
(Esti Kurír, 1934. VI. 24.)

A hetek óta folyó irodalom- és társadalompolitikai vitában, úgy érzem, 
eljutottunk egy ponthoz, ahol a nézetek tisztázását megkezdhetjük. Hála 
érte Németh Lászlónak, ki a baloldali írók egy része ellen írt legutóbbi 
támadását, a Budapesti Hírlapban, olyan elvi kijelentéssel fejezte be, 
amely -  akár készakarva tette, akár öntudatlanul -  beillik önleleplezésnek. 
Cikke egyébként, mielőtt az elvi csattanóhoz elér, nagyobbrészt személyi 
ügyeket taglal. Nem kifogásolom ezt. Nincs személyi kérdés, mely ne 
volna egyszersmind elvi kérdés is. Szép, ahogy az Ignotusról írt lefitymáló 
megjegyzést átkölti, kimagyarázza, kínosan visszavonja, majd még kíno
sabban és élesebb formában megismétli, -  szép, ahogy felsorolja, hány 
zsidót szeretett (érdem!), s ahogy utána alcímben veti fel a kérdést, hogy 
mégis „Miért kell antiszemitának lennem?” -  szép, ahogy folyóiratainak 
szerinte meglepően kicsiny kelendőségét titokzatos „Shylock”-ok ördögi 
fondorlataival magyarázza, -  szép, ahogy a méltatlankodások tarajos hul
lámait összetereli egy önmagához intézett panegyrikon sodró áramába -  
mindez nagyon megérdemli a figyelmet s a komoly hozzászólást. De most 
hadd feleljek cikkének arra a részére, melyet egyenest az én címemre küld. 
Annál inkább, mert az a gyanúm, s ebben talán ő is igazat ad nekem, hogy 
voltaképpeni konklúziójához ott jut el, ahol -  válaszolva egy minapi tár
cámra, melyben szóvá tettem a fiatal költő- és publicistanemzedék szociá
lis mozgalmába sajnálatosan beszüremlő retrográd törekvéseket („Az út” 
-E sti Kurír, jún. 5. sz.), s hivatkozva tavaly megjelent füzetemre, melyben 
a mai diktatúrás áramlatok szellemellenes mozgatóerőit igyekeztem föl
fejteni és megmutatni („A Horogkeresztes Hadjárat”) -  szememre veti, 
hogy „ügyes szemfényvesztéssel” napirenden tartom a jobb- és baloldal 
„korhadt” ellentétét, holott, íme, itt van már az új magyar lelkűiét, a „har



madik oldal”, amely a jobb- és a baloldalt egyaránt könyörtelenül fogja 
kiseprűzni. . .

Irigylem őt a gondolkozásbeli kényelemszeretet miatt, melyben a kinyi
latkoztatás fogant. Hogy a bal-jobb ellentét „korhadt”? De még meny
nyire az! Minél korhadtabb, annál inkább megérett a felszámolásra, ezt 
magam is vallom. De milyen szellemben, melyik program szerint menjen 
végbe a felszámolás? Erre Németh László csak azzal felel, hogy megjelöl 
egy „harmadik” oldalt, melyről maga is beismeri, hogy programja egye
lőre ismeretlen. Sajnálom, hogy nem tudom a vak bizalom ez elegáns út
ján követni. A bal-jobb ellentét a mai politikában konkrét igeneket és 
nemeket jelent. Maradjon-e meg a hitbizományi rendszer, vagy se? Ez fél
reérthetetlen kérdés, melyet szándékosan azért választottam példának a 
sok félreérthetetlen kérdés közül, hogy érdekelje a Németh Lászlóhoz kö
zel álló, nagyrészben agrárszocialista igyekezetü írókat. E kérdésre a jobb
oldali igennel felel, a baloldali nemmel (hacsak a jobboldali nem látja el
érkezettnek az időt arra, hogy, mint a történelem folyamán más pontokon 
megtörtént, ezen a ponton is feladja ellenállását). A „harmadik oldal” 
választhat. Ha vállalja az igent, nincs joga magát új lelkületűnek becéz
nie. Ha komolyan veszi a nemet, csak opportunizmusból leplezheti, hogy 
a baloldali álláspontot fogadta el. Olyan fokú opportunizmusból, mely 
maga is fölér az elvfeladással. . .  A harmadik oldal azonban „igen” és 
„nem” helyett hitet kér és seprőt ígér. Korszerű válasz, de nem egészen 
megnyugtató.

Nem megnyugtatóak azok az érvek sem, amelyeket máshonnan han
goztatnak vagy hangoztathatnak a harmadik oldal igazolására. Káldor 
György a Pester Lloydban azt kifogásolja, hogy „antitézisekben” látom 
megjelenítve a mai törekvéseket, noha „egy új magyar szintézis körvona
lai bontakoznak most ki előttünk”. Be kell vallanom, hogy nem értem, 
mit akar ezzel mondani. Ha történész vagyok, megállapíthatom például 
a renaissance-ról, hogy szintézise volt az akkor feltámadt antik szellemnek 
s a keresztény évszázadoknak. De akkori jelentkezési formájában nem 
lehetett egyéb, mint „antitézis”, vagyis világos tiltakozás a középkor ellen, 
amelyet készen talált. Hogy ettől a középkortól maga sem volt független, 
ez nem külön vívmány. Minden új gondolat: betetőzése a réginek, mely



nek nyomába lép. Minden lázadó ember: lenyomata a rendnek, mely ellen 
fellázad. Ilyen értelemben minden új mozgalom „szintetikus”. Más érte
lemben viszont egyik sem az. Ahol „igen” és „nem” áll egymással szem
ben, ott a „kitérő' válasz” nem a szempontok „kiegyenlítését” vagy „össze
fogását” jelenti, hanem a belenyugvást a hatalmi ténybe, mely az igent 
vagy a nemet éppen megszabja. . . .  Ez a szintézis természetesen még 
ugyanolyan kiforratlan, mint a mi korunk -  olvasom tovább. Ha a való
ságos viszonyok kiforratlanok, tudomásul kell vennem őket. De a gondo
lat ott kezd gondolat lenni, ahol a „kiforratlanság”-ba, a tények zűrzava
rába beleviszi az értelem rendjét. Nem hiszek abban a gondolatban, abban 
az „oldal”-ban, mely a maga megfogalmazását azért nem találja meg, mert 
még túlságosan „új”. Az új mozgalmak gyermekbetegsége inkább az esz
mék agyonfogalmazása, értelmezésük túlzott merészsége szokott lenni, 
nem pedig hiányuk. Nem mondom, hogy az olyan mozgalom, mely gyor
sabban tud tábort verbuválni, mint arról dönteni, hogy a tábort merre ve
zesse, nem lehet életre hivatott. Nagyon is az lehet. Csak nem biztos, hogy 
„új”. Gyanús nekem a méhmagzat, ki még nem tudja, hogy fiú lesz-e vagy 
leány, de már tudja, hogy őnagyméltósága a hivatalban mikor fogad. . .

Hogy a bal-jobb ellentétet a külföldön is kezdik idejétmúltnak tartani? 
Hogy ezt az ellentétet „feloldták”? Istenem! Sok helyütt úgy oldták fel, 
hogy a „jobb” betapasztotta a „bal” száját. Ez volna a fel- vagy megoldás? 
Ellenkezőleg: éppen ezek a példák mutatják, hogy ma időszerűbb, mint 
valaha, az a „baloldaliság”, mely a szájak rendszeres betapasztását nem 
hajlandó eszményi állapotnak elfogadni. Külön kérdés, hogy mi a jobb és 
bal ellentétének szerepe az olyan országban, ahol a szájak szabadsága 
legalább egyelőre s legalább a kelet-európai fogalmakhoz képest, nem lát
szik problematikusnak. Nyugaton szintén divat ma valamely harmadik 
oldal eljövetelét bejósolni, amely majd az „összes pártokat” felmorzsolja. 
Némi melankóliával kell megállapítanunk, hogy sokkal több világosság 
ott sem mindig mutatkozik e jövendölések körül, mint nálunk. Hiába, 
még ahol a tisztánlátásnak olyan hagyományos iskolázottsága s nyelvi 
kényszere van, mint Franciaországban, oda is elhatolt az obskurantizmus 
mai eszmejárványa. Mindenki bízik a „harmadik oldal”-ban, csak min
denki mást ért rajta . . .  De akárhogy legyen is: a jobb-bal mai francia



megfogalmazása nem ülhetik rá a mai magyarra. Nem szabad elfelejte
nünk, hogy a jobb- és baloldal Magyarországon vitás kérdéseinek egyik, 
sőt talán nagyobbik felét a nyugati államokban már megoldta a polgári 
demokrácia, mégpedig a baloldali szellemében.

Jobb és bal közt választani kell, mert aki nem választ, máris a hatalmat 
választotta. Hiába igyekeznek fölvetődő kérdések elől kitérni, mondván, 
hogy „most nem ez a fontos, most nem erről van szó”. Nincsenek dezak- 
tualizált problémák, csak megoldott és megoldatlan problémák vannak. 
Nincsenek elévült harcok, csak megnyert harcok vannak, vagy feladottak. 
Az a fiatalság, mely a baloldal harcát feladja, kényes kérdéseit megkerüli, 
vagy pláne némely homályba-pólyált „faji” szólammal ellensúlyozza, te
kintse magát nyugodtan a jobboldal balila-csapatának, ne pedig „harma
dik oldal”-nak. S ne nyugtassa meg lclkiismeretét azzal sem, hogy időn
ként rikkant egyet a jobboldal ellen is. A Horst Wessel-dal is egyszerre 
s egyformán ellenségnek bélyegzi a „vörös front”-ot és a „reakció”-t. 
S a nacionálszocializmus mégis jól megfér a reakcióval. A Thyssenek, az 
„Auwi” hercegek, a legtürelmetlenebb feudálkapitalizmus képviselői se
gítették hatalomba a horogkeresztes forradalmat. Mert tudták, melyik az 
az „oldal”, amellyel lehet beszélni.

Azt hiszem, vagy legalább remélem, hogy Németh László a magyar 
„harmadik oldalt” legkevésbé a „harmadik birodalom” uralkodó „ol- 
dal”-ának mintájára képzeli el. Nincs okom kételkedni jóhiszeműségében; 
s ha ő az én meggyőződéses igyekezetemet, hogy a szellem „örök balol
dala” s az aktuális politikai baloldal közé hidat verjek, azzal magyarázza, 
hogy „egyes lapok” álláspontját akarom a világ összes lángelméivel fény- 
öveztetni, én mégsem vádolom őt azzal, hogy a maga „harmadik balol- 
dal”-ának magatartását például annak a kormányfélhivatalosnak ízlésé
hez szabja, amely a cikkét a nyilvánosság elé vitte. Viszont neki is és min
denkinek, aki közel áll hozzá, feltűnhetik, hogy azok a körök, melyek a 
legenyhébb baloldali reformkövetelésre nekikeseredett „destrukció!” kiál
tással felelnek, milyen készségesen adnak teret -  papíron, éterhullámon és 
hivatalban egyaránt -  annak a „forradalmár”-nak, ki a „harmadik oldal
ról” jön a seprővel. Az öreg, besavanyodott, viharvert, megszelídült bal
oldalinak még mindig nem tudják megbocsátani, hogy a vüágon van, de



azt az életerős, tüzes ifjút, ki állítólag alig várja már, hogy a jobboldalt 
elpusztítsa, maga a jobboldal segíti fegyverhez. Mit higgyünk erről a for
radalomról? Cui prodest?


