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Mint egyike a „Shylock”-oknak, kik Németh László szerint az ő folyó
iratait ördögien módszeres galádsággal sikkasztják el a magyar közönség 
elől, ezennel a legforróbban figyelmükbe ajánlom olvasóimnak az általa 
szerkesztett, írt és kiadott Tanú legújabb számát (ára: 1 P ; kapható min
den könyvkereskedésben), melynél kiabálóbb orvosi leletet nem sokat ta
lálhatnak korunk irodalmában. Az író-szerkesztó'-kiadó, már nem talál
ván magához mérhetően nagyvonalú tüneményt bolygónk egész eleven 
állatvilágában, röviden mamuthoz hasonlítja tulajdon alkotói nagyságát, 
s felháborodva veti fel a kérdést, hogy erről a sajtó miért nem vesz tudo
mást. Miért? Neki van erre néhány hipotézise. De, különös módon, az az 
eshetőség fel sem bukkant mamutnyi képzeletében, hogy talán nem tartják 
kiváló írónak.

A mamutomániákus ember felpanaszolja, hogy „egy újságíró” érdek
lődni mert az ő, illetve az általa kitalált, elkeresztelt és vezérelt magyar 
„Harmadik Oldal” programjáról s nevezetesen arról, hogy ellene van-e a 
nagybirtoknak vagy sem. Csakugyan „arcátlan” és „gyanúsító” követelés, 
programot kívánni egy mozgalomtól, ki hallott már ilyet? Ő különben is 
megírta már, hogy „ellene van”.

Minthogy „egy újságíró” ezúttal kétségtelenül csak én lehetek, szüksé
gesnek tartom helyreigazítani elferdített szavaimat. Nem afelől tudako
zódtam, hogy a „Harmadik Oldal” a nagybirtok mellett áll-e, mert nem 
vagyok olyan naív azt hinni, hogy az ilyen durván-egyszerűen megfogal
mazott kérdésre akár az őszintén jobboldali ember is igen-nel felelhet. 
Ellenben ezt írtam :

„A bal-jobb ellentét.. .  konkrét igen-eket és nem-eket jelent. Marad- 
jon-e meg a hitbizományi rendszer vagy se? .. .  E kérdésre a jobboldali



igen-nel felel, a baloldali nem-mel.. .  A »harmadik oldal« választhat. Ha 
vállalja az igent, nincs joga magát új lelkületnek becéznie. Ha komolyan 
veszi a nem-et, csak opportunizmusból leplezheti, hogy a baloldali állás
pontot fogadta el. Olyan fokú opportunizmusból, mely maga is fölér az 
elvfeladással.. . ” (Esti Kurír, 1934. VI. 24.-i sz. 4.1.)

A kérdés tehát az, hogy ha komolyan veszi a „harmadik oldal” saját 
szocialista reformköveteléseit, akkor miért tagadja meg, miért ócsárolja, 
miért szolgáltatja ki a „jobboldali” bosszúkedvnek azokat, akik bátorkod
nak e reformtörekvéseket megindítani, értük évtizedeken át helytállni, 
ma is a nemzetgyilkosság kevésbé kényelmes pozícióját vállalni, s akiknek 
megállapításait és elgondolásait ó'k, a „harmadik” oldal és „negyedik” 
nemzedék képviselői minden zivataros nyögésük közben sem tudták egy 
betűnyi életképes új gondolattal megtoldani? Vagy ha van ilyen új gon
dolat, hát mi az? Erre a kérdésre a Mamutomániákus nem felelt, nem felel 
és nem fog felelni; mert ha felelne, ha világosan és őszintén felelne, le kel
lene lepleznie a „Harmadik Oldal” egész eszmetárának hitványságát és 
zavarosságát.

Viszont felel helyette -  csak egy példa a sok közül: -  a Németh László 
által részlegesen szerkesztett és totálisan átitatott Válasz legutóbbi szá
mában (ára: 1,20 P; kapható minden könyvkereskedésben) a különösen 
jeles képzettségű agrárszakértő, aki kétségbeesetten kesereg, hogy micso
da „hajsza” az, amelyet „liberális oldalról” folytattak a „föld hitbizomá
nyi megkötöttsége” ellen! Úgy látszik tehát, mégsem olyan képtelenség 
némely rokonszenvet gyanítani a „Harmadik 01dal”-ban némely „hitbizo
mányi megkötöttségek” iránt. . .  Igaz, erre azt felelhetik nekem, hogy a 
kesergés csak aránylag rövid néhány mondat a telepítés mellett írt tanul
mányban : mindössze keskeny rés a kisgazdaságok gondolata köré vont 
bástyázaton. De mint a tapasztalat számtalanszor bebizonyította, éppen 
a nemzetieskedésnek, a nagybirtok-méltánylásnak, a birtokmegkötöttség 
helyeslésének, a fajvédelem és rendiség felé tátongó „megértési” buzga
lomnak ezek a rései azok, amelyeken át azután gyerekjáték becsempészni 
a reakció falovát, hogy az egész szociális gondolat-építményt elhamvasz- 
szák. így hamvadt groteszk fontoskodássá, a „keresztény nemzeti meg
újulás” jegyében, az 1920-25-ös földreform, melyről ma már Szekfű Gyu



la is lesajnálóan ír; így lett a német nacionál-szocialisták telepítési fogad
kozásaiból a junkeri nagybirtok megerősített védelme, Darrénak, a „pa- 
rasztvezér”-nek, a „vér és rög” dicsőítőjének minisztersége alatt; és így 
táplálja a reakció újabb rohamát Magyarországon a „Harmadik Oldal”, 
melynek lényegén a baloldaltól átvett problématár ugyanolyan kevéssé 
változtat, mint az, hogy, bár menetirányát a hűbérúri jogtöbbletck fasisz
ta méltánylói szabják meg, zászlóvivői és „trén”-jei közt mégis Schulter 
an Schulter menetelnek olyan destruktív ízeket idéző elemek, mint a zsel
lérkollektivizmus lantosai, a polgári radikál-kozmopolitizmus csevegői s 
a fanatikus házizsidók, kik születésükkel elkövetett ballépésüket egy éle
ten át nem győzik alázatossággal „kompenzálni”. Mindez legföljebb rájuk 
jellem ző.. .

A Mamutomániákus felpanaszolja azt is, hogy a rádiótól kapott meg
bízatása sokaknak „célpont”, noha ő erre ráfizet. Nincs okom állításában 
kételkedni. 11 paye pour se vendre, mondja Flaubert. Vannak, kik hajlan
dók áldozatot vállalni azért, ami a normális emberi felfogás szerint maga 
is áldozat, hogy ti. a munkaerejüket bérbe adják. Elismerem, Németh 
László ezek közé tartozik. Csak azt nem értem, miért dicsekszik vele?

Nem hagyhatom végül szó nélkül általánosságban úszó példálódzását 
sem; arról a tőkéről, melynek „ők a testőrei”. Fogalmam sincs, melyik ez 
a tőke és kik ezek az „ők”. De aki rólam állítaná, hogy bármiféle tőkének 
„testőre” vagyok, az hazudik.


