogy számoljon le tegnapi nézeteivel, becsülje önmagát, szeres-
se a szaibadságot — és tanulja meg tisztelni a szomszédos nagy és kis  
népeket. Tito Ј ugoszláviájának p&ldáján mutatták meg és bizonyították 
be számá®ta, miben áll minden nép igazi nagysága. Jugoszlávia népeinek 
példájával bizonyították be neki annak az útnak az utálatosságát, ame-
lyen Magyarországa háború el ő tt és a háború alatt haladt. 

A magyar elvtáršak minden alkalommal hangsúlyozták Jugoszlávia 
harcát a háború alatt és a háború után, hogy segítsenek. Kerekes János- 
nak: ítéljen magáról helyesen; lássa be, tudja meg: mi az igazi h ő sies-
ség, milyen emberek azoka kommunisták, akikr ől huszonöt éven át csak 
szörnyűségeket meseéltek neki urai és parancsolói. Jugoszlávia példája és 
a magyar demokrácia iránti állásfoglalása sokat segített a magyar elv-
társaknak, hogy megnyerhessék Kerekes János tiszteletét és bizalmát. 

»A Dunamedence népei egymásra utaltak és ezért gondosan . el kell 
távolítanunt minden akadályt, amely gátolná, hogy a demokratikus né-
Лek kart-karba öltve haladjanak... Fžzel kapcsolatban a legnagyobb elis-
meréssel kell megemlítenem Jugoszláviát (taps) és nagy vezet őjét, Tito 
marsallt, — (a teremben valamennyien felállnak a helyükr ől és percekig 
tapsolnak) — aki valóban demokratikus és a jöv őbe 1át б  politikájával 
példásan bánik országában a magyar néppel. Jugoszlávia né einek elég 
okuk lenne, hogy felel ősségre vonjanak bennünket Horthy Bácskában el-
követett gaztetteiért. Azok. akik szabadságukat és nag цságwkat annyi 
hősiesség és véráldozat árán szerezték meg: Jugoszlávia népei és ve-
zére itt is bölcs mértékletességgel járnak el ől.« 

Igy beszélt a hivatalos jegyz őkönyv tanúsága szerint Rákosi Má-
tyás, а  Мagуаг  Kommunista Párt fő titkára a III. kongresszuson, 1946-bon, 



  

Siлhó Ervin: Mit szól ehhez Kerekes Júizos?  259  

    

Budapesten. (Szikra ki Idás, 67. oldal.) Kerekes .Ián о s olvasta ezt, vagy 
rádión hallgatta, síit — úgy lehet — maga is azok között volt. akik azon 
a kongresszuson felálltak a helyükr ől, valahányszor. Jugoszláviát emlí-
tették és Tito nevét ütemesen kiáltozva, lelkes ünneplésben részesítették 
.Iugoszláviát. 

»A néma és az olasz, valamint a magyar fasizmus elleni dics őséges 
felszabadító háborúban a Szovjetsz űvetség szlávságához csatlakoztak 
Tito marsall vezetésével ..Iugosziávia szláv népei is, amelyek a haladás 
élharcosaivá váltak.« 

Ez az idézet Ger ő  Ern ő  beszédéb ől való, u ,yanazon a. kongresszuson. 
(97. oldal.) ТováL-bi fejtegetései során Ger ő  ünnepélyesen kijelentette: 

Párisban val бban baráti megállapodást értünk el Jugoszláviával (taps). 
Mindenki elismeri, hogy eddig ez a megállapodása magyar küldöttség 
egyetlen komolyabb sikere a párisi béketárgyalásokon ... Engedjék meg,  

hogy errő l a helyrő l isi kifejezzem hálánkat a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztárs гΡ ság miniszterelnök-helyettesének, Ka.rdelynek, (éljenl) a jugo-
szláv küldöttség vezet ő jének, azért a megértésért, amelyet a magyar 
demuckrácia iránt t аnúsított.« (ill. oldal.) Es amikor Ger ő  Ernő  elvtárs 
arról beszélt, mi mindent .kell még valóraváltani Magyarországon. többek 
Yközött ezeket mondotta: »Ezen a térem is mintaképül vehetjük déli szom-
szédunk, az tíj, népi, demokratikus Jugoszlávia Példáját (viharos taps). 
Mi nem szégyellünk tanulni.« (101. oldal.) 

A magyar elvtársaknak bizonyítgatniuk kellett a magyar névnek 
olyan dolgokat, amilyenekr ő l nálunk, Jugoszláviában már régen lehetet-
len volt mindenféle vita. Nem kis érdem űk a magyar ,elvtársaljnak, hogy 
kitartóan és türelemmel végezték ezt a munkát. El kellett hatolniuk Ke-
rekes Jánosig, aki huszonöt éven át egyebet sem hallotta marxizmus-
leninizmusról, mint hogy az valami ördögi bájital. A magyar elvtó: sok  
azt tartották, hogy ebben is nagy segítséget nyujt számukra Jugoszlávia  

vitathatatlan tekintélye. Ime. mit mondott err ő l a Kommunista Párt  III. 
-kongresszusán Révai József elvtárs, a »'Szabad Nép« f őszerkeszt ő je:  

».A Szovjetszövetségben és .Iligoszláviában a marxizmus-leninizmus  

tudománya a szabadság harcosainak százezreit és millióit nevelte fel... 
Elvtársak, ne is beszéljünk a Szovjetszövetségr ő l. hanem csupán Jugo-
szláviáról. V.ajjon többbelc között nem azért maradtunk-e ei annyira Ju-
goszlávia mögött, mert a marxizmus-leninizmus nem hatolhatott el né-
pünkig, mert a marxizmus-leninizmus nem hathatott egy gerinces nép  

Ylarcosablb, bátrabb közvéleményének kialakítására.« (131-132. oldal.) 
A nemzeti lélekr ől szólva, Dévai József elvtárs azt tartotta. hogy is-

mét nincs jobb érv Tito Jugoszláviájánál. »Vajjon. Jugoszláviától külön-
bözően, nemzeti tulajdonsága-e a magyarnak, hogy — amfg a jugoszlá-
vok alaposan ki tudnak takarítani, -- mi, ha takarítunk, a házunkban hagy-
juk a fele szemetet? (Nevetés, taps.) Üi magyar lelket, új magyar szelle-
met kívánunk teremteni a régi helyett. (Viharos, lelkesült taps.) És ha 
kissé megtanuljuk Tito isfkolájáb аn. hogyan készül a demo к rácia (viha-
ros, lelkesült taps) — akkor megtudjuk. « (137. oldal.) 

Vég nélkül lehetne folytatni az idézeteket, éspedig nem csupán a Ma-
gyar Kommunista Párt III. kongresszusának jegyz őkönyvéből. hanem az, 
összes haladószellem ű  magyar ujságokból, magyar elvtársaink valameny-
nyi beszédéből, brosürájából, könyvéb ő l. — Mindaddig, amíg Jugoszlávia 
mintha csak váratlanul elt űnt volna a föld színér ő l és addig, amíg még 
Jugoszlávia neve is indexre került Magyarországon. Jeges hallgatás állj 
be. Kerekes János ezt talán észre sem vette. Hanem, amikor ez után. u_ 
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furcsa hallgatás után egyszerre megint beszélni és írni kezdtek Jugoszlá-
viáról Magyarországon, Kerekes Jánosban emlékek ébredeztek: nem :s  

olyan régen, hallott ő  már ilyen rádiójelentéseket, mint most: nem is 
olyan régen, olvasott már ő  ilyen újságcikkeket, ilyen híreket... Kere-
kes János felismerte azt a szótárt, amely ismét használatba került Ma-
gyarországon. — ha Jugoszláviáról volt szó. Pontosa n  ugyanazt a szó-
tárt.  

Horthy rádióállomása, Horthy újságjai huszonSt éven át ugyanilyen  
módon, ugyanezekkel! a szavakkal, ugyanezzel a horogsúlyozással beszéí-
tek •és írtak a Szovjetszövetség ,vezet őirő l, ahogyan ma írnak és beszél-
nek Jugoszlávia vezet őiről. Kerekes János házaban talán még meg lehet  
találni néhány háború el őtti, vagy háború alatti újságot. Kerekes János . 
elszórakozhatna olymódon, hogy el őveszi ezeknek az ujságoknak egy;-
két, kivágja a zovjetszövetségr ől szóló cikket és mindenhová, ahol  
SzSzSzR áll, JSzNK-t ír be és ahol Sztálin és Molotov neve áll, beírja  
Tito, Rankovics, Kardelv és Gyilász nevét. Ezekután vegye кezébe a  n_ i 
magyar újságok egyikét és vágja ki a Jugoszláviáról szóló cikkeket. fen  
ki sem fogja kitalálni, melyik a Horthy idejéb ő l való újságcikk és me1У 1-
ket írták ma.  

Jól tudom, hogy túlzok, éspedig annyiban. hogy amíg fennálltak  a 
rendes diplomáciai kapcsolatok a szovjetszövetség és Horthy Magyar-
országa között, Horthy hivatalos propaganda-gépezete nem engedte me g  
magának, hogy ilyen közvetlenül, ilyen szemérmetlenül mocskolja a Szov-
jetszövetség legfels őbb vezetőit. Horthy hivatalos propaganda-gépezete  
csak a háború alatt merészelte olyan nyíltan támadni és rágalmazni  a 
Szovjetszövetséget, mint ahogyan azt na a JSzNK-al és vezet őivel Ma-
gyarországon teszik.  

Hogy mit gondolnak err ő l Jugoszlávia népei, ezt nem kell magva ,  
rázni. Nem kel magyarázni, hogy a mi szívünkben és a mi tudatunkban  
olyai1 mélyen gyökerezik néhány ragyogó név, hogy az. aki megkísérli  
beszennyezni ezeket, az nem ér el egyebet, mit hogy önmagát piszkol -
ja be. 

De mit szól ehhez Kerekes János? Mit gondol minderr ő l? 
Magyar elvtársaink nagy sikere volt. amikor Kerekes János hinni 

kezdte, hogy valóban létezik népi politika is, azaz a szabad népek becsii-
letes, széttéphetetlen testvéri együttm űködésén alapuló politika. Még na, 
gyobb sikert értek el magyar elvtársaink, amikor Kerekes János szé-
gyenkezni kezdett mindazért, amit korábban gondolt, kívánt és csele-
kedett. 

És most? Kerekes János zavarodottan kérdezi: hogy lehet az, hogy 
a magyar demokrácia vezet ő i ma éppen az ellenkez őjét mondják annak, 
amit a tegnapi napig állítottak Jugoszláviáról? És okvetlenül arra a meg-
állapításra kell jutnia, hogy hazudnak neki. vagy tegnap hazudtak, vagy  
ma licjzudnak. Ha igaz volt, amit tegnapig állítottak Jugoszlávia népeinek  
példátlan er őfeszítéseir ől, Jugoszláviáról, Tito marsallról — akkor ha-
zugság amit ma mondanak.  

A magyar elvtársak elérték, hogy Kerekes János megindult az új  

úton, most pedig saját maguk rombolják azt, amit elértek Kerekes János, 
átváltozásában. Azt mondják neki, hogy Jugoszlávia — és Jugoszláviá-
ban semmi — éppen semmit sem ,ér. Ami azt jelenti, hogy Kerekes János. 
az a régi, nem is volt olyan téves úton, amikor »magyar ieis őbbséggel<< 
nézett azokra a jugoszláv nagyzási. hóbortban szenved őkre, akik ellent--
álltak és még mennyire ellentálltak Hitler egész európai er ődjének. Ami.-~ 
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kora magyar demokrácia vezet ő i azt mondják Kerekes Jánosnak, hogy  
Magyarországa példa Dugasz:ávia viszont »traGkista«. »buharinista«, 
»imperialista«. »nacionalista« — mindezek az idegen szavak hidegen 
hagyják Kerekes Jánost: de úgy látja, hagy mindez igazolja a régebbi 
magyar politikát, mivel a magyar demokrácia vezet ői még becsmérlőbb 
kifejezéseket keresnek, amikor Jugoszláviáról ёs Jugoszlávia hőseirő l be-
szélnek. 

A magyar vezet ők nincsenek tekintettel Jugószlávig közvéleményére. 
Az a felfogásuk, hogy így kell cselekedniö Кk, amikor Jugoszláviáról van 
szó. Az önmagu%nak kiosztott szerep nem irígylésreméltó. Ha a magyar 
vezetők nem tudnák olyan bizonyosan, hogy semmiféle hatalom sem in-
gathatja meg Jugoszláviát h űségében a szocializmus eszméi és alapelvei 
iránt, a Szovjetszövetség és a felszabadító ,és a munkásmozgalom iránt, 
óvatosabbak. taktikusabbak lennének cseppet sem irigylend ő  szerepük 
betöltésében. Ezzel szemben azt hinné az, ember, hogy a magyar elvtár-
saknak tekintettel kellene lenniök Kerekes Jánosra. arra a Kerekes Já-
nosra, akit visszalöktek az alig feledett sovinizmusba és nagyzási  hó 
bortba.  

Amikor 147-ben, huszonhatévi emigráció után el őször jártam Ma-
gyarországon, megfordultam K őbánya egyik gyárában és beszéltem  a 
munkásoknak az új Jugoszláviáról, a felszabadult magyar nép testvéri-
ségéről Jugoszlávia néi civil. Könnyekig rrreghatott az a szívb ől jövő  lelke-
sedés, amellyel a magyar munkásak minden szót üdvözöltek Tito Jugo-  
szlávfájáról. lij Kerekes Jánost láttam magam el ő tt. Fz az új Kerekes  
Јános gondolkozik. tépelődik, ítél és mе  tudja különböztetni a hazugsá-
gct az igazságtól.  

Hogy létezik ez az új Kerekes János. ez minden bizonnyal magyar 
elvtársaink, a magyar demokrácia mai vezet ő inek érdeme. Tul аjdon mű -
viiket nem fog sikerülni lerombolniuk. 


