Máriának,

Mersének és Somának

ELİSZÓ
A huszadik századi magyar történelem bıvelkedett tragikus, megrázó pillanatokban. Múltunk egyébként is bıségesen kínálja az olyan eseményekrıl szóló
emlékezést, melyben inkább a kudarc, semmint az eredményesség vagy dicsıség a meghatározó. Mi magyarok is hajlamosak vagyunk tragikumunk
emlegetésére. Ez a kötet viszont egy sikertörténetet mutat be. Olyan emberek ténykedését, akik a kudarcból erényt kovácsoltak, a bizonytalanból biztosat formáltak. A közelmúlt magyar történelmének egy heroikus fejezetét tárjuk az olvasó elé, a magyar irodalom- és politikatörténet emigrációban megjelenı leghosszabb élető folyóiratának létrejöttét, fejlıdését, megmaradását
bemutatva. Nélkülözhetetlen tananyag ez a történet mindazok számára,
akiknek fontos magyarságuk, a nemzet kultúrája, irodalma, s akik a magyarság gyıztes „csatáit” többre értékelik, mint vesztes „háborúit”. Hétköznapi,
mégis munkájukkal maradandó értéket teremtı emberekrıl, a napokat nemcsak megélni, hanem azokat formálni akaró alkotókról szól ez a könyv.
A Látóhatár-Új Látóhatár címő folyóirat 1950 novemberében jelent meg
elıször, majd viták, cselszövések, kudarcok és nehézségek ellenére is töretlenül, negyven éven át hónapról-hónapra folyamatosan. Alapítói magyar emigránsok voltak, akik elhagyni kényszerültek hazájukat, mert üldözték ıket
hitükért, eszméjükért, a független magyar demokráciát megteremteni szándékozó tevékenységükért. Menekültként, a mindennapos létért folytatott küzdelemben fontosnak érezték, hogy távol hazájuktól megırizzék a magyar
nyelvet, nem csak fizikai, hanem szellemi táplálékot is adjanak idegenbeszakadt sorstársaiknak. Megvívták csatáikat a pénztelenséggel, a mostoha kö-
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rülményekkel, kivédték a támadások, cselszövések és intrikák , az anyaországból érkezı vádaskodások pergıtőzét.
A Látóhatár felvonultatta a magyar emigrációs szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát hasábjain. Szélesre tárta a folyóirat oldalait mindenki
elıtt, aki magyar nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt
közölni valója, s bátorsága annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem elıtt: a mondandó minıséget hordozzon magában. Minıséget nyelvezetében és stílusában, és minıséget tartalmában. Elıre vigye a
magyarság ügyét a szabad, demokratikus Magyarország megteremtésében.
Krónikása lett a Látóhatár-Új Látóhatár a magyarság huszadik század második felében megélt történelmének. A lapból megismerhetı az 1950 és 1990
között lezajlott minden fontos esemény, történés, sorsfordító napok fájdalmas jajkiáltásai. Novellák, elbeszélések, költemények, tudományos igényő
tanulmányok, kritikák és emlékezések sorjáznak a lapokon, s belılük megismerhetı, megtanulható miképpen tudja egy nép megtartani, újraépíteni magát a semmibıl indulva. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a folyóirat negyven
éves fennmaradásával megırizte a hitet a visszatérni szándékozókban, erısítette az elszánást az itthon lázadókban, gerjesztette azt a folyamatot, mely
végül az 1989-es rendszerváltoztatásban csúcsosodott ki. Nem véletlen, hogy
az 1989. évi negyedik, utolsó számukban úgy köszöntek el hőséges olvasóiktól a szerkesztık, hogy elégedettséggel állapíthatták meg, feladatukat küldetésüket teljesítették:
„Folyóiratok általában úgy szőnnek meg, hogy betiltják, megfojtják,
elnémítják ıket, elfogy az olvasóközönségük és pénzük, felbomlik a kiadók és a szerkesztık közötti együttmőködés, vagy a szerkesztık unják
meg a lapcsinálást és visszatérnek az írói munkához.
Az Új Látóhatár megszőnésének hátterében hiába keresnénk ilyen
okokat.
Magyarországon szabaddá lett az irodalom és a nyugati íróknak sem
egyetlen megjelenési fórumaik többé a külföldön mőködı orgánumok. Az
egyik ok, amiért a Látóhatárt 1950-ben elindítottuk, tárgytalanná vált.”
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A Látóhatár tehát úgy fejezte be megjelenését, hogy feladatát teljesítette, a
szerkesztık vállalt kötelezettségüknek eleget tettek. Mert a Látóhatár az
emigrációs magyarságot szolgálta. A függetlenné vált Magyarországra nem
települt haza, az itthoni szép- és közéleti irodalom fórumait nem kívánta
kiegészíteni. Az emlékezetben és az irodalomtörténetben megmaradt annak,
amit indulásakor vállalt és teljesített: a szabad gondolatok hazahozatalát szolgáló folyóiratnak. Az elsı számban fogalmazták meg az akkori szerkesztık –
emlékezzünk meg nevükrıl: Borbándi Gyula, Borsos Sándor, Molnár József,
Papp István, Vámos Imre – miért is jelentetik meg a folyóiratot:
„Az otthon tiltakozását, a testtıl-lélektıl idegen elnyomás ellen, akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és éberséggel tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy könyörtelen esztendık
múltán is megértsük egymás szavát.”
A Látóhatár Svájcban, majd pár lapszám erejéig Párizsban, végül 1952ben végérvényesen Münchenben letelepedve teljesítette vállalását. Kisebbnagyobb döccenıkkel, pénzügyi és emberi válságok szakadékain átlábolva
készültek az egyes számok, idınként havonta, máskor kéthavonta vagy negyedévente. Példányai öt kontinens magyarjaihoz jutottak el, olvasták és félték az itthoni politikai döntéshozók, rejtve, kézbıl-kézbe adták az illegális
úton hozzájutók, új és új emigrációs generációk ismerték és tanulták meg
belıle: mit jelent idegenben magyarnak maradni.
A folyóirat majd negyvenezer oldalnyi terjedelemben jelent meg. Egyes
példányai sok helyen féltve ırzött kincsként bújnak meg könyvespolcok
meghitt közegében, sok lapszám azonban szinte alig lelhetı fel a világban.
Hiába küldték rendületlen hittel haza indulástól fogva minden lapszám nem
kevés példányát a szerkesztık, azok elvesztek a hazai rendvédelmi szervek
zúzógépeiben, a rettegı értelem porosodó, majd elenyészı zugaiban. Sajnos
még a magyar közkönyvtárak sem rendelkeznek a Látóhatár-Új Látóhatár
minden megjelent eredeti példányával. Kiadónk hosszú évtizedek kitartó
munkájával összegyőjtötte és digitalizálta a folyóirat minden megjelent számát, és 2013. szeptemberében – Borbándi Gyula, a lap felelıs szerkesztıjé7

nek 94. születésnapján – közzétette ezen a honlapon. A Látóhatár párszáz
példányban jelent meg nyomtatásban, s ma már minden egyes írását százezrek olvashatják szabadon, félelem és elıítélet nélkül. Hisszük, hogy a folyóirat szerkesztıi által vállalt küldetés, azaz megırizni és közkinccsé tenni a
magyar emigráció szellemi termését és kincseit, ezzel vált teljessé, hiszen a
világ minden pontján hozzáférhetıvé vált a lap.
Sajnos Molnár József, a folyóirat kiadója és szerkesztıje ezt a pillanatot
már nem élhette meg, de a sors különös kegyelmének tartjuk, hogy Borbándi
Gyulát, aki kezdetektıl szerkesztette, gondozta és óvta a lapot, ezzel köszönthettük születése napján.
Az élet törvényszerősége, mégis fájdalmas érzés, hogy a folyóirat tényszerő és szakszerő történetét történészi szemmel bemutató kötet megjelenését
Borbándi Gyula nem élhette meg, 2014. július 23-án eltávozott közülünk.
Életében még feldolgozta féltve gondozott folyóirata történetét saját archívuma, emlékei és a róla megjelent híradások alapján, melyet Nem éltünk hiába
címmel jelentetett meg az ezredfordulón az Európa kiadó. Mi ezzel a kötettel
arra vállalkozunk, hogy a dokumentumok alapján rekonstruáljuk a LátóhatárÚj Látóhatár címő folyóirat megjelenés-történetét, feltárjuk a rejtett, mögöttes események okait, indokait, bemutassuk a lapkészítés emberi hátterét. Segítségünkre volt az említett kötet mellett a különbözı levéltárakban rejtekezı
kiterjedt levelezése a szerkesztıknek és a kiadónak, a mindig részletes államvédelmi jelentések sokasága, mely a lap kapcsán készült, s persze maga a
folyóirat, mely hően rögzítette saját létezését. Mostani – a kezdeti éveket
feldolgozó – kötetünk folytatásaként sorra vesszük az éveket, a lapszámokat
egészen az 1989-es „záróráig”.
Köszönet a dokumentumok hozzáférhetıségének biztosításáért a Petıfi
Irodalmi múzeumnak, a Széchenyi Könyvtár kézirattárának, a müncheni
Magyar Intézetnek Regensburgban, a Columbia Egyetem ritka könyvek és
kéziratok tárának, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, de
mindenekelıtt Borbándi Gyulának, ki tanácsaival, emlékeivel, és feleségének,
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dr. Juhász Olgának, ki a kutatás engedélyezésével lehetıvé tette e monográfia
elkészítését.
Maradandó, soha nem szőnı emléket kívánunk állítani e kötettel
Borbándi Gyula, Szerkesztı úrnak a magyar irodalomtörténet hőséges krónikásának!
Pilisszentkereszt, 2014. augusztus 20.
a kiadó és a szerzı
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A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KEZDETEI A HÁBORÚBAN
1947. augusztus végén, Magyarországon választásokat tartottak. Az elhíresült
„kékcédulás” választásokon a Kommunista párt relatív többséget szerzett,
melyet az akkori koalíciós pártok „csatarendbe” kényszerítésével abszolút
többséggé formált. A demokratikus átalakítást szorgalmazó politikusok helyzete tarthatatlanná vált. A várható szankciók, a letartóztatás, a meghurcolás
elıl többségük Nyugatra menekült. A sokadik – a világháború utáni – emigrációs hullám 1947 ıszétıl 1949 ıszéig húzódott el. Az országot elhagyó
politikusok, közéleti emberek nemcsak a polgári pártok szereplıi közül kerültek ki, hanem tömegesen hagyták el az országot a szociáldemokraták is.
Böhm Vilmos adatai szerint a családtagjaikkal elmenekült szociáldemokraták
száma megközelítette a 200 fıt. Egy, a Magyarországot elhagyók számával
foglalkozó tanulmány szerint „… a Magyarországról elvándoroltak összlétszáma, a háború végétıl 1953-ig, 100 000-110 000-re becsülhetı.”1
Mire véget ért a második világháború több mint tizenegymillió ember veszítette el az otthonát Európában ezek közül 1947-ig nagyjából olyan nyolc
millió embert költöztettek haza a régi otthonába, de az emberekben még élt
a régi félelem és másfél millióan nem akartak visszaköltözni. A menekültek
ügyeivel és kivándorlási problémákkal az IRO (International Refugee Organization) – a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet – foglalkozott. A
displaced persons [dipi], a menekült személyek hatalmas tömegét kezdetben

1

Puskás Julianna: Elvándorlások Magyarországról 1945 óta és a magyar diaszpóra néhány
jellegzetessége az 1970-es években. In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia 40 évébıl. Kossuth kiadó, Budapest. 1985. 242. o.
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az UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) nevő
intézmény – az Egyesült Nemzetek menekültügyi segélyszervezete – gondozta, majd ezt a munkát 1947 nyarán az IRO vette át. Az ENSZ-en belül
létrejövı IRO 1947 és 1951 vége között koordinálta az úgynevezett dipik
újratelepítését, akiknek a száma Európában összesen több mint egymillió
fıre tehetı és a németek illetve az osztrákok által létrehozott táborokban
várták, hogy a tengerentúlon egy szebb jövıt ígérı életet kezdhessenek el.
A háborút követı években az Egyesült Államok körülbelül 17 ezer magyar menekültet fogadott be, míg Franciaországba 3500 magyar származású
emigráns került. Kanadában 16 500, míg Ausztráliába 14 500 magyar állampolgár telepedett le. A dél-amerikai országokba körülbelül 10 000 ezer, míg a
Skandináv területekre 5000 magyar menekült került. Az egyes országokban
szigorú bevándorlási feltétek voltak. A legszigorúbb szabályok az Egyesült
Államokra igyekvıket sújtották, nyilas vagy fasiszta múlttal nem engedtek be
az országba senkit, elsısorban szakmával rendelkezı emberek élvezhettek
elınyt. Kanadában például elınyben részesítették a favágókat, bányászokat.
1947-ben kezdıdött el és két-három évig tartott ez a kivándorlási hullám,
amelynek révén a Németországban és részben Ausztriában élı kelet-középeurópai kitelepítettek és menekültek jelentıs hányada Nyugat-Európa más
országaiba költözött vagy kivándorolt tengerentúli államokba, ÉszakAmerikába, Dél-Amerikába és Ausztráliába.
A magyar politikai emigránsok sorát még 1944-ben a német megszállás elleni tiltakozásképpen a külügyminisztérium állományába tartozó diplomaták
nyitották meg. Az úgynevezett Követi Bizottság létrehozása Barcza György,
Magyarország vatikáni, majd londoni nagykövetének nevéhez kötıdik. Barcza soha nem rejtette véka alá azt a meggyızıdését, hogy Anglia elıbb-utóbb,
ha rengeteg áldozat árán is, megnyeri a háborút. 1943-ban Kállay Miklós
meghatalmazásával Svájcba utazott, azzal a feladattal, hogy Anglia és az
Egyesült Államok felé a magyar függetlenség helyreállításának és az ország
háborúból való kivezetésének az ügyét megpróbálja kieszközölni. A volt
nagykövet Svájcban rendkívül jó és barátságos viszonyt alakított ki az ottani
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amerikai és angol követségek vezetıivel, s rendszeresen tudott velük konzultálni Magyarország nemzetközi megítélésérıl. Még 1943-ban jelentette Budapestre, hogy a békekötési kísérleteket Magyarországnak kelet felé, a Szovjetunió irányában kell kezdeményeznie, de elsı lépésként mindenképpen a
németekkel való szövetséges viszonyt kell megszakítania. Barcza 1944. március 6-án hosszú levelet intézett Kállay Miklós miniszterelnökhöz, melyben
azt javasolta, hogy Horthy szakítson a németekkel, adja ki a parancsot az ellenállásra, ha tud, ı és kormánya meneküljenek külföldre. Nem tudni, hogy
Barcza levele eljutott-e Kállayhoz, illetve ı tudott-e róla konzultálni Horthyval, ám a március 19-én bekövetkezett német megszállás teljes mértékben
megváltoztatta a helyzetet. Barcza nehezen tudott tájékozódni, viszont abban
biztos volt, ha Horthy március 19-én tiltakozik, ellenállást parancsol, a haderı és a tisztviselıkar nagy része feltétlen követte volna ıt ebben, a külföld
pedig helyeslı megbecsüléssel fogadta volna a magyar államfı és a nemzet
öntudatos, hazafias és szabadságszeretı magatartását. De mindennek pontosan az ellenkezıje következett be, Horthy behódolt a németeknek és legalizált mindent, amit ık kívántak.
A magyarországi eseményeket felismerve Barcza elérkezettnek látta az
idıt egy külföldi szabad magyar diplomáciai szervezet létrehozására. Konzultált Bakách-Bessenyey György berni nagykövettel és eldöntötték, hogy „Követi Bizottság” (Comité des Ministres) néven, egy diplomáciai testületet hoznak létre mindazon követek részvételével, akik a szerintük német erıszakkal
beültetett, tehát törvénytelen magyar kormányt nem ismerik el, és avval hivatalos kapcsolatukat megszakítva, csatlakoznak a Bizottsághoz.
Az április elején kiküldött felhívásra reagálva a külföldi állomáshelyen
regnáló követségvezetı diplomaták és vezetı alkalmazottak jelentıs része
lemondott funkciójáról, bejelentette szakítását a Sztójay Döme vezette Budapesti kormánnyal, s csatlakozott a Bizottsághoz. érdemes felidézni ennek a
Követi Bizottságnak a névsorát már csak azért is, mert ez volt az elsı olyan
politikai csoportosulás, amely Nyugaton a független Magyarország érdekeinek képviseletében fellépett.
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A Követi Bizottság tagjai, akik a szolgálatból önként visszavonultak,
vagy nem ismerték el a Sztójay-kormányt
Barcza György összeállítása alapján
gróf Almásy Kálmán követségi titkár,

Nagy György követségi titkár, Stockholm

London

Pelényi János követ, Washington

Ambró Ferenc követ, Madrid

Perczel Tamás követségi titkár, Vatikán

báró Apor-Gábor követ, Vatikán

Perlaky-Kassa Endre követségi titkár,

báró Bakách-Bessenyey György követ,

Bukarest

Bern

Pósfay László követségi titkár, Isztambul

Balásy Antal követségi tanácsos, London

Rothkugel István követségi tanácsos,

Baranyai Zoltán követségi tanácsos, Vichy

Bern

Barcza György követ, London

Schmidt-Papp Ernı sajtóelıadó, Bern

Bartheldy Tibor fıkonzul, Genf

gróf Semsey Andor ügyvivı, követségi

Bartók László követségi tanácsos, Zágráb

tanácsos, Buenos Aires

gróf Bethlen Gábor követségi titkár,

Sima László sajtóattasé, Lisszabon

Madrid

Szabó György követ, Helsinki

Binder-Kotrba Károly fıkonzul, Párizs

Sztankay Zoltán konzul, Zürich

Bogdán Iván követségi tanácsos, Athén

Tahy Imre követségi titkár, Bern

Éliássy Iván követségi titkár, Bern

Újváry Dezsı fıkonzul, Isztambul

Gesztesi Gyula sajtóelıadó, Vichy

Ullein-Reviczky Antal követ, Stockholm

Ghika György követ, Washington

Velics László követ, Athén

Hertelendy Andor követ, Bukarest

Vladár Ervin fıkonzul, Genf

Homonnay László követségi titkár,

Wodianer Andor követ, Lisszabon

Stockholm

Zeyk Adele báró sajtóelıadó, Genf

Királdy-Lukács György követségi taná-

Zsilinszky Antal követségi titkár, London

csos, Budapest

A Követi Bizottság névsorát és mőködésének alapelveit Barcza és
Bakách-Bessenyey eljuttatták az angol és az amerikai nagyköveteknek, akik
ettıl kezdve a Bizottságra, mint a független Magyarország diplomáciai képvi13

seletére tekintettek. A Követi Bizottság tevékenységét csak az 1945. novemberi választások után szüntette be, amikor Magyarország új kormányát Amerika és Anglia is elismerte. Ugyanakkor a Bizottság diplomata tagjainak nagy
része Nyugaton maradt, s nyelvismeretük, diplomáciai kapcsolataik révén
jelentı szerepet töltöttek be a késıbbi évek emigrációs politikájában is.
Az elsı nagyobb, demonstratív mérető magyar politikai emigráns csoportot még további két nagy emigrációs hullám követte. A következı nagy létszámot érintı idıszak az 1944–1945 évfordulója, amikor is a háború vége
sokszázezer magyart sodort ki nyugatra. Az 1944. október 20-én megjelent
kitelepítési kormányrendelet elıírta polgári személyek, hivatalok, intézmények, vállalatok, üzemek nyugatra települését. A kitelepült kormánnyal, törvényhozással és közigazgatással nemcsak olyanok kerültek nyugatra, akik
rokonszenveztek a szélsıjobboldali eszmékkel, hanem azok is, akik tartottak
a megszállók és az új hatalom bosszújától, ítélkezésétıl.
Ezzel a menekülthullámmal került ki a késıbbi magyar katonai emigráció
nagy része. Hozzávetıleges adatok szerint a Horthy-rendszer utolsó éveiben
mintegy 35 ezer aktív horthysta tiszt volt Magyarországon, közülük az 1944–
45-ös háborús események idején, illetve azt követıen 27–28 ezren távoztak
nyugatra, legnagyobb részük Ausztriába, illetve a késıbbi NyugatNémetországba. 1946–47-ben sokan a dél-amerikai országokba, illetve legnagyobb számban az USA-ba vándoroltak ki. A katonákon kívül fegyveres
emigrációnak tekinthetı az a még körülbelül 8 ezer csendır, aki szintén ebben az idıszakban hagyta el az országot nyugati irányba.
Mivel a Németországba és Ausztriába került magyarok tekintélyes hányada katona volt, hamarosan sor került összefogásukra és szervezeteik kiépítésére. Ezek közül kettıt érdemes külön is említeni. Az egyik kisbarnaki Farkas
Ferenc Magyar Szabadság Mozgalma (MSZM) volt, amely nemcsak katonákat, hanem civileket is tömörített, a másik a Zákó András irányítása alatt álló
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK), amely csak a volt katonákra
terjesztette ki hatókörét. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 1952 végéig
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mind Európában, mind a tengerentúlon kiépítette hálózatát, 23 országban 31
területi szervezete mőködött.
A volt nyilasok zömmel Ausztria francia megszállási övezetében telepedtek le. 1945–46-ban kisebb csoportokba tömörültek, majd beolvadtak a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségébe vagy a Magyar Szabadság Mozgalomba;
egyedül a Henney Árpád vezette Hungarista Mozgalom ırizte meg szervezeti önállóságát.
A Magyarországról elmenekülık következı nagy csoportja 1946–1947ben jelent meg nyugaton. İk már nem álltak feltétlenül szemben az 1945ben megkezdıdött fejlıdéssel, sıt bizonyos intézkedéseket (földreform, a
köztársasági államforma bevezetése, rangok és elıjogok eltörlése stb.) elfogadtak, ám a szovjet megszállás, az orosz csapatok és magyarországi helytartóik által elkövetett törvénytelenségek miatt emigrációba kényszerültek. Sokuknak már személyes szabadsága is veszélyeztetve volt. A harmadik nagy
emigrációs folyam kezdetét Nagy Ferenc miniszterelnök nyugatra távozása,
illetve1947. június 1-jei lemondása jelentette.
Június 2-án menekülésre kényszerült Varga Béla, a nemzetgyőlés elnöke
is. A nemzetgyőlés volt elnöke 1947. június 2-án hagyja el az országot Czupi
Bálint2 kisgazda képviselı és egy Sopron mellett élı parasztember segítségével. Elsı búvóhelye Sauerbrunn (az egykori Savanyúkút) volt, majd a Kismarton közelében lévı Kishöflinbe került. Néhány nappal késıbb egy parasztszekér aljába rejtve csempészték Bécs amerikai zónájába, ahol az amerikai titkosszolgálat egyik villájában helyezték el. Mivel az oroszok által körülzárt Bécset Varga Béla nem tudta volna titokban elhagyni, a salzburgi amerikai fıhadiszállásról egy német Gólya típusú repülıgépet küldtek érte, amely
egy ideiglenes repülıterükön leszállva mentette ki a magyar nemzetgyőlés
elnökét. Társaival együtt egy Salzburg közeli kastélyban helyezték el, erıs
katonai ırizet alatt, mivel tartaniuk kellett a meggyilkolásukra felbérelt orosz
ügynököktıl.

2

Czupi Bálint (Völcsej, 1900. szeptember 20. – München, 1975. április 17.)
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Varga Béla Salzburgból Svájcba menekült, ahol a hatóságok, álnéven, Val
Saintban telepítették le. Miután a kommunista ügynökök már néhány nap
múlva itt is felfedezték, a svájci kormány új tartózkodási helyéül a hauterive-i
cisztercita kolostort jelölte ki, személyi okmányain a nevét a korábbi
Rozmanról illetve Kaszkovicsról Wagnerre változtatták. Itt találkozott 1947
nyarán Habsburg Ottóval3, aki sürgette, hogy minél elıbb menjen át Amerikába. 1947 augusztusában Varga Béla áttelepült New York-ba, s mint le nem
mondott nemzetgyőlési elnök a magyar emigráció hivatalos képviseletének
szervezésébe kezdett.
Nagy Ferenc 1946. február 4-étıl volt kormányfı 1947. június 1-jéig.
Svájcban aláírt lemondása után szinte azonnal a világpolitikai érdeklıdés
középpontjába került. Elıbb Európában tartott több helyen elıadást, majd
Amerikába települt át. Kiérkezése után azonnal megkeresték az amerikai
lapok, és a Saturday Evening Post 1947. augusztus 23-án, 30-án és szeptember 6-án három részben lehozta kalandos történetét, sıt a Reader Digest
címő világszerte ismert folyóirat 1947. novemberi száma egy tizenhat oldalas
összefoglalást közölt ezekbıl. A cikkeket késıbb a világ számos országában
publikálták.
A sajtófelhajtás sokat segített abban, hogy Nagy Ferenc neve ismertté vált
az angolszász világban. A New York-i MacMillan Companytıl ajánlatot kapott egy könyv megírására, mely 1948 elején meg is jelent The Struggle
behind the Iron Curtain címmel. (E mő Magyarországon elıször 1990-ben
jelenhetett meg Küzdelem a vasfüggöny mögött címen.)
Szinte megérkezése pillanatában kapcsolatba került az amerikai kormány
illetékes politikusaival. Már 1947. június 26-án találkozott Dean Acheson
külügyi államtitkárral. Késıbb több szenátorral és politikussal is szót tudott
váltani, annak ellenére, hogy akkor angolul még nem tudott. Neve összefonódott a magyar demokrácia ügyével, ismert és népszerő politikus volt, amit

3
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Habsburg Ottó (Reichenau an der Rax, 1912. november 20. – Pöcking, 2011. július 4.)

természetesen eredményesen ki is használt saját politikai karrierje, anyagi
biztonsága megteremtése érdekében.
Volt miniszterelnökük eltávolításának hírét véve ismét a diplomáciai kar
reagált elıször, lemondott tisztségérıl Magyarország washingtoni, berni,
párizsi, ankarai, prágai, bécsi, brüsszeli és római követe.
Az ország két vezetı fıméltóságának távozását még ugyanabban az évben követte Sulyok Dezsı, a Szabadságpárt volt elnökének, Pfeiffer Zoltán,
a Függetlenségi Párt elnökének, Peyer Károly, a Szociáldemokrata Párt volt
vezetıjének és Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt volt fıtitkárának emigrálása. Rajtuk kívül még számos diplomata, képviselı, pártfunkcionárius, közíró hagyta el az országot.
Az 1947-ben megindult harmadik emigrálási hullám nem volt olyan tömeges, mint az 1945-ös, de politikai súlyában és jelentıségében sokkal jelentısebb volt. Az ekkor emigráltak célja az volt, hogy az otthon elkezdett demokratikus kísérletet az emigrációban folytassák, ezért szinte azonnal megkezdték az emigráns politikai keretek megteremtését és azoknak az intézményeknek a létrehozását, amelyek a politikai cselekvéshez szükségesnek látszottak. Ezek közül a Magyar Nemzeti Bizottmány (Hungarian National
Council) volt a legfontosabb, amelynek megalakulását 1947. november 15-én
jelentette be Varga Béla egy körlevélben, s amelynek célja az volt, hogy „az
elnyomott magyar népet a szabad világban képviselje”.
1949 folyamán az amerikai Külügyminisztérium politikai tervezı csoportja programot dolgozott ki a kelet-európai szovjet befolyás felszámolására,
vagy legalábbis korlátozására. A javaslat Kelet-Közép-Európa jelentıségét az
amerikai politikában másodlagos fontosságúnak jelölte meg, de felhívta a
figyelmet arra, hogy a térségnek lényeges szerepe lesz egy szabad, integrált
Európában.
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Ugyanebben az évben terjesztették elı az amerikai Kelet-Európa-politika
elsı átfogó jelentését, az NSC 58/2. számú dokumentumot4. A dokumentum távlati célként olyan független, demokratikus államok kialakulásának
elımozdítását tőzte ki célul, amelyek képesek lesznek majd beilleszkedni a
nyugati világ államainak közösségébe. Közvetlen feladatként a Szovjetunió és
a kelet-európai országok kapcsolatainak megbontását, a Szovjetunió politikai
befolyásának csökkentését, megszőntetését jelölte meg. A folyamatot békés
eszközökkel kívánta elérni. A javaslat szerint a konkrét célt két lépésben
ajánlatos megvalósítani: elıször az emigránsok körében megszületett árnyékkormányok támogatását tőzték ki feladatnak, majd ezen kormányok anyaországukban való hatalomra segítését, s általuk a Kelet-Közép-Európai országok csatlakozását a „szabad világhoz”.
Az emigráns politikai szervezeteknek tehát lehettek reményeik abban a
tekintetben, hogy az amerikai kormány mind anyagiakban, mind politikailag
segíti mőködésüket, felkészülésüket a hazatérésre. Meg kell említeni, hogy
Magyarország nem szerepelt az elsırendően fontos országok sorában, de az
is kétségtelen, hogy számoltak a Nemzeti Bizottmánnyal, mely egyrészt mőködéséhez folyamatos anyagi támogatást kapott, másrészt elemzéseket, tervezeteket kértek tılük illetékes amerikai hivatalok.
Lényeges az Amerikában kiépült emigráns magyar intézményrendszer értékelése során, hogy az amerikai kormányzat miképpen vélekedett a magyar
emigráns szervezetekrıl, egyáltalán milyen ismerettel rendelkezett róluk? Az
amerikai külügyminisztérium információs irodáján 1951. augusztus 31-ei
dátummal készült összefoglaló jelentés meglepı részletességgel és pontos-

4

NSC 58/2 „United States Policy Toward the Soviet Satellite States in Eastern Europe.”
1949. december 8. Goverment Printing Office, Washington. 1976. 42-54. o. Truman elnök 1949. december 15-én hagyta jóvá az amerikai külügyminisztérium által készített és a
Nemzetbiztonsági Tanács által is szentesített elıterjesztést, amely a második világháború
befejezése óta elıször körvonalazta az Egyesült Államok kelet-európai népi demokratikus államokkal kapcsolatos politikáját, s rögzítette a gyakorlati teendıket.
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sággal mutatta meg a magyar emigrációt5. A nyolcvanöt oldalas jelentés négy
részbıl állt. A magyar politikai emigráció általános jellemzését az emigrációs
szervezetek pontos nevekkel ellátott leírása követte, majd az emigráns kiadványok felsorolása után a magyar emigráció vezetıinek rövid életrajza zárta
az elemzést.
A magyar emigrációról készült jelentés általános összefoglalójában megállapította, hogy közös jellemzıjük az antikommunizmus, s minden kommunistát vagy kommunistaszimpatizánst kizárnak soraikból, amint a fasisztákat,
vagy szélsıséges nacionalistákat is távol tartják maguktól. Figyelemre méltó,
hogy az amerikai külügyi hivatal milyen pontos képpel rendelkezett a magyar
emigráción belüli intrikákról.
„ … az emigráns csoportok az ilyenek között szokásos rivalizálás és
széthúzás képét mutatják nemcsak egymás között, hanem az egyes szervezeteken belül is. Egységük esetenkénti hangoztatása ellenére minden lényegi
közeledést meghiúsít politikai nézeteik összeegyeztethetetlensége és bizalmatlanságuk egymás szándékaival szemben. Programjaik nagyrészt a
Magyarországról hozott és a múlt Magyarországának gondjaiból fakadó
elveken és különbözıségeken alapulnak, a gyakran régi sérelmekkel párosuló egyéni ambíciók pedig rendkívül nehézzé, ha nem lehetetlenné teszik
az egységfront létrehozását.”6
A magyar emigránsszervezeteket az amerikai külügyi hivatal négy nagy
csoportba osztotta. Egyrészt az autoritariánus konzervatív elemek, melyek
között elsısorban a volt kormányzó, Horthy Miklós és a volt miniszterelnök,
Kállay Miklós környezetét, valamint a két világháború közötti korszak több
más kiemelkedı szereplıjét tartották nyilván.

5

OIR 5522- Hungarian Political Exiles - Aug. 31, 1951. Bureau Of Intelligence And Research. Office Of Soviet And East European Analysis. Intelligence Reports Of The
U.S.S.R. And Eastern Europe, 1942-1960; Entry A1 5514; Box 14, 150/73/10/07

6

Idézi: Vida István: Az amerikai külügyminisztérium a magyar emigrációról. História 1989. 6.
szám. 24-26. o.
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Az úgynevezett tengelybarát elemek között helyezték el a Szálasi Ferencféle nyilaskeresztes mozgalmat, valamint a Sztójay Döme és az Imrédy Béla
kormányok támogatóit, akiket gyakran a „nyugatosoknak” jelzıvel különböztettek meg.
Harmadiknak a demokrata elemek névvel illetett csoportot sorolták fel.
Ide tartoztak azok az emigránsok, akik demokratikus meggyızıdésük alapján
következetesen nyugatbarát magatartást tanúsítottak. Egy csoportban szerepeltették a fasizmus elleni ellenállásban részt vetteket éppúgy, mint az 1947es években a totális rendszer megtorlása elıl elmenekülıket.
A negyedik csoport az úgynevezett disszidens diplomaták. Közös jellemzıjüknek azt tőntették fel, hogy nem voltak hajlandók elismerni Sztójay
1944-es bábkormányát. A jelentés maga is elismerte, hogy ebben a csoportban megtalálhatók voltak az autoritariánus, konzervatív, a demokratikus érzelmő független, sıt még az ún. legitimista személyek is.
A jelentés a Nemzeti Bizottmányt ismerte el a legjelentısebb emigráns
szervezetnek, ám egyértelmővé tette, hogy azt a nyugati hatalmak pusztán
olyan szervezetként üdvözölték, amely tevékenységével segíthetett egyesíteni
a demokratikus magyar emigrációs elemeket, kísérletet tehetett szociális
gondjaik megoldására, bátoríthatta a magyar nép erkölcsi és passzív ellenállását a kommunizmussal szemben, és szellemi kötelékeket hozhatott létre a
demokratikus magyar politikai menekültek közösségének tagjai között.
Nagy Ferenc, a lemondott magyar miniszterelnök és Varga Béla7 a magyar
Országgyőlés emigrációba kényszerült elnöke képviselték a magyar politikai
menekültek vezetıségét.
Washingtonban, illetve környékén élt Teleki Géza8 volt kultuszminiszter,
Szegedy Maszák Aladár9 volt washingtoni követ, Kornfeld Móric10, a két
háború között a magyar kultúra egyik legismertebb mecénása. Itt telepedett
7

Varga Béla (Börcs, 1903. február 18. – Budapest, 1995. október 13.)

8

Teleki Géza (Budapest, 1911. november 27. – Mathias, 1983. január 9.)

9

Szegedy Maszák Aladár (Budapest, 1903. november 19. – Washington, 1988. március 25.)

10

Kornfeld Móric (Budapest, 1882. december 30. – Washington, 1967. november 4.)
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le két másik kisgazda vezetı, Hám Tibor11, aki egy orvosi rendelıintézetet
alapított, és Saláta Kálmán12, aki korai haláláig elıbb a washingtoni menekültirodát vezette, majd az Amerika Hangja munkatársa lett. New Yorkban
élt Varga Béla mellett Sulyok Dezsı, a Magyar Szabadság Párt volt elnöke,
Peyer Károly szociáldemokrata vezetı, Pfeiffer Zoltán, a Magyar Függetlenségi Párt volt elnöke, Eckhardt Tibor13, a háború elıtti Kisgazdapárt volt
elnöke, Bakách-Bessenyei György14, Horthy kormányzó volt svájci nagykövete és Fábián Béla15, a háború elıtti Parlament volt liberális, polgári demokrata nézeteket hangoztató képviselıje. 1948 januárjában telepedett le az
Egyesült Államokban Nagy Vince16, az 1918-as belügyminiszter, a Szabadságpárt volt társelnöke. İ 1947 júliusában hagyta el Magyarországot. Amerikába érkezve munkásként helyezkedett el. Televízió szerelı lett egy tv- és
jégszekrény-kereskedésben. Az említettekhez valamivel késıbb csatlakozott
Barankovics István17, a Demokrata Néppárt elnöke, aki csak 1951 szeptemberében vándorolt ki az Egyesült Államokba. Barankovics 1949 tavaszán
hagyta el Magyarországot. Hosszabb idıt töltött Salzburgban, ahol a magyar
menekült iroda vezetıje volt.
A nevesebb politikusok közül csak Auer Pál, párizsi magyar követ és Közi Horváth József18, volt országgyőlési képviselı maradt Európában, az
elıbbi Párizsban, ahol 1947-ig mint követ mőködött, az utóbbi szintén Párizsban, valamint Németországban élt. Rövid idıre azonban Közi Horváth is
áttelepedett New Yorkba.

11

Hám Tibor (Rákospalota, 1914. június 8. – McLean, 1990. július 7.)

12

Saláta Kálmán (Budapest, 1917. május 8. – Washington,1958. szeptember 13.)

13

Eckhardt Tibor (Makó, 1888. október 26. – New York, 1972. szeptember 3.)

14

Bakách-Bessenyei György (Budapest 1892. április 14. – New York, 1959. február 19.)

15

Fábián Béla (Tállya, 1889. augusztus 13. – San Juan, 1966. december 23.)

16

Nagy Vince (Szatmárnémeti, 1886. március 4. – New York, 1965. június 1.)

17

Barankovics István (Polgár, 1906. december 13. – New York, 1974. március 13.)

18

Közi Horváth József (Agyagos, 1903. szeptember 25. – Oberhaching, 1988. május 26.)
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A háború alatt, illetve annak végén elmenekülık politikai ellenfelüknek
tekintették a budapesti kormányt és a kommunista befolyást eltőrı demokratikus koalíciót. A szovjet megszállást kezdettıl fogva nemcsak személyes, de
politikai meggondolásokból is elfogadhatatlannak tartották, olyan kényszerítı körülménynek tekintve, amelynek feltételei között magyar érdekek nem
védhetık meg és valamennyire is elviselhetı élet nem képzelhetı el. Ez a
csoport az 1939-es parlamenti jogfolytonosság alapján állt, nem ismerte el az
1945 utáni Nemzetgyőlés létét, azt a megszállók által felállított kényszerintézménynek tekintette. A másik csoport – a két háború közötti rendszer baloldali emigránsait felölelı csoport – rokonszenvvel szemlélte és támogatta a
magyarországi hatalomváltást, a nyomában kialakult új állami berendezkedést. A Horthy-ellenes nyugati emigráció tagjai – azok is, akik 1945 és 1948
között nem tértek haza – a szovjet megszállást, mint a háború elkerülhetetlen
következményét tudomásul vették, abban bízva, hogy a kommunisták diktatórikus szándékai ellenére is mód nyílik a sürgetı társadalmi reformok véghezvitelére és demokratikus berendezkedésre.
Nagy Ferenc, Varga Béla és más – Washingtonban és New Yorkban gyülekezı – negyvenhetes politikusok, 1947 végén, 1948 elején arra a meggyızıdésre jutottak, hogy valamilyen összefogás mentén meg kell teremteniük a
magyar nép külföldi képviseletét. Itthoni felismeréseik és tapasztalataik arra
indították ıket, hogy a magyar demokrácia megteremtéséért vívott harcukat
az emigrációban már a lehetı legszélesebb politikai körbıl merítve kell kialakítaniuk. 1947 második felében már érezhetı volt, hogy az amerikai politika
kezdi bizalmatlanul szemlélni a Szovjetunió terjeszkedését, az érdekkörébe
került országokban a demokrácia intézményeinek felszámolását, s ezzel egy
idıben ezen országok fokozatos bolsevizálását. Az emigráns intézményrendszer felállításának így leginkább az Egyesült Államokban teremtıdtek meg a
feltételei. Sem Nagy-Britanniának, sem Franciaországnak nem volt határozott kelet-közép-európai politikája, még kevésbé hajlandósága arra, hogy a
Magyarországról kiszorult politikai csoportoknak anyagi vagy erkölcsi támogatást nyújtson. Egyik kormánynak sem volt szándékában az emigráns cso-
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portok mögé állni és ezáltal kapcsolataikat az érintett kelet-európai államokkal veszélyeknek kitenni. Olaszország és Németország gyenge és erıtlen volt,
a vesztett háború elıidézte problémák amúgy is elég gondot okoztak nekik.
A magyar emigrációnak támogató partnere Európában nem akadt.
A másik megoldandó feladat az emigrációs központ létesítésénél a közjogi
alap kérdése volt. Mivel az alapításnál elsısorban az 1947-es politikai garnitúra tagjai voltak többségben, ezért a kiinduló pont az 1946-os, azaz a köztársasági Alkotmány lett, ám ettıl függetlenül behívták a létrejövı testületbe
az 1939-es, az 1945-ös, sıt az 1947-es Országgyőlés megválasztott képviselıit is. Egyes felmérések szerint 1950-ben az 1939-es, az 1945-ös és az 1947-es
parlamentnek mintegy 188 tagja élt emigrációban.
Varga Béla által írt 1947. november 15.-ei körlevél a Magyar Nemzeti Bizottmány feladatának azt tekintette, hogy a magyar népnek a kommunista
uralom alól való felszabadulását elımozdítsa, s a nemzeti egység jegyében
csatlakozásra hívta fel az összes demokrata magyar politikust. A testület mőködését koalíciós alapon képzelte el, széles körő részvétellel, de a pártpolitikai ellentétek félre tételével. A pártpolitikának akkor érkezik el ismét az ideje
– mondták Varga Béla és társai –, amikor Magyarország ismét szabad lesz és
a magyar nép újból megválaszthatja parlamenti képviselıit. 1948-ban és
1949-ben is két, „Értesítés” címő jegyzéket tett közzé Varga Béla, invitálva a
magyar Országgyőlés volt képviselıit egy, „a magyar parlamentet helyettesítı
szerv életre hozására.”
A Magyar Nemzeti Bizottmány teljes ülését soha nem hívták össze,
ugyanakkor a washingtoni kormánynak nemcsak politikai támogatását, hanem anyagi segítségét is élvezte. Ez tette lehetıvé, hogy az élére megválasztott Végrehajtó Bizottság tagjai anyagi gondok nélkül végezhették politikai
munkájukat, olyan irodát tarthattak fenn, amely felszerelésében és külsejében
is illı volt egy fontos politikai testülethez. Az európai menekültirodák
ugyanakkor eligazítást nyújthattak a Rákosi-rendszer idegenbe került és kezdetben tanácstalan magyar menekültjeinek. A Végrehajtó Bizottság ama tagjai, akiknek más kenyérkeresı foglalkozásuk nem volt, kezdetben 300, majd
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400 dollár, késıbb annál is több havi javadalmazásban részesültek. Ez megfelelt egy kis fizetéső munkás vagy tisztviselı mindenkori havi jövedelmének.
A szervezet 1951. október 15.-én beköltözött a New York-i 72. utca keleti
felének egy elıkelı épületébe, amelynek egyik emeletén berendezte irodahelyiségeit és ott mőködött központja egészen megszőnéséig.
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PARASZTPÁRTIAK GYÜLEKEZÉSE ZÜRICHBEN
Témánk szempontjából, azaz a Látóhatár címő emigráns magyar folyóirat
történetével kapcsolatban elsısorban a népi emigráció sorsa érdemel kiemelt
figyelmet. A Parasztpárton belül Kovács Imre képviselte Magyarországon a
demokratikus kibontakozás vonalát, így az ı szerepe megkérdıjelezhetetlen
volt minden kezdeményezés esetében. Kovács Imre 1947. február 24-én írt
levelében jelentette be Veres Péternek, a Nemzeti parasztpárt fıtitkárának
kilépését az egyre inkább a Kommunista párt politikájához igazodó Parasztpártból. Tervei szerint Független Parasztpárt néven új pártot alapított volna,
ám azt csak a békeszerzıdés ratifikálását követıen kívánta megvalósítani,
mert nem kívánt a pártalapításhoz a Szövetséges Ellenırzı Bizottság szovjet
elnökétıl engedélyt kérni. A ratifikálási eljárás azonban lassan haladt, s az
1947. augusztusi választásokon Kovács Imre a Balogh István páter vezette
Független Magyar Demokrata Párt színeiben indult, s szerzett képviselıi
mandátumot. A megválasztott Országgyőlés azonban ekkor már egyre inkább a megfélemlítettség állapotába került, a kommunistákkal ellentétes véleményt hangoztatók elleni agresszív fellépéseket nem tudták, merték a demokrácia eszközeivel tompítani, megakadályozni.
1947 novemberének elején vádemelést nyújtottak be Pfeiffer Zoltán, a
Magyar Függetlenségi Párt elnöke ellen, s az összeférhetetlenségi bizottság
rövid úton megszüntette Pfeiffer képviselıi védettségét. Pfeiffer Zoltán
mentelmi jogának felfüggesztését követıen Kovács Imrének is az emigráció
útját kellett választania. Tisztában volt azzal, hogy személye az ország elhagyása után is szálka lesz a kommunisták szemében, ezért gondosan és az
illegalitásban szerzett tapasztalatait felhasználva készítette elı menekülését.
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Feltételezte, hogy amennyiben valamilyen titkos utat választ, úgy azt felhasználják ellene, ezért a hivatalos formát betartva tette meg a kezdı lépéseket.
Az Országgyőléstıl egyhónapos tanulmányútra kért szabadságot, melyet
1947. november 18.-ai ülésén a képviselıház engedélyezett számára.19 Akkor
azonban már nem volt Magyarországon.
Mint országgyőlési képviselı rendelkezett útlevéllel, így csak megfelelı vízumokat kellett beszereznie. Két útvonal tervét latolgatta. Az egyik lehetıség
a Bécsen át vezetı út volt Zürichig, ám ez esetben az orosz zónán át kellett
volna utaznia, és Hegyeshalom valamint az Enns folyó között húzódó szakaszon az orosz hatóságok bármikor leszállíthatták volna a vonatról, s csendben eltőntethették volna valamelyik szovjet munkatáborban.
A másik útvonal Pozsonyon és Prágán keresztül vezetett volna Zürichbe.
Emellett szólt, hogy a képviselıi igazolványával ingyenesen tudott eljutni a
szlovák határig, s csak onnan kellett jegyet váltania, azaz kis szerencsével el
tudott volna rejtızni a kíváncsi szemek elıl. Döntése az utóbbi útvonalra
esett, ám a figyelmet mindenképpen el kellett magáról terelnie. Látványosan
bevonult az IBUSZ Vörösmarty-téri irodájába, s vasúti jegyet váltott 1947.
november 18.-ára Hegyeshalomtól Zürich-ig az Alberg expresszre. Ugyanakkor a vízumok beszerzése is problémát okozott. A svájci nagykövetség ekkor
már visszautasította vizumkérelmét, az angolok pedig csak hetek elteltével
ígérték meg az engedély beszerzését. Sikerült azonban az olasz és a cseh követségtıl is vízumhoz jutnia, így többfajta lehetıséget is látott a sikeres utazásra.
Indulásának idıpontját november 17.-ére tervezte be, mert az újjáépített
Margit-hídon még végig akart sétálni elmenetele elıtt. 1944 ıszén a Lánchíd
budai hídfıjétıl látta, amikor a németek felrobbantották a Margit-hidat, s
19

„Bemutatom az Országgyőlésnek Kovács Imre képviselı úr levelét, amelyben tanulmányút céljából egyhónapi szabadság engedélyezését kéri. Méltóztatnak a kért szabadságot engedélyezni (Igen!) Az országgyőlés a kért szabadságot engedélyezi.” Az 1947. évi
szeptember hó 16-ára összehívott Országgyőlés jegyzıkönyve. Athenaeum, Budapest 1948. I. kötet.
Az országgyőlés 21. ülése 1947. évi november hó 18-án. 1059. o.
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jelképes értéke volt addigi képviselıi, politikusi munkájának elismeréseként,
hogy az új hídon még egyszer át tudjon menni Pestrıl Budára. A Margit-híd
egyik felét 1947. november 16.-án adták át.
Aznap este még felkereste Balogh István pátert, pártjának elnökét, bejelentette neki emigrálási szándékát, s egyben kérte a pátert, hogy 48 órán keresztül ne értesítsen senkit szándékáról. Becsületére legyen mondva a késıbbiekben a kommunistákkal sok szempontból lepaktáló páternek, hogy valóban nem értesített senkit Kovács eltőnésének mikéntjérıl, sem akkor, sem
késıbb.
Hétfın, november 17.-én, délelıtt édesanyjával és testvéreivel ebédelt, s
kora este a Keleti pályaudvaron felszállt a Pozsonyba tartó személyvonatra.
A pályaudvarra kikísérte Sz. [Szigeti] Szabó Pál20 parasztpárti képviselıtársa,
aki a háttérbıl figyelte, hogy nem akadályozza-e meg az indulást valamilyen
konfliktus. A pénztáros kissé csodálkozott, hogy miért csak Szobtól kéri a
jegyét, de gond nélkül felkerült a vonatra. A szobi határállomáson a határır
gyanakodott rá, ám ı, mint Kovács Imre író mutatkozott be, s mivel útlevelében is ez a titulus szerepelt, végül is sikeresen átlépte a határt.
November 18.-án reggel érkezett meg Prágába. Taxival a repülıtérre
ment, s bár visszaemlékezése szerint volt egy kis probléma a cseh útlevélellenırzésnél, ám itt is szerencséje volt, átengedték, s így felülhetett a Zürichbe tartó repülıre. Késı este érkezett meg Svájcba, ahol politikai menedékjogért folyamodott. A tavaszi elıkészületeknek köszönhetıen aránylag
gyorsan megkapta a menekült státuszt.
Zürichben a Hotel Touringban szállt meg. Felesége várta a szállodában, s
ı maga is meglepıdött, hogy milyen gyorsan és szerencsésen sikerült Kovács
menekülése. Kovács Imre ebbıl a Hotelbıl küldte el képviselıi mandátumáról való lemondását Balogh Istvánnak, 1947 decemberében. Felesége 1948
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[Szigeti] Szabó Pál (Szigetszentmiklós, 1912. április 20. – Dun Lorring, USA, 1975. február 1.)
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januárjában, szintén levélben adta hírül magyarországi barátainak, hogy Kovács nem szándékozik visszatérni számőzetésébıl.
Mivel Kovács Imre Zürichben lakott, a nyugatra menekülı parasztpártiak
szintén Svájcba igyekeztek. İk ugyanis azzal a szándékkal hagyták el az országot, hogy csatlakozzanak Kovács Imréhez és vele együtt döntsék el emigrációs tevékenységük irányát. Még Kovács Imre elıtt ment külföldre
Borsody István21, aki a washingtoni követség tanácsosaként Nagy Ferenc
lemondása után, 1947 júniusában, hagyta ott állomáshelyét. 1948-ban ment el
Magyarországról Sz.[Szigeti] Szabó Pál volt népjóléti államtitkár. Mikita István22, a parlamentben a parasztképviselık csoportjának vezetıje, 1948. március 3-án érkezett meg Bécsbe, s onnan utazott tovább Svájcba. Pap István23
és Borsos Sándor24 országgyőlési képviselık, valamint Gál Mihály Pest-vidéki
titkár 1948 ıszén menekült el Magyarországról. Molnár József25, a párt nagybudapesti szervezetének fıtitkára 1948. november 20-án hagyta el hazáját.
Kárász Artúr26, a Nemzeti Bank volt elnöke 1948 júniusában egy hivatalos
római útjáról nem tért haza. İ elıbb Franciaországban, majd késıbb az
Egyesült Államokban próbált szerencsét. Dabasi-Schweng Lóránd27 volt
pénzügyi államtitkár még 1947-ben maradt kinn Angliában egy ott tartott
elıadását követıen. Csak rövid ideig maradt Londonban, 1949-ben ı is áttelepült az Egyesült Államokba. Derecskey Károly28 1948 júniusában menekült
Bécsen át Zürichbe. Borbándi Gyula29 a Parasztpárt hatodik kerületi titkára
1949 januárjában követte párttársait. Joggal lehetett volna ebbe a sorba beil-
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Borsody István (Eperjes, 1911. szeptember 16. – Boston, 2000. október 17.)
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Mikita István (Gáva, 1913. november 23. – Berettyóújfalu, 2000. július 30.)
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Pap István (Budapest, 1908. február 8. – Windsor, 1989. február 27.)

24

Borsos Sándor (Söpte, 1920. március 5. – Párizs, 1984. január 12.)
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Molnár József (Budapest, 1918. augusztus 27. – München, 2009. december 1.)
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Kárász Artúr (Kolozsvár, 1907. december 13. – Párizs, 1992, január 16.)
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Dabasi-Schweng Lóránd (Besztercebánya, 1905. augusztus 18. – Gilly, 1988. december 2.)

28

Derecskey Károly (Arad, 1926. június 2. – n. a.)
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Borbándi Gyula (Budapest, 1919. szeptember 24 – Budapest, 2014. július 23.)

28

leszteni Szabó Zoltánt30 is, aki bár nem volt a Parasztpárt tagja, ám szociográfusi, írói munkássága révén mindenképpen ebbe a körbe tartozott. İ
viszont csak 1949 júniusában döntött úgy, hogy szakít a magyarországi politikával, s Londonban telepedett le. 1949-ben tehát Kovács Imre, Molnár
József, Pap István, Mikita István, Sz. Szabó Pál, Borsos Sándor, Vámos Imre, Borbándi Gyula, Gál Mihály és Derecskey Károly maradtak Svájcban,
nagyobbrészt Zürichben és környékén.
A magyar menekültek Zürich egyik elıvárosában, Wallisellen menekülttáborában találtak elhelyezést. A tízezer lakosú kisváros Zürichtıl északkeletre
a kloteni repülıtér irányában található. Szép kertes családi házait jobbára
Zürichben dolgozó tisztviselı kispolgárok és a másik közeli külvárosi település, Oerlikon, gyáraiban dolgozó szakmunkások lakták. Nem messze a menekülttábortól, hatalmas vadgesztenyefák árnyékában húzódott meg a
Grindelwald nevő olasz vendéglı, mely rövidesen a kispénző parasztpárti
menekülteknek is kedvencükké vált. Az épület valamikor sokszobás parasztház lehetett, alul nagy teremmel. Nyáron olasz vendégmunkások látogatták,
de a jó olasz kosztra vasárnaponként a szomszédos Oerlikon elıvárosi lakói
is betértek.
Lassanként a Zürichben maradt parasztpártiak is munkához jutottak, persze elsısorban fizikai munkát, vagy valamilyen a svájciak által alantasnak
tartott tevékenységet kellett végezniük. Borsos, Vámos és Molnár egy építıipari vállalkozásnál helyezkedett el kımőves-segédmunkásként. Pap István,
aki feleségével Budapesten jól menı kertészetet tartott fenn, és Sz. Szabó
Pál, aki eredetileg szigetszentmiklósi gazdálkodó volt, egy kertészetben talált
munkát magának. Borbándi és Gál csak rövid ideig maradhattak a lágerben,
mert a Caritas a graubündeni kanton egyik hegyi falucskájába, Gronoba helyezte át ıket. Mindketten a szállodaiparban helyezkedtek el, mindenesként,
portásként.

30

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.)
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Mivel mindannyian a népi irodalom és mozgalom emlıin nevelkedtek,
ezért a fizikai munkához törvényszerően hozzátársult a szellemi tevékenység,
az olvasás, a nyelvtanulás, az idegen országban, világban való eligazodás követelményeinek a megismerése. Mindannyian fiatalok voltak, életük teljében,
alkotó éveik derekán jártak, buzgott bennük a tettrekészség, a jobbítás, a
változtatás szándéka. Elsıdleges vágyuk természetesen politikai természető
volt, emigrációs létüket pár évre tervezték csak, s ezt az idıt arra kívánták
felhasználni, hogy visszatérésükig megerısítsék a népi demokratikus vonal
politikai szerepét.
1949. február 1-jén Magyarországon megalakult a Magyar Függetlenségi
Népfront, a Nemzeti Parasztpárt megszüntette mőködését. Az emigráns
parasztpártiak körében megérlelıdött annak a gondolata, hogy az otthon
megszőnt párt helyett egy külföldön létrejövı parasztpárttal biztosítsák a
magyar paraszti érdekek képviseletét. Képtelen gondolatnak tőnik elsı hallásra ez az érvelés, de figyelembe kell venni, hogy a menekültek helyzetüket
átmenetinek tekintették, meggyızıdésük volt, hogy pár éven belül visszatérhetnek hazájukba, s tervük szerint a Svájcban megalapított párttal léphetnek
fel a hazai politikában. Az emigránsok komolyan hitték, hogy a szovjet
kommunizmus visszaszorítása a nyugati hatalmak eltökélt szándéka és a maguk szempontjából elsırendő feladatnak az visszatérésre való felkészülést
tekintették. Persze, sok emigráns politikusnál ez csak szólam maradt, és sem
tettekkel, sem akciókkal nem bizonyították hazatérési szándékukat. Voltak
azonban, akik komolyan gondolták. Kovács Imre például arra biztatta híveit,
hogy tanuljanak, kísérjék állandó figyelemmel a magyarországi eseményeket,
mert a hazatérés pillanatában olyan tájékozottnak kell majd lenniük, „mintha
most álltunk volna fel a Central Kávéház asztala mellıl”.
A Zürichben és környékén élı parasztpártiak törzshelyén, a Grindelwald
vendéglıben is egyre többször került szóba a pártalapítás Kovács 1949 márciusának közepére kezdeményezte egy közös megbeszélés megtartását, ahol
terve szerint a Parasztpárt Emigráns Szervezetének megalakítására került
volna sor.
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Az 1949. március 27.-ei vasárnapon megtartott ülésen nem sikerült megalakítani az emigráns Parasztpártot, mert a két jelen lévı paraszti származású
volt országgyőlési képviselı nem támogatta önálló Parasztpárt alapítását.
Mikita István és Sz. Szabó Pál az egységes paraszti érdekképviselet megteremtését szorgalmazta, amely a Nagy Ferenc által kezdeményezett Magyar
Parasztszövetségben valósult volna meg. Véleményük szerint a paraszti-népi
egység megbontását eredményezte volna egy külön Parasztpárt alapítása.
Mivel Kovács Imre csak akkor fogadta volna el a Parasztpárt megalapítását,
ha abban minden emigrációba kényszerült népi, parasztpárti egyet ért, ezért
az ellenvéleményt méltányolva letett az önálló párt alapításáról. Sajnálatos
módon az egységre vonatkozó parasztpárti elképzelések illúzióknak bizonyultak, a Parasztszövetség nem tudott kellı erıt felmutatni, abban a kisgazdapártiak túlsúlya érvényesült, s elsısorban érdek, s nem politikai képviseletet töltött be.
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EMIGRÁCIÓS SAJTÓ NYUGATON
Miután a pártalapítás zátonyra futott, a Zürichben élı népiek az irodalmi és
politikai újságkészítés felé fordultak, ambícióikat ezen a területen próbálták
megvalósítani. Zürichben tartósan hárman maradtak a csoportból Borsos
Sándor, Vámos Imre és Molnár József. İk a Nussbaumer’s Erbe építıipari
vállalatnál dolgoztak. A cégnek egyetlen betonkeverı gépe volt. Szinte minden munkát emberi erıvel végeztek, ezért kellettek a kımővesek mellé segédmunkások. A kımőves munka szünetében, majd késıbb, amikor egy
útépítésen dolgoztak, ahol egymás mellett törték a köveket az alapzathoz,
felmerült bennük egy folyóirat létrehozása. A gondolat nem volt új. A háború után szinte minden emigráns csoportosulás igyekezett nézeteinek sokszorosított lapok segítségével kifejezést adni és híveket toborozni. A legtöbb
ilyen lap rossz papíron, stenciles sokszorosításban jelent meg, és túlnyomó
többségükben olcsó jobboldali, kommunistaellenes frázisokat tartalmaztak.
Majd minden orgánum sokszorosított füzetekkel indult és a legtöbb nem is
érte meg a nyomtatásban való megjelenést. Sokszorosítva nemcsak hírlapok,
értesítık, közlönyök jelentek meg, hanem igényesebb kiadványok, folyóiratok is.
A Münchenben élt Mildschütz Kálmán az ottani Magyar Intézet kiadásában 1977-ben napvilágot látott német nyelvő könyvében az 1945 és 1975
között világszerte megjelent 823 magyar nyelvő sajtótermék adatait tette
közzé. Ezek közül csak alig néhány indult a második világháború elıtt, a
többi utána. Ugyanakkor arra is figyelemmel kellett lenni, hogy nemcsak az
elıállítás költségei haladták meg az induló lapok szerkesztıinek lehetıségeit,
hanem a potenciális vásárlók zsebe is üresen tátongott. kevés keresetüket
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saját maguk fenntartására kellett fordítani, s nem igen, vagy csak keveseknek
volt igénye magyar nyelvő olvasnivalóra is.
Ennek ellenére igen nagy mennyiségben jelentek meg különbözı szemlélető, szándékú, célú, törekvéső idıszaki kiadványok. Megjelenésükkel, ha
olykor rövid ideig is, de kielégítették íróik, szerkesztıik, kiadóik cselekvési
vágyát. Kiszakadva a hazai környezetbıl és megszokott tevékenységekbıl, a
szellemi munkát akár hivatásként, akár kedvtelésként végzık ezt belsı kényszerek hatására mindenképpen folytatni akarták és ezért minden lehetıséget
megragadtak, hogy képességeiknek tanújelét adják. A cselekvés, a munka
gyógymód is volt a sokszor depresszióba süllyedı napokban.
Az egyik elsı hitelesnek és nívósan szerkesztett lapnak az 1947-ben indult, Mikes Imre által szerkesztett és Párizsban 1952-ig megjelenı Nyugati
Hírnök tekinthetı. A saját maga által megfogalmazott mérce szerint „Szabad
és független magyar közlöny”, a „negyvenhetes” emigránsok orgánumának tekintette magát és a demokrata írókat, újságírókat, politikusokat juttatta közlési
lehetıséghez. Kezdetben havonta kétszer, majd egyszer jelent meg. 1947-tıl
sokszorosított formában, 1950-tıl nyomtatásban látott napvilágot. Fıleg
politikai tanulmányokat, kommentárokat, cikkeket, híreket közölt. Munkatársai közé tartozott Albrecht Dezsı, Auer Pál, Borbándi Gyula, Fóthy Ernı,
Kovács Imre, Márai Sándor, Molnár József, Nagy Ferenc, Petrovics Béla,
Rosta László, Szabó Zoltán, ifj. Thury Zoltán, Tıke László, Vámos Imre.
1949 ıszétıl 1952 októberéig nyomtatott francia kiadása is megjelent Courrier
de l' Occident néven mint „a magyar demokratikus emigráció közlönye”, kezdetben havonként két alkalommal, majd egyszer.
Az 1945 és 1956 közötti évtized egyik legjelentısebb nyugat-európai heti, majd havi lapja a müncheni Hungária, majd utóda, az Új Hungária volt. A
magát elıször a „hontalan magyarok hetilapjá”-nak, majd „a nemzeti emigráció
lapjá”-nak nevezı újság elıdje a Bad Wörishofenben 1948 januárjától megjelenı D.P. Express Newspaper, Hungarian Edition, majd a Weekly Express,
Hungarian Edition volt. Az angol cím arra utalt, hogy valójában az amerikai
megszálló hatóságok által a menekültek részére kiadott lap volt. Hungária
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címmel 1948 szeptemberében jelent meg elıször. Szerkesztıje és kiadója
1950 augusztusáig Lippóczy Miklós, utána Makra Zoltán volt. 1951-ben
Lippóczy lett a fıszerkesztı, Makra a felelıs kiadó és Radvánszky Antal a
fımunkatárs, aki egyúttal a politikai irányvonalát is meghatározta.
Radvánszky Antal szeme elıtt egy olyan magyar emigráns lap képe lebegett,
amely egyfelıl tükrözi az 1945 elıtti és Horthy Miklós nevével fémjelzett
korszak uralkodó politikai gondolkodását, de másfelıl magáévá teszi a demokrácia, fıleg annak amerikai és nyugatnémet változata elképzeléseit, szándékait. A lap szorosan együttmőködött az Amerikában élı Eckhart Tiborral,
leginkább az ı politikai törekvéseit jelenítette meg híreiben. A szerkesztıség
1953 áprilisában kettészakadt. Egyik fele továbbra is Hungária néven adta ki
a lapot, a másik az Új Hungária nevet választotta. A szakadás után a Hungária
felelıs szerkesztıje és kiadója Makra Zoltán, fımunkatársa Kovách Aladár
lett. Akkor még hetenként, 1954-tıl kéthetenként, 1955-tıl 3-6 hetenként
jelent meg. Utolsó száma 1956 februárjában került ki a nyomdából. 1955
márciusában Kovách Aladár helyett Stankovich Victor lett a fımunkatársszerkesztı. A rendszeres munkatársak közé tartozott a nevezetteken kívül
Milotay István, Szitnyai Zoltán, Rátkay R. Kálmán, Eszterhás István.
Hídverık címmel 1948 tavaszától 1962 nyaráig Bajorországban jelent meg
egy politikai havilap, amely magát a nemzeti emigráció orgánumának tekintette, de ugyanakkor a nemzetiszocializmus hagyományait is hasábjaira engedte. Kiadója és szerkesztıje a 8. számtól Alföldi Géza költı volt. 1953-tól
Neumarkt-St. Veit-ben jelent meg. Munkatársai közé tartozott Baráth Tibor,
Maróthy-Meizler Károly, Marschalkó Lajos, Milotay István, Oláh György,
Padányi Viktor.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének tájékoztatója a Hadak Útján
címet viselte. 1949 tavaszán indult, mint Központi Tájékoztató az ausztriai
Solbad Hallban. Ilyen néven egy évig jelent meg. 1952 áprilisában a lap szerkesztısége átköltözött Münchenbe. Elıször Abay Kálmán, majd Szilágyi
Lajos, végül 1962 végétıl 1987 nyaráig Darnóy Pál szerkesztette. Az ı halála
után, 1988 szeptemberében Toronto lett a megjelenési helye és Borbás Ká-
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roly a szerkesztıje. Bajtársi híreken, idıszerő politikai cikkeken kívül több
hadtörténeti munkát is megjelentetett, különösen a második világháború
harcaira vonatkozóan.
1948-ban indult el a franciaországi fiatal magyar írók folyóirata, a párizsi
Ahogy lehet. Irodalmi és kulturális folyóiratként hirdette magát. Sokszorosított
formában jelent meg ez is, késıbb rövid ideig nyomtatásban is napvilágot
látott, majd visszatért a sokszorosításhoz. Elsısorban a nyugaton élı fiatal
íróknak kívánt megjelenési lehetıséget nyújtani. 1948 decemberétıl 1965
májusáig Párizsban, utána 1967 júniusáig São Pauloban jelent meg. Szellemi
irányítója Rezek Román bencés pap volt. A párizsi évek alatt a Báthori Miklós, Csukássy Lóránt (fıszerkesztı), Gáspár Lóránd, Rezek Román, Somogyi
B. Gerı, Tamásy Pobrányi Gábor összetételő szerkesztıbizottság szerkesztette. São Pauloban Rezek Román egyedül szerkesztette és adta ki. Gyakoribb szerzıi voltak a szerkesztıkön kívül Arnóthy Kriszta, Csiky Ágnes Mária, Dékány Károly, Fáy Ferenc, Ferdinandy György, Kannás Alajos, Keszei
István, Leszlei Márta, Nyéki Lajos, Pálla Ernı, Sárkány István.
A brazíliai Sao Pauloban jelent meg a Délamerikai Magyar Hírlap 1948. február 1-tıl 1966. december 31-ig kéthetenként. Felelıs szerkesztıje és kiadója
1960 májusáig Erdıdy Gábor volt, attól kezdve Gácser Imre. A lapot 1950
áprilisától megszőnéséig Kutasi Kovács Lajos szerkesztette.
Németországban jelent meg még a Pásztortőz címő negyedéves irodalmi és
kulturális folyóirat, 1948 és 1969 között. Jákli István alapította és adta ki
1948 februárjától a bajorországi Rosenheimben. 1953 áprilisában megvette a
kölni Amerikai Magyar Kiadó és 1960 áprilisáig, mint a müncheni Új Hungária irodalmi melléklete jelent meg. 1961-ben szünetelt a megjelenése. 1962ben újraindult a Vörösmarty Irodalmi Kör negyedévi kulturális és irodalmi
folyóirataként. 1965 januárjától újság alakban évente hatszor látott napvilágot. Szépirodalmat, fordításokat, irodalmi cikkeket és kritikákat közölt.
Munkatársai közé tartozott: Bátori Miklós, Bujdosó Bálint, Csighy Sándor,
Csiky Ágnes Mária, Fenyvessy Jeromos, Ferdinandy György, Jánosfalvy
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Albert, Kutasi Kovács Lajos, Mezey Sándor, Pohárnok Jenı, Segesdy László,
Torjai-Szabó István, Töttösy Ernı.
1949 nyarán látott napvilágot Rómában a Katolikus Szemle elsı száma,
1949. június-novemberi keltezéssel, a Külföldi Magyar Katolikus Akció támogatásával. A gondolat megszületése Mihalovics Zsigmond prelátus, Apor
Gábor volt vatikáni követ és más római magyarok nevéhez főzıdik. Címét
az 1873-ban Budapesten a Szent István Társulat gondozásában elindított és
1944-ben megszőnt katolikus folyóirattól vette. Elsı két száma sokszorosított formában jelent meg. Juhász Vilmos szerkesztette, Hlatky Endre, Horányi Tibor, Kovrig Béla segítségével. A „keresztény világnézeti és kulturális folyóirat” szerkesztıje Juhász Vilmos kivándorlása után Békés Gellért lett, akinek
az irányításával a kezdetben erısen vallásos és teológiai érdeklıdéső orgánum gazdag irodalmi, történelem- és társadalomtudományi anyagokkal bıvült. Élénken foglalkozott a nemzetiségi és kisebbségi kérdésekkel. Különös
érdeklıdéssel kísérte a magyarországi egyházpolitikai problémákat. Felelıs
szerkesztıje 1959 és 1986 között Luigi Leoncini egyetemi tanár volt, 1987
után Andrea Danilano újságíró töltötte be ezt a tisztséget. A rendszeres
munkatársak közé tartozott a többi között András Imre, Bogyay Tamás,
Csiky Ágnes Mária, Dalos Patrik, Fábián Károly, Fáj Attila, Fráter Szaniszló,
Haas György, Hegyi Márton, Horváth Árpád, Kabdebó Tamás, Kovács K.
Zoltán, Közi Horváth József, Lıkkös Antal, Nyisztor Zoltán, Pálinkás László, Somogyi B. Gerı, Szabó Ferenc, Cs. Szabó László, Tóth László, Várady
Imre, Vásárhelyi Vera. Római megjelenése 1991 végével megszőnt, kiadását a
budapesti Szent István Társulat vette át.
Kótai Zoltán volt tábori lelkész közremőködésével jött létre 1947 elején
Németországban egy Tudakozódó Iroda, amely Iránytő címen lapot indított
az ott élı katolikusok számára. E lap 1947–1949 között jelent meg. Hasonló
módon megindult a protestánsok gondozó és segítı szolgálata is. Az ı törekvéseiket az 1947–1951 között megjelent Harangszó címő lap szolgálta. E
fórum 1951 októberében beleolvadt az Ausztriában megjelent Jöjjetek címő
lapba, de 1954 szeptemberében ismét életre kelt Münchenben. 1950 májusa
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és októbere között a katolikusok is megteremtették fórumukat Szózat címmel, amelyet a németországi magyar katolikus lelki gondozó adott ki.
1951 márciusától jelent meg az ausztráliai Sydneyben a Dél Keresztje címő
kéthetilap. Alapítója és elsı szerkesztı-kiadója Forró Ferenc jezsuita szerzetes volt. İt 1954 decemberében Nagy Kázmér követte. A fımunkatárs
Jászay Antal volt. Vezércikkeit fıleg Nagy Kázmér és Ravasz Károly írta.
1956. december közepén szőnt meg. Munkáját a Független Magyarország
folytatta.
Az Izraelben letelepedett magyar zsidók körében jelentıs tekintélyre tett
szert az Erdélyben 1918-ban alapított és 1948-ban újraindult, Marton Ernı
által szerkesztett magyar nyelvő napilap, az Új Kelet. Noha a lap tulajdonosa a
Munkapárt volt, magát nem pártlapnak, hanem független orgánumnak tekintette. Eredetileg 1918-ban Erdélyben alapították. 1940 ıszén, a bécsi döntés
után a magyar hatóságok betiltották. 1948-ban indult újra Tel-Avivban a
hajdani szerkesztı, Marton Ernı irányításával. Az ı halála után – 1960-tól
1975-ig – özvegye, Marton Gizella vezette, majd Schön Dezsı volt a fıszerkesztı. 1986 és 1990 között Rappaport Ottó szerkesztette. 1990 óta szerkesztıbizottság áll a lap élén. Ennek tagjai: Benedek Pál, Tabák László,
Drory Dávid. Körülbelül húszezer példányban jelenik meg. A tájékoztatáson
kívül feladatának tekinti a magyar nyelv ápolását és a zsidó hagyományok
ırzését. Irodalmi-kulturális rovata az Izraelen kívüli magyar mővelıdési eseményeket is figyelemmel kíséri. Munkatársai közé tartozott a nevezetteken
kívül Abádi Ervin, Barzilay István, Kaczér Illés, Johanan Karmel (Garamvölgyi János), Kishont Ferenc, Dan Ofry
Kenesei F. László 1951 novemberében indította el Torontóban a „Kanadai magyarság ” címő hetilapot, melyet 1963 augusztusáig szerkesztett. Akkor
betegség miatt megszüntetette. A lap nevét Vörösváry István vette meg, s
onnantól az ı szerkesztésében is kiadásában jelent meg. Az évek folyamán a
legnagyobb amerikai magyar lap lett. Megjelenésének elsı két évtizedében
ismertebb munkatársai voltak: Béldi Béla, Csonka Emil, Frey András, Gábor
Áron, Kerecsendi Kiss Márton, Kovách Aladár, Kovács Imre, Nyiregyházy
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Pál, Oláh György, Stankovich Victor, Wass Albert, Zathureczky Gyula. A
nyolcvanas években a leggyakoribb szerzık: Fáy István, Fekete G. István,
Haas György, Habsburg Ottó, Molnár Zsigmond, Nagy György, Ormay
József, Polgár Tibor, Rónai Zoltán, Ruttkay Arnold, Saáry Éva, Vajda Albert.
Washingtonban, 1951-ben, alapította meg Csicsery-Rónay István a Hírünk
a világban címő irodalmi szemle és hírközlönyt. A lap 1964-ig jelent meg. Fı
feladatának tartotta a magyar irodalom és tudomány nemzetközi eredményeinek bemutatását, valamint az amerikai-magyar történelmi és mővelıdési
hagyományok ápolását. Negyedévenként jelent meg. Melléklete, a Bibliográfia
1957-tıl látott napvilágot ugyancsak negyedévenként. Gyakori szerzıi közé
tartozott Bay Zoltán, Cserenyey Géza, Juhász Vilmos, Kiss Sándor, Major
Róbert, Pálinkás László, Szabó György, Sziklay Andor, Sztáray Zoltán, Teleki Géza.
A világ számos pontján, de különösen Amerikában, mőködtek régebben
indított lapok is. Így például New Yorkban Az Ember címő politikai hetilap.
Göndör Ferenc alapította Budapesten 1918 októberében, majd emigrációja
alatt kiadta Bécsben, késıbb New Yorkban. 1945 után a két munkáspártot, a
szociáldemokratákat és a kommunistákat támogatta, 1949-ben viszont szembefordult a kommunista uralommal. Ezután az „antibolsevista és antifasiszta
tábor központi hetilapjá”-nak nevezte a lapot. Göndör 1954 nyarán bekövetkezett halála után özvegye lett a kiadó és Dr. Deák Zoltán a szerkesztı.
1954 szeptemberétıl szerkesztıbizottság mőködött: János Andor, Jávor
László, Kéri Pál, Lengyel Menyhért, Tábori Pál személyében. A szerkesztıbizottság 1955 szeptemberében szőnt meg, amikor Deák lett a kiadó és szerkesztı. A lap új alcíme: „Politikai és társadalmi hetilap”. 1956 végén Klár
Zoltán vette át a kiadást és szerkesztést. Klár lapja az „amerikai-magyar független hetilap” alcímmel jelent meg, egészen Klár 1965 végén bekövetkezett
haláláig. A gyakoribb munkatársaik: Balla Erzsébet, Bán Oszkár, Békeffy
László, Benedek Károly, Beregi Tivadar, Medey István, Takács János, Takaró Géza.
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Los Angelesben a Californiai Magyarság címmel látott napvilágot magyar
hetilap. 1922 októberében indult. Szerkesztıi és kiadói: Réthy József, Szabados V. Zoltán, Fényes Mária voltak. A lap mellékleteként jelent meg
a Napnyugat címő irodalmi szemle.
Clevelandben jelent meg a Szabadság címő politikai hírlap, amelyet
Kohányi Tihamér alapított és adott ki 1891-tıl. Az 1950-es évektıl kezdve
Gombos Zoltán volt a tulajdonosa és szerkesztıje. Testvérlapja az Amerikai
Magyar Népszavának és ennek következtében a két újság szerzıi gárdája nagyjából ugyanaz volt.
New Yorkban az Amerikai Magyar Népszava volt a legrégibb amerikai
magyar lap. 1898-ban alapította Berkó D. Géza. A második világháború utáni idıkben Gombos Zoltán kiadói és szerkesztıi tevékenysége jelezte a lap
politikai és irodalmi irányvonalát. Az amerikai politikában a Demokrata Pártot támogatta. Az ötvenes évek elején a Pfeiffer Zoltán által szerkesztett
„Független Magyarország” címő rovata tette lehetıvé a Magyar Nemzeti
Bizottmányban tömörült politikusok rendszeres megszólalását. Gombos
Zoltán 1984 végén bekövetkezett halála után Borodi László lett a lap szerkesztıje. Mint „magyar nyelvő országos hetilap” rendszeresen helyt adott
nyugati magyar írók szépirodalmi mőveinek is. Ismertebb munkatársai:
Sziklay Andor, Halász Péter, Haraszti Endre, Szombati Sándor, Egri György,
Vajda Albert.
Jelentıs vállalkozásnak bizonyult, ám sajnos csak néhány évig jelent meg,
az Új Magyar Út címő folyóirat, amely fıleg Gombos Gyula munkálkodása
révén mindvégig magas színvonalú orgánum volt. Az 1950 januárjától 1956
tavaszáig Münchenben, illetve Washingtonban, megjelenı folyóiratot Soós
Géza alapította. 1951 májusától „független szellemi fórum” alcímmel jelent
meg. 1952 májusában telepedett át Washingtonba. Elsı felelıs szerkesztıje
Bakó Elemér volt. 1951-ben társszerkesztı lett Gombos Gyula, felelıs kiadó
Wass Albert és fımunkatárs Vatai László. 1952-ben Bakó Elemér, Gombos
Gyula, Hajnóczy Gergely, Soós Géza, Teleki Géza, Wass Albert szerkesztették. Fımunkatársak lettek Bogyay Tamás, Cserenyey Géza, Máriássy József
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és Molnár József. 1953-ban a szerkesztıségbıl kivált Gombos Gyula és bekerült Kardos T. Béla. Soós Gézának 1953 szeptemberében bekövetkezett
halála után 1954. januártól Bakó Elemér irányította a folyóirat munkáját.
Elıször havonta, majd kéthavonta, késıbb nagyobb kihagyásokkal jelent
meg. Az 1956. március-májusi összevont számmal megjelenése után szőnt
meg. A szépirodalmon kívül fıleg értekezı prózát közölt, irodalmi és történelmi esszéket, tanulmányokat, cikkeket. Szerzıi közé tartozott: Balla Pál,
Borshy-Kerekes György, Ferdinandy Mihály, Flórián Tibor, Kannás Alajos,
Kovrig Béla, Kutasi Kovács Lajos, Makai Antal, Reményi József, Cs. Szabó
László, Vámos Imre, Vasváry Ödön, Zathureczky Gyula.
A Zürichben tartózkodó népiek egy része ennél a lapnál jelentkezett elıször írásával. A sikertelen pártalapítás után már felmerült egy a kisgazdákkal
közös lap indítása, sıt a feltételek megvizsgálására ki jelölték Borsost és a
kisgazdák részérıl Hamza András. Hamza református lelkész volt, a kisgazdapárti „Független Ifjúság” egyik szerkesztıje volt Budapesten. Hamza fıként
református körökkel levelezni is kezdett egy lap kiadásáról. Vatai László filozófus és irodalomtörténész, református paptól kapott is egy kéziratot. A folyóiratnak „Magyar Nézı” lett volna a címe. Hamza és Borsos azonban még
meg sem kezdhette a valódi munkát, amikor híre terjedt, hogy Soós Géza a
kisgazdák tudtával és némelyek közremőködésével Új Magyar Út címen folyóiratot szándékozik elindítani. Hamza idıközben kivándorolt Amerikába,
így a kisgazdákkal közös lap terve elhalt.
Az Új Magyar Út viszont elindult, s bár a parasztpártiak egy része, elsısorban Borsos Sándor a parasztpártiak elárulásának tekintette a nélkülük
megvalósuló kezdeményezést, de néhányan, elsısorban Molnár József, de
Vámos Imre is közremőködtek a lap elindulásában. Soós Géza Nagy Ferenc
hívének számított, a protestáns ifjúsági mozgalmakban és az 1944-es ellenállásban is részt vett itthoni éveiben. A lap biztos anyagi hátterét jelezte,
hogy azonnal nyomtatásban jelent meg, ellentétben sok más folyóirattal,
amely csak ha sokszorosított kiadványként megerısödött, térhetett át a
nyomtatott formában való megjelenésre. Soós Géza akkor az Egyházak Vi-
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lágtanácsa genfi központjában dolgozott. Sokat utazott, így könnyen kapcsolatot tudott teremteni mindazokkal, akiknek a közremőködésére számíthatott. A folyóirat kiadója a Magyar Szellemi Munkaközösség volt, amelyet
ugyancsak Soós Géza hozott létre, az anyagiakról is gondoskodva, ami akkoriban nehezen megvalósítható feladat volt. A folyóirat nevével emlékeztetett
a hajdani Magyar Útra, a fiatal protestáns értelmiség és a népi mozgalom háború elıtti, alatti orgánumára. A név használatát az tette lehetıvé, hogy az új
kezdeményezésben szerepet vállalt Gombos Gyula, a Magyar Út egykori
szerkesztıje volt, Soós Géza pedig vezetıje a Soli Deo Glória protestáns
diákszövetségnek, amely a Magyar Utat annak idején kiadta.
Soós Géza elképzelése az volt, hogy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül megszólítja mind a negyvenötös, mind a negyvenhetes emigráció
íróit és szakembereit. Ezt a szándékot a szerkesztıi és fımunkatársi gárda
összetétele is tükrözte. Arányosan voltak képviselve negyvenötösök és negyvenhetesek, protestánsok és katolikusok, valamint a középtıl balra és jobbra
állók.
Az Új Magyar Út indulása a népieket még inkább megerısítette abban a
hitükben, hogy nekik is létre kell hozniuk egy saját folyóiratot. A Zürichben,
illetve annak környékén dolgozók rendszeresen összejártak, s tervezgették
saját orgánumukat.
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NÉPI FOLYÓIRAT SZERVEZİDIK
1950 tavaszán és nyarán Zürich egyik északi városrészében található Argentína elnevezéső teázó és kávézó vált a laptervezés központjává. Ezek a kis
kávéházak, melyek tulajdonképpen nem voltak mások, mint egy kis étterem,
ahol könnyebb fogásokat és italokat szolgálnak fel – másutt Európában az
eszpresszó, presszó, bisztró elnevezést kapták –, Svájcban tearoomoknak
nevezték. A Tearoom Argentína hétvégenként a parasztpárti fiatalok vitáitól
volt hangos.
A kávézó mellett az szólt, hogy mindenki könnyen elérhette, közelében
volt az Oerlikon nevő elıváros, ahol az építıvállalatnál Molnár, Borsos és
Vámos dolgozott. Gál és Borbándi valamivel távolabb laktak, ha éppen Zürichben voltak, s nem Svájc valamelyik eldugott üdülıhelyén dolgoztak. Pap
István és Mikita is vidéken tartózkodott egy darabig, Molnár pedig késıbb az
építıvállalatot felcserélte a Lindt & Sprüngli csokoládégyárával, ahol kényelmesebb munkát kapott.
Az alakuló lap karakterének formálásában Borsos Sándor és Vámos Imre,
Gál Mihály, s ha Zürichben tartózkodott Borbándi Gyula vett részt. Molnár
József is részese volt a társaságnak, de Borsos nagyon rossz néven vette,
hogy Molnár fımunkatársi szerepkört vállalt az Új Magyar Útban. Tapasztalatára, véleményére viszont szükség is volt, illetve a többiek számítottak
részvételére. Molnár volt a társaság legidısebb tagja a maga harmincegy évével, Borsos és Borbándi egy évvel fiatalabb volt, Gál a húszas évei közepén
járt, Vámos pedig huszonkét évével a legfiatalabb tagja volt a csapatnak.
A megbeszéléseken két kérdésben nem volt vita. Az egyik, hogy a folyóirat a népi gondolatot, a nemzeti hagyományokat és érdekeket fogja képvi42

selni. A másik szintén egyértelmő volt számukra, az irodalom mellett a politikai kérdések is ugyanolyan hangsúlyt kapjanak a hasábokon, mert a legfontosabb feladatuknak a népi politika emigrációban történı megerısítését tekintették.
Problémát okozott azonban, hogy Svájcból egy bizonyos idı elteltével el
kellett menniük, mert menedékjogot csak azzal a kötelezettségvállalással kaptak, hogy Svájcot átmeneti tartózkodási helynek tekintik, és mindent elkövetnek a mihamarabbi kivándorlás érdekében. További nehézség volt, hogy a
tartózkodási engedély megszerzésének egyik kritériuma az volt, hogy Svájcban a menekültek politikai és sajtótevékenységet nem végezhetnek. A kivándorlás sürgetı ténye Mikitát és Papot is elsodorták Svájcból, így a fenti
ötösfogat képezte a folyóirat alapítóinak körét. Mivel újságkészítést nem
végezhettek, ezért terveiket a legnagyobb titoktartás mellett formálták ki,
még az idıközben Amerikába kivándorolt Kovács Imrét sem értesítették
szándékukról. Óvakodnak a bejelentéssel azért is, mert tartottak tıle, hogy
más politikai csoportok még az elindulás elıtt ellehetetlenítik ıket, s megakadályozzák a lap megjelenését.
A tervezgetés során Borsos és Vámos volt legaktívabb, hiszen ık állandóan Zürichben tartózkodtak, és több szabadidıvel rendelkeztek, mint a többiek. Az sem volt elhanyagolható szempont, hogy nıtlenek lévén, nem volt
semmilyen kötelezettségük. Molnár, fárasztó munkája és családi kötelezettségei miatt kevesebb idıt tudott körükben tölteni. 1950 ıszén Borbándi is
csatlakozott hozzájuk, mert munkanélkülivé vált, és hónapokig megtakarított
pénzébıl volt kénytelen élni Zürichben. Borbándi állandó jelenléte felgyorsította a terveket, egyre inkább körvonalazódott a folyóirat formája.
Már a megbeszélések elején egyértelmővé vált, hogy kellı anyagiak híján
nyomtatott orgánumra nem gondolhattak, hanem csak sokszorosított, stencilezett füzetre, melynek terjedelmét is behatárolták anyagi lehetıségeik. A
folyóirat költségeit ugyanis saját zsebükbıl kellett elıteremteniük, a titoktartás miatt sem támogatásra, sem úgymond elıfizetıi, vásárlói közremőködésre nem számíthattak az elsı számok esetében. Úgy kalkuláltak, hogy a papírt,
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a stencilt és a festéket meg tudják venni az összegyőlt pénzükbıl, írógépe
mindegyiküknek volt. A szövegek begépelését maguk végezték, a sokszorosítást, a borítékolást és a postázást pedig zürichi barátaik segítségével oldották
meg. Ekkor már mindannyiuknak volt önálló jövedelme, ha nem is jelentıs.
Borbándi és Gál szállodai munkájukból tudtak félretenni, Molnárék építıipari, kımővesi keresményükbıl áldoztak fel egy kis összeget. Borsosnak és
Vámosnak mellékkeresete is volt, mert a Szabad Európa Bizottság már mőködı információs szolgálatát látták el – honorárium ellenében – magyarországi hírekkel, amelyeket nagyrészt budapesti napilapokból, vidéki újságokból, üzemi közlönyökbıl, új menekültekkel folytatott beszélgetésekbıl és
egyéb értesülésekbıl állítottak össze.
Miután az irányultság és a tartalom fı kérdéseiben megegyeztek, megfelelıen jól hangzó címet és irodalmi példát kellett keríteniük a folyóiratnak.
Elhatározott szándékuk volt, hogy magas színvonalra törekednek, azaz a
dilettánsokat, az irodalmi és politikai porfelhılovagokat nem engedik a lap
közelébe. Olyan elıdöket kerestek tehát, akik a színvonal és az igény tekintetében megfeleltek elképzeléseiknek. Mivel az elıdök között a népi gondolat
mellett a polgári radikalizmus értékeit is elismerték, ezért a Válasz címő folyóiraton kívül a Huszadik Század, a Nyugat, valamint annak utódja, a Magyar
Csillag, továbbá Szekfő Gyula és a konzervatív szemléletet hordozó Magyar
Szemle, illetve a József Attila alkotói munkásságával fémjelzett Szép Szó került
szóba, mint követendı példa. E széles körő merítéssel nem titkolt szándékukat is kifejezésre akarták juttatni, azaz, hogy túlhaladottnak tekintik a népi–
urbánus ellentétet, és a megosztottság helyett a magyar irodalom egységének
szellemét kívánják az új folyóiratban képviselni.
A lap címének meghatározása során felvetıdött a már megszőnt, Móricz
Zsigmond két háború közti lapjának, a Kelet Népének a neve. Tetszı és mértékadó cím lett volna, de az emigrációban ez nem utalt az egyértelmő magyarság iránti elkötelezettségre. Felmerült a „Magyar Nézı” cím is ismét, ám a
félresikerült elızı próbálkozás eleve rossz ómen lett volna, s a lelkes ifjak
egyébként is túl passzívnak érezték ezt a címet. Nemcsak nézni, megmagya-
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rázni akarták a történéseket, hanem megváltoztatni a megváltoztathatót, sıt
még azt is, amit lehetetlennek tőnt. Természetesen a Válasz lett volna a legkézenfekvıbb megoldás, hiszen alig egy évvel korábban – 1949 júliusában –
szőnt meg az Illyés Gyula által szerkesztett folyóirat Magyarországon, ám
többekben felmerült annak a veszélye, hogy a lapot Magyarországon szerkesztı Illyés és az azt kiadó Sárközy Márta nem szenved-e valamilyen hátrányt abból, ha az ı folyóiratuk neve feléled az emigrációs közegben. Engedélyt is be kellett volna szerezniük tılük a név használatára, s mivel ennek
lehetıségei lehetetlennek látszottak, ezért letettek a Válasz elnevezés használatáról.
Sokfajta javaslat felmerült, de megegyezni egyikben sem tudtak, végül
Molnár József javaslata nyerte el mindenki tetszését. Molnár Szabó Dezsı
„Az egész látóhatár” címő tanulmánykötetének lerövidített változatát ajánlotta, Látóhatár formájában. Molnár azzal érvelt, ez a cím egyértelmően hirdetné, hogy az otthon egyre inkább korlátok közé szorított irodalomnak
legalább az emigrációban nagyobb horizontot, távlatot kíván nyitni a népi
csoport.
Ilyen nevő folyóirat még nem volt. A magyar irodalomnak volt már korábban két hasonló, de mégsem teljesen azonos nevő folyóirata. A Láthatár
címő lap „tájékoztató az irodalmi és mővészeti élet eseményeirıl” alcímmel 1933
októberében indult. Szerkesztését Csuka Zoltán költı és a jugoszláv magyar
irodalom kiváló tolmácsolója látta el. Ez a folyóirat, mint „az összes magyar
nyelvterület irodalmi életének figyelıje”, foglalkozott legtöbbet a két világháború
közötti idıben a Magyarország határain kívüli magyar nyelvő irodalommal és
szellemi élettel. Szépirodalmi része nem volt jelentıs ugyan, de igen sok publikációt szentelt a határon kívül élı magyarság minden kulturális megnyilvánulásának, mint például az iskolázás, a könyvkiadás, a zene. A délszláv, csehszlovák és román irodalomból és irodalomról ebben a folyóiratban jelent
meg a legtöbb közlemény, így ez sajátos profilt adott a folyóiratnak. A lap
1944-ben megszőnt, és sem pontos címében sem tartalmi célkitőzésében
nem ütközött a parasztpártiak tervezett folyóiratával.
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A másik Láthatár címő lapot Rubin László író indította útjára 1927-ben.
Rubin László szándéka szerint lapja társadalmi, világpolitikai és irodalmi
szemle kívánt lenni. A szerkesztés céljának új társadalmi és politikai orientációk, szellemi és szociális mozgalmak ismertetését, a kor nagy célkitőzéseirıl
készült világpolitikai beszámolók közlését tekintette. Rubin László mellett
állandó munkatárs volt Szász Zoltán, Feldmann Sándor, Bánóczy László és
Németh Andor. Anyagilag támogatta a megjelentetést Csécsy Imre, Kende
Zsigmond és Székely Artúr. A kb. 800–1000 példányban megjelenı, utcai
árusítástól eltiltott folyóiratot egy kis baráti kör terjesztette. A szépirodalom
nem kapott nagyobb teret. Csak a fiatal Illyés Gyula és József Attila néhány
szép verse és Nagy Lajos egy írása tőnt ki az egyhangúságból. Kritikai anyaga
is a társadalomtudományi mővekkel foglalkozott igényesebben, de Németh
Andor és Rubin László egy-két irodalomkritikája figyelemreméltó maradt.
Érdekesség ugyanakkor, hogy Lesznai Anna és Polányi Károly is írtak bele,
akik fél évszázaddal késıbb a Látóhatár–Új Látóhatár szerzıivé váltak. A lap
összesen öt számot élt meg, majd csendben elhalt.
A lap címe tehát már megvolt. Az alapítók úgy érezték, hogy a Látóhatár
cím teljes mértékben kifejezi szándékaikat, a toleranciára, a szabad gondolkodásra, a széles látókörre való törekvésüket. Az is tovább bátorította ıket,
hogy – meggyızıdésük szerint – a név sokakban idézi fel Szabó Dezsı emlékét, márpedig Szabó Dezsı fiatal korukban mindannyiukra rendkívüli hatást gyakorolt, s a párhuzamot örömest vállalták.
A névadásnál sokkal nagyobb gondot okozott a tervezett lap politikai és
irodalmi jellegének meghatározása. Személyi problémák eleinte nem merültek föl. Pap István életrajzában31 a tervezgetésre visszaemlékezve azt tartotta
fontosnak kiemelni a megbeszélések konklúziójaként, hogy „olyan fórumot
kellene teremtenünk, ahonnan legalább valameddig elhallatszik a hangunk.”
Ezután kezdıdött a számításba vett munkatársak felkérése, a kéziratok
begyőjtése, lektorálása és legépelése. A gépelést hárman végezték –
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Pap István: Hol a hazám. Magánkiadás. Budapest, 1988.

Borbándi, valamint a Vámossal jó barátságban lévı Baum Imre zürichi magyar zenész és Klári nevő felesége –, meglehetısen lassan, mert nem volt
valami nagy gyakorlatuk a vékony és érzékeny hártyapapírra, a stencilre való
írásban. Nehezítette a munkát, hogy az írógépen, melyen a begépelést végezték nem volt hosszú „í” bető, így minden egyes „i” betőre kézzel kellett
meghúzni az ékezetet a stencilpapíron, amely viszont könnyen megszakadt,
ha erısen nyomták rá a tollat. A közlemények címét is éles tollal kellett a
stencilre rajzolni. Ezt a munkát Baumék végezték, de a másolásnál kiderült,
hogy a finom hártyapapírra rótt betők nagy része olvashatatlan, úgyhogy
másolás közben Borbándinak kellett a betőket ugyancsak éles tollal mélyebbre vésnie, hogy a festék áthatolhasson rajta, s a címek megfelelıen olvashatóak legyenek. Ebbıl ered, hogy az elsı számok esetében nehezen olvashatóak
és kusza vonásokkal megrajzoltak a cikkek címei.
A technikai elıállítás – vagyis a stencilgépen való sokszorosítás – egy
Nagykanizsáról menekült fiatal parasztpárti, ifj. Dombay János segítségének
volt köszönhetı. Az 1945. novemberi választásokon a szociáldemokrata párt
listáján megválasztott országgyőlési képviselı fia egy zürichi mérnöki irodában dolgozott. Felajánlotta, hogy egy meghatározott napon a munkaidı után,
este és éjszaka, igénybe vehetik az iroda másológépét, és lehúzhatják a Din
A/4 nagyságú stencillapokra írt szövegeket, összesen negyvennégy lapot,
háromszázhúsz példányban. Ezt a mőveletet öten végezték: Borbándi, Borsos, Vámos, Baum Imre és felesége. A sokszorosítógépet hárman hajtották,
egymást váltogatva. Az est és éjszaka folyamán több mint tizennégyezer oldalt állítottak elı. Miután elkészültek három bıröndbe rakták, és mindegyikük elvitt magával egyet-egyet a szállására. Nem tudódhatott ki ugyanis, hogy
a sokszorosítás egy újság oldalaihoz készült, s még kevésbé, hogy ezt menekültek végezték, szervezett formában. Hiába volt a svájci állam nagylelkősége, egy ilyen cselekedet azonnali kiutasítást vont volna maga után. Korábban
már nyomtattak három és fél száz kék színő borítót, azaz már csak az összehordás és a tőzés feladata volt hátra. Erre Borsos Sándor albérleti szobájában
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került sor. Néhány óra alatt összerakták az oldalszámozott lapokat, melyeknek csak az egyik oldalán volt szöveg, és összetőzték ıket a borítóval.
Elégedetten és büszkén vehették kezükbe 1950 novemberében a Látóhatár elsı számának példányait. A vastag fekete betőkkel nyomott cím alá került az alcím, amely egyben a folyóirat irányultságát is hivatva volt jelezni:
„irodalmi és politikai folyóirat”. A címoldalon tüntették fel a szerkesztıt
Vámos Imre személyében, illetve Borsos Sándort a „felelıs szerkesztı és
kiadó” funkciójában. Borsos a nevéhez hozzáillesztette a dr. jelzıt is, amint
Borbándi Gyula is használta a folyóiratban megjelent írásánál a doktori címét. Azt gondolták, hogy a lap komolyságát ezzel is jelezni tudják. A címoldal aljára kis betőkkel még odaírták: „Készül Ausztriában”. Erre az elıbbiekben említettek miatt volt szükség, szándékuk szerint ezzel akarták félrevezetni a svájci hatóságokat, hogy a lap nem Svájcban, hanem a szomszédos
Ausztriában készült. Ezért nem szerepelt sehol sem a szerkesztıség, sem a
kiadóhivatal címe, sem az, hogy a valóságban a kiadvány hol készült. Postai
címként egy párizsi postafiókszámot adtak meg.
Az alapítók már elızetesen összeállították azoknak az ismert és általuk
nagyra becsült személyeknek a listáját, akikhez el akarták juttatni a folyóiratot. Jóelıre megcímezték a borítékokat is, amibe a lapot elhelyezték. Az olvasókhoz történı eljuttatása azonban nem történhetett a természetes és
szokványos módon, vagyis a svájci posta útján. A menekült státuszra vonatkozó elıírás ezt sem tette lehetıvé. A megoldást Derecskey Károly javasolta.
İ akkor egyetemi hallgató volt Genfben, s felajánlotta egy diáktársa, egy
francia lány segítségét. A megcímzett borítékokba csomagolt folyóiratpéldányokat gépkocsin elvitték Genfbe, ahol a francia diáklány vállalkozott arra,
hogy autóján átviszi a svájci–francia határ túloldalán fekvı Annemasse városkába, hogy ott postára adja. Mint utóbb kiderült, a határon a vámırök
kinyittatták vele az autó csomagtartóját, és megkérdezték tıle, mi az a sok
becsomagolt és megcímzett füzet. A vámosok bele is lapoztak egyikbemásikba, de az idegen szöveget nem értették meg. A francia állampolgárságú
lány hihetetlen lelki nyugalommal azt válaszolta a vámosoknak, hogy a saját
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doktori disszertációjának példányait viszi haza Franciaországba, hogy ott
postára adja. Amikor pedig megkérdezték tıle, hogy milyen nyelven van írva
a szöveg, azt a választ adta, hogy finnül. Vélhetıleg ez volt az a nyelv, melynek ismerete a svájci vámosok körében a legkevésbé sem volt ismert, ezért a
kocsit, s benne a csempészett folyóiratpéldányokat gond nélkül átengedték.
A küldeményekre Annemasse-ban bélyeget ragasztottak, és elküldték a világ,
elsısorban Európa különbözı városaiban lakó magyar emigráns társaik címeire.
A svájci rendırség azonban kis késéssel ugyan, de rájött a parasztpártiak
mesterkedésére. Sajnos abban az idıben Svájc természetes önvédelmét úgy
próbálta biztosítani, hogy a svájci polgárok nagy részét információszolgáltatásra kényszerítették. Vélhetıleg valamelyik szállásadó jóindulatú bejelentése
alapján szerezhettek tudomást a svájci hatóságok a lapról. Gyanítható, hogy
ez a személy ugyanaz a Honauerné lehetett, aki Kovács Imrének Pap Istvánhoz írott levelét is eljuttatta a magyar hatóságokhoz.32 Jóval késıbb, amikor
Vámos Imre – svájci papírjait németre cserélve át – már Münchenben élt, és
onnan egyszer Svájcba látogatott, a megérkezését követı nap reggelén egy
rendır bekopogtatott a szállodai szobájába, és felszólította, hogy kövesse ıt
az ırszobára. Ott közölték vele, hogy tudtak a Látóhatár kiadásáról, és ezért
annak idején – anélkül, hogy arról értesítették volna – kiutasítási végzést hoztak ellene. Minthogy ez még mindig érvényben volt, felszólították, hogy huszonnégy órán belül hagyja el az országot. Vámos addig nem utazhatott
Svájcba, amíg a kiutasítás ideje le nem járt.
Mai szemmel nézve az elsı szám borítója, megjelenése, formai-tördelési
megoldásai szegényesnek hatnak, és tartalma sem tükrözte pontosan, hogy
az alapítókat milyen szándékok vezették, milyen irányú változásokat szerettek volna az emigráns közgondolkodásban elindítani. A lap fogadtatása
azonban minden elképzelésüket felülmúlta. Kiderült, hogy az emigrációban
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Részletesebben lásd Szeredi Pál: Magyarországi földalatti leleplezı anyag van a birtokomban... Betekintı folyóirat, 2013/1. szám
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élı írók és közéleti emberek sokkal élénkebben reagáltak a benne jelentkezı
gondolatokra, mint ami egy ilyen újonnan induló lap esetében lenni szokott.
A lap szerkesztıihez érkezett levelek nemcsak dicsérték a kezdeményezést,
de sokan közremőködésüket, segítségüket, írásaikat is felajánlották az alapítóknak.
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A folyóirat elsı számát természetesen Kovács Imrének küldték el, büszkén jelezve számára, hogy az Európában maradt népiek milyen teljesítményre képesek. Mivel 1949 októberében Kovács áttelepült az Egyesült Államokba, így a zürichi parasztpártiak magukra maradtak a politikai küzdıtéren.
Amerika nemcsak földrajzilag, hanem szemléletmódban is messze volt Európától. Az amerikai magyar emigráció egészen más formákban és módszerekkel képzelte el a felszabadításért folytatott harcot, mint az európaiak. Akik
Európában maradtak rossz szemmel nézték az amerikaiak politikai ügyeskedéseit, helyezkedéseit, az amerikaiak viszont lényegtelennek tartották az európai próbálkozásokat, mivel felfogásuk szerint csak az Egyesült Államok
megerısödött szerepében, s annak kormányában lehetett bizakodni, ha a
valamikori hazatérésben gondolkodtak. Ezt az ellentétet – amely jó pár évtizeden keresztül fennmaradt – is megpróbálták a zürichi parasztpártiak elmozdítani azzal, hogy a Látóhatárt az egész emigráció folyóiratának, szellemi
bázisának kívánták formálni. Kétségtelenül nagy reményő elképzelés volt, de
bízhattak abban, hogy Amerikában Kovács Imre személye hitelesíti lapjukat,
s egyben hozzájárul Kovács politikai szerepköre megerısítéséhez is.
Kovács Imre Amerikába történt kiérkezése után nem kapta meg azt a státuszt az emigrációs politikában, amely joggal járt volna neki. Nem került be a
Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságába, pusztán a sajtó és propaganda
bizottság alelnöki székét ajánlották fel neki. A sors úgy hozta, hogy a Nemzeti Bizottmány végrehajtó testületébıl való kimaradása késıbb elınyt jelentett számára, mert annak a testületnek a tehetetlensége minden tagjának megítélésére negatív fényt vetett, de 1950 végén erısítette helyzetét, hogy barátai
Európában képesek voltak a népi gondolat köré szerkesztıséget és lapot
szervezni.
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Vámos Imre közvetlenül az elsı szám megjelenése és postára adása után
írt levelében így fogalmazott:
Kedves Imre!
Azóta már kezedbe került (vagy ha nem, a napokban megkapod) „Látóhatár” címő folyóiratunkat, amely megmagyarázza eddigi hallgatásunkat,
magatartásunkat, de feleletet is ad Pali, és a Közösség burkolt vagy nyílt
piszkolódásaira. Több mint fél esztendı óta érlelıdött bennünk ennek a folyóiratnak a terve – de a „nemi inger” tulajdonképpen már akkor keletkezett, amikor rádöbbentünk a Te elszigeteltségedre és a mi magunkra maradásunkra. Nem külön akciónak, partizánkodásnak szántuk, tanúság erre
magunk bizonyságigénye és az elszántságunk, de hogy eddig nem közöltük
Veled, annak oka részben az, hogy nem értettünk egyet passzivitásoddal
(mint ahogy mi igyekszünk mindig aktívak maradni), fıleg pedig meglepetésnek szántuk feléd is. Nem titkoljuk, egy kicsit meg akartuk mutatni,
hogy nem fárasztott el bennünket az emigrációs megpróbáltatás s van bennünk erı és lelkesedés egy ilyen kis folyóiratban folytatni a harcot és a
munkát. Közel egy fél esztendıt szántunk rá Sanyival az elıkészítési és tetı alá hozási munkára, s most amikor letesszük az asztalodra, ma is
olyan ıszinte barátsággal és hittel akarjuk együtt folytatni azért az ügyért
való munkát, amiért elıször pártunkból, majd hazánkból ebrudaltak ki.
Íme, tehát, Imre megteremtettük annak a jövendı nagy pártnak a szellemi fórumát, (egyelıre szerény keretek között), mely a Te szavaiddal a hagyományokra támaszkodva, de korszerően levetve hibáinkat és szemellenzıinket, hivatva lesz a parasztság nemzetbe való beemelésére, és ezen keresztül a nemzet új élete beindítására. A folyóiratot elsısorban tehát természetesen a Te és mindannyiunk fórumául szánjuk, ahol egyrészt állandóan
szavunkat hallathatjuk az emigráció életében, de fıleg felkészülhetünk és
elıkészíthetjük a talajt a hazamenetelre. Emellett a szőkebb cél mellett valójában segítıi és élesztıi akarunk lenni annak az emigrációs egységnek,
amely nemcsak szólamokban, de programjában, magatartásában, társadalmi és erkölcsi értelemben is demokratikus lesz. Végül pedig a folyóira-

52

tunk köré akarunk győjteni egy komoly szellemi gárdát (és itt céljaink érdekében engedni kell merevségünkbıl), amit már Illyés is felismert odahaza,
hiszen a mi célunk nem pártiroda megteremtése kell, hogy legyen, hanem az,
hogy szellemi értékeinknek a demokrácia elvein belül minél szélesebb skálája, ami frontunkban szólaljon meg s adjon ezáltal súlyt politikánknak,
A folyóirat 350 példánkban készül egyelıre, ezt a számot újévkor már
450-re akarjuk emelni.”33
Vámos Imre levelébıl néhány elemre érdemes felhívni a figyelmet. A folyóirat szerkesztıi között Vámos saját magát és Borsost emeli ki, mint a lap
szülıatyját. Ez a félmondat a késıbb történtek miatt válik majd fontossá,
mivel mind Vámos, mind Borsos az évek múltán eltávolodott a Látóhatár
szellemiségétıl, s szakított a lap eredeti célkitőzéseivel. Borsos 1952-ben,
Vámos 1958-ban vált ki az eredetileg kialakított szellemiségő folyóirat szerkesztésébıl. Az kétségtelen, hogy ık ketten voltak azok, akik a legtöbbet
tettek azért, hogy a lap megszülessen, de mind szerkesztésében, mind elıállításában ott voltak a többiek is. Tudnivaló, hogy Vámos volt a legfiatalabb a
zürichiek között, így benne bujkált leginkább a bizonyítás vágya, ezért saját
szerepének felnagyítása érthetı, ám egyben figyelmeztetı jelzés is lehetett
volna a késıbbi ellentétek forrására, azaz arra, hogy a szerkesztıi csapat belsı kohéziója alkalmasint megbomolhat az egyéni érvényesülési vágyak miatt.
A levél egy másik fontos eleme Kovács Imre szerepének, s a lap politikai
jelentıségének összefoglalása. Kiderül belıle, hogy Kovács Amerikában nem
tudta elérni azt, amit az Európában maradtaknak ígért, nevezetesen, hogy
elımozdítja az ı Amerikába történı áttelepülésük ügyét. A zürichiektıl azzal
búcsúzott el, hogy rövidesen átsegíti ıket az óceánon, s biztos megélhetést
teremt nekik Amerikában. Erre nem volt módja, s lehetısége. Vámos levele
tehát utalás az Európában maradtak elégedetlenségére is, de egyben jelzés
33

Vámos Imre levele Kovács Imrének. 1950. november 18. Im: Szeredi Pál: Ami eddig
rejtve volt… Dokumentumok a népi emigrációból 1947–1953. Barangoló Kiadó. Pilisszentkereszt, 2014.
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arra, hogy Európában is lehetséges erıs emigrációs élet, nem feltétlenül kell
ehhez Amerikába települni. Vámos és a zürichi parasztpártiak szándéka az
volt, hogy a Látóhatárt Európában tartják, s mint a levélbıl kiderül, olyan
szellemi központot kívántak általa létre hozni, amely ellensúlyozni tudja majd
az amerikai magyar emigrációs központ – Magyar Nemzeti Bizottság – véleményük szerint nem megfelelı összetételő és szemlélető mőködését. Kimondva, kimondatlanul, de a parasztpártiak továbbra is pártban és politikai
tevékenységben reménykedtek. A levélben a „Palira” és a Közösség piszkálódásaira tett utalás Sz. Szabó Pál álláspontjának – azaz az önálló párt megalapítását ellenzı véleményének – cáfolatára, illetve a Parasztszövetség nagy
összefogást hirdetı, valójában csak a különbözı tervekben és bizottságokban kimerülı tehetetlenségére vonatkozott.
Vámos levele egyértelmő bizonyítéka annak, hogy a Svájcban maradottak
– akiknek egyébként már egyre közelebbi perspektívát jelentett az alakulóban
lévı Szabad Európa Rádió müncheni szerkesztıségében való elhelyezkedés
– egy parasztpárti vezetéssel megvalósuló összefogás tervét dédelgették Európában. Az Amerikában létre jött Nemzeti Bizottmány nem felelt meg a
zürichiek politikai ízlésének, annak összetétele számukra túlzottan heterogén,
érdekellentétektıl feszített volt. A parasztpártiak szándéka az 1945 után Magyarországon bekövetkezett demokratikus változások fenntartásának elismerésén, annak továbbfejlesztésén, a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás megdöntésén, egy laza szövetségi mozgalom keretében összeálló
szervezet megteremtése volt, melynek centrumában a Látóhatár, s annak
szerkesztısége lett volna.
Jól kifejezi ezt a szándékot Vámos Imrének az elsı számot bevezetı, A
magyar sors kérdései címmel megjelent írása:
„És éppen, mert haza akarunk menni, érezzük az ıszinte szó szükségét. A »Látóhatár"« elsısorban annak a fiatal író és politikus nemzedéknek a szellemi fóruma,akik nem is annyira korban, mint inkább gondolkodásban és magatartásban mérhetık egy táborrá. Összetartó erejük a
népek gazdasági, társadalmi, politikai igazságosságra való jogának tánto-
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ríthatatlan hite, s alázat a magyar szellem szavának meghallására. Az
újkori magyar történelem sorozatos tragédiáit elsısorban nem földrajzi helyzetünk, az ismételten jelentkezı külsı nyomások vagy turáni babonák felidézésében látjuk, hanem abban az évtizedes, sıt évszázados vakságban,
melyben sorsunk irányítóinak soha nem volt szemük és fülük a magyar
szellem szavának meghallására.
A kinti magyar szellemi élet magárahagyatottsága, s népünk demokratikus jövıje iránti aggodalom ösztökélt e folyóirat elszánására. A »Látóhatár« élesztıje, vagy legalábbis segítıje akar lenni annak a demokratizálódási folyamatnak, mely egyedüli letéteményese lehet nemcsak minden restaurációs kísérlet tagadásának, de a szellemi és a politikai élet találkozásának
is. Kint élı szellemi értékeink, írók, tudósok, mővészek, újságírók, teljes
magukra utaltságukban ma már csak »eretnek módjára« képviselik a magyar szellemi és politikai demokráciát; írásaikon, hangjukon keresztül szeretnénk rájuk irányítani a politikai emigráció rossz lelkiismeretének a
fényszóróit. Nem akarunk senkit kirekeszteni az ország felszabadítására
való felkészülés, munkájából, de biztosítva akarjuk látni, hogy ez a felszabadulás valóban több emberséget, több igazságosságot és több szociálisat fog
jelenteni a magyar nép számára, mint az utolsó száz esztendı békés vagy
véres elnyomásai. Hisszük azt, hogy elıbb-utóbb kialakul az az emigrációs
egység, ahol a bizalomnak komoly társadalmi, elvi és erkölcsi alapjai lesznek.”
A Látóhatár-Új Látóhatár címő folyóirat negyven éven keresztül szolgálta
a magyar szellemi élet emigrációba kényszerült szárnyának – Illyés Gyula
patetikus jelzıjével élve „egyik sípjának” – nyilvános megszólalását. A fentiekben idézett „ars poeticát” soha nem tagadta meg. Jóllehet egységes migrációs politikát, s politikai mozgalmat nem tudott teremteni, ám a lap hasábjain
történı megszólalások, az ott lefolytatott viták, eszmecserék biztosan hozzájárultak a magyar emigrációs politika tisztázódásához, illetve – ha csak egy
kis részben is – az 1989-ben bekövetkezett magyar rendszerváltás folyamatához. Egybecseng a megfogalmazott célkitőzések szándékával az a vélemény,
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mely 1989 végén a Neue Zürcher Zeitungban jelent meg Haldimann Éva
írásában. A Budapesten is ismét kiadót létesítı Püski Sándor jelentette meg a
rendszerváltoztatás évében Szeredi Pál szerkesztésében azt a válogatást,
amely a Látóhatár-Új Látóhatár történeti-politikai írásaiból közölt néhányat34.
A könyv az Új Látóhatár borítójával a címoldalán látott napvilágot Magyarországon, ne feledjük, még az egypártrendszer idıszakában. E kötet megjelenését minısítette Haldimann Éva a kulturális pluralizmus magyarországi
megvalósulása elsı biztos jelének, ahogy fogalmazott, „különleges érdekességő esemény, ami haza és emigráció olyannyira vágyott egységét a legnyomatékosabban dokumentálta.”35
Az elsı számban természetesen még csak a szőken vett szerkesztıség tagjai jelentkeztek írással. Vámos Imre a folyóirat terveirıl szóló bevezetıje
mellett A szabadság költıi a népek rabságában címmel írt több részre tervezett
tanulmányt a lapba, az orosz és a kelet-európai irodalom helyzetérıl, illetve
Janus álnéven ı szerkesztette, írta a Szembenézve rovatot, melyben aktuális
irodalompolitikai kérdésekrıl fejtette ki a véleményét. Ebben foglalkozott
például a Válasz címő folyóirat megszőntetésével, illetve a Magyar Írószövetség átszervezésével, s az annak kapcsán a népi irodalomról kibontakozott
vitával.
Pap István terjedelmes tanulmányban elemezte a bolsevik ideológiának a
parasztsághoz való viszonyát. Bizonyára sokaknak megdöbbentı volt olvasni
a lenini idézetet és annak értelmezését Pap tollából:
„»Tíz-húszéves helyes viszony a parasztsággal és biztosítva van a gyızelem világméretekben« - irja Lenin a súlyos szavakat, amelyekkel a világforradalom sikeres megvalósításának egyik fıfeltételeként jelölte meg a parasztság megnyerését a bolsevizmus számára. Ezt a helyes viszonyt a bolsevizmus Oroszországban sem tudta megteremteni – még kevésbé Keleteurópában –, hatalmas feszültségek támadtak, amelyek a kifelé, a világfor-
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radalom megvalósítása irányában kifejtett erıfeszítések tempóját lényegesen
lefékezték.”
Theoretikus álnéven Presser István is írt egy tanulmányt a lapba Marxizmus– bolsevizmus címmel, melyben a marxizmus átértékelésérıl közöl gondolatokat Sztálin legújabb megjelent értelmezései alapján. Figyelmet érdemel,
hogy a Látóhatár elsı számában a népi emigráció tagjai mellett egyedül Presser István jelentkezett politikai jellegő tanulmánnyal. Ismert ma már, hogy a
parasztpártiak a sikertelen önálló pártalapítást követıen beható párbeszédet
folytattak a szociáldemokraták londoni-zürichi szárnyával egy szorosabb
együttmőködés reményében. A Bán Antal nevével fémjelzett szociáldemokrata csoport egyik jellegzetes és teoretikus tagja volt Presser, akit egyre szorosabb baráti szálak kötöttek Borsoshoz. Presser István reformszocialistának tekinthetı, s Borsos Sándor befolyásának erısségére utal, hogy
a Látóhatár elsı számában lehetıséget kapott nézetei kifejtésére. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy Borsos Sándor az elsı számban szintén
egy szocialista felfogást tükrözı elemzéssel jelentkezett, Demokratikus antibolsevizmus címő írásában. Borsos a nyugati országoknak a bolsevizmushoz való
viszonyát mutatta be, következtetésében nem tagadva, hogy a szövetséget ı
maga másképpen és más alapon képzeli el, mint társai:
„A szabad világ tehát látja az utat, a demokratikus antibolsevizmus
útját, amely a szabadságot gazdaságilag is alátámassza, de az erı alkalmazásától sem riad vissza … Csak ez a demokratikus módszer veri ki a
fegyvert a kommunista agitáció kezébıl a nagy tömegek elıtt, de ez egy egyúttal a világbéke és jólét programja is, mindegy, hogy minek nevezzük,
harmadik út, demokratikus szocializmus, New-Deal, Fair Deal. A nemzetek egyenjogúsága, a szociális igazságosság és a teljes foglalkoztatottság
egy olyan nagy elképzelés, amely egyesíti az európai szocialistákat és demokratákat, az amerikai szakszervezeteket és »kisembereket« és az ázsiai
színes népeket. Régi vágya és törekvése az emberiségnek, de ma már lehetséges és szükséges is, s Moszkva fenyegetése nélkül is meg kellene valósítani.”
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Borsos és Presser „demokratikus szocializmus” elképzelése még majd
többször is visszaköszön majd a parasztpárti politikai szervezkedés során,
azonban fontosnak tartom leszögezni, hogy a Látóhatár elsı, 1950. novemberi számában megjelent fejtegetések helyt kaptak a lapban, azaz ha nem is
helyeselték, de befogadták a folyóirat szerkesztıi. Nem állt távol tehát a Látóhatártól az a fajta szociális gondolkodás, amely a reform-szocialistákat jellemezte az 1940-es évek végén.
Az irodalmat és a kultúrát az elsı számban ugyanúgy a nyitottság és a kissé érthetetlen keveredettség jellemezte. Azt még meg lehetett érteni, hogy
József Attila Ars poetica címő verse került legelıre, közvetlenül a folyóirat
céljait meghatározó írás utánra, azt azonban már nehezebben lehetett érteni,
hogy milyen szándék vezette a szerkesztıket Eminescu A tegnapokkal fogy az
élet címő versének közlésével. Jóllehet Eminescu költıi felfogásának párhuzamossága Ady költészetével okot adhatna a megjelentetésre, de ennek ellenére inkább az egyedüli nem magyar szerzıként fogalmazható talán meg
inkább jelenléte a lapban. Hasonlóképpen lehet értelmezni Zilahy Lajos egy
regényrészletének közlését is. Az Ararát középsı része a szerzı Dukay családról írt nagyregényének, s közlésével vélhetıleg az irodalmi tolerancia mértékét kívánták a szerkesztık jelezni, bár az is igaz, hogy a közismert és megbecsült Zilahy jelenléte a lapban egyben tekintélyt is kölcsönzött neki.
A belsı szerkesztıi, munkatársi kırhöz tartozott a Babos Imre álnéven,
Bartók és az európai zene címmel tanulmányt közlı Baum Imre is. Baum zenész
volt, így a tanulmány nyilvánvalóan értı interpretálása volt az európai zenei
folyamatoknak és abban Bartók megjelenésének. Ugyanakkor a Bartók nevével a cikkben többször is összekötött „forradalmi” jelzı inkább politikai
retorikának, semmint szakszerő elemzésnek tőnt.
A Látóhatár visszhangja a formai és tartalmi kifogásolhatóság ellenére
igen kedvezı és bíztató volt. Márai Sándor például – aki posilippói magányában távol tartotta magát az emigráció különbözı irányú, és színő csoportjaitól, de ugyanakkor úgy a hazai, mint a nagyvilágban történı eseményekrıl
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igyekezett pontos információkat győjteni – a számára megküldött elsı számról biztató szavakkal emlékezett meg. Ezt írta a szerkesztıknek:
„A bevezetı sorok, a Bartók-tanulmány – amelyre most, amikor a magyarság egyik legnagyobb újkori szellemi értékét odahaza jogosulatlanul
iparkodnak a pártpropaganda szolgálatára kényszeríteni, idıszerően szükség volt – s a folyóirat más közleményeinek általános szempontjai feljogosítják az olvasót a bizalomra, hogy az emigrációs szellemi zőrzavarban a Látóhatár lesz azon orgánumok egyike, mely eredményesen kísérli meg tisztázni a fogalmakat.” 36
Borbándi Gyula felidézte a magyar emigráció történetérıl írott könyvében
Vámos Imrének az elsı szám megjelenése utáni, a jövı nehézségeire utaló
szavait: „…ne essünk a népi írók hibájába, hogy ebben a nagy sakkjátékban
csak a tizenhetedik lépésrıl vannak elgondolásaink”37. Cs. Szabó László a
szerkesztıkhöz írott levelében ezekre a leselkedı veszélyekre figyelmeztetett:
„Folytatni akarjátok a nem tudom hanyadszor szétvert és elárult magyar forradalmat, a mi népünk harcát levegıért s szabad helyért a világban.
Ti »demokratizálási folyamatnak« hívjátok, a forradalom azonban egyszerőbb és ıszintébb szó. S ha elkerülitek, akkor is sok harcotok lesz még az
emigrációban csakúgy, mint otthon, ha – Isten adja – még töretlen erıben
tértek haza. A régi rend megtört Magyarországon, nem lehet visszaállítani.
Ezt az igazságot ’45-ben mindenki elfogadta a hazában s a korábban
Nyugatra menekült magyarok nagy része is. De az orosz–magyar kommunista párt nép- és nemzetölı rémuralma után megint harcolni kell érte.
Ne csodálkozzatok, ha majd sebeket kaptok, s ne legyetek megsértve.”38
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A Rómában megjelenı Katolikus Szemle szerkesztıje, Juhász Vilmos ezt
írta Vámos Imrének:
„A magyar értékeknek ez a visszaperlése a mai otthoni rezsimtıl, amirıl oly szép sorokat írtál, véleményem szerint a legfontosabb emigrációs szellemi feladatok egyike, persze úgy gondolom, hogy Te is, én is mást értünk
ezalatt, mint egyszerően régi, elkoptatott szólamok szembeszegezését az új
élettelen szólamokkal.”39
A katolikus emigráció szellemi életének jeles alakja, Feketekúty László a
Látóhatár legfontosabb értékének azt tartotta, hogy „különösen megkapott a
folyóirat szelleme és hangja, szinte minden cikkébıl – emigrációs életünkben oly ritka –
pozitívum árad, s hála isten, hiányzik belıle a »belpolitikai« piszkolódás.”
Az új lapot szerencsére nem fenyegette az elhallgatás réme, megjelenésérıl beszámolt a Nyugati Hírnök és a Szociáldemokrata Népszava is. Biztató
hír volt az is, hogy a leuveni Mindszenty Kollégiumban lakó diákok is jelentkeztek a szerkesztıségnél, s igényelték a lap további számait is.
Az elsı szám összeállításánál a szerkesztés munkáját Vámos Imre, Borsos
Sándor és Borbándi Gyula végezte. Mielıtt a folyóirat megjelent volna megállapodtak, hogy a lapot közös tulajdonuknak tekintik. Ekkor még Molnár
József nem vett részt a szerkesztésben, egyrészt mivel kötelezettsége volt az
Új Magyar Útnál, másrészt azért, mert Borsos emiatt nem tekintette a Látóhatár munkatársának. Ugyanakkor Molnár szerepe megkérdıjelezhetetlen a
Látóhatár alapításánál, hiszen például a lap címét is ı javasolta. A tulajdonjog
körüli megállapodás kérdése a késıbb történtek miatt lesz érdekes. Az alapítók ekkor még teljes bizalommal voltak egymás iránt, s meg sem fordult a
fejükben, hogy majdan milyen érdemeket jelent majd a lap alapításában való
részvétel, s milyen vitákat gerjeszt annak eldöntése, hogy ki milyen áldozatot
vállalt az indulásnál. Mindannyian saját megtakarított, félretett pénzüket áldozták a megjelentetésre, írásos szerzıdést sem akkor, sem késıbb nem kö-
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töttek. A folyóirat képviseletében Borsos és Vámos egymás között ötvenötven százalékban egyezett meg. Vámos lett a szerkesztı, Borsos a felelıs
szerkesztı és kiadó. Nevüknek és szerepüknek feltüntetése nem volt vitatott,
legtöbbet ık foglalkoztak a megjelentetés megszervezésével, ık végezték a
legtöbb munkát, és áldozták a legtöbb idıt a lap megteremtésére. Elınynek
számított, hogy mindketten tartósan Zürichben laktak, s a többiekhez képest
több szabadidıvel rendelkeztek. Borbándi közben a közép-svájci hegyekben
kapott munkát, de a sőrő levélváltásból ı is mindenrıl értesült. A lapban
feltüntetett párizsi postafiókot Borsos egyik Párizsban lakó barátja, a francia
állampolgárságú Farkas László feleségének, Farkas Nicolenek a nevére bérelték ki. Az olvasókkal való kapcsolattartás így persze nehézkes volt, de a levelek egy része közvetlenül Vámos Imréhez érkezett, Borsos pedig ekkor már
Párizsba történı áttelepedését készítette elı, így rendszeresen utazott Párizsba, s elhozta a postafiókba érkezett leveleket.
A lap impresszumában ez az egy cím volt megjelölve, ám az alapítók nagy
ívő tervére vall, hogy félévente négyszeri megjelenést ígértek, s természetesen
a folyóirat példányonkénti árát is feltüntették. Óvatosságukra azért adalék,
hogy az elsı számban még csak féléves elıfizetésre tettek árajánlatot, s éves
elıfizetést egyelıre nem ajánlottak fel. A Látóhatár egy példányáért 1,5 svájci
frankot, illetve Angliában 2 schillinget, az Egyesült Államokban 50 centet
kellet fizetnie annak, aki hozzá akart jutni. Összehasonlításképpen talán anynyit, hogy Borbándi, mint menekült, aki a szállodában amolyan mindenes
volt, 30 frankot kapott havonta, igaz a borravalóból további 100 frankot is
össze tudott hozni havonta. Ez a másfél frank tehát nem jelenthetett akkora
terhet egy munkával rendelkezı emigránsnak, különösen nem azoknak, akik
politikusként valamilyen szervezetben töltöttek be funkciót. Kovács Imre
például havi 150 dollárt a Nemzeti Bizottmány tagjai pedig havi 300 dollárt
kaptak munkájuk javadalmazásaként. Nekik vélhetıleg még a féléves 2 dolláros elıfizetıi díj sem lehetett volna megerıltetı.
A szerkesztık egyébként gondot fordítottak arra is, hogy a lap ne csak
Európában, hanem Amerikában is elérhetı legyen. Az elsı szám impresz61

szumában ezért jelölték meg, hogy légipostai küldést is teljesítenek, de annak
ellenértékét elıre kérték. Nem főztek nagy reményeket ahhoz, hogy az elsı
számra beérkezı elıfizetıi díjakból képesek lesznek a következı számokat
elıállítani, s valóban igen kevés összeg érkezett be a kiküldött elsı szám
után. Ugyanakkor a biztató levelek és a szerkesztıkben gerjedt önbizalom
még sokáig fenntartotta a folyóiratot a megfelelı számú vásárló, elıfizetı
hiánya ellenére.
El lehet mondani ennyi év távlatából, hogy a Látóhatár alapítói naivitásuk
ellenére szerencsések voltak. Vámos Imre nagy reményeket főzött ugyanis az
amerikai politika visszhangjához, s úgy vélte a közéleti-irodalmi teljesítménynyel méltó erkölcsi és anyagi megbecsülést tud elérni a menekült intézményeket támogató pénzügyi körökben. Kovács Imréhez írott levelében úgy
fogalmazott, hogy „…az amerikaiak, kik a politikában is csak üzletemberek elsısorban, azzal fognak szóba állni, akiknél erıt, egy nemzet jövıjének a biztosítékát látják. Ha ezt mi nem teremtjük meg politikánk és a demokratikus front széles alapokon
való kiépítésével, akkor lehet nemzeti komité, vagy kelet-európai parlament, nekünk ott
nem sok keresni valónk lesz.” Sajnos Vámosnak csalatkoznia kellett. Az amerikaiak nem vagy csak részben értették meg, amit a Látóhatár-kör kifejezni
szándékozott, s egyáltalán nem a teljesítmény, hanem a politikai ügyeskedés,
a jó adminisztráció és a hangzatos ígéretek jelentették a támogatás elnyerésének útját. A Látóhatár ezzel nem élt, így a megjelentetés anyagi feltételei még
sok éven keresztül bizonytalanok maradtak. A lap honoráriumot soha nem
fizetett szerzıinek, igaz késıbb, amikor a Szabad Európa Rádió megkezdte
rendszeres magyar nyelvő adását, a mősorba beillesztették az elküldött írások
felolvasását, ismertetését, s a Rádió viszont utalt honoráriumot érte a szerzıknek.
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FOLYTATÁS PÁRIZSBAN
A szerkesztık ügyes húzásuk ellenére tartottak a svájci hatóságok esetleges
fellépésétıl, ezért úgy döntöttek, hogy a lap kiadását hivatalosan Franciaországba helyezik át. Mivel 1950 végén Borsos véglegesen Párizsban települt le,
így a Látóhatár kiadóját is Párizsba regisztrálták. Borsos önmagát, mint tulajdonost jelentette be a francia hatóságoknál, a kiadó igazgatójának pedig azt a
Farkas Nicole, akinek a nevére a postafiókot bérelték. A lap szerkesztése
maradt Svájcban, a közben kiújult tüdıbetegségét a davosi tüdıszanatóriumban kezeltetı Vámos Imre kezében. A lap elıállítása is átkerült Párizsba,
sokszorosítását a fiatal Ekecs Géza, késıbb a Szabad Európa Rádióban Cseke László névvel a fiatalok körében népszerő teenager party szerkesztıje
végezte. Volt egy stencillehúzó, kézzel hajtott gépe, melyen „Talpra Magyar”
címmel egy sokszorosított lapot adott ki, s azon készültek a párizsi megjelenés alatti Látóhatár számok is.
A lap szerkesztısége így viszont két részre szakadt. Vámos Imre a davosi
tüdıszanatóriumban tartózkodott, nagyobb részt hozzá érkeztek a beküldött
írások, a levelezést is ı intézte. A kiadó és felelıs szerkesztı, Borsos Sándor
viszont Párizsban tartózkodott, s ı is igényt formált a lapban megjelenı írások elbírálására, szerkesztésére. Ellentét alakult ki tehát a két impresszumban
is feltüntetett szerkesztı, Borsos és Vámos között. Oka nemcsak az idıt
rabló levelezés, hanem a folyóirat szerkesztése egységes koncepciójának kialakulatlansága is volt. Nem tisztázódott, hogy mi legyen a lap feladata, a politika vagy az irodalom szolgálata. Borsos következetesen politikai orgánumnak képzelte el a Látóhatárt és azt a politikai harcok fegyverének tekintette.
Vámos és a szerkesztésben részt vevı Borbándi inkább az irodalmat helyez63

ték elıtérbe, s bár elismerték a politikai szövegek megjelenésének fontosságát, ám azokat inkább a fogalomtisztázásra és az elvi álláspontok megfogalmazására gondolták felhasználni, s nem a napi politikai ütközések megjelenítésére. Nem egyeztek meg a szerkesztık a hatáskörök elosztásában sem.
Vámos győjtötte be az írásokat, azok elhelyezését a lapban, illetve a kinyomtatást azonban Borsos végezte Párizsban, s felelıs szerkesztıként illetékesnek érezte magát arra, hogy a lap tartalmi mondanivalójába is beavatkozzék.
A szerkesztés ellentmondásai, valamint az elıállítás, a gépelés és tördelés
nehézségei erıs nyomot hagytak a második, 1951/1. szám tartalmán és külalakján is. A szerkesztık elhatározása, valamint a kedvezı fogadtatás kapcsán jelentısen kibıvült a szerzık köre. Megszólalt a folyóiratban Kovács
Imre, kinek megjelenése a hasábokon egyértelmővé és egyben hangsúlyossá
tette a folyóirat szerepét, hiszen jelezte, hogy a lap a népi emigráció politikai
figyelmét élvezi, s egyben összekötötte az európai törekvéseket az amerikai
emigráns szervezetek szándékaival is, mivel Kovács Imre a Nemzeti Bizottmány sajtó és propaganda bizottságának alelnöke is volt egyben. Ugyancsak
írása jelent meg Szabó Zoltánnak, ki szintén a népi emigráció meghatározó
személyiségének volt tekinthetı, igaz az ı jelenléte elsısorban az irodalmi
vonulatot erısítette. Az új szerzık között lehet megemlíteni Sárkány Istvánt
(írói álnevén Komáromi Istvánt) Párizsból, az ugyanott élı Ekecs Gézát,
valamint a zürichi Árvay Józsefet és Zeke (írói álnevén Nyéki) Zoltánt. Az
elsı számban megkezdett A szabadság költıi címő esszéjét folytatta Vámos
Imre, Presser István pedig tovább magyarázta a marxista elméletek buktatóit.
Az irodalmat Ady Endre és egy ismeretlen budapesti költı verse képviselte.
Borbándi Gyula a kommunizmusból kiábrándult hat neves nyugati író (Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright, André Gide, Louis Fischer és
Stephen Spender) nagy feltőnést keltett „The God that Failed” címő könyvét
ismertette olyan színvonalon, hogy bármely nagy nyugati folyóiratban is
megjelenhetett volna. A társadalomtudományi értekezések sorát David
Rousset egy esszéje és Borsos Sándor politikai fejtegetései tették teljessé.
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A Látóhatár második megjelent számának nagyobbik részét még mindig
az értekezı próza tette ki, egyrészt azért, mert a szerkesztıség jóval több
tanulmányt, esszét, kritikát, publicisztikát kapott közlésre, mint irodalmi alkotást, másrészt azért, mert Borsos Sándor szerkesztıi akarata, azaz a politikai szemlélet erısítése érvényesült. Kétségtelen, hogy tartalmában ez a szám
magasabb színvonalat képviselt, mint az elsı, ám távolról sem lehetett még
kialakult szemléletrıl, felismerhetı szerkesztıi elvekrıl beszélni. Továbbra is
túlsúlyos volt a marxista kritika, ami nem lett volna baj, de a bírálat elsısorban szociáldemokrata, s nem népi szemlélető volt. Hiányzott tehát a megalapozott népi irányzatú társadalompolitikai kritika a folyóiratból. Félı volt,
hogy a népi teoretikusok bevonása nélkül teljesen a Presser István nevével
fémjelzett szemlélet és eszmerendszer uralja el a folyóirat társadalomtudománnyal foglalkozó részét.
Az viszont kétségtelen, hogy az ebben a lapszámban megjelent Kovács
Imre írás, A szellem szuverenitásáért–Üzenet Európába címő cikk volt, amely
széles körben ismertté és keresetté tette a lapot, s amely az elsı vitát gerjesztı tanulmánya volt a Látóhatárnak. Kovács a szabadság jövıjérıl, az amerikai közállapotokról, a nyugati világ helyzetérıl, a kis nemzetek sorsáról és a
kivándoroltak Európa utáni honvágyáról elmélkedett írásában. A tanulmány
megszületésének körülményeirıl harminc évvel késıbb ezeket írta:
„Egy New York-i cafeteriában Zilahy Lajossal beszélgettünk a kis
népek sorsáról, ez adta az indítást, aztán elméláztam azon, hogy eltömegesedı és uniformizálódó világunkban mivé lesz a magyarság. Nem mentem
mindjárt haza, felzaklatottan a Riverside Drive-on, ahol laktam, öreg
szilfák alatt bolyongtam éjfélig. A Hudson folyó széles ezüst tükrén a tekintetem lecsúszott a dokkokhoz, egy öblös, tompa hajókürt felbúgott, biztosan újabb menekültek érkeztek. Hirtelen honvágy fogott el Európa után,
szerettem volna Amerika futószalagjáról lekerülni. A cikk nem volt
Amerika-ellenes, mégis emigránsok (egyének és szervezetek) tiltakoztak,
kitessékeltek Amerikából, szinte ugyanazzal az érveléssel, mint a Néma
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Forradalom perében az ügyész: ‘Amerika-gyalázást’ követtem el (a nemzetgyalázáshoz hasonlóan).”40
Kovács Imre fejtegetéseit egyes emigrációs körök arra használták fel,
hogy frontális támadást indítsanak Kovács Imre ellen, követelve a magyar
emigráns közéletbıl történı kiszorítását. Súlyosbította Kovács helyzetét,
hogy ebben az idıben került napvilágra Pap Istvánhoz írott levelének fénymásolata, melyben éles és elítélı szavakkal nyilatkozott a Nemzeti Bizottmány tehetetlen politikusainak helyzetérıl és jellemérıl. Az alig elinduló
folyóirat így azonnal a napi emigrációs politikai harcok közepébe csöppent.
A tanulmány késıbb egyik indoka lett Kovács Imrének a Szabad Európa
Bizottságnál betöltött állásából történı elbocsájtásának, s a Látóhatár természetesen nem hagyhatta szó nélkül az emblematikus politikai vezetıje elleni
támadásokat, azaz foglalkoznia kellett az emigráción belüli összezördülésekkel, vitákkal is. Tagadhatatlan, hogy A szellem szuverenitásáért–Üzenet Európába
címő írás alapozta meg a Látóhatár késıbbi szerepét.
A második szám fogadtatása is kedvezı volt, elismeréssel szólt róla Cs.
Szabó László, különösen Szabó Zoltán bevonását üdvözölve, Presser István
Kovács Imre bátor írását méltatta. A szerkesztıkhöz egyre több kézirat érkezett jelezve, hogy az emigrációban alkotók bíznak a folyóirat folyamatos
megjelenésében, s elismerik annak minıségét.
A második szám Párizsban készült, s 450 példányban látott napvilágot.
Külalakja sokkal több hiányosságot hordozott magában, mint tartalmában,
vagy mint az elsı szám esetében. A megengedettnél sokkal több szedési és
tördelési hiba volt benne, s bizony a sajtóhibák néhány helyen zavarónak
bizonyultak.
Borbándi Kovács Imrének Bielbıl írott levelében felháborodottan számolt be a megjelent lap problémáiról:
„Nem tudom mi a véleményed a Látóhatár új számáról. Engem szinte
fejbe vágott. A rossz, mondhatnám ordenáré kiállítás egészen lerontja azt a
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pluszt, amit az anyag érdekessége és a lapnak mindkét oldalon való nyomása az elsı számmal szemben jelent. A cikkek gépelése olyan pocsék,
hogy alig van példa rá az emigrációs sajtóban, tele hibákkal, ezekbıl származó értelmetlenségekkel. Saját cikkemre alig ismertem rá, mert a gépelési
hibák tömege mellett olyan szerkesztıi „javításokat” fedeztem fel, amelyek
ellenkezı értelmőek, mint ahogy megírtam, a szerkesztı (úgy tudom, hogy
Borsos) olyan „kiigazításokat” eszközölt, melyek nemcsak értelmileg helytelenek, de a kialakult új szöveg nyelvtanilag is hibás. Nem becsülöm túl
az írásomat, nagyon is ismerem hiányosságait, de szinte szégyellem, hogy
ennek a cikknek ilyen közlésben kellett megjelennie. Vámos ugyanezekrıl
panaszkodik, hiszen Sándorunk szerkesztıi tolla még Vámos írását sem
kímélte és így születtek olyan maflaságok, mint a Szabó Dezsı jegyzet
utolsó mondata. Borsos figyelıjének van egy nagyon fontos mondata, melynek értelme éppen ellenkezı, mint ahogy azt ı mondani akarta. Én úgy látom, hogy súlyos bajok vannak a lap körül, mert ilyen módon nem lehet lapot csinálni. Jómagam nem ok és értelem nélkül fáradoztam azon, hogy a
lap szerkesztıségi körét szélesítsük ki, mert bármennyire is tisztelem és becsülöm Borsos képességeit és aktivitását, nem tartom alkalmasnak, hogy –
Vámos betegsége miatt – egyedül birkózzék meg a lapszerkesztés igen sok
szempont figyelembevételét igénylı munkájával.
Nagyon komolyan kell kezelnünk a lap dolgát és rendet teremtenünk,
mert akár akarjuk, akár nem a lapot az emigrációs közvélemény a mi lapunknak könyvelte el és a lapon keresztül bennünket – tehát Téged és a
Te közvetlen politikai barátaid körét – mérnek meg. Azt az igényt, amit
mi joggal támasztunk az emigráció különbözı megnyilvánulásaival, aktusaival szemben, elsısorban magunkkal szemben kell érvényesítenünk. Azt
hiszem, hogy ha Vámos és Borsos komolyan akceptálja - mint ahogy ígérge-
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tik - a mi véleményünket, közös erıvel nagyon jó lapot lehet a Látóhatárból
majd csinálni.”41
A Borbándi által emlegetett hibák valóban szembetőnıek, megengedhetetlenek voltak. A Figyelı rovatban jelzett Szabó Dezsı írás utolsó mondta
például így hangzott: „A Mester hat esztendeje örök álmát alussza. Az új magyar
»honfoglalást« egy süket korban álmodta meg, mely a bolsevizmuson és az úri Magyarországon túl építıkocka lesz.” Talán nem volt igaztalan Borbándi felháborodása a
magyar nyelv és az irodalmi stílus ilyetén meggyalázása ellen.
Vámos Imre egy levélben ezt Borsos hibájának rótta fel, így egyre jobban
elmérgesedett a viszony közöttük. Borbándinak írt 1951. február 23-ai levelében Vámos arról panaszkodott, hogy Borsos sok esetben átírta a cikkeket,
önhatalmúan döntött írások kihagyásáról, s a Vámos által felvetett, a szerkesztıség kibıvítésére tett javaslatot lesöpörte az asztalról, a folyóiratot kettıjük, azaz Borsos és Vámos magántulajdonának tekintette. Szóba került
ugyanis Pap István és Borbándi szorosabb bevonása a szerkesztésbe, melyet
Borsos ellenzett, a szerkesztést továbbra is Vámos és saját maga privilégiumának tekintette. Pap egyébként azt javasolta, hogy a szerkesztıség tagjai
osszák fel egymás között érdeklıdési területüknek megfelelıen a lap oldalait,
mindegyikük kapjon számonként hét-nyolc oldalt, amellyel szabadon rendelkezhet. Borsos ezt mereven elutasította, de Vámos sem fogadta el. Az említett, Borbándinak írt levelében, Vámos kifejtette nézetét a lap szerkesztésének folyamatáról, gondjáról:
„Az én álláspontom mindkettıvel ellentétes. [mármint Borsoséval
és Papéval is: a szerzı megjegyzése] Sanyié diktatórikus, Pistáé
anarchista. Egyikkel sem lehet folyóiratot szerkeszteni, mert az elıbbivel
odajutunk, hogy sohasem lesz anyagunk idıre, az utóbbi pedig valóban
vegyesfelvágott lenne. Az én álláspontom az, és ezt keresztül is fogom vin-
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ni, hogy mindannyiunkat be kell vonni az intenzív munkába, s ne annyira
a jogokat, mint inkább az elıttünk álló munkát emlegessük.”42
Vámos határozott és ellenvetést nem tőrı kijelentése mindenesetre furcsa
és elgondolkodtató, mivel neki semmilyen szerkesztıi tapasztalata nem volt
folyóirat szerkesztésérıl, s az is érthetetlen volt, hogy miért akarta Pap Istvánt bevonni a szerkesztésbe, ha felfogását a lap készítésérıl nem helyeselte.
Kovács Imre, értesülve az ellentétrıl, szerkesztı bizottság felállítását javasolta, de az európaiak ekkor még nem foglalkoztak komolyan a gondolattal, bár
mindegyiküknek voltak jelöltjeik a bizottságba, ám lekötötte figyelmőket a
következı szám összeállítása. Bár szükséges lett volna, személyes megbeszélésre sem tudtak összejönni, mivel Borsos nem mozdult ki Párizsból, Vámost betegsége Davoshoz kötötte, Borbándi pedig a távoli Biel városában
kapott munkát, így nem tudott elutazni Davosba. Borbándi és Kovács is
felvetette a szerkesztésben járatos Molnár József bevonását, amit viszont
Vámos ellenzett kategorikusan, mivel az a külvilág számára azt jelezné, hogy
az addigi szerkesztık, ı maga és Borsos rossz munkát végeztek. Vámos
Borbándinak és Kovácsnak írott leveleibıl az világlik ki, hogy hajlamos volt
már abban az idıben is saját munkáját túlértékelni, a lap létét elsısorban az ı
munkája gyümölcsének tekinteni. A Vámos és Borsos közötti ellentét, amit
talán inkább befolyás miatti harcnak lehet tekinteni, beárnyékolta az 1951.
évi második szám elıkészületeit.
Az 1951. év második számában, mely a március-április jelzetet viselte még
inkább megmutatkoztak a szerkesztési-tördelési problémák. Mivel márciusban készült, ezért vezérfonala az 1848-as forradalomra és szabadságharcra
való megemlékezés volt. Ebben a számban már kettéválasztották a szerkesztık a szépirodalmi és a társadalomtudományi írásokat, a lap elsı harmadában
szépírói anyagokat közölve. Így kerülhetett a lap élére Ady Petıfi nem alkuszik
címő remek írása, utána mindjárt Petıfi A XIX. század költıi címő verse. Ezt
követte nyolc oldalon Jókai Mór Pán Jellasics címő, a királyi családról készült
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verses szatírája. Vámos Imre Petıfi ma sem alkuszik címmel befejezte A szabadság költıirıl készített sorozatát. Ekecs Géza Kossuth karcolatokat közölt,
és Ady Endre A márciusi naphoz címő verse zárta az irodalmi blokkot.
Ebben a számban jelentkezett elıször írással a Pittsburghban élı és ott
tanító, külpolitikai kérdésekben eligazítani tudó Borsody István. Tanulmányában az amerikai külpolitikai vitáról, a „great debate”-rıl számolt be, mely
az Egyesült Államok és a világ egyéb hatalmainak viszonyát elemezte. A hazai szépirodalom is helyet kapott ebben a számban Déry Tibor otthon nagy
vihart keltett A fehér pillangó címő novellájával, melyhez Kelemen Imre írt
elemzı értékelést.
Bán Antal volt miniszter, a londoni székhelyi szociáldemokraták vezetıje
a nemzetközi helyzetet tekintette át Szocialista szemmel címő írásában. Ellentétben a régi agrárszocialista ellenes szociáldemokrata nézetekkel – nyilván
Borsos Sándorral kötött szövetségének megfelelıen – tanulmányában már
azt vallotta, hogy „a magyar demokráciáért a szocialisták a paraszti politika képviselıivel egyetemben felelısek”. Továbbra is megjelent tehát a szociáldemokrata világnézet, s a nemzetközi politika elemzését ismét ennek a szemléletnek alapján értékelte a Látóhatár.
Borbándi Gyula, André Gide-re emlékezett az író halála alkalmából, Farkas László pedig a Schuman-tervet ismertette. Kovács Imre A szellem szuverenitása címmel közölt elızı cikkét átvette a Pittsburghban szerkesztett Magyar
Bányász címő lap. Kovács az ellene felhozott vádakra az Amerikai Magyar
Népszava hasábjain válaszolt, a Látóhatár onnét vette át és Amerika és a kisnépek címmel közölte. Kovács válaszában felvetette a kérdést, hogy az emigránsoknak jogában áll-e „a szabad Amerika felett véleményt nyilvánítaniuk, vagy
bírálatot mondaniuk”. Ellentétben a jobboldali emigráns politikusokkal azt
vallotta, nem hinné, hogy Amerika kormánya a nyugati partnereitıl, vagy az
emigráns politikusoktól „feltétel nélküli együttmőködést” várna el.
Irodalmi és tudományos tájékoztató címmel elindította a lap kritikai rovatát, melyben Vámos Imre és a Kassai Csaba álnéven publikáló Skultéti Csaba
egy-egy kritikáját közölték.
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Ennek a számnak a tördelése tragikusra sikeredett. Ekecs Géza Kossuth
karcolatainak záró mondatait a kezdı mondatokkal szemközti oldalra helyezték el, a lap majdnem egyötödét irodalmi idézetek, klasszikus szövegek felidézése töltötte ki. Azt az érzetet keltették ezek a töltelék elemek, mintha a
szerkesztıknek nem állna elegendı anyag a rendelkezésére, nem is beszélve
arról, hogy véletlenszerő elhelyezésük összevisszaságot tükrözött, megbontotta a komoly tartalmi mondanivalóval összeállított oldalak rendjét.
Borbándi 1951. május elején Kovács Imrének írott levelében ismét elégedetlenségének adott hangot a lap szerkesztésében megjelent visszásságok
miatt.
„Vasárnap itt volt Vámos Imre. Ismét leültünk beszélgetni a Látóhatár ügyében. Fıleg Molnár Jóskának a szerkesztésbe való bevonásáról volt
szó és most sem sikerült a köztük lévı módszerbeli ellentéteket elsimítani.
Megítélésem szerint Borsos és Vámos nem hajlandó a Látóhatár szerkesztésébe másokat is bevonni (meg kell jegyezni, hogy csak Molnárról lenne
szó), annál is inkább nem, mert most már nem csak a munkán, hanem a
sikeren és elismerésen is osztozni kellene. A vasárnapi beszélgetés is eredménytelen maradt és a szakadék, mely Borsos-Vámos és Molnár között
van, még csak mélyült. Igen szerencsétlen helyzetnek tartom a mi mostani
állapotunkat: a külsı nyomás nemhogy közelebb hozna egymáshoz, hanem
belsı ellentétek élesztésével és mélyítésével gyengítjük magunkat. Akkor
amikor nagy igényekkel fellépı szellemi mozgalom elinditàsáról, annak
életben tartásáról és fejlesztésérıl beszél mindenki, arra sem vagyunk képesek, hogy a mi kis csoportunkat együtt tartsuk. Úgy látom, igen sok barátunk a közös munkát, az együttmőködést, a szolidaritást csak olyan módon tudja elképzelni, ha ennek irányát İ szabhatja meg és a vezetés jogát
magának vindikálhatja. Pedig minden együttmőködésnek elıfeltétele, hogy
az érdekeltekben legyen meg a kompromisszumra való hajlandóság és a
többség véleményéhez való igazodás készsége. A demokrácia magatartás
kérdése elsısorban és ezt a demokratikus magatartást nincs joga másoktól
követelnie annak, aki képtelen ilyen magatartásra. A Látóhatár ügyében is
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alakult ki ilyen többségi vélemény – mivel a szerkesztık erre való
kivànsàgukat kifejezték – és mégsem sikerült ennek érvényt szerezni, mert
ez jelen esetben személyi érdekekkel ellenkezik. Így vágják fejbe az egyéni
érdekek, csoportunk egységének és zavartalan személyi kapcsolatainkhoz
főzıdı érdekeinket.”43
Borbándi jól ismerte fel az ellentétek mozgatórugóit. A Látóhatárhoz egyre többen adtak le írást, kiterjedt levelezést folytatott Vámos, így egyre fontosabb lett számára, hogy egyedül ı álljon kapcsolatban a szerzıkkel. Számára ez az érvényesülés lehetıségét jelentette, saját karrierjének kulcsát látta
benne. Osztozni nem akar a sikerességben, magának akarta lefölözni annak
eredményét. Borsos szeme elıtt viszont más lebegett. Ekkor ı már egy új
típusú párt, a szociáldemokraták és a parasztpártiak szövetségébıl létrejövı
szocialista pártot látott maga elıtt, s a Látóhatárt ennek a koncepciónak a
szolgálatába kívánta állítani. Borsos politikai karrierrıl álmodott, s úgy vélte a
lap megfelelı ellensúlyt jelent számára Kovács Imrével szemben, amennyiben az új párt vezetésének eldöntésére kerül a sor.
Az 1951-es év folyamán kezdett kialakulni az az írói gárda, amely megalapozta a folyóirat majdani elismertségét és tekintélyét. Nagy nyereségnek volt
elkönyvelhetı, hogy az Egyesült Államokban élı Jászi Oszkár, a jeles politikai gondolkodó és író, a Huszadik Század hajdani szerkesztıje, eléggé korán
felismerve a folyóirat céljainak jelentıségét és minıségre törekvését, már
1951 tavaszán felajánlotta szerzıi közremőködését és szervezıi képességét.
Az elkövetkezı években számos jelentıs tanulmányt írt a Látóhatárba és
csak az ötvenes évek közepén kezdıdı súlyos betegsége, majd 1957. februári
halála akadályozta meg abban, hogy elkezdett memoárjait folytassa és befejezze a Látóhatár hasábjain.
1951-ben, a harmadik számban jelent meg Jászi Oszkár elsı tanulmánya a
Látóhatárban Kelet és Nyugat harca címmel. Jászi Oszkár felkérése a lapban
történı megjelenésre már az elsı számok tervezésénél is felmerült, ám ıt
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csak Kovács, Molnár és Borbándi ismerte. Az Ohio állambeli Oberlin várásában élı Jászi visszavonult a közélettıl, ám befolyása – személyes kapcsolatai, levelezıpartnerei révén – mind az emigrációs körökben, mind az amerikai politikai körökben jelentısnek volt mondható.
Még 1948 nyarán Kovács Imre is hozzá fordult segítségért, amikor helyzetének rendezését és politikai szerepének megerısítését remélte Jászitól.
1948. július 5-én Zürichbıl írt levelében keserően panaszolta Jászinak:
„Nyolc hónapja hagytam el Magyarországot, mert nem tudtam többé
közösséget vállalni azzal ami otthon történik. Vérmes reményeim az emigrációt illetıleg nem voltak, nem gondoltam arra, hogy Amerika tárt karokkal fogad minden menekülıt, s azonnal gondoskodik róluk, nagyon is
jól tudtam és tudom, hogy Nagy Ferenc és Pfeiffer Zoltán „kifutása” inkább üzleti szempontokból és talán pillanatnyi politikai érdekekbıl történt: a színtelenebb vagy simábban menekülı politikus vajmi keveset érdekli ıket. Én nem azért jöttem el Magyarországról, hogy szenzációt keltsek:
egész egyszerően egy helyzet konzekvenciáit vontam le, mert elveimmel nem
egyezett az a politika, amelyiket Rákosiék csinálnak. Nincs bennem keserőség, tisztán és világosan látom Középeurópa és benne Magyarország tragédiáját, ami elkeserít, az az a közöny amivel Amerika kezeli az európai
politikai kérdéseket. Ha a világ sorsát a profitra bízzuk, egyes kérdéseket
akként értékelünk ki, hogy gazdaságilag mit jelentenek, akkor Európa
többé nem lehet érdekes.”44
Kovács levelében felvetette Jászinak, hogy egy memorandumban összefoglalná parasztpárti elképzeléseit, s ennek támogatását kérné az idıs tudóstól. Jászi szinte postafordultával válaszolt, megértıen és elfogadólag nyilatkozva Kovács helyzetértékelésérıl, támogatásáról biztosítva Kovács Imrét és
politikai elképzeléseit:
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„Ha az Önök emigrációs szervezete az Ön által jelzett elvek alapján
csakugyan megalakulna, én a legnagyobb rokonszenvvel támogatnám azt
kívülrıl. Mint közel két évtizede amerikai állampolgár, én nem lehetnék
egy emigrációs csoport tagja, de szívesen hívnám fel rá az amerikai közvélemény figyelmét. Utóbbi idıben sokat foglalkoztam magyar problémákkal
és az amerikaiak is tudják, hogy nem vagyok elkötelezve semmiféle csoportnak. Ha a memorandumot megírnák, fıleg két szempontot kellene kidomborítani: Az egyik, hogy miért tartják rossznak az amerikai külpolitikát; a másik, hogy Önök szerint mit és hogyan tehetne jobban Amerika?
Ezek mellett fel kellene hívni a figyelmet az emigráció veszélyeire és kisiklásaira.”45
Jászi megkeresése tehát nem elızmény nélküli volt, s a szerkesztık – Kovács Imrével a hátuk mögött – joggal reménykedhettek a pozitív visszajelzésben. Vámos elküldte neki az elsı két számot és március végén levélben
írást kért tıle a Látóhatár részére. Jászi postafordultával válaszolt: „… a Látóhatár két száma … úgy hatott rám , mint egy szép ígéret és élı remény nagyon sok
sötétség és rövidlátó múltba kacsintás közepette. Boldogan látom, hogy az Önök lapja
nemes idealizmus és a tényeket megértı realizmus terméke. Szívbıl kívánok kitartást,
töretlen bátorságot és komoly sikert, az olcsó taktikai sikerek megvetésével.”46 Nemcsak
elismerı szavakkal illette a folyóiratot, de újabb szerzıket is ajánlott a szerkesztık figyelmébe, s kihangsúlyozta, hogy barátainak is ajánlani fogja elıfizetésre a színvonalas lapot. Érdekessége Jászi levelének az a pontos helyzetértékelés, amit Kovács Imre vitatott cikkével kapcsolatban megfogalmazott:
„Kovács Imre szép munkáját nagy figyelemmel kísérem: Ellenségei szeretnék elnyomni s
ezért rohanták meg az Önök által közölt cikke miatt. Nyilván már kezdenek félni tıle,
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ami jó jel. Az amerikai kép, amit megfestett nem volt teljes, de csak a rosszhiszemőség
olvashatott ki belıle ellenszenvet Amerikával szemben.”47
Jászi valóban fontosnak tartotta megjelenését a Látóhatárban, egy hónappal késıbb már küldte is tanulmányát, melyben a marxizmus, a szocializmus
valamint a kommunizmus elméletét és gyakorlatát elemezte, a szovjet imperialista törekvések veszélyeire figyelmeztetett, és felvetette annak kérdését,
hogy milyen módszerekkel lehetne azokat megállítani.
Az 1951. május-júniusi számban Jászi tanulmányát József Attila A Dunánál címő verse, illetve Borsody Istvánnak a Habsburg monarchia összeomlásáról készített hosszabb írásának elsı része követte. Ebben a számban szólelt
meg a Látóhatár hasábjain Mikes Imre, Gallicus írói álnéven, illetve Bolgár
László és Dékány Károly.
Ez a szám már letisztultabb tördeléssel, külalakkal jelent meg, elmaradtak
Borsos klasszikus idézetei, egyre méltóbb lett a belsı értékekhez a lap külsı
megjelenése. Ugyanakkor Borsos egyénieskedı szerkesztıi módszere újabb
összezördülést eredményezett, ezúttal Borbándi és Borsos között. Borbándi
szóvá tette és sérelmezte, hogy Borsos olyan változtatásokat írt bele
Borbándi cikkébe, melyeket ı vállalni nem tudott, s ezért a következı számban azok helyreigazítását igényelte. Borsos nem válaszolt Borbándi igényére,
s ezért súlyos ellentét támadt közöttük. Kovács Imrének írott levelében
Borbándi errıl így számolt be:
„Sajnálatos tény, hogy csoportunk sok baja mellé egy másik is társult.
Ez pedig az én vitám Borsossal. Legutóbbi tanulmányomba olyan megállapítást suszterolt bele, amit nem vállalhatok, és amely ellenkezik cikkem felfogásával. Még mindig nem tudtam elérni, hogy ezt a szerkesztıség helyesbítse (Vámos természetesen készségesen hozzájárult ehhez, Borsos még
mindig nem adott választ) Nem tudom, hogy ilyen körülmények között hogyan mőködhetem együtt a lappal. Ismét le kell szögezzem, hogy Borsos
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erényei és ügyessége ellenére nem alkalmas a lap szerkesztésére. Kár pedig
ilyen szerencsétlen baklövésekkel elrontani a Látóhatárt, amelyben pedig
annyi lehetıség van, hogy igazán jó lappá legyen.”48
A helyreigazításra azonban nem került sor, mert a Párizsban megjelenı
negyedik szám nyomtatásban jelent meg, elıször a Látóhatár történetében. A
nyomtatott megjelenés anyagi forrását a francia szociáldemokraták biztosították, kijárásában Borsos Sándornak kétségtelen érdemei voltak. 1951 nyarán Berlinben tartották a Világifjúsági Találkozót, s erre a Látóhatár addig
megjelent számainak írásaiból egy 32 oldalas válogatást tudtak összeállítani és
kinyomtatni. A lap bemutatását Borsos Sándor tette meg, elsı helyen közölt
Üzenet haza címő írásával. Bár a lapban mind Kovács Imre, mind Jászi vagy
Borsody István írásai is szerepelnek, nagyobb hatásról nincs ismeretünk.
Egyáltalán nem biztos, hogy az eljutott a VIT magyar küldötteihez, s nem a
delegációval kiérkezett titkosrendırök kezébe került, akik természetesen
elkobozták azokat. Borsos bevezetı írásának stílusa és minısége is sokat
rontott az esetleges kedvezı fogadtatás elérésében. Fellengzıs, nagyhangú,
kioktató szavaival inkább rémisztett, semmint vonzott.
A Látóhatár nyomtatott formában azonban egészen másképpen festett.
Letisztult, tiszta megjelenése, olvasható és szépen rendezett címei és sorai
már egy valóban minıségi megjelenés körvonalait ígérték. Sajnos azonban ez
csak egyetlen szám erejéig maradt így, a következı, az év utolsó megjelent
szeptember-októberi jelzést viselı lapja ismét sokszorosított, stencilezett
formában látott napvilágot.
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1951 nyarán sorsdöntı változások zajlódtak le az európai népi emigráció
körében. Mikita István végérvényesen elhagyta Európát. A Svájcban és Párizsban tartózkodókat egész nyáron a Szabad Európa Rádió magyar tagozatának megalakítása körüli hírek tartották lázban. Köztudomásúvá vált, hogy a
rádió magyar adásai Amerikában már augusztusban elindultak, illetve, hogy
az európai telephely Münchenben lesz. A parasztpártiak azt remélték, hogy a
Rádió alkalmazottaiként megszabadulnak a veszıdséges munkakereséstıl,
anyagi biztonságot tudnak maguknak teremteni, s azzal foglalkozhatnak,
amivel foglalkozni szeretnének, azaz az újságírással. Vámos, Borsos, Molnár
és Borbándi is pályázott a Rádiónál betöltendı szerkesztıi állásra. Kovács
Imre minden segítséget megadott nekik, lobbizott érdekükben a rádió amerikai központjában, s mikor nyilvánvalóvá vált, hogy Dessewffy Gyula, a Kis
Újság volt fıszerkesztıjét nevezik ki a magyar osztály élére, személyes levélben is megkereste ıt parasztpárti társai érdekében. 1951. augusztus 14-én
New Yorkból az alábbi levelet küldte volt ismerısének Dessewffy Gyulának:
„Remélem, jó emlékeiddel gondolsz rám, s nem az a néhány összekoccanásunk befolyásolja a viszonyunkat részedrıl, amelyek a szokásos politikai
vitatkozások vagy nézeteltérések határát soha sem lépték át. İszintén gratulálok müncheni megbízatásodhoz és engedd meg, hogy egy igen jó barátomra, akit érthetetlentıl mindenütt negligálnak, felhívjam a figyelmedet.
Molnár Józsefrıl van szó (Heidwiesenstrasse 14. Zürich, 51.) akinek a
nevét biztosan hallottad, igen tehetséges újságíró s meggyızıdésem szerint jó
hasznát vennéd a rádiónál.
Igen leköteleznél, ha érintkezésbe lépnél vele, kérnél tıle néhány script-et
s megítélnéd, hogy valóban nem tévedek, amikor ıt a rádió szerkesztıségi
munkára a legalkalmasabbnak tartom. Három éve jött el Magyarországról, azóta kımővesként dolgozik Zürichben, erısen lestrapált állapotban
van, ennek ellenére mégis igen élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. Az
Új Magyar Útban vagy a Nyugati Hírnökben olvashattad a cikkeit.
Jól esne egyszer Tıled hallanom az európai helyzetrıl és a müncheni tervekrıl. Még a régi jó békeidıidbıl emlékszem üdítı analíziseidre, amelyek-
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kel, ha nem is értettem mindig egyet, pontos megállapításaid és koncepciózus
szemléleted mindig imponált nekem.”49
Kovács azt ajánlotta társainak, hogy önéletrajzukkal és írásaik másolataival jelentkezzenek be a new-yorki központnál. Az Európaiakat elkeserítette,
hogy hónapokig nem kaptak választ jelentkezésükre, de 1951 nyarának végén
felgyorsultak az események és többüket is Münchenbe invitálták. Elsınek
Borbándi Gyula kapta meg behívóját 1951. augusztus 20-án:
„Jelenléte Münchenben kívánatos a Szabad Európa Rádió magyar osztályát érintı megbeszélésen, kérem, jöjjön költségünkre, az Ön részére lehetséges legkorábbi idıpontban.”50
Borbándi 1951. augusztus végén utazott Münchenbe, ahol közölték vele,
hogy augusztus 30-ától már munkába is állhat az ifjúsági mősorokat készítı
szerkesztıségnél. İ lett a magyar osztály 34. tagja, de folyamatosan érkeztek
az új munkatársak, s végül 1951. október 6-án az egész napos adások indulásakor 64-en alkották a magyar osztály létszámát. A Látóhatár alapítói közül
behívót kapott a müncheni rádióhoz Borsos Sándor, illetve a szerzık közül
Ekecs Géza, Bikich Gábor, Sárkány István. Meghívást kapott Szabó Zoltán
és Márai Sándor is. Szabó augusztus végétıl Münchenben tartózkodott, neki
Dessewffy fontos szerepet szánt a magyar osztály megszervezésében és a
mősorrend kialakításában. Szabó Zoltán nagy lelkesedéssel és kedvvel vetette
bele magát a rádiós munkába, mely ismeretlen volt elıtte, de az idı múlásával észrevehetı volt, hogy a napi szerkesztıségi robotot nehezen viselte, s
inkább a nyugodtabb légkörrel kecsegtetı londoni lakóhelyén végezne munkát a rádiónak. Így Szabó a Szabad Európa Rádió londoni tudósítója lett.
Márai Sándor október 1-jén, Olaszországból jövet érkezett meg Münchenbe, ahol két hetet töltött el. Márai indította el a rádióban a Vasárnapi
krónika címő sorozatot, illetve a Rádióegyetem címő mősorfolyam tervezésében
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is részt vett. Rövid idı múltán visszatért - állandó külsı munkatársi szerzıdéssel - lakóhelyére, a Nápoly melletti Posillipóra. Márai heti irodalmi felolvasásai egyfajta szellemi légihidat teremtettek számára elhagyott hazájával.
Mint a magyarok lelki társa öntötte honfitársai szívébe a bátorságot és a kitartást az éteren át, éveken keresztül. 1951 karácsonyán a Szabad Európa
Rádió A kassai polgárok rádióváltozatát közvetítette. Kezdı sora az egész
magyar emigráció számára példát mutatott: „Mindig nyugatra menj. És ne feledd
soha, hogy keletrıl jöttél.” Márai azonban 1952 elején kitelepült Amerikába, s
kapcsolata mind a Rádióval, mind a Látóhatárral megszakadt. A Látóhatár
szerkesztıinek írott levelében azzal indokolta visszavonulását, hogy írásait
már csak könyvformában szeretné megjelentetni.
Alkalmazási ígéretet kapott Vámos Imre is egy késıbbi idıpontra. Gombos Gyula ugyancsak mehetett volna a rádióhoz, de az ajánlat nem volt megfelelı számára, így Svájcban maradt, majd kivándorolt az Egyesült Államokba. Borsos elutazott Münchenbe, de igényeit nem elégítette ki a felajánlott
szerkesztıi állás, elvesztette érdeklıdését és kedvét a rádiózás iránt, visszatért
Párizsba, még mielıtt munkába állhatott volna. Molnár József végül nem
kapott behívást, kihagyták a müncheni csoportból, de azzal az ígérettel, hogy
máshol kívánják igénybe venni a munkáját. Egy idıre Dessewffy Gyula helyére került az amerikai hadsereg európai tájékoztatási szolgálatához. Bár
még hónapokig bizonytalanságban élt, míg elfoglalhatta az állást Augsburgba, de végül az ı munkája és jövedelme is rendezıdött, 1952. március 1jével. Vámos Imre 1951. december elején elhagyhatta a davosi szanatóriumot
és megkezdhette munkáját a Szabad Európa Rádiónál, ahol akkor már
Borbándi rovatszerkesztıként dolgozott. Gál Mihályt késıbb, 1952. augusztus végén, felvették ugyan a Rádió szerkesztıségébe, de október elején ı
elhagyta a rádiót, Hollandiába költözött, s a továbbiakban majdhogynem
teljesen kivonult a csoport tevékenységébıl, abbahagyta a politikai-közéleti
munkát.
A Látóhatár szerkesztıinek a Szabad Európa Rádióban történı foglalkoztatása több szempontból is ígéretesnek és elınyösnek látszott. A SZER-nél
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történı alkalmazásuk biztos jövedelmet, kényelmes megélhetést biztosított
számukra, egyúttal mindannyian egy városban, Münchenben telepedhettek
volna le, azaz megszőnt volna a szerkesztıség földrajzi megosztottsága. Az is
elınyösnek látszott, hogy, mint a rádió szerkesztıi lehetıséget tudtak biztosítani barátaiknak, szerzıiknek arra, hogy írásaikkal megjelenhessenek a Rádió hullámhosszán, márpedig a Rádió honoráriumot fizetett a szerzeményekért, ellentétben a Látóhatárral. Az elkövetkezendı években a Látóhatár
soha nem fizetett a megjelent írások szerzıinek honoráriumot, ám azokat
igyekezett elhelyezni a Rádió valamelyik mősorában, és ezáltal a szerzık nem
is kevés honoráriumhoz jutottak.
Még Borbándi Münchenbe utazása elıtt, 1951. augusztus 25-26-án Davosban szerkesztıi megbeszélést tartottak a Látóhatár szerkesztıi. Vámos
Imre a nyár elején a davosi tüdıszanatóriumban sikeres operáción ment át,
és minden remény megvolt, hogy az ısz folyamán elhagyhatja a svájci üdülıhelyet. a szerkesztıségi értekezleten négyen vettek részt: Vámos Imre,
Borsos Sándor, Molnár József és Borbándi Gyula. Vámos és Borsos kibékült
Molnárral, és akkor már mind azon a véleményen voltak, hogy be kell vonni
ıt a szerkesztıségi munkába. Molnár szerepe késıbb egyre meghatározóbbá
vált a folyóirat életében. Két napon át tárgyaltak Davosban, megkíséreltek
minden fontos kérdést áttekinteni. Elégedettek voltak a folyóirat írásaira
beérkezett reakciókkal, ugyanakkor elismerték maguk között a tévedéseket,
melléfogásokat, hibákat és fogyatékosságokat is. Ellentét fıleg az irodalom
szerény megjelenése és a politika túltengése kérdésében merült fel. Éles szóváltás alakult ki – Molnár József emlékezete szerint – Borsos arrogáns és
önkényes szerkesztıi magatartása miatt. A megbeszélésen végül megállapodtak abban, hogy együtt kell dolgozniuk, s a folyóiratot közös tulajdonuknak
tekintik. Elhatározták, hogy az ügyintézést elosztják a négy szerkesztı között, s a biztos egzisztencia reményében, a VIT-re készült szám külalakjának
minıségét megismerve arról is döntöttek, hogy minél elıbb megpróbálnak
átállni a nyomtatott formátumra. Újra szóba került Kovács Imre javaslata, s
elfogadták, hogy a folyóirat élére széles merítési körbıl felálló szerkesztıbi81

zottság kerüljön. Döntöttek arról is, hogy a lapot továbbra is ketten, Borsos
Sándor és Vámos Imre jegyzik. Elsı alkalommal merült fel annak igénye és
lehetısége, hogy anyagi támogatást igényeljenek a megjelentetéshez, s úgy
döntöttek, hogy a nyomtatott formára történı átálláshoz támogatásáért az
1950 nyarán amerikai kezdeményezésre Nyugat-Berlinben alapított Congress
for Cultural Freedom nevő nemzetközi értelmiségi szervezethez fordulnak.
Sajnos a szervezet támogatását nem nyerték el.
A Münchenbe érkezett népiek már augusztus 30-án és 31-én összeültek
megbeszélni a Látóhatár további sorsát. Tisztázódott, hogy Molnár és Vámos egyelıre nem tud Münchenbe költözni, így Szabó Zoltán, Borbándi és
Borsos egyeztette a lap Münchenben történı szerkesztésének részleteit. Október elején Vámos is el tudott menni néhány napra Münchenbe Davosból, s
Márait is bevonva szélesebb körben folyt az egyeztetés. Márai igen lelkes
volt, és sok jó tanácsot adott. A folyóirat jövıjét illetıen mindnyájan bizakodók voltak. A kezdetektıl fontosnak tartották angol-német nyelvő számok
kiadásának szükségességérıl is. Beszéltek az adminisztráció és a terjesztés
megjavításáról. Vámos azt akarta, hogy ezt én Borbándi végezze, esetleg Gál
Mihály segítségével, aki ugyancsak várt a müncheni meghívásra. Az adminisztrációhoz Borbándinak sem kedvem nem volt, sem alkalmasságát nem
érezte megfelelınek rá, Molnár Józsefet javasolta maga helyett, aki amint
körülményei megengedték, ezt a munkát el is vállalta, és szerzıi közremőködésével párhuzamosan el is végezte.
A Látóhatár Párizsban készült utolsó, ötödik (1951. szeptemberi–
októberi) számának két legjelentısebb és legmaradandóbb közleménye Márai Sándor Halotti beszéde és Kovács Imre levele C.D. Jacksonhoz, a Szabad Európa
Bizottság akkori elnökéhez. Márai verse az otthoni élettıl, a magyar nyelvtıl
és irodalomtól elszakadt emigráns író reménytelenségét és keservét példázza
a legmagasabb irodalmi színvonalon, Kovács Imréé az emigráns szellemi
ember és politikus kiszolgáltatottságának dokumentumértékő, elıremutató
tanúságtétele.
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KIS KITÉRİ – HALOTTI BESZÉD
Eseményszámba ment Márai Sándor nevének megjelenése. Sajnos, közremőködését rövid idı után megszüntette, azzal az indoklással, hogy a jövıben
mőveit, mondani- és írnivalóit, beleértve naplójegyzeteit, kötetekben teszi
közzé. Márai a Halotti beszéd címő költeményét naplójának adatai szerint 1951
nyarán írta. Érdekes, hogy a minıségi irodalom iránt elkötelezett polgári
költı, szépíró mennyire el- és befogadta a Látóhatár törekvéseit, szembetőnı
hiányosságai ellenére. Szerepet játszott talán ebben az is, hogy annak az évnek a nyarán Márai sorsfordító döntés elıtt állott, választania kellett az Amerikába történı áttelepülés, vagy az európai tengıdés között. Naplójába dilemmájáról ezt jegyezte fel:
„Az amerikai utazás - számtalan ugrató és akadály ellenére - kezd
életnagyságú közelségbe kerülni. Meglepetéssel látom, hogy nincs bennem
már olyan ellenkezés az úttal szemben, mint volt még néhány hónap elıtt.
Európa a haza, - de ez a haza, most így inkább reménytelenség, mint haza. Ezenfelül oly mérgezett ez a gyönyörő, szegény Európa: a tisztességtelenség kemény oltásával mérgezték át ezek a gonosztevık. Valószínőleg
Amerika is tisztességtelen, de talán nem ilyen kicsinyesen. A feladat ez:
kimenni Amerikába. Állampolgárságot szerezni. Valamilyen közömbös
munkaterületen megkeresni azt a havi 200 dollárt, amibıl meg lehet élni.
Megszervezni az életet úgy, hogy napjában legyen három óra, ami csak az
enyém. Tehát: egy óra séta. Egy óra bensıséges, figyelmes olvasás. Egy óra
írás. De csak magamnak, a fióknak, nyilvánosság szándéka nélkül. Ha
ezt a legutolsó órát meg tudom kapni Amerikától, akkor nem megyek ki
hiába”. Az ügyintézés bürokráciájának labirintusában egyre foszlanak il83

lúziói. „Amerika számomra nem lehet más, mint menekvés itteni veszélyek
elıl és önkéntes vállalása nagy odaáti veszélyeknek; az elprolisodásnak, a
szellemi ember és a szellemi munka teljes megvetésének, a rágógumis embertelen lelketlenségnek… Ha nem sikerül a kijutás, ez nagy baj lesz. De ha
sikerül, az is nagy baj lesz. Itt már csak az Isten segíthet”51
Márai Halotti beszéd címő versével, amely nagy feltőnést és visszhangot
keltett, hamarosan széles körben ismertté lett. A közlés elıtt Vámos Imréhez
írott levelében Márai figyelmeztette a szerkesztıket verse esetleges vitatott
fogadtatására. A versrıl valaki – írta Márai Vámosnak – azt mondta neki:
„túlságosan pesszimista”. Márai válaszolt:
„Ez igaz. De most nem írhattam mást. Más kérdés, amit olvasóm felvetett: a magyarság mostani állapotában, amikor lét és nemlét kérdéseivel
vívódik minden magyar, helyes-e közzéadni egy verset, melynek címe Halotti beszéd, s a tartalma igazán nem alkalmas arra, hogy lelket öntsön az
olvasóba. Ez nehéz kérdés. Az eldöntését teljesen önökre bízom.”52
Vámos elıször el akarta halasztani a közlést és Márai egy más írását kívánta kinyomtatni, azután megkérdezte Borsost és Borbándit, akik az azonnali közlés mellett voltak és meggyızték ennek helyességérıl Vámost is.
A Látóhatár szerepének megerısödését jelezte, hogy Márai az 1951 késı
nyarán, kora ıszén megírt versét azonnal a folyóiratnak küldte el, s ott jelentette meg. Nyilvánvalóan ezt a lapot érezte olyan irodalmitársadalompolitikai folyóiratnak, amely a maga által is jelentıs alkotásának
érzett költeményét méltó módon tudja megjelentetni. Ez a szám lehetett
talán a Látóhatár történetében az elsı, amely valóban megérintette – ahogyan Márai írta naplójában – „…öt világrész magyarságát”53. Az 1951-es évet
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összegzı naplóbejegyzésében feljegyezte: „A »Halotti Beszéd«-et mindenfelé
nyomtatják, idézik. Ez lesz az emigráció »Szomorú vasárnap« címő kupléja,– amely
mellett hajdan, Pesten, a cselédek öngyilkosok lettek.”54
Borbándiék igazát mi sem mutatta jobban, mint az, hogy ez a vers volt az,
amely elıször törte át a magyarországi kultúrpolitika blokádját, azaz ennek
kapcsán foglalkozott elıször a magyar média a Látóhatár címő folyóirat létezésével, sıt az államhatalom is figyelmet fordított rá.
Szabó Pál már 1952 februárjában az Irodalmi Újság címő hetilapban
megemlékezett Márai versérıl. Szabó írása Könyvek sorsa címmel, a Magyar–
Szovjet Barátság Hónapja alkalmából látott napvilágot. Ebben azt írta, hogy
Márai versébıl „az emésztı honvágyon túl még valami egészen hallatlan emberi fájdalom is jajdul. Mintha két kezével tépné, szaggatná soha be nem gyógyuló sebét.”55 Azért
is fontos ez a kis adalék, mert jelzi, hogy a szerkesztık által Magyarországra
elküldött példányok ekkor még nagyobbrészt megérkeztek a címzettekhez.
Vélhetıleg Szabó Pál is innen szerezhetett tudomást a vers létezésérıl. Az
állambiztonsági szolgálatnál ebben az idıben még nem volt szervezett levélfigyelés, csak a megfigyelésre kijelölt személyek postáját ellenırizték, s a Látóhatár müncheni címe ekkor még nem volt a figyelendık listáján.
Egy másik érdekesség a folyóirat történetéhez, hogy Magyarország római
nagykövetsége, s ezáltal a magyar Külügyminisztérium is ismerte a verset és
ezáltal a folyóiratot. Ez persze nem is meglepı, hiszen a szerkesztık a Látóhatárt megküldték a németországi magyar nagykövetségre is, ahonnan azt
továbbküldték a minisztériumba. Csorba László a Balassi kiadónál megjelent,
Jankovics Józsefet köszöntı, Humanizmus és gratuláció címő tanulmánykötetében idézi fel a Külügyminisztériumnál Márai verse kapcsán elindult folyamatot.56
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1952 elején Berei Andor külügyminiszter-helyettes Kálló Iván római követet telegramban a következı feladattal bízta meg:
„Értesülésünk szerint egészen a legutóbbi idıkig Olaszországban tartózkodott Márai Sándor magyar író, akinek többek között ismerjük egy
Posilippo-ban [a település helyes neve Posillipo: a szerzı megjegyzése] 1951 nyarán írt versét, amelynek hangja erısen csalódott és Amerika-ellenes. Kérjük, igyekezzék megtudni, Márai Sándor jelenleg Olaszországban tartózkodik-e. Ha igen, mi a tartózkodási helye. Vannak itt
olyan hírek is forgalomban, hogy a legutóbbi idık folyamán meghalt.
Amennyiben ez igaz lenne, úgy légy szíves halálának körülményeirıl értesülést szerezni. Amennyiben életben van és Olaszországban tartózkodik,
úgy jó lenne valamilyen kapcsolatot kiépíteni feléje és igen óvatosan értésére
juttatni, hogy Magyarországra való visszatérésének részünkrıl nincsenek
akadályai.”57
A rendszer mozgásba lendült. Az egy hét múlva küldött kiegészítı információkból kiderül, hogy a Külügyminisztérium intézkedett Márai családjának
állambiztonsági megfigyelésérıl, így megállapították, hogy Márai életben van,
azaz lépéseket lehet tenni hazatérésére, amely nagy jelentıségő esemény lett
volna a Rákosi-rendszer propagandája szempontjából:
„Egészen biztos, hogy Márai életben van és Olaszországban él, mégpedig Nápoly közelében. – írta Berei február elején Kállónak –
Magyarországon tartózkodó édesanyjával állandó kapcsolatban van. Helyes volna, ha valaki – vagy erre alkalmas elvtárs a követségrıl, vagy pedig
egy kulturális kérdésekben járatos olasz elvtárs – felkeresné és megnézné,
hogyan viszonylik jelenleg a nemzetközi politika kérdéseihez és Magyarországhoz…. Amennyiben általában kedvezı magatartást foglal el – anélkül, hogy neki kifejezetten ajánlatot tennénk – értésére lehetne adni, hogy
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ha Magyarországra vissza akarna térni, ennek részünkrıl nem lesznek
akadályai.”58
A római nagykövetség több mint egy hónap múlva válaszolt, jellemzı
módon kudarcról beszámolva:
„Márai Sándor íróval kapcsolatban értesítlek, hogy azonnal hozzáláttunk felkutatásához – válaszolt március 6-án Kálló követ. – Úgy
nézett ki, hogy Szicíliában él, újabb értesülésünk szerint azonban majdnem biztos, hogy Capri szigetén él. Failoni, hossszú ideig Budapesten élt
operaházi karmester fiától szerzett értesítés szerint nagyon rossz anyagi viszonyok között él Capriban és nagyon el van keseredve. A közeli napokban keressük meg, ha tényleg ott van, persze kerülıvel, óvatosan és, amint
biztosat tudunk, értesítlek.”59
A nagykövetség munkatársainak tájékozatlanságát nemcsak azért lehet értetlenül fogadni, mert Márai Sándor azért elég ismert író lehetett ahhoz, hogy
a helyi diplomaták tudjanak tartózkodási helyérıl, hanem azért is, mert Márai
ebben az idıszakban már a Szabad Európa Rádió munkatársaként minden
héten Rómába utazott, s ott olvasta fel a rádió egy helyi magánstúdiójában
heti jegyzetét. Mértékadó tehát a diplomáciai kar tehetetlenségére Kálló pár
héttel késıbbi tájékoztatása:
„Máraival kapcsolatban kifejtett fáradozásunk hiábavaló volt – jelentette a követ. – Egyik címe[t] a másik után kaptuk és kerestük, de
úgy látszik, nem tudjuk megtalálni. Egészen bizonyos, hogy otthon élı
anyjával levelezésben van, hát ha [sic!] meg lehetne tudni, hol van ill. a címét. Mi a keresést folytatjuk, de kérlek, ha valami közelebbit tudtok, értesítsetek.”60
Berei április 6-án azt válaszolta a római követnek, hogy egyelıre nem
tudnak pontos címet megadni, azaz az államvédelem csak a környezettanulmány, azaz Márai édesanyja szomszédainak kikérdezésével szerzett tudomást
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arról, hogy fiával levelezési kapcsolatban áll, de levelet még nem tudtak elfogni Máraitól. Az ügy egyébként el is hallt, mivel Márai április közepén kitelepült Amerikába, így a vele való kapcsolatfelvétel elmaradt.
Errıl természetesen a Látóhatár szerkesztıi mit sem tudtak, ám az ıket is
meglepte, amikor 1954 áprilisában a magyar rádióban elhangzott Márai Halotti beszéd címő verse, s ahhoz Tamási Áron – a népi írók egyik közismert
képviselıje – főzött megjegyzést. Egy hét múltával a Mővelt Nép címő lap is
leközölte a verset és Tamási rádióban elmondott jegyzetét, ám egy szerkesztıségi kommentárt is főzött hozzá.
Megszakítva a szigorú kronologikus rendet most felidézzük ennek az
eseménynek a részleteit, mert egyrészt a Látóhatár történetében áttörésnek
számított, hogy a magyarországi sajtó foglalkozott az emigráns lapban megjelent írással, s ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon tudjanak
létezésérıl, másrészt azért is, mert maga a történet kevéssé ismert a hazai
irodalomtörténeti körökben.
A Sztálin halála után elinduló lassú enyhülés egyik jele volt Magyarországon, hogy a Magyar Rádióban 1954. április 25-én elhangzott Márai verse
Apáti Imre tolmácsolásában, majd egy héttel késıbb, a Mővelt Nép címő
hetilap május l-jei számában nyomtatásban is olvasható volt maga a vers és
Tamási jegyzete is.61 A Mővelt Nép szerkesztısége kötelességének érezte,
hogy a vers és a jegyzet elé egy szerkesztıségi kommentárt illesszen, mintegy
értelmezve a késıbbiekben olvasott szövegek ideológiai mondanivalóját:
„Egy verset és a versre prózában írott választ hallottunk vasárnap a
rádióban. Hallgattuk Márai Sándor temetırögöket dobbantó sorait, az
ádáz fájdalomban hányódó szavakat, és hallgattuk Tamási Áron Kossuthdíjas írónk válaszát. S a szavak nyomán lassanként egy kép bontakozott
ki elıttünk. Gyászból és ragyogó reménységbıl, feketébıl és fehérbıl. Mint a
legkeményebb, legférfiasabb képzımővészeti alkotásmód: a fametszet.
Árnyból és fénybıl: a haza képe. – Haza, hazánk: szemérmes nagy sze-
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relmünk. Titkon gondolt szép szavakkal, bensıséges, remegı örömmel vallunk olykor neki, jártunkban-keltünkben az ország útjain, a városunkban, a hídon a Duna felett… Elıttünk áll most kemény, tiszta fametszet
ábrázolásban, elıttünk áll úgy, ahogyan csak az országhatáron érzi, messzi
út elıtt, az ember igazán: mi is a haza. – Haza, mely nélkül a világ sem
volna kerek nagyvilág. Nemzet, amely nélkül emberek is aligha lehetnénk.
Mint az országhatáron, úgy éled bennünk soha nem érzett elevenné a szó.
Amint a levegı édes íze is megcsapja azt, aki fuldoklót lát alámerülni. –
Mondhatja bárki: hazám a nagyvilág. De áltassa vele magát, ha tudja,
mihelyt elhagyta egyszer azt a kicsinyt a nagyvilágban, az egyetlent, az igazit! – Közreadjuk a két szöveget, nem akarjuk kommentálni. Két magyar
író beszél a hazáról, hozzátennivalónk itt nemigen akad. Két magyar író.
Mert az is, aki halotti beszéddel temeti magát messzi idegenben – itthon
nem „okmány”, „pecsét”, vagy „szám egy képletben”. Szava, amely az idegen világban csak kusza hangok, egyenetlen sorok, betők halmaza – értelmet nyer a „család nyelvén”: költemény. Költemény: többet mond, mint maguk a szavak. Sokkal többet nekünk. És – különösképp – mást is, egészen mást, mint maguk a puszta szavak mondanának. A hazáról beszél,
a hazáról tesz a tagadásban is hitet. – A fametszık tudják: semmivel sem
lehet olyan élesen ábrázolni a fényt, mint feketével…”62
Ezt követıen került kinyomtatásra Márai Sándor Halotti beszéd címő
verse. Sajnos az eredeti költemény már akkor is több helyén megváltozott.
Botcsinálta szerkesztık és irodalmárok írtak bele, fordítottak szórenden,
módosítottak kifejezéseket. Mi most az eredeti, az 1951-es Látóhatárban
megjelent formájában idézzük fel a verset, annak érdekében, hogy a késıbbi
hozzászólások is érthetıvé váljanak.
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„Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk
Por és hamu vagyunk
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek
Össze tudod még rakni a Margitszigetet?...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat
A halottnak szakálla nıtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt
A »pillangó«, a »gyöngy«, a »szív« – már nem az, ami volt
Amikor a költı még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyőgös gyerek álmában érti meg
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké
A gyereknek Toldi-t olvasod, s azt feleli, oké
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
»A halál gyötrelmei körülvettek engemet«
Az ohioi bányában megbicsaklik a kezed
A csákány koppan és lehull nevedrıl az ékezet,
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát
Még szólnak és üzennek ık mély szellemhangokon
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: »Az nem lehet, hogy oly szent akarat...«
De már tudod: igen, lehet... és fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
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Arany szava? …Rippli színe? Bartók vad szelleme?
»Az nem lehet, hogy annyi szív...« Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek
Még azt hiszed, élsz?... Valahol?... És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is.
Mert hallod a hörgı panaszt: »Testvért testvér elad…«
Egy hang aléltan közbeszól: »Ne szóljon ajakad...«
S egy másik nyög: »Nehogy ki távol sír e nemzeten...«
Még egy hörög: »Megutálni is kénytelen legyen«.
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitıl, miért?
Vagy: »Rosszabb voltam mint ezek? …« Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román… most hallgass és fizess.
Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet
A rádióaktiv hamu mindent betemet
Tőrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen
Tőrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten
Tőrd, hogy az Isten tőri ezt, s a vad tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet
Köszönd a koporsóban is, ha van ki eltemet
İrizd eszelısen néhány jelzıdet, álmodat
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorian még számbaveheted
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet
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És Jenı nem adta vissza a Shelley kötetet
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet
És elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk
Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk:
Ime, por és hamu vagyunk.
Posillipo, 1951. Nyár.”63
A verset követıen a magyar rádióban elhangzott Tamási Áron jegyzetet is
leközölte a Mővelt Nép. Tamási a pozitivista életérzést állítja szembe Márai
depressziós gondolataival, aminek súlyát csak kicsit csökkenti, hogy Tamási
alig pár héttel korábban kapta meg a Kossuth díjat, 1954. március 15-én, s a
rendszer iránti elkötelezettségét ebben a jegyzetben is éreztetnie kellett:
„Kedves Márai Sándor!
Te ama írók közé tartozol, akik nagyon jól tudják, hogy az irodalomnak is megvan a maga szellemi rendje. Ezen a renden sem népszerőség, sem
mellızés nem tud változtatni. Bizonyára ennek a szellemi »nehézkedési
törvénynek« köszönhetem, hogy elhangzott versedre éppen én válaszolok.
Borongás, fájdalom és lemondás ül az írásodon. E vigasztalan szellem
ellen belılem melegítve parázslik a magyarság izzó sorsának parazsa. Ezt
a melegítı tüzet jó és illendı volna nekem is a vers formájába szorítanom.
Mivel azonban az irodalmi anyakönyv engemet egészen a kötetlen beszéd
emberének ismer, abból az értékes figyelembıl, amely rövid válaszomat kísérheti, semmit sem akarnék általengedni egy ilyen kísérlet számára.
Versed, miközben hallgattam, egyre jobban a hit és az egészség hullámait verte fel bennem, a Te nyomasztó igéid ellen. Aztán, midın már csendesedtek ezek a hullámok, az értelem mérlegére tettem a nagy kérdést, melyet írásod megszaggatott. A nagy kérdést, mely nemcsak a miénk, akik
ma magyarul bárhol élünk, hanem a nemzeté is, melynek lüktetı csillaga a
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Márai Sándor: Halotti beszéd. Látóhatár, 1951. 5. szám, 5. o. A verset a Látóhatárban
megjelent eredeti szöveggel közöljük.
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kortársak küzdelmén túlsugárzik. Te erre a kérdésre a hit roncsaival válaszoltál, és letörted a reménység szárnyait. Az értelem, mely emberi lelket és
értékes barátot megérteni siet, a Te elborult zokszavaidra is igyekszik okot
és megértést keresni. Sıt a szellemi bajtárs együttérzése fel is ment téged. De
hát ez az ítélkezés már annyira elvont, hogy annak igazsága csak az angyalok között lehet igazság.
Mi pedig földi lények vagyunk.
Az értelmünk testhez van kötve, mely a vérén és idegrendszerén keresztül az élet ösztönének és nemes indulatoknak is ágya. Vérével családhoz
tartozik, mint a víz cseppje a csermelyhez; s idegrendszerével egy hálózathoz, melynek nemzet a neve. Lehet egy cseppnek, bármilyen csillogó is, más
természetes célja, mint a folyócskákon keresztül a tengerbe ömleni? És lehet
az írói idegrendszer áramának más természetes útja, mint a nemzeten keresztül az emberiség?
Te ne tudnád, kedves barátom, hogy ilyen törvény alatt vagyunk?!
Ha pedig így van, akkor az értelem elvont igazsága s nemkülönben az
író egyedülvalósága csak ábránd: olyan ábránd, melyet tetszelgı felfogás festett az irodalom egére szivárványnak. Bizony, nem egyedülvalók vagyunk,
hanem valamiféle szerves egységhez tartozunk: versed szavai szerint egy családhoz, melynek a nyelvén szólunk. Ennek a családnak országföldje van, s
ha most kevesebb is, mint nagy bőnök elıtt, annál édesebb ez a föld. Történelme van, mely ha gyakran szerencsétlen volt is, de hısi volt és önzetlenségében költık tollára méltó. Irodalma van, mely nyelvi társtalanságában a
mesék pazar színeiben lüktet. Halottai vannak, kiknek a neve nem
»számadat«, hanem csillagok a föld alatti égen. Élı népe van, mely munkával és az erkölcsi érzék örökségével keresi a boldogulás útját; és álmai
vannak, amelyek nem a »zsiványoké«, mint ahogy versedben írod, hanem a
jövendıé.
Persze egyformán tudjuk ezt mind a ketten, de keserő és hangzatos szavakkal Te a versedben temetést tartasz mindezek fölött. Hatásos ugyan a
szó, és megvesztegetı az írói mód, de az itthoni földrıl felemeljük a fejün93

ket, és elsirató igéid ellen szólunk. S mialatt »a nagyhatalmak csakugyan
hosszú jegyzékeket cserélnek«, mi is idézgetjük a költı szavait: »az nem
lehet, hogy ész, erı és oly szent akarat hiába sorvadozzanak«, de mikor Te
azt mondod, hogy »lehet«, akkor az itthoni földrıl felemeljük a fejünket, és
ellene szólunk sivár igédnek. Ellene szólunk, és azt mondjuk: Bárhol vagy,
és bárhol vannak a többiek, akik a magyar nyelv családjába tartoztok: ne
a gyász színeit lobogtassátok felénk, hanem teljetek el annak a reménységnek erejével, melyet errıl a földrıl az egész nép az élet természetes vágyával
küld a világba. Igen, mi ezt küldjük a világba, amelyrıl hisszük, hogy
nagy vajúdások között megtisztulni és eggyé lenni törekszik.
Budapest, 1954. IV. 20.
Tamási Áron”64
Münchenben is értesültek az eseményrıl, azonban a folyóirat nyomdai átfutása miatt csak az 1954. júliusi számban tudtak válaszolni a Magyarországon megjelent jegyzetekre és kommentárokra. A Látóhatár szerkesztıi Tamási szavaiból azt olvasták ki, hogy ez jelzés volt a párbeszédre való hajlandóságnak és annak, hogy a szellem emberei másképpen gondolkodnak a
nyugati magyar irodalom mővelıirıl, mint a napi sajtó és a pártpropaganda.
Éppen ezért reagálásuk inkább igenlı, semmint elutasító. A válaszadás joga
azonban senki mást nem illetett meg, csak azt, akinek Tamási üzenete szólt:
Márai Sándort. Válaszát a Látóhatár 1954. júliusi számában közölték. Elsınek a szerkesztıség kommentálta az eseményt, megvilágítva az emigráns
olvasók elıtt, hogy pontosan mirıl is van szó:
„Vita a hazáról
A Látóhatár 1951. szeptemberi, akkor még kınyomatos számában jelent
meg elıször Márai Sándor Halotti beszéd címő verse. A verset átvette és
közölte az emigráció számos újságja. Irodalmi és történelmi dokumentum
volt ez az írás; egy nagy magyar író megrázó vallomása a számőzetésben az
elnyomott néprıl, az elveszett hazáról és a kietlen sorsról. Azóta esztendık
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Tamási Áron: Kedves Márai Sándor. Mővelt Nép 1954. május 1. 5. évf. 8. sz.

múltak el és most, távoli visszhangként, megszólal az otthon szava. Tamási Áron válaszolt a budapesti rádióban és a Mővelt Nép címő hetilap május 1-jei számában a Halotti beszédre. A számőzött író pesszimizmusával
szemben Tamási a reménységet hirdeti és erre szólítja fel a »magyar nyelv
családjába« tartozó számőzött írókat is. – A Halotti beszéd szövege pontatlanná vált, sokszor más értelmet kapott az évek és a másodközlések során. A budapesti rádió és a Mővelt Nép is teljesen »átírva« közölte. Ezért
nyomtatjuk ki, az eredeti szöveg alapján, és közöljük Tamási Áron írását
Márai Sándor viszontválaszával.”65
Ezt követıen újra közölték Márai versét, majd Tamási Áron jegyzetét, de
a Mővelt Nép kommentárját nem ismertették. Így a vita tulajdonképpen két
író között, különbözı látásmódjukról szólt. Tamási jegyzete után került közlésre Márai Sándor válasza:
„Válasz Tamási Áronnak.
A budapesti Kossuth rádió egyik közelmúlt irodalmi mősorának keretei
között Tamási Áron megjegyzéseket főzött egy vershez. A vers címe: Halotti beszéd. Én írtam. Tamási prózában beszélt a versrıl. Prózában válaszolok. Azt mondotta Tamási, a külföldre szakadt magyar író (idézek)
»ne a gyász színeit lobogtassa« hazafelé, hanem teljék el »a reménykedés
erejével«. Egyetértünk. De meg kell vallanom valamit. Az irodalmat nem
lehet különválasztani a naptártól, amelynek térfogatán belül az írói munka
hangot ad. Ezt a verset, a Halotti beszéd címő rímes írást 1949 tavaszán
írtam, tehát öt év elıtt. Esztendeje éltem akkor idegenben, az önként választott számkivetésben. Nem tudom, mit írt öt esztendı elıtt, azon a viharos tavaszon Tamási Áron a nyilvánosság számára odahaza, mert abban
az idıben nem jutottak el hozzám a hazai irodalmi mővek. Azt sem tudom, mit írt a fiókjának, ha ugyan írt egyáltalán. De bizonyosan tudom,
hogy öt esztendı elıtt nem élt magyar író, otthon sem, külföldön sem, aki
derőlátó, reményt, hitet keltı sorokat vetett papírra. Úgy értem, nem élt
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Látóhatár, 1954. 4. szám. 193. o.
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ilyen magyar író sehol a világon, ha az író szerepét másképp fogjuk fel,
mint a közönség és a pillanat mulatójának vagy a hatalom kikiáltójának
szerepét. Tudom, Tamási is másképpen fogja fel az író hivatását, egész
életmőve ezt bizonyítja. Öt év elıtt magyar író nem látott mást, otthon és a
világban, csak nagy veszélyeket. Az ország egy idegen hatalom szuronyainak rabsága alá jutott. Az idegen hatalom politikai kiküldöttjei puccsszerően átvették a hatalmat Magyarországon, az alkotmányos élet megszőnt,
a társadalmi, gazdasági, szellemi élet teljessége egy türelmetlen, igazságtalan, kegyetlen rendszer ellenırzése alá került. Ez a rendszer igazságtevést és
új világrendet hirdetett, de a valóságban ártatlan áldozatok tízezreit küldötte a vesztıhelyre és a börtönökbe, az igazságtevés helyett megkísérelte kifosztani, koldusbotra juttatni, gyarmati sorba taszítani az országot.
Akadtak tollforgatók odahaza, akik ezt a kísérletet prózában, versben helyeselték. Mások, az igazi írók, hallgattak. És ebben az idıben dermedt
lélekkel figyelt a nagyvilág is. Elhangzottak ünnepélyes tiltakozások, a
»nagyhatalmak jegyzéket váltottak«, mint Tamási idézi, de a vasfüggöny
mögött a szovjet zavartalanul emésztette a nagy prédát, hetvenmillió európai
ember sorsát. Ebben a világhelyzetben, ebben a lelkiállapotban írtam a
Halotti beszéd címő verset. Otthonról nem érkezett más hír, csak az erıszak és a pusztulás hírei. A nagyvilágból nem érkezett más hír, mint a felháborodás hírei, amelyet nem követett cselekvı tiltakozás. A nagy veszélyek, amelyek a magyar nyelvet, a magyar irodalmat, otthon maradt írótársainkat fenyegették, aztán az emigrációs élet ridegsége, a hazátlanság gyötrı
mindennapos problémái, az értetlenség, az idegen világ légköre, mindez
együtt nem adott módot arra, hogy másféle verset is írjak abban az idıben,
mint amelynek címe Halotti beszéd. Amit addig csak értelemmel tudtam,
azt abban az idıben sorsszerően megértettem: az anyanyelv térfogatán kívül
az író nyomorék. A legjobb fordítás is mankó csak, amellyel az író biceg az
idegenben. Az anyanyelv a legmélyebb sorsközösség. Megdöbbenve figyeltem,
mint az egész külföldi magyarság, kik szólalnak meg odahaza a magyar
irodalom nevében és mit mondanak? Iparkodtunk mentséget találni azok
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számára, akik az önkényuralom világában szólani kényszerültek. S a
sokféle honvágy mellett, amellyel hazagondoltunk, nem utolsósorban honvággyal gondoltunk azokra az otthoni írótársainkra, akiket módjuk volt
odahaza magyarul hallgatni. Errıl a pillanatról beszél a Halotti beszéd.
A vers az emigráció szócsövein át hangot kapott, itt és ott. Öt év telt el és
úgy tetszik, most jutott el Tamási Áronhoz, aki visszautasítja a vers peszszimizmusát s íróját, a szabad földön élı magyar íróktól általánosan hitet
keltı, reménykedést sugárzó írásokat követel. Bizonyos, ma nem írnám meg
ezt a verset. A hamis derőlátás, üdvrivalgó ígérgetés igéit ma sem írhatom,
de az elmúlt öt évben nagy változás következett be: a történelem lendítıkerekét már egy kozmikus energia, az atomerı hajtja. – A szabad világ felelıs és cselekvıképes hatalmai felocsúdtak a szovjet imperialista merényleteinek elsı, bénító hatása alól és minden következménnyel »megállj«-t kiáltottak a támadónak, és kimondották, minden következménnyel, hogy ez a
»megállj« soha nem lehet valamilyen erıszakosan megrajzolt érdekszféra
határán. Kimondották, minden következménnyel, hogy addig nincs béke,
sem egyezség, amíg a szovjet vissza nem adja a fogoly népek szabadságát,
így hazánk szabadságát. Kimondották, hogy a felszabadult népek szabad
választásokon döntik el, milyen alkotmányos alakzatban, milyen társadalmi formákban kívánnak élni. Kimondották, minden következménnyel,
amikor zúgni kezdtek a berlini légihíd repülıgépei, kimondották, minden
következménnyel, amikor »megállj«-t kiáltottak a szovjetnek Koreában,
kimondják most, amíg beszélünk, a tárgyalásokon, amelyek Genfben minden következménnyel döntenek a világsorsot befolyásoló kérdésekrıl.
Kimondották a közelmúltban a berlini konferencián, amikor elutasították
a szovjet követeléseit és hitet tettek, hogy népek sorsa nem lehet többé százalékos osztozkodás, titkos megegyezések mősorszáma. Öt év alatt a támadás arcvonalával szemben felépült a világban a védekezés cselekvı arcvonala. Felépült a világban és felépült odahaza, ahol a fogoly népek, így a magyarság tiltakozása visszakozásra késztette sok kérdésben az erıszak ügynökeit. Ez és még sok minden más történt ez öt évben, s ezért, ha ma írnék
97

verset, nem a Halotti beszéd címő verset írnám. Ma van miben hinni. Öt év
elıtt volt mit siratni. Ennyit a versrıl, magunkról. De búcsúra még egy
szót. Ez az aggodalom szava. Amíg az írók odahaza hallgattak vagy
kényszeredetten mellébeszéltek, aggódtunk értük. De most, amikor az otthoni hatalom taktikája megparancsolja nekik, hogy a szabadság igéit hirdessék, aggodalmunk növekszik. Vannak országok, ahol a hóhér frakkot
húz a kivégzéshez. De frakkban is hóhér. Mindaz, amit az elmúlt években a budapesti rádió hangszóróján át hallottunk, gyanakvásra késztet,
akár ócsárlás, akár békülékeny közeledés ez a hang. Néha Jákobé a hang,
néha Ároné, de a kéz, amely a mikrofont igazítja, mindig Ézsaué. Ezért
aggódunk. És béke velünk; ha nem is békeharcos értelemben.
New York, 1954. IV. 25.
Márai Sándor”66
A Látóhatár szerkesztıinek véleménye nem egyezett meg Márai álláspontjával, de úgy érezték helyet kell biztosítaniuk az író véleményének, s ellentétes gondolataik megjelentetésével nem akartak vitát gerjeszteni. A szerkesztık elsısorban a párbeszéd lehetıségnek elmaradása miatt bánkódtak, de
Márai bizakodását sem osztották. Nem hittek ugyanis abban, hogy a világ
bajainak megoldását az atombomba birtoklása kínálja.
A Látóhatár ezzel a közléssel tulajdonképpen befejezte a polémiát, ám
annak mind Magyarországon, mind az emigrációban lettek még további „hajtásai”. A budapesti Írószövetség egy hónappal késıbb vitát rendezett Pécsett
a versrıl, ahol a Márai elleni vádakat Abody Béla és Fábián István képviselték, míg a védelmet Galsai Pongrác látta el. Az eseményrıl beszámolt a Dunántúli Napló címő helyi napilap is.67
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Márai Sándor az Írószövetség irodalmi törvényszéke elıtt Dunántúli Napló 1954. május
6. 106. sz. 4.old. A vitát május 7-én este 7 órakor a Magyar Írók Szövetsége Pécsi Csoportjában a Kolta-csoport elıtt tartották.
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Fábry Zoltán a Fáklya címő pozsonyi lapban közölte le Márai versét, és
megértéssel fogadta emigrációs félelmeit:
„Márai ıszinte volt mindig, és becsületes a tévedésig és tévesztésig. Érthetı, ha az új élet demonstrálón elfordult tıle. Nem kellett többé, idegen
lett, különc és felesleg. Senki ezt jobban meg nem érezte, mint Márai, aki
levonta a konzekvenciát és félreállt.”68
A párbeszédre Cs. Szabó László is válaszolt:
„Kazinczy korát éljük a nagyvilágban, nehezen jutunk kiadóhoz –
(ámbár még mindig könnyebben, mint Magyarországon a magyar író és
tudós, aki méltó e névre) –, Kazinczy korát éljük, de a magyar íróra nehezedı örökös hatósági vagy öncenzúra nélkül. […] Márai a»Halotti beszédet« nyilván sötét kedvében írta. De egy író világképét nem lehet egyetlen
egy versbıl leszőrni, hacsak nem akarják kiaknázni politikai célokra a
verssé nemesült szomorúságot vagy lázadást. Arany János nem érzett folyvást úgy, ahogy „Kertben” címő gyászverse elárulja.”6968
Ajtay Miklós összegzi a két író üzenetváltásának lényegét. Véleménye szerint Tamásinak meg kellett írnia bizakodással teli sorait, de mindezt kényszerbıl tette:
„A kiröppent madár fájdalomkiáltására egy rabmadárral feleltetünk
majd. […] most egy régi madárra volt szükség, nem a börtönben-született,
kottára nevelt új madarak egyikére. Olyan kellett, amely hajdan szabadon
tudott énekelni, amelynek hangja hiteles madárdalnak tőnik ma is. […]
De azért csak börtöndal volt az.”70
Ajtay a „rab és a bujdosó” párbeszédeként jellemezte a levélváltást, amelyrıl
Tamásinak természetesen fogalma sem volt, hiszen Márai válasza sem jutott
el hozzá.
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Fábry Zoltán: Emberek, könyvek, jegyzetek. Fáklya (Bratislava) 1954. június 6. 20-21. o.
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Cs. Szabó László: A hazáról. Új Hungária, 1954. június 4. 23. sz. 3.
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(Ajtay Miklós) Randolph Robban: A rab s a bujdosó párbeszéde. Tamási Áron és Márai
Sándor üzenetváltása. Ahogy Lehet l954 július–augusztus, 8-9. sz. 18-19.
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Márai verse az emigráció más fórumain is kapott hideget-meleget. Sokan
bírálták, mások megértették és elismerték mővét. Márai csendes rezignációval fogadta a bírálatokat, ahogy naplójában írta:
„Otthon versekben, rádióüzenetekben, cikkekben válaszolnak most a
’Halotti beszédben’ címő versre. Nyilván elrendelték otthon a kommunisták ezt a koncertet: így bizonyítják, hogy aki elmegy hazulról, elsorvad a
honvágytól. Ez részben igaz is; de annak, hogy elmentem hazulról, a
kommunisták voltak az okozói. Ha ık nincsenek, ma nincs honvágyam.”71
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Márai Sándor: Ami a naplóból kimaradt. 1953-1954-1955.(Torontó, 2003) Vörösváry.
1954. évi bejegyzések 189. o.
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AZ UTOLSÓ PÁRIZSI SZÁM
Az 1951. szeptember-októberi szám másik jelentıs közleménye Kovács Imrének a Szabad Európa Bizottság elnökéhez, C. D. Jacksonhoz írott levele
volt, amelyben annak módja ellen tiltakozott, ahogyan az amerikai vállalat
sajtóosztályáról elbocsátották. Kovács Imrét formálisan azért bocsátották el
a Szabad Európa Bizottság információs részlegétıl, mert nyilvánosságra került egy magánlevele, melyben esetleges magyarországi szabotázsakciókat
emlegetett, és amelyet a politikai emigráció jobb- és szélsıjobboldalinak elkönyvelt része arra használt fel, hogy ellene ártó szándékkal kampányba
kezdjen, és munkaadója, a Szabad Európa Bizottság felelısségét is firtassa.
Kovács nyilvános levelében nem védekezett a megfogalmazott vádakkal
szemben, hanem a Szabad Európa Bizottság eljárását és módszerét kifogásolta. Kifejtette, hogy a Pap Istvánhoz írott levelét – melyben az említett
kitétel is szerepelt –, úgy tudták nyilvánosságra hozni, hogy azt a levél címzettjétıl ellopták, így annak közlése törvénysértı volt, mivel a levél magánjellegő információkat tartalmazott. A Látóhatárban megjelent nyílt levélben így
fogalmazott: „Úgy tudom, a levéltitkot az USA törvényei is szigorúan védik. Mit
szóljak, kedves Jackson úr, ahhoz, hogy a Szabad Európa Bizottság vezetısége egy lopott
levél alapján, a levéltitok legdurvább megsértésének figyelmen kívül hagyásával hozott
határozatot ellenem?” Különösnek tartotta, hogy azért büntették meg, mert a
kommunisták ellen is úgy kívánt küzdeni, mint elıtte a nácik ellen, és lényegében azt tette, amit a Szabad Európa Rádió is mővelt az ellenállás szellemének ébrentartásával és különbözı formáinak pártfogolásával. Kifogásolta,
hogy nem hallgatták meg, hanem adminisztratív döntéssel távolították el. E
magatartásával – vélte Kovács Imre – a Szabad Európa Bizottság a szélsısé101

ges jobboldali magyar csoportok elıtt hátrált meg, azok elıtt, amelyek demokratikus magatartása miatt „győlöletig fajuló hajszát” folytatnak ellene. „Milyen következtetésre juthat ebbıl egy demokratikus politikus vagy író, és milyen sors vár
arra a magyar népre, amelyet fel akarnak szabadítani a kommunista uralom alól?” fejezte be levelét Kovács Imre.72
A Látóhatárban megjelent nyílt levél megdöbbenést keltett, s egyben
meghatározta a folyóirat helyét is az emigrációs politikában. A Látóhatárnak
Kovács Imre volt az elıretolt bástyája. Kétségtelen, hogy ı reprezentálta
mind az emigráción belül, mind a különbözı nemzetközi szervezetek felé a
Látóhatár-kör törekvéseit. Az ellene indított támadások áttételesen a Látóhatárt is érintették, eltávolítása a Szabad Európa Bizottságtól gyengítették a lap
befolyását. Ugyanakkor a folyóirat szerkesztıinek bátor kiállása politikai vezetıjük, s annak elvei mellett megbecsülést és elismerést is gerjesztett az
emigrációs értelmiségi körökben.
Vámos Imre a Davosban tartott megbeszélés után levélben biztosította
Kovácsot a folyóirat támogatásáról, s ösztökélte érdekei határozott megvédésére, a harcos kiállásra:
„Hidd el, mindenki Tıled vár nemcsak egységre, megegyezésre ösztökélı
felszólításokat, hanem konkrét javaslatokat, terveket és minthogy vezetésrıl
is szó kell legyen, egyedül a Te »primus inter pares« mivoltodban tudnánk
egyértelmően megegyezni. Persze ehhez az is kellene, hogy szakíts visszavonultságoddal és ne okozz örömet azoknak, akik a legszívesebben némának
látnának és akik azt a szerencsétlen ügyet használták fel – közvetlenül és
közvetve is, barátaink által – hogy Téged (mert sokszor tapasztaltam: az
egész demokrata oldalon Téged tartanak legtöbbnek és Tıled félnek a legjobban) elhallgattassanak.”73
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárában fellelhetı anyagok ismeretében azt is tudjuk, hogy a sajnálatos levéllopási ügy eljutott a
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magyar államvédelemhez is, s Kovács megbuktatásából, meghurcolásából ık
is kivették a részüket.74 Kovács 1951 szeptemberének elején elvesztette állását, s majd három évig kikerült az emigrációs politika befolyásos körébıl.
Gyári munkásként kellett megélhetését biztosítania, a folyóirattal való kapcsolata szakadozottá vált, bár írásokat továbbra is küldött a lapnak. A Látóhatár szerkesztıinek újabb támogatók, segítık után kellett néznie, hogy a
folyóirat ismertségét és tekintélyét biztosítani tudják.
Az erre való törekvést is példázza az 1951. ıszi Látóhatár-szám szerzıinek változatossága. A lapban megjelent Borsody Istvánnak a dunai föderalizmusról írott tanulmánya második része, Vámos Imre írása József Attiláról,
két elbeszélés Ekecs Géza, illetve Tamási P. Gábor tollából. Az utóbbin kívül új munkatársként szerepelt Reményi József, 1914-tıl az Egyesült Államokban élı költı és irodalomtörténész, clevelandi egyetemi tanár, a párizsi
(Aradi Tamás néven publikáló) Schreiber Tamás újságíró, valamint az ugyancsak párizsi Rosta László. Borbándi a támogatás megszerzésének reményében a Congress for Cultural Freedom nevő nyugati értelmiségi mozgalmat
ismertette. Hosszú részleteket közölt a folyóirat Szabó Lırinc Tücsökzenéjébıl, amely akkor Nyugaton még eléggé ismeretlen volt, valamint Ignazio
Silone olasz regényíró kommunista múltját felidézı emlékezésébıl.
Az elkövetkezı években a Látóhatár szerzıi köre egyre jobban kibıvült, s
elmondható, hogy az emigráció minden politikai irányzata – kivéve a szélsıjobboldal képviselıit – megszólalt, hasábjain az emigrációs magyar irodalom
szinte minden jellegzetes képviselıje megjelent írásával. A szerzık között
kell megemlíteni a teljesség igénye nélkül Auer Pál, Barankovics István, Cs.
Szabó László, Fejtı Ferenc, Fenyı Miksa, Hatvany Bertalan, Just Béla, Kemény György, Kerényi Károly, Lesznai Anna, Polányi Mihály, Reményi József, Schöpflin Gyula, Veress Sándor, majd az ötvenhatos felkelés után Határ Gyızı nevét. Az akkor már emigrációban élı vagy ötvenhat után emig-
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rált fiatal költık, elbeszélık, esszé- és tanulmányírók, kritikusok, történészek,
szociológusok túlnyomó többsége is ezt a folyóiratot választotta munkái
megjelenési helyéül.
1951 végén azonban megtorpant az addigi lendület. A folyóirat szerkesztıi elfoglalták új állásaikat, s annak betanulása, elvégzése lekötötte szabadidejük nagy részét. Vámos még mindig szanatóriumban volt, Borsos pedig megsértıdve a Szabad Európa Rádiónál érzett mellızöttsége miatt egyre inkább
szociáldemokrata barátai felé fordult. Tervezték a nyomtatott formára történı áttérést, de a remélt ugyanakkor elmaradt támogatás hiányában annak
anyagi feltételeit egyelıre nem tudták megteremteni. A folyóirat megjelenésében hét hónapos szünet állott be. Nem jelent meg az 1951 évi utolsó szám,
azaz kimaradt a november-decemberi megjelenés, s az 1952. évi elsı szám is
csak május hónapban került el az elıfizetıkhöz, olvasókhoz. Felmerült annak a veszélye, hogy a Látóhatár is csak egyike lesz azoknak az irodalmi próbálkozásoknak, melyek pár hónap, év alatt csendesen kimúlnak, megszőnnek.
A szerkesztésbe bevont Molnár József élénkséget hozott ugyan a szerkesztıség életébe, de ez inkább a technikai feltételek megteremtésében volt
tetten érhetı. Molnár felesége, Eszter, ugyanis ügyesen és pontosan gépelt,
így az ı általa beírt anyagokban már kevesebb volt a sajtóhiba, mint a korábban Párizsban begépelt oldalakon. Lassan kialakult annak feltétele, hogy
München legyen a folyóirat szerkesztésének központja. Vámos 1951 decemberében – véglegesen elhagyva a davosi szanatóriumot – szintén Münchenben telepedett le.
Borbándi és Vámos Münchenben abban egyeztek meg, hogy a lap szerkesztésének és megjelenésének biztonságát egy szerkesztıbizottság felállításával próbálják megteremteni, s egyúttal a nyomtatott formára történı áttérés anyagi alapjait megteremteni. Elképzelésüket egyeztették Szabó Zoltánnal és az ı közvetítésével Cs. Szabó Lászlóval, valamint Dessewffy Gyulával,
a SZER magyar adásainak fıszerkesztıjével, továbbá a szociáldemokrata
Kemény György volt államtitkárral, aki közgazdasági szerkesztıként szintén
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a Szabad Európa Rádióhoz került. Amerikába is küldtek felkérı leveleket,
Jászinak, Borsodynak, Kárász Artúr közgazdásznak, a Nemzeti Bank volt
elnökének, Zilahy Lajosnak és Szegedy-Maszák Aladár volt washingtoni követnek. A megkeresettek többsége pozitív választ adott a megkeresésre, s
hajlandónak mutatkozott a szerkesztıbizottságban való részvételre. A Párizsban élı Auer Pál, volt magyar nagykövet, azt válaszolta, hogy szerkesztıbizottság helyett inkább pártoló testületet szervezzenek. A pártoló tagoknak
– érvelt Auer – nem kell minden közleménnyel egyetérteniük vagy értük
felelısséget vállalniuk. Borbándi és Vámos összeállította a tervezett szerkesztıbizottság névsorát: Auer Pál, Borbándi Gyula, Borsody István, Borsos
Sándor, Dessewffy Gyula, Jászi Oszkár, Kárász Artúr, Kovács Imre, Márai
Sándor, Mikes Imre, Molnár József, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán,
Szegedy-Maszák Aladár, Vámos Imre, Zilahy Lajos. Mivel Gál Mihály bejelentette visszavonulását a közélettıl és a lap szerkesztésétıl, illetve Mikita
István és Pap István Kanadában telepedett le, s a velük való kapcsolattartás
nehézkesnek látszott, ezért az eredeti alapító tagok közül ık nem kerültek be
a tervezett szerkesztıbizottságba.
A nyomtatásra való áttéréssel kapcsolatban mind Márai, mind Szabó Zoltán azt javasolta, hogy a kéthavi megjelenés helyett negyedévenként kellene
megjelentetni a lapot, ám megemelt oldalszámmal. Jászi továbbra is a kéthavi
megjelenés mellett érvelt, mivel – mint írta – „negyedévenként alig lehet harcolni és
az aktualitásokba beleszólni". Az elıkészületek annyira konkréttá váltak, hogy
Borbándi árajánlatot kért egy müncheni nyomdától a folyóirat negyedévenkénti 64 oldalon történı elıállítására. Ezer példány esetében 1500 márkát
kért érte a nyomda. Ekkora összeget azonban a szerkesztık még nem tudtak
elıteremteni, de bizakodtak benne, hogyha nı az elıfizetık száma és a
nyomtatott kiadvány könnyebben eladható lesz, illetve, ha a szerkesztık valamennyien rendszeres havi jövedelemhez jutnak és a szerkesztıbizottsági
tagok is hozzájárulnak a megjelentetéshez, akkor fedezni tudják a hiányzó
összeget. Márai Sándor további terveket vetett fel. Javasolta, hogy a Látóhatár kiadója illetménykötetekként adjon ki magyar könyveket, évenként kettıt105

négyet. Megígérte, hogy az induláshoz szükséges fedezet elıteremtésében
kapcsolatai révén ı is részt vesz. Elsı megjelenésre saját készülı mővét, az
Egy polgár vallomásai harmadik részét ajánlotta fel.
A szerkesztıség levélben kérte fel szerzınek és szerkesztıbizottsági tagnak Cs. Szabó Lászlót, aki nyomban igenlıen válaszolt és írást ajánlott fel.
„Felkéréseteket nagyon szépen köszönöm, igen jólesett - írta. A Látóhatár eddigi munkájához és szándékaihoz szívbıl gratulálok s gyönyörő harcotokhoz erıt, egészséget, jókedvet
és ... sok-sok pénzt kívánok.”7516
Jászi Oszkár erkölcsi és szellemi támogatása is nagy nyereség volt. Szorgalmas és pontos levélíró volt, hozzászólt elvi és gyakorlati kérdésekhez, még
terjesztési problémákhoz is, elıfizetıket és támogatókat toborzott, értesüléseket továbbított és tanácsokat adott. A szerkesztık nem adták fel annak
reményét, hogy támogatást kaphatnak vagy a Congress for Cultural
Freedom-túl, vagy a Szabad Európa Bizottságtól. Jászi inkább az elıbbit
pártfogolta, ódzkodott az utóbbival kapcsolatba kerülni.
„A Congress-szal való együttmőködés - írta - rám nézve azért is kellemesebb volna, mivel mint húsz év óta amerikai állampolgár megtámadhatnának azzal, hogy »mért avatkozik bele ez az izgága öreg az új emigráció ügyeibe«. Persze erre könnyő válaszolni, de a másik keret személyi
hasznosságát csak fokozná. Ennek dacára részvételemet a másik keretben
is vállalnám.”76
Egy valamivel késıbbi levelében azt írta, hogy:
„Elıre vártam, hogy lapunkkal több lesz a nehézség, mint Ti gondoltátok. De itt is elınyösebb fordulat következhetik be. Én ismerem a
Congress amerikai csoportjának a vezetıjét. Talán általa lehetı lesz valamit elérni. Az összeköttetés a Free Europe-pal továbbra is nehezen meg-
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oldható probléma. De talán, miként Borsody reméli, a Mr. Jackson
federalista állásfoglalása út lehet egy tisztességes közeledés felé.”77
Az támogatással kapcsolatos remények és várakozások azonban nem teljesültek. Rosszindulatú informátoraira hallgatva a Congress-t – mint késıbb
kiderült – zavarta a folyóirat alapítóinak népi beállítottsága, a Szabad Európa
Bizottságot pedig feltehetıen az az emigráns jobboldali vád, hogy szerzıi és
szerkesztıi nagyrészt baloldaliak és „pink”-ek (rózsaszínőek), amin mindenki
azt értett, amit akart, vagy amilyen irányban más magyarok befolyásolták.
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SZAKÍTÁS BORSOSSAL
1952 elején ismét kiélezıdtek a szerkesztıségen belüli viták. Fı oka a szétszórtság és az érintkezés elégtelensége volt. Mindent lassú, hosszas, idıt rabló levelezés útján kellett elintézniük. Egyre észlelhetıbb volt ugyanakkor a
sokkal súlyosabb ellentét, amely a szerkesztés egységes koncepciójának hiányában volt megtalálható.
Vámos és Borbándi mindenképpen egy városba, Münchenbe kívánta telepíteni mind a szerkesztés, mind az elıállítás feladatait. Több Münchenben
lakó barátjuk, Kemény György, Bikich Gábor, Kobele József is hajlandónak
mutatkozott a lap elıállításában történı közremőködésre. Megegyezni azonban nem tudtak, mert Borsos ragaszkodott a párizsi elıállításhoz, s mivel a
lap Párizsban lett bejegyezve, s a kiadóhivatal is párizsi címen volt, így Borsos érvelését el kellett fogadni a többi szerkesztınek. Abban állapodtak meg
1952 tavaszán, hogy a lap anyagát Münchenben készítik elı, ott írják vagy
íratják a szövegeket stencilre, és postán küldik át az egészet Párizsba, sokszorosításra. A megjelenés hét hónapos elhúzódásának nem elsısorban szerkesztési okai, inkább technikai problémák voltak a kiváltói. Elıbb nem akartak megérkezni Münchenbe a francia stencilpapírok, amikor aztán megjöttek
és a gépelés is megtörtént, a Párizsba címzett küldeményt a francia vámhivatal jó ideig visszatartotta, késıbb Borsos fektette el, mert volt elegendı
pénze a sokszorosításra és összefőzésre. A müncheni szerkesztıkben egyre
erısödött az az érzés, hogy Borsos szándékosan hátráltatja a megjelenést.
Párizsból ugyanis arról érkeztek hírek, hogy Borsos Sándor egyre aktívabb
szerepet vállalt a különbözı politikai szervezkedésekben, s az nemcsak idejét
kötötte le, hanem a Látóhatár politikai szerepét is érintette. Borsos csatlako108

zott a New Yorkban élı és a Magyar Nemzeti Bizottmánnyal összekülönbözött Sulyok Dezsı, valamint liberális és szocialista csoportok összefogásához, amelyben az emigráns Nemzeti Parasztpártot kívánta képviselni. Közremőködött a Sulyok, Vészy Mátyás, Szélig és Presser nevével jegyzett Demokratikus Magyar Pártok Szövetsége elnevezéső alakulatban, amelynek
vezetı grémiumában ı lett volna az ötödik tag. A Látóhatár körét is meghívták csatlakozásra, de a müncheni szerkesztık csak Kovács Imrével együtt
lettek volna hajlandók részt venni a kezdeményezésben, s mivel Kovács elzárkózott ettıl, a Látóhatárt, mint lapot is távol kívánták tartani a tömörüléstıl. Borsos azonban Kovács Imre határozott ellenkezése ellenére is be akarta
vonni a Látóhatárt a társulásba. Borsos úgy gondolta, hogy Amerikából nézve Kovács nem érti, nem értheti meg az Európában lezajló politikai folyamatokat, s magának vindikálta az európai parasztpárti képviselet vezetésének
jogát. Ezzel együtt a Látóhatárt is saját hitbizományának tekintette, azaz a
párizsi kiadás kényszerét arra kívánta felhasználni, hogy a megjelenésbe a
müncheniek egyre kevésbé tudjanak beleszólni. Borsos szándéka ellentmondott alapítói szándékoknak, annak, hogy a folyóirat nem politikai harcok
megvívására vállalkozott, hanem irodalmi és tudományos közlönyként funkcionál. Borsos megsértette azokat az egyezményeket, amiket Davosban 1951
augusztusának végén megkötöttek a Látóhatár alapító szerkesztıi. A szakadás Borsos és a Látóhatár müncheni csoportja között elkerülhetetlennek
látszott. A párizsi felelıs kiadó és szerkesztı, Borsos Sándor, és a müncheni
szerkesztı, Vámos Imre, viszonya személyileg is annyira megromlott, hogy
az ellentétek feloldására nem kínálkozott lehetıség.
Borbándi 1952 januárjában Párizsba utazott, és kísérletet tett a nézetkülönbségek feloldására. Borsost azonban az emigrációs politizálás annyira
magával ragadta, hogy mindent csak annak szemüvegén át nézett. Borbándi
újabb próbálkozása is sikertelenül járt, amikor április elején útban az Egyesült Államokba újból megállt a francia fıvárosban és próbálta megegyezésre
bírni Borsost, érvelve a Látóhatárnak a napi politikai küzdelmektıl való távoltartása mellett. Borsos azonban, mint az alapítók egyike a folyóirat fı
109

feladatai közé sorolta emigráns politika céljainak követését, és maga kívánta
eldönteni, ı kívánta megállapítani, hogy ez a feladat milyen taktikai lépéseket
követel meg a folyóirattól. Abba semmiképpen nem akart beleegyezni, hogy
a lapot Münchenben állítsák elı, azt ellene irányuló akciónak tekintette.
Borbándinak 1952. április végén írt levelében hangsúlyozta a folyóirat addigi
mőködtetésében szerzett érdemeit, kiemelte, hogy milyen meghatározó szerepe volt a lapindítás során és milyen sokat tett annak érdekében. levelében
elıre vetítette, hogy a müncheniek ellenállását szándékaival szemben elfogadhatatlannak tartja, s amennyiben nem hajlandóak az általa javasolt utat
követni, akkor hivatalos útra tereli a folyóirat tulajdonjogának kérdését. „Itt
vagy rend lesz – írta Borbándinak –, vagy per. Mindenesetre a franciák sem estek a
fejük lágyára. Volt már hasonló per az orosz emigrációban. Én az igazamat megvédem,
és majd meglátjuk, ki veszít.” Borsos pozíciója erısebb volt, hiszen a lapot
Franciaországban jelentették be, és az ügyvezetı, Nicole Farkas francia állampolgár volt.
Borbándi egyébként párizsi útjáról visszatérve hosszú levélben tájékoztatta Kovács Imrét Borsossal folytatott beszélgetése részleteirıl, illetve az általa
elküldött körlevél kapcsán kialakult álláspontjukról:
„Borsos körlevelét bizonyára megkaptad. Sem én, sem barátaink (Molnár, Vámos, Gál) nem értünk egyet vele. Én Borsossal Párizsban hosszasan beszéltem a felmerült problémákról. Úgy látom nem tágít. Elkötelezte
magát és politikai tervei kedvéért velünk való szolidaritását is hajlandó feladni. Amikor azt kérdeztem tıle, mit csinál, ha mi az elképzeléseit nem
helyeseljük, azt válaszolta, hogy akkor csinál Czipóékkal pártot. Sanyi –
úgy látom – mindenképpen pártvezetı akar lenni. Egyéni ambíciói nem engedik a nyugodt megfontolást és cselekvést. Azt hallom, hogy közben
Czipóval meg is egyezett és bizonyos, hogy pártot csinálnak. … A Látóhatár még mindig nem jelenhetett meg. Borsos nemtörödömsége folytán késik.
Egyébként közte és Vámos között komoly feszültség van, úgyhogy együtt-
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mőködésük nem nagyon tartható fenn. Borsos a lapot politikai tervei szolgálatába kívánja állítani. Ez a lap halálát jelentené.”78
Az ellentétekrıl Vámos Imre szintén levélben tájékoztatta Kovács Imrét:
„Idıközben Sanyival nézeteltérésünk támadt politikai irányvonalára
vonatkozóan. Tudod, hogy Sanyi kizárólag politikus véna, napi politikában gondolkozik, és úgy látszik semmi érzéke sincs a távolabbi célok megértéséhez. A magam részérıl a „Látóhatár”-t soha nem pártlapnak tekintettem. Törekvésem az volt, hogy a demokratikus politikai és szellemi életnek teremtsünk fórumot, abban az értelemben, hogy amikor a jelennel foglalkozunk – már a jövıre gondoljunk. S lap hivatását elsısorban abban
láttam, hogy a jövı nagy politikai mozgalmának a szellemi vezérkarát
hozzuk össze a folyóirat köré. Azt szerettem volna, ha egy nagy társadalomformáló igénnyel fellépı mozgalomnak a magját teremtjük meg, mint
ahogy a Válasz lökést adott a Parasztpárt megalakításánál, de még jobb
például: ahogy a Fábiánus társaságok elıkészítettek és megalapoztak egy
nagy mozgalmat.
Nézetem szerint Sanyi összetéveszti az emigrációs küzdıteret az otthoni parlamenttel. Így könnyen odajut, hogy amikor majd valóban a parlamentbe tehetnénk a lábunk, nem lesz nép, aki megválasszon. A Látóhatár eddigi sikerétıl elvakítva – amit én csak az elsı mérföldkı megtételének tekintek – a saját politikai céljai szolgálatába akarja állítani a
„Látóhatár”-t. Én csak azzal megyek, aki velem jön. Megalakította egész
jelentéktelen emberekkel a még otthon is létezı Nemzeti Parasztpártot.”79
Kovács Imre szinte azonnal válaszol Vámos felvetéseire:
„Mindig kértelek benneteket, hogy a „Látóhatár”-ra vigyázzatok,
mert borzasztó nehéz egy szellemi tábor összehozása, sok tekintetben nehezebb, mint egy politikai, mert az emigráció legmostohábban kezelt tagjai
az írók és a mővészek, akiknek itt is az ajtó mögött jelölték ki a helyü-
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ket, és az aktivitásuk legkevésbé a felkészültségükön, hanem más, elsısorban anyagi kérdéseken múlik. Folyton hangoztattam, hogy a szellemi
program az emigrációban megelızi a politikát, tehát egy jól szerkesztett,
merész hangú, céltudatos folyóirat jól összeválogatott gárdával uralhatná az
egész emigrációt és elıkészíthetné a jövı demokratikus magyar politikáját.
A „Látóhatár” jól indult, de rendszertelen megjelenése és szerkesztési fogyatékosságai miatt nem tudták a kedvezı startot úgy kihasználni, hogy
az emigráció egyetlen komoly lapja legyen, s az Sándor kalandjával a béka
segge alá került, s nem tudom, vissza lehet-e szerezni a jó hírnevét vagy elkönyvelik, mint egy pártértesítıt, amely a szélsı jobboldali eszméket, vagy
és ez még a rosszabb, szélsı baloldali politikát szolgál. Új folyóiratot indítani legalább olyan kockázatos, mint a „Látóhatár”-t folytatni, nem is
tudok tanácsot adni, hogy mit csináljatok, de ha Sándor meggondolatlansága miatt széthullik a tábor, akkor többé nem tudjátok összeszedni s
elölrıl, nagyon elölrıl kezdhetünk mindent.”80
Kovács reálpolitikus volt. Jól érzékelte, hogy a Látóhatár kezdeti sikerei
pártok felettiségébıl eredtek. A sokszínő szerzıgárda, a sokfajta téma vonzotta a szerzıket és az olvasókat is. A Látóhatár hatása messze meghaladta a
példányszáma alapján elvárhatót, s ez kedvezı feltételt jelenthetett késıbb a
Szabad Európa Rádió és Bizottság támogatásának elnyerésében. Különösen
azért, mert ez a támogatás nem közvetlen anyagi jellegő lett volna. A Látóhatár nem használt amerikai pénzügyi forrást, egyelıre saját bevételeibıl, illetve
az alapítók pénzügyi lehetıségeire támaszkodva jelent meg. Ez persze egyfajta függetlenséget is biztosított számára.
A szellemi mozgalom késıbb politikai befolyást is eredményezhetett volna, s ezért kedvetlenítette el Kovácsot az a fajta vita, ami Borsos és a többi
szerkesztı között kialakult. Kovács nem akart közvetlen szövetséget a szociáldemokratákkal. Laza kapcsolatot igen, de elkötelezettséget nem.
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Borsos évekkel késıbb egy általa kiadott körlevélben megemlékezett a
szakadáshoz vezetı vitáról, s azt higgadtan értékelve elismerte a Látóhatár
akkori, müncheni, szerkesztıinek igazságát abban, hogy a folyóiratot nem
engedték a közvetlen politika szolgálatába állítani. Az 1957 júniusában, a
parasztpártiaknak szétküldött körlevelében ezt írta:
„Az 1952 januárjában kiadott körlevelem után megszakadtak a kapcsolatok. Két különbözı irányba mentünk, de utólag, és minden elfogultság
nélkül megállapíthatjuk, hogy politikailag inkább az én tételem igazolódott. A Látóhatár ügyében való merev, szinte szektáns magatartásom viszont a müncheniekét. Így legalább a lap győjtıhelye lett pár tisztességes
embernek, akiket én mindjárt elidegenítettem volna. A politikai engedmények is megszőntek és visszakanyarodott a parasztpárti úthoz. (Ne haragudjanak meg ezért müncheni barátaim) Azt is meg kell mondanom, hogy
az elmúlt évek során, mikor legmesszebb álltunk egymáshoz, a müncheniek
és én, ha egy helyen voltunk, mindig összejöttünk, s tudtunk emberileg, sıt
parasztpárti módra beszélgetni.”81
1952 elején azonban Borsos még megmakacsolta magát, s visszatartotta a
Látóhatár 1952. évi elsı számának elıállítását. A münchenieknek nem maradt más választásunk, mint azt a bajor fıvárosban sokszorosítani és kiadni.
Az egyszer már begépelt anyagot újraírták stencilre, s így a Látóhatár 1952/1.
száma május 12-én már Münchenben látott napvilágot. Az impresszumban
változatlanul Borsos és Vámos neve szerepelt, illetve Nicole Farkasnak ügyvezetıi igazgatósága feltüntetésével és párizsi címmel, Franciaországban bejegyzett sajtótermékként jelent meg. Borsos, mint sejthetı és elıre látható
volt, felháborodott és vérig sértıdött.
A megjelenést követıen Borbándi Gyula Kovácsnak írt levelében részletesen beszámolt a megjelenés körülményeirıl és annak következményeirıl:
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Borsos Sándor körlevele 1957. július 27-én. Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár,
Borsos Sándor iratai. A körlevelet teljes terjedelmében közli: Szeredi Pál: Ami eddig rejtve
volt… Dokumentumok a népi emigrációból 1947-1953. Barangoló kiadó. Pilisszentkereszt, 2014.
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„A Látóhatár egyébként megjelent. Itt készült Münchenben. Igen jó,
tartalmas számnak látszik. Általában tetszik azoknak, akik már megkapták. Tegnap légipostával Részedre is elküldtünk egy számot. Tehát pár
nap múlva már a kezedben lesz. (Tájékoztatásul, a Dzsida cikk szerzıje
M[olnár] Jóska)
Vámos és Borsos között úgy látszik nem áll helyre a jó viszony. Borsos
eddig elszabotálta a lapot. Most Vámos megjelentette (természetesen kifelé
a régi módon, Borsos nevével) és azzal az anyaggal, amit Borsos megkapott.
Sanyi barátunk, most ahelyett, hogy örülne, hogy van lap, különbözı »megtorló«lépésekkel (sajtónyilatkozat, levelek publikálása, bíróság, stb.) fenyegetıdzik. Azt hiszem, valaki a háttérbıl instruálja. Egyébként nem hinném, hogy képes legyen felrúgni a velünk való jóviszonyt és együttmőködést.
Úgy látom eszköze valakiknek, akiknek nem tetszett a mi csoportunk eddig zavartalan együttmunkálkodása. Én bízom abban, hogy Sándorunkban felülkerekedik a józanész, belátja mennyire ártana tervezett akcióival
és Vámossal megtalálja a megegyezés útját. nagyon sajnálatos volna, ha
Sándor másként cselekednék.”82
Sajnos Borbándi bizakodása ellenére a két szerkesztınek nem sikerült
azonos hangot találnia, az ellentét tovább mélyült, pedig a megjelent lap tartalma további együttmunkálkodásra serkenthette volna ıket.
Az elsı írás Márai Sándor A másik térfogat címő esszéje volt, melyet készülı könyvébıl adott át a Látóhatárnak. Elıször jelentkezett írásával a Látóhatárban Cs. Szabó László, aki Öt nép címő esszéjét tette közzé. Ez - mint írta „öt európai néprıl szól, egy számőzött magyar szemszögébıl. Öt egymáshoz illeszkedı
arckép, amely nem külön-külön értelmüket, hanem közös európai helyüket vizsgálja.”
Szabó Zoltán George Orwell angol íróról közölt értékelést, Jászi Oszkár
pedig Hogyan készül a béke? címmel az angol Lawrence Waddy Pax Romána és
a világbéke címő könyvével foglalkozott. Borsody István Benes és az oroszok
címő történelmi tanulmányt tett közzé. Ebben a számban nem vált külön az
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irodalmi anyag, bár Reményi József három versét külön blokkba tördelve
közölték a szerkesztık. Több szerzı elsı alkalommal szerepelt a Látóhatár
hasábjain. Molnár József, Csepregi József álnéven, az erdélyi Dsida Jenı
költészetével, Kemény György az angol jóléti állammal, Czupy Bálint egy új
Veres Péter-könyvvel foglalkozott, Bikich Gábor pedig prózai szövegét tette
közzé. Bikich egyébként nem sokkal Münchenbe való érkezése után bekapcsolódott a Látóhatár szerkesztıségi körébe és 1963-ig oszlopos tagja maradt.
Az 1952. évi elsı szám tartalma már jelezte a szerkesztık további szándékait, sokkal erısebb irodalmi anyaggal és átlátható szerkesztési elvekkel készült. Szintén a távlati célokra ad jelzést az is, hogy a lap tartalmát angol,
német és francia nyelven is megjelentették, remélve ezáltal az idegen nyelvő
közösségek érdeklıdésének felkeltését, esetleg késıbbiekben az idegen nyelven történı megjelenés igényének felmérését. Sajnos a fordítások nyelvtanilag nem voltak kellıen pontosak, ezért a késıbbiekben is sokszor elmarasztalták a lap munkatársait. A szerkesztıség elérhetıségeként Vámos müncheni lakáscímét adták meg az impresszumban, s bár a kiadóhivatal megjelölése
továbbra is a párizsi cím maradt, várható volt Borsos Sándor ellenkezése és a
helyzet kiélezıdése.
Borsos fenyegetızését be is váltotta, s bejelentette, hogy a Látóhatár név
feltőntetését nem engedélyezi, pert fog indítani a müncheni szerkesztık ellen, amennyiben továbbra is ilyen címmel jelentetik meg a folyóiratot. A
müncheni szerkesztık úgy döntöttek, hogy elkerülendı egy nemkívánatos
pereskedést, illetve az egyébként is vitáktól terhelt emigrációban egy újabb
„ügyet”, kitérnek a konfliktus elıl, s a lap címét megváltoztatva, Egész Látóhatár címmel folytatják a megkezdett munkát. Természetesen a címváltoztatás eldöntése és azt követıen a lapnak az olvasókhoz történı eljuttatása sem
volt olyan egyszerő, mint amilyen elsıre látszott. Bár a szerzıkkel való kapcsolattartást és az elıfizetési díjak beérkezését Vámos magánál tartotta, de
Németországban nem volt bejegyezve a lap, engedéllyel a megjelenéshez
nem rendelkezett. A kiadásért és a szerkesztésért Vámos Imrét jelölte meg
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felelısként az impresszum, mert a szerkesztık közül egyedül neki voltak
hivatalos német papírjai. Borbándi és Molnár úgy gondolta, hogy legjobb, ha
ı képviseli a folyóiratot a német hatóság felé. Akkor még nem tudták, hogy a
demokratikus német sajtótörvény az évente hatszor megjelenı kiadványra
semmiféle hivatalos elıírást nem tartalmazott. Borbándinak és Molnárnak
már amerikai papírjuk volt, ami bizonyára nem jelentett volna akadályt, hogy
egy emigráns lapon szerkesztıként és kiadóként szerepeljenek.
A lap összeállítását Vámos, Borbándi és Molnár végezték. Molnár ekkor
már elfoglalta új munkahelyét Augsburgban, így többször tudtak találkozni
egymással egyeztetés végett. Ugyanakkor Molnárt eltiltotta új munkahelye
attól, hogy újságírói munkát végezzen, így cikkeit álnéven kellett publikálnia,
s részvétele a szerkesztésben szintén illegálisan történt, azaz nem kerülhetett
fel a lap impresszumába közremőködése.
A folyóirat új címmel történı megjelentetése még nagyobb költségeket
rótt a szerkesztıkre. Szerencsére addigra már mindegyiküknek megfelelıen
fizetı állása volt, így elı tudták teremteni a megjelentetés költségeit, illetve
saját munkájukkal próbálták a kiadásokat csökkenteni. A lapszámok anyagainak stencilre gépelését továbbra is Molnár József felesége végezte, a korrigálást Borbándi Gyula vállalta.
Az 1952. évi 2. szám Egész Látóhatár címmel nyolcvan lap terjedelemben
1952 júliusában jelent meg. Logikusan adódott az elnevezés, hiszen a Látóhatár is Szabó Dezsı Egész Látóhatár címő könyvérıl kapta címét, így ahhoz tértek vissza az új lap esetében is. A javaslatot ismét Molnár József fogalmazta meg. A szerkesztık megtartották a folyamatos évszámozást, azaz –
jelezve a Látóhatárral való kontinuitást – III. évfolyamként és az 1952-es
esztendın belül 2. számként jelölték a megjelent számot.
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Vámos Imre a lap bevezetıjében emlékeztetett a folyóirat elsı számában
kitőzött célokra és vállalt feladatokra, amelyet a Látóhatár el akar végezni.
Arra nem tért ki, hogy mi történt és mi okozta a címváltozást. Közölte
azonban, hogy „az Egész Látóhatár a politikai, gazdasági és társadalmi demokrácia
világszerte észlelhetı kiteljesedését szem elıtt tartva feladatának tekinti hangot adni ennek
a jövınek s a szellemi és politikai élet találkozásán keresztül egész látóhatárt biztosítani
népünk nagy felszabadulási harcának és emberségesebb jövıjének”.8320 A szám tartalmából említést érdemel Cs. Szabó László esszéje Leonardo da Vincirıl, Kovács Imre írása a paraszti életforma újabb változásáról, Szabó Zoltán tanulmánya Bertrand Russellrıl. A csabai tragédia címmel Molnár József a békési
parasztvezér, Áchim L. András haláláról, C. A. Macartney a bethleni konszolidációról írt. Borsody István és Kemény György folytatta Benes és az oroszok
illetve Az angol jóléti állam címő tanulmányát, és küldött írást Csorba (Mikita)
István is, melyben a kanadai dohányvidékrıl rajzolt képet. Elıször szerepelt
– egy versfordításával – az 1952. október végén Génuából Münchenbe költözött és a folyóirat munkájába bekapcsolódó Horváth Béla. Radvánszky
Antal cikkgyőjteményéhez Molnár József főzött csípıs hangú megjegyzést
Csepregi József álnéven, Borbándi pedig a magyarság politikai kultúrájával
foglalkozott, egyértelmővé téve, hogy 1949 óta Magyarországon nem lehet
demokráciáról beszélni, s az emigrációnak kell a magyar politikai fejlıdését
biztosítania, fejlesztenie, hogy amikor az ország felszabadul az orosz megszállás alól, korszerő demokratikus intézményrendszert tudjon a magyarság
számára kínálni.
Amikor július elején az Egész Látóhatár elsı száma megjelent még egyáltalán nem tudták a szerkesztık, hogy miképpen fogják tudni a következı
számokat elıállítani. Nem a kéziratok mennyiségével volt baj, hiszen az bıséggel megtöltött volna még több számot, hanem a nyomtatás és a postázás
költségeinek elıteremtése volt bizonytalan. Egyedüli bizodalmuk az lehetett,
hogy az olvasók a lap megvásárlásával, elıfizetésükkel megteremtik a folya-
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matos elıállítás anyagi alapját. Az elızı lapszámok vásárlásáról, az elıfizetık
létszámáról semmilyen adat nem állt Molnár rendelkezésére, ezért úgy döntöttek, hogy a lap utolsó oldalán közleményben kérik az olvasók segítségét.
„Az EGÉSZ LÁTÓHATÁR azt a célt szolgálja, hogy a magyar
írás hagyományait ápolja, és a magyar demokrácia ügyét támogassa. Az
„Egész Látóhatár” független folyóirat. Néhány ember áldozatkészségébıl
született. Bevételi forrása az elıfizetési díjak és a lap barátainak adományai. Kérjük tehát olvasóinkat, hogy a lap árát, illetve elıfizetési díját a
megadott címre elküldeni szíveskedjék. Aki nem tart igényt a lapra, küldje
vissza a szerkesztıség címére. Anyagi helyzetünk nem teszi lehetıvé, hogy a
lapot ingyen küldjük. A kıvetkezı számot – amely szeptember elsején jelenik meg –, csak azoknak tudjuk megküldeni, akik a lap árának, illetve
elıfizetési díjának megküldésével kifejezésre juttatják, hogy lapunkra igényt
tartanak.
Kérjük olvasóinkat, a lap árának megküldésével tegyék lehetıvé a további folyamatos megjelenést.
München 1952. július
a szerkesztıség”
A müncheni szerkesztık az Egész Látóhatárt továbbra is irodalmi és politikai folyóiratnak szánták. Közöttük már nem volt vita abban a tekintetben,
hogy a politikai írások mellett az irodalom is ugyanolyan teret kapjon a lap
hasábjain. Az elsı szám irodalmi és kulturális esszéi után a második számban
a politikai esszék kerültek elıtérbe. Az 1952 szeptemberében napvilágot látott, a folyamatos számozás alapján 1952. évi 3. számban Borsody István Az
európai egység és a német kérdés égetı problémáit vizsgálta. Szabó Zoltán a neves
spanyol gondolkodót és írót, Salvador de Madariagát mutatta be. Kovács
Imre A 2. számú kommunista likvidálása Magyarországon címő írásában Rajk
politikai múltját és kivégzésének történetét ismertette. Kovács ekkor még
gyári munkásként dolgozott, s ebbıl az írásából született a késıbb angol
nyelven megjelent The ninety and nine címő regényének ötlete. Sárkány István, Komáromi István álnéven, a keresztény demokrácia válságát és az újjáa119

lakulásának lehetıségét vizsgálta. Ebben a számban jelentkezett elıször
Horváth Béla Apám hazatér címő költeményével, az akkor induló tehetséges,
fiatal költı, Csokits János két versével, és Ekecs Géza fiatalos lendülettel írt
Olaszországi vidám útinaplójával. érdekes színfoltja volt ennek a számnak az
a vita, melyet Borbándi Cs. Szabó Lászlónak az 1945-ös fordulat jellegét
minısítı megállapításairól szólva gerjesztett.
A sokszorosított Látóhatár és az Egész Látóhatár Vámos Imre elszámolása szerint eléggé kevés pénzbıl készült, de a bevételek is csekélyek voltak. Ez
utóbbiak között a legnagyobb tételeknek azok a hozzájárulások bizonyultak,
amelyekkel a belsı kör három tagja Vámos, Borsos és Borbándi járult hozzá
a költségekhez. Az 1952. májusi szám bevétele és kiadása egyaránt 446 márka
volt. Mivel ekkor egy dollár 4,2 márkát ért, s például Borbándi fizetése a
Szabad Európa Rádiónál 190 dollár volt, így könnyen kiszámolható, hogy a
800 márkás fizetésükbıl bizony nehezen lehetett volna a nyomdaköltséget is
elıteremteni. Az Egész Látóhatár júliusi számának elıállítása már többe –
571 márkába – került. Örvendetes volt viszont, hogy a lapban közzétett felhívás hatására megérkeztek az elıfizetési díjak, s a bevétel 730 márkát tett ki.
Az 1952. szeptemberi szám tehát – 159 márka egyenleggel indulva – 569
márka bevétellel zárult. Költségként, a 439 márkát kitevı sokszorosítás mellett, a postázás költségei is jelentkeztek, melyek a teljes bevételt elvitték. Tehát megtakarítani semmit nem lehetett. Az 1953-as esztendınek üres kasszával indult a lap.
A szerkesztık azonban mindenképpen át akartak állni a rég áhított nyomtatott formára. 1952 ıszének heteire már a nyomtatásra való áttérés és az
anyagiak megszerzésére irányuló fáradozás nyomta rá a bélyegét. Az elsı
nyomtatott számban visszatérni szándékoztak a Látóhatár címhez, s miután
Nicole Farkas Párizsban hivatalosan bejelentette a franciaországi megszőnést
és visszaadta a kiadói engedélyt, így nem volt akadálya, hogy a folyóiratot
Münchenben Látóhatár néven adják ki.
Külön is érdemes pár szót szólni Borsos Sándor szerepérıl és elképzeléseirıl, hiszen a Látóhatár indításában kétségtelenül jelentıs szerepe volt. İ is
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népi politikát akart folytatni, de olyan szövetségesekkel – a szociáldemokraták különbözı töredékcsoportjaival és disszidenseivel, valamint késıbb Sulyok Dezsıvel és más polgári politikusokkal –, akiknek fı elvi alapja a Nemzeti Bizottmánnyal való szembenállás, továbbá a Nagy Ferenc és Kovács
Imre nevével fémjelzett irányzat elutasítása volt, kiegészítve a szociáldemokratáknak mind Peyer, mind Szélig Imre csoportjával való versengésével. E
csoport ellenezte a negyvenhetes tábor Amerika-barátságát és elutasította a
Szabad Európa Bizottság tevékenységét.
Az Egyesült Államok politikájának a népi csoport sem volt kritikátlan híve. Látta hibáit annak a gyakorlatnak, amelyet nem kevés alkalommal, saját
politikájával szemben is elkövetett. A Szabad Európa Bizottság tevékenységét sem tette mindenben magáévá – ékes bizonyítéka ennek a Látóhatárban
megjelent Kovács Imre levél, mely felelısségre vonta a Szabad Európa Bizottságot eltávolításának kapcsán –, de a hidegháború éveiben nem volt más
reális alternatíva, mint partnerként tudomásul venni és vele együtt haladni, ha
valaki nem akart a szellemi, vagy a politikai közéletbıl kivonulni. A folyamatos válságokkal terhelt nemzetközi helyzetben harmadik partner nem volt.
Vagy Moszkvával kellett tartani, vagy Washingtonnal. A nyugat-európai
kormányok – beleértve az angolt, a franciát és a nyugat-németet – a keletközép-európai emigránsokat legfeljebb rokonszenvükrıl biztosították, de
tényleges támogatásban nem részesítették. A menekültek intézményei és
szervezetei csak az Egyesült Államoktól remélhettek és kaptak hathatós támogatást. A népi emigrációnak sem volt más választása, mint kritikával és
bizonyos kérdésekben fenntartásokkal, de együttmőködni az amerikaiakkal.
Tudták mi az, amiben együtt haladhatunk, és hol vannak azok a keresztezıdések, ahol útjaink szétválnak. A népiség eszméje nem volt mindenütt rokonszenves, de érzékelhetı volt, hogy az amerikaiak becsülik a teljesítményt,
és ha valahol eredményes munkát, értékes alkotást láttak, nem zárkóznak el
támogatásától. A Látóhatár-kör arra törekedett tehát, hogy amire vállalkoznak, azt lelkiismeretesen és gondosan elvégezzék. A folyóirat értékközpontúságát mindenképpen megırzendınek tekintették, s nem akarták múlandó
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politikai érdekek szolgálatába állítani. Mindenki tudhatta, hol állnak és miért
küzdenek, miben lehet, és miben nem lehet rájuk számítani.
A Münchenben készült Látóhatárnak és a két Egész Látóhatár számnak
az emigráns írók körében nagy becsülete lett, így Cs. Szabó László, Szabó
Zoltán és Borsody István elhatározták, hogy a jobb módú emigránsok körében körlevél útján győjtést rendeznek a folyóirat nyomtatásban való rendszeres megjelentetése érdekében. A szeptember végén Münchenbe érkezett
Szabó Zoltán, magával hozta azt a szöveget, amelyet Cs. Szabó Lászlóval
szeptember 27-én Londonban aláírt, és amelyet sokszorosítva mintegy száz
címre elküldeni szándékoztak. A felkérı levélben a megalakítandó Látóhatár
Barátainak Társaságába belépıktıl egyszeri 50 dollár felajánlást kértek,
melynek fejében a társaság tagjai a folyóiratot fennállásának ideje alatt ingyen
kapják majd kézhez. A részletekrıl Münchenben egyeztetések folytak, és
ennek eredményeként október 6-án Vámos, Molnár, Kobele József, Ekecs
Géza, Nagy László, Borbándi Gyula aláírták a levél eredeti példányát, csatlakoztak a kezdeményezéshez. Felkérték a Szabad Európa Rádió magyar osztályán Horváth Bélát, Bikich Gábort, Mikes Imrét, Dessewffy Gyulát, valamint további négy kollégát, hogy szintén csatlakozzanak a felhíváshoz, s
ezáltal már egy egész reprezentatív csoport alakult ki, mint elsı jelentkezı
tagjai a Társaságnak. Ezután Londonban sokszorosították a felkérı levelet,
és postára adták az elsı példányait. A megszólítás és a végén az aláírás kézírással, a személyesség megerısítésével történt. A szövegben még az Egész
Látóhatár szerepelt, mivel akkor hivatalosan még nem jelentették be a párizsi
kiadó megszőnését.
Borbándi korabeli feljegyzése szerint összesen 62 személy jelentkezett, s
ezeknek többsége be is fizette az 50 dolláros hozzájárulást. Természetesen az
alapítók is befizették ugyanazt az összeget, melyet a Társaságba jelentkezıktıl kértek. A társasági tagok befizetésirıl nem maradt feljegyzés, mert minden Vámos címére ment, s Vámos ezeket a blankettákat a késıbb kirobbant
vitában sem volt hajlandó bemutatni a többi szerkesztınek. A befolyt összeg
azonban 3000 dollár körül lehetett, elegendı ahhoz, hogy egy idıre fedezze a
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nyomtatással járó nagyobb költséget. A késıbbiek miatt fontos megjegyezni,
hogy a kezdeményezık kikötötték, hogy a befizetett összegek csak és kizárólagosan a Látóhatár elıállítására, azaz a nyomdaköltségekre fordíthatók, tehát
a szerkesztık díjazására nem lehetett felhasználni.
A felkérı levél kibocsátóihoz – Szabó Zoltánhoz és Cs. Szabó Lászlóhoz
– Borsody István is csatlakozott mint harmadik aláíró. A levélben a többi
között ez olvasható:
„Külön-külön és közösen szemügyre vettük a magyar irodalom és szellemi élet jelenlegi állapotát. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyar szellemi életnek az a része, amely szabad földre menekülve szabadon
fejezheti ki gondolatait, nem nélkülözheti tovább a közös és alkalmas fórumot. A nagy magyar irodalmi és közéleti havi folyóirat megteremtése tovább nem halogatható.”
Az kezdeményezık azután részletesen elıadták érveiket. A célok között
megemlítették a küzdelmet „amaz elvek és állapotok ellen, amelyeket a megszállott
Magyarországon az orosz bolsevizmus erıszakkal uralmon tart”, a magyar szellemi
erık hozzájárulását „magyar nyelven, annak az Európának a közös ügyéhez, amely
egyesülni igyekszik”, ebbıl következıen e nyugatos irány mellett ébrentartását
„annak a magyar irodalmi mozgalomnak, amely a második világháborúig fanatizmustól
ment, magyar megoldásokat keresett a magyar társadalmi kérdések rendezésére”. A folyóiratra tehát „ama szerep hárulna, amelynek részlegeit annak idején a Magyar Szemle, Nyugat, valamint a Válasz vállaltak”. Hozzátették az aláírók, hogy „a jelenleg
szabad földön megjelenı magyar lapok száma jelentékeny, értékük figyelemre méltó, munkájuk dicséretes. E lapokat azonban sajátos feladataik és terjedelmük akadályozzák a
központosító feladat ellátásában. A szemünk elıtt lebegı folyóirat nem e lapok számának szaporítását szolgálná, hanem olyan fórumot biztosítana, amely a kevésbé napi jellegő munkát végzi el és ezzel a többieknek is használ.”
Rátérve a gyakorlati kérdésekre, közölték, hogy e célt nem új vállalkozással, hanem annak a folyóiratnak a továbbfejlesztésével akarják elérni,
„amelyet fiatal magyar írók évek óta saját erejükbıl tartanak fenn s
máris megszerezték dolgozótársul a magyar szellemi erık egy részét is...
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Most sokszorosítva jelenik meg, ám tartalmában és szerkesztıjében biztató ígéretet látunk arra, hogy a jövendı feladat nagyságához felemelkedik.
Ezért alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy kezdeményezzük a
lap megjelenését nyomtatott formában. Minthogy az átalakulásra a fiatal
íróknak nincs anyagi módjuk, úgy éreztük, hogy a nyomtatásra való áttérést nekünk és annak a szélesebb körnek kell vállalnia, amely a magyar
szellemi élet sorsát a szívén viseli.”
Javasolták tehát a felkérés kibocsátói, hogy alakuljon egy Baráti Társaság,
amelynek tagjai jövedelmükbıl áldozni tudnak a szellemi élet e közös ügyére.
Száztagú társaságra gondoltak, amely „egyfelıl a lap köré széles szellemi kört alakít, másfelıl lehetıvé teszi kezdeti adományával a nyomtatásbeli megjelenést”. A kezdeményezık mindegyike letétbe helyezett ötven-ötven amerikai dollárt és erre
kérték fel a csatlakozókat is, megjegyezve, hogy ezért a jövıben ingyen kapják a folyóiratot és esetleges kiadványait, az alapítói hozzájárulás tehát „nem
szeretetadomány, hanem egy összegben elıre lefizetett elıfizetési díj”.
A felkérı levelek címzettjei csaknem kivétel nélkül helyeselték az akciót,
és megindult az ötven dollárok felajánlása. A szerkesztık úgy képzelték el,
hogy a beérkezett társasági tagsági díjakból öt-hat számot is ki tudnak adni,
és addig az elıfizetések is szépen szaporodhatnak, tehát a folyóirat nem szorul majd külsı támogatásra. Arra persze gondolni sem lehetett, hogy a szerzık tiszteletdíjat kapjanak. Arra nem tellett. Egy-két kivételtıl eltekintve
mindenki honorárium nélkül is küldött kéziratokat, a szerkesztık sem vártak
anyagi ellenszolgáltatást, sıt, ha szükség mutatkozott rá, maguk segítettek
adománnyal vagy kölcsönnel a megjelentetést.
Vámos Imre 1953 elején a Kanadában élı Mikita Istvánnak beszámolt a
Látóhatár életében bekövetkezett változásról, s az alakuló Baráti Társaság
eredményeirıl:
„Borsos úgy viselkedett emberileg, barátilag és politikailag – hosszú
lenne részletesen elmesélni – hogy kénytelen voltam kivenni a kezébıl a lapot és áthozni Münchenbe. Azóta itt csináljuk Borbándival, Molnárral és
még néhány barátunkkal. Szabó Zoliék segítségével azután társadalmi
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alapon sikerült megszerezni a nyomtatáshoz szükséges tıkét, amihez, az
általad Jóskához küldött támogatás is hozzájárult.”84
Hasonló szellemő levelet küldtek többi barátuknak is, s mindenhonnan
támogató válaszokat kaptak.
Jelentkeztek azonban vészjelek is. Vámos Cs. Szabó Lászlónak 1953 novemberében egy levélben jelezte, hogy Márai nem akar újabb anyagot adni,
mert az Egész Látóhatárt nem tartja megfelelınek, bár Vámos szerint a
nyomtatott formátum meg fogja majd gyızni az ellenkezıjérıl. Vámos mindenképpen szerette volna visszaszerezni szerzıjének Márait, és abban bizakodott, hogy Márai is befogja látni, milyen kevés lehetısége mutatkozik az
emigráns írónak, s vissza fog térni a Látóhatárhoz. Vámos nem tudhatta,
hogy Szabó Zoltánék kihagyták a kezdeményezésükbıl Márait, s az egyébként is sértıdékeny író ezt annyira rossz néven vette, hogy szakított a Látóhatárral.
Vámos arról is beszámolt, hogy a SZER nagyon nem akar az otthoni
jrókkal foglalkozni, egy Illyést köszöntı saját írásának beolvasásáért két napig harcolt, míg sikerült elfogadtatnia, s bár Kodály születésnapja lesz a közeljövıben, ı úgy véli, róla sem lesz megemlékezés, mert még Kodályt is támadják.
A Látóhatár szempontjából ezek komoly vészjelek voltak, hiszen a folyóirat rendszeresen foglalkozott irodalommal és mővészetekkel, többek között
az otthoni szerzık mőveivel életükben bekövetkezett változásokkal is.
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Vámos Imre levele Mikita Istvánnak. München 1953. február 12.
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A NYOMTATOTT LÁTÓHATÁR ELSİ ÉVE
Vámos Imre november 9-én Kovács Imrének írt levelében bejelentette, hogy
1952. december 1-étıl átállnak a nyomtatott formátumra, 64 oldalon fognak
megjelenni, a volt Csillag címő folyóirat formátumában. Jelzete Vámos, hogy
csak Münchenben 800 dollár jött össze a Baráti Társaság kezdeményezı
levelére, s ezután fogják csak az amerikai és kanadai győjtést elkezdeni. beszámolt Kovácsnak arról is, hogy milyen írások megjelentetését tervezik az
elsı nyomtatott számban, s közölte, hogy Borsost nem hajlandóak beengedni a lap hasábjaira, mert nézetei nem felelnek meg a folyóirat karakterének.
„A Borsos problémával kapcsolatban egyet értek veled. – írta Vámos – Mind rosszabb
híreket hallok felıle. Nagyon félek, hogy kifutott vele a talaj. A mai helyzetben, mostani
viselkedése után semmi esetre sem szerepelhet a lapon.”85
Az elsı nyomtatott szám, bár az 1953. évi 1. szám jelzetet viselte, a müncheni Josef Deschler-nyomdában már 1952. december 9-én elkészült, s a
szerkesztık az év utolsó napjaiban ki is küldték az olvasóknak. Az impreszszumban Vámos Imre szerepelt, mint felelıs szerkesztı és kiadó, Borbándi
pedig mint fımunkatárs. Molnár továbbra sem került feltüntetésre, melynek
egyrészt az amerikai hadseregnél betöltött állásának tiltó rendelkezése, másrészt a szerkesztés folyamatában játszott csekély szerepe volt elsısorban az
oka. Molnár inkább az elıfizetések győjtésében, az olvasókkal való kapcsolattartásban jeleskedett. Az ı ötlete volt az is, hogy az elsı nyomtatott lapszámba helyezzenek el egy elıfizetıi szelvényt is, hogy megkönnyítsék az új
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Vámos Imre levele Kovács Imrének. München 1952. november 9. (PIM. Molnár József
hagyatéka)
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érdeklıdök számára a lap megrendelését. Pár hónap múlva Molnár hosszabb
idıre az Egyesült Államokba utazott, s ott két év alatt 200 fölé tornászta az
amerikai elıfizetık létszámát. A szerkesztıség címeként Vámos lakását adták
meg. A szerkesztıségi üléseket általában ott, vagy a közeli Leopoldstrasse
Siegestor nevő eszpresszójában tartották.
Az új szám Vámos Imrének A szellem közbeszól címő vezércikkével kezdıdött.
„Az utóbbi évek során megállapodtunk, ki Amerikában, ki Ausztráliában. Kevesebben lettünk, akik Európára »ítéltettünk«. És a politikai
szervezettség szétmállásával mindinkább a bető, az írott szó vette át az
összekötıkapocs szerepét nemcsak az amerikai és ausztráliai menekült, de
az emigráció és az otthon között is. A múlt rossz emlékő szellemét megelevenítı sajtó egyeduralma után mind több lap jelenik meg, amelyek hasábjain már a demokratikus jövı próbál, tanul a saját lábára állni. Folyóiratok
igyekeznek lépést tartani a korral és fórumot biztosítani a szellemnek... És
talán elsı eset a magyar szellem történetében, hogy írástudók kezdeményezésére írók, gondolkodók, mővészek indítsanak meg és tartsanak fenn anyagilag is egy lapot. Akaratlanul is sodrásba kerültünk át. És bár sokakat
elránt az örvény, a méltatlanok elmaradnak, a távoli látóhatáron már bontakozik a delta medre és körvonala, ahol az emigráció visszatalál az otthonhoz. - Papok, katonák és polgárok után - íme, a szellem közbeszólt.”
A lapban Cs. Szabó László a tíz évvel azelıtt meghalt Móricz Zsigmondra
emlékezett, Horváth Béla tizenhárom új költeményét tette közzé, Jászi Oszkár pedig arról értekezett, miért nem sikerült a Dunavölgyi föderációt megalkotni. Szabó Zoltán egy elbeszélését, Reményi József két mőfordítását közölte. Borsody István az 1952-es amerikai elnökválasztást elemezte, Csokits
János fiatal párizsi költı új mővébıl, A pusztulás könyvébıl mutatott be részleteket. Kertész István történész és volt diplomata a magyarországi Szövetséges Ellenırzı Bizottság mőködését ismertette, és a Látóhatár nevében
Vámos Imre felköszöntötte az ötvenéves Illyés Gyulát. Az egyéb cikkek és
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jegyzetek szerzıi Szabó Zoltán, Kobele József, Ekecs Géza, Cs. Szabó László, Benedek Károly, Borbándi Gyula voltak. Gazdag kritikai rovat és a Látóhatár addigi történetének rövid vázlata zárta az elsı nyomtatott számot. Bevezették a szám tartalmának angol és francia nyelvő összefoglalását, amelyet
az elsı oldalakon közöltek. Ez nem volt éppen szerencsés, a következı
számtól kezdve a tartalmi összefoglalót lerövidítették és a borító belsı oldalán tették közzé. Így már kevésbé volt zavaró, ám a fordítás minısége még
mindig sok kívánnivalót hagyott maga után.
A nyomtatott lap fogadtatása szinte egyöntetően örömteli volt. Jászi Oszkár azonnal jelezte, hogy megkapta a számot.
„A Látóhatár ügye ma közelebb áll hozzám – írta –, mint minden
egyéb magyar terv vagy vállalkozás. S minthogy Amerikában bizonyos fokig idegen maradtam s nem érzem magam körül ennek az óriási birodalomnak dinamikus lendületét, pláne most késıi öreg koromban, a végsı felszámolás idején, a Ti mozgalmatok nekem az utolsó szellemi és erkölcsi
otthont jelenti. Meggyızıdésem, hogy jó úton jártok és ha azon megmaradtok, egy olyan szintézist termelhettek ki, mely jegecesedési központja lehet
egy új és jobb Magyarországnak az átszenvedett szörnyőségek után.”86
Horváth Béla a Szabad Európa Rádióban méltatta az elsı nyomtatott
szám megjelenését:
„A szellem lebírhatatlan erejének sugárzását érezzük minden lapjáról.
A testırírókra gondolunk, magános költıkre, mint Charles Péguy és oly
sokan mások, akik önnön erejükbıl bocsátották világgá közleményeiket.
Péguy, aki a mai francia ifjúság egyik nevelıje lett, amíg élt, nappal gyékény-széket font, éjjel maga nyomtatta folyóiratát. Teljes szabadságot igényelt magának: kész volt minden kézmővesmunkára vállalkozni, csak
hogy azt írhassa és nyomtathassa, amit ı akart. Számőzött íróink és barátaik, noha a hontalanságban elég sok ínséget és bajt láttak, önkéntes ado-
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mányaikkal megteremtették a Látóhatár Társaságot a folyóirat anyagi biztosítására. Mily lelkesítı látvány: a magyar irodalom nagy századának, a
reformkornak a lelke jár közöttünk. A magyar írók csüggedetlen kicsiny
csapata idegenbe vetıdve, a bujdosás és hazátlanság keserőségében a magyar
folyóirat megteremtésére áldozza maradék javait: csentézimót és pezetát,
pennyt és pfenniget győjt, hogy megszervezze és biztosítsa irodalmunk szabadságát, hogy fenntartsa és folytassa a magyarság nagy szellemi hagyományait. Az új folyóirat a magyar írók nagy öröme és ünnepe – azoké is,
akiknek írásai nem juthatnak el hozzánk. A Látóhatár írói szeretettel és
együttérzéssel gondolnak elnémított írótársaikra. Az otthon szenvedı magyar írók keserő sorsa önt erıt a számőzöttekbe, hogy ırizzék tovább irodalmunk halhatatlan lángját.”87
A lap valóban tetszetıs külalakkal, minıségi papíron, szépen szedett betőkkel jelent meg. 64 oldalas terjedelme megfelelt egy szokványos folyóirat
terjedelmének, világosszürke borítója elegáns küllemet kölcsönzött neki.
Borbándi feljegyzése szerint 1953-ban, mikor áttértek a nyomtatásra, csupán
száztíz elıfizetıje volt a folyóiratnak. Arról, hogy ezek közül ténylegesen
hányan fizették be az évi tizennyolc márkát, vagy a tengerentúlról a 4 dollárt,
nincs pontos feljegyzett adat. Az elsı nyomtatott szám elıállítása Borbándi
feljegyzése szerint 3500 márkába került, a portóval és apróbb kiadásokkal
együtt 3813 márkát tett ki, nyolc-kilencszeresét a sokszorosított elıállításnak.
Szerencsére a Baráti Társaság tagjainak befizetésébıl gond nélkül ki tudták
fizetni a költségeket, s komoly reményeik lehettek arra nézvést, hogy a minden tekintetben minıségi folyóiratnak lesz annyi elıfizetıje, hogy a további
költségeiket fedezni tudják. Évente hat szám megjelentetését tervezték, s
figyelembe véve a 18 márkás éves elıfizetıi díjat 1200–1300 elıfizetı esetén
tudták volna rentábilisan elıállítani a lapot. Merész elképzelésnek tőnt, hi87
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szen alig tizedannyi rendszeres elıfizetıvel rendelkeztek csak, de a nyomtatott formátum felbátorította és reménnyel töltötte el ıket.
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Vámos Imre Szabó Zoltánnak írott, 1953. január 25-én keltezett levelében
beszámolt a lap vagyoni helyzetérıl.88 Bankszámlájukon az elsı nyomtatott
szám költségeinek kifizetése után 25 dollár maradt, házipénztárukban pedig
780 német márka, ami kb. 195 dollárnak felelt meg. Rendelkeztek továbbá
egy 50 dolláros, még beváltatlan csekkel is. Bizony soványka összeg volt ez
ahhoz képest, amit a nyomtatáshoz elı kellett teremteni a következı – márciusi – szám elıállításához.
A Társaság és a szerkesztık közötti viszony egy érdekes jelenségérıl lehet
tudomást szerezni Vámosnak egy következı, 1953. február 21-én, szintén
Szabó Zoltánhoz írott levelébıl. Legelıször arról számol be, hogy ı is befizette az 50 dolláros társasági tagsági díjat, mert erre vonatkozóan felszólítást
kapott Szabó Zoltántól. Szabó tehát nagyon komolyan vette feladatát, s a
nyilvántartása szerint a jelentkezett, de a társasági díjat be nem fizetıknek
külön felszólító levelet küldött ki. Vámoséknak ez valóban reménykedésre
adhatott okot, addig senki nem volt ilyen szigorú és következetes a lapra
elıfizetık felé.
Levelében Vámos beszámol a szerkesztık közötti egyeztetés fejleményeirıl is. Még az 1952. évi 3. számban, azaz az Egész Látóhatár néven megjelent második, s egyben az ezen a néven történı megjelenés utolsó számában,
Borbándi Gyula hozzászólt egy írásban Cs. Szabó Lászlónak az 1945-ös fordulat jellegét minısítı, egy másik emigráns lapban megjelent közléséhez. A
kialakult vitában Cs. Szabó is megszólalt a Látóhatár hasábjain, s Vámos
arról számolt be Szabónak, hogy a vitához Kovács Imre is küldött egy reakciót. „Gyulának mindenki gratulál – írta Vámos, utalva Borbándi Cs. Szabónak
adott válaszára89 –, de egy kicsit begyulladt Imre cikkétıl és a Horthy cikktıl. Viszont
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a lap nem rádió, vannak kérdések, ahol nem lehet elkenni a dolgokat.”90 A Borbándi
és Vámos közötti egyeztetésre való utalás Kovács Imrének a Látóhatár 1953.
évi 2. számában megjelent Halvaszületett demokrácia? címő írására vonatkozik,
mert abban Kovács elég éles hangon utasította vissza Cs. Szabó véleményét
az 1945-os demokratikus kísérlet minısítésével kapcsolatban. Borbándi bizonyára egy esetleges sértıdöttségtıl tartott, amint a másik érintett írás is
ilyen félelmet kelthetett benne. Hódi András álnéven ugyanis Molnár József
adott le a szerkesztıknek egy kemény hangú kritikát Horthy Miklós akkor
megjelent német nyelvő emlékiratáról. Molnár kíméletlen kritikával illette
Horthy mondatait, több helyen egyértelmővé téve Horthy felelısségét az
általa irányított rendszer hibáiért, és Magyarországnak a háborúba történt
belépéséért. Borbándi joggal tarthatott Horthy és köre felháborodásától, bár
az idıs Horthy tudomásunk szerint nem ismerte, nem olvasta a Látóhatárt.
Vámos – mint levelébıl kiderül – eloszlatta Borbándi félelmeit, s az egyértelmő fogalmazás, a szerzıknek elveik melletti kiállása valóban egyik fontos
sajátossága volt a Látóhatárnak a késıbbiekben is.
Ebbıl a szempontból is, de a Látóhatárnak a magyar fejlıdésrıl vallott
nézetei tisztázása miatt is, érdemes felidézni az elıbb említett Cs. Szabó és
Borbándi között kirobbant, majd az ahhoz főzött hozzászólások révén kiszélesedett vita részleteit.
Cs. Szabó László 1952 nyarán, a Hungária címő, nyíltan szélsıjobboldali
nézeteket hirdetı lapban Két legenda címmel közölt egy eszmefuttatást. Az
egyik legenda Cs. Szabó szerint az volt, hogy a háborúban Budapest végsı
ellenállása a kereszténység és a nyugati mőveltség védelmében történt, vagyis
Nyugat védıpajzsa szerepét látta el. Megállapította, hogy a nyugati diplomáciai és haditörténetben egyetlen szóval sem említik, hogy Budapest védelme
elınyt biztosított volna a nyugati katonai erık elınyomulásában, „…a nyugati
szövetségesek a háború alatt nem kértek volna ilyen ‘elınybıl’. Budapest védelme német
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parancsra történt, német hatalmi érdekek s nem a kereszténység védelmében” – írta Cs.
Szabó. Szerinte ilyen hamis legenda kezdett kialakulni a vértelen, diadalmas
magyar forradalom hirdetése körül is, mely az 1945 utáni változásokat állította be olyan változásnak, mely a nemzeti érdekeket szolgálta. Véleményét a
következıképpen foglalta össze:
„Nemzeti forradalom orosz szuronyok védelmében! Van ennél szomorúbb és megszégyenítıbb ellentmondás? Lehet beszélni földosztásról, amely
– orosz felügyelettel – csakugyan megtörtént s a címek egészen átmeneti eltörlésérıl, mert az is megtörtént, de szó sem lehet magyar forradalomról,
amelyben a nép a maga erejébıl s erıszakkal vagy anélkül fordított egyet
addigi sorsán... Történelmünknek az a keserő, kínzó paradoxonja, hogy a
magyarság 1849 óta pazarlóan vérzett idegen érdekekért, idegen szolgálatban, idegen parancsra, de a magyar szabadságért s a maga javáért néhány
nagyszerő vértanú kivételével nem ont vért, azt csodálatosképpen mindig
békés, vértelen módon akarja elérni, odavetett jutalomként elvárja a nagyhatalmak kezébıl. 1914 és 1918 közt számolatlanul hullt a magyar a
Piavetól Volhiniáig s 1940 és 1945 közt a Pripeti mocsaraktól Kıszegig
(de Északerdélyt idegen kézbıl fogadta el, a háromnapos demokráciát a
könyökig véres moszkovitáktól), most pedig egyre gyakrabban hallani a
panaszt, hogy az angolszászoknak nincsenek még végleg kialakult terveik
rólunk, holott sehol sem láttam eddig, hogy magának a magyarságnak volna végleg kialakult, józan és összebékítı terve új életérıl egy szabad hazában.”91
Cs. Szabó László véleménye az 1945-ös változások lebecsülésérıl és az
egész háború utáni demokratikus kísérletnek azzal való elintézése, hogy a
demokráciát „a könyökig véres moszkovitáktól” fogadták el az akkori politikusok,
megütközést keltett a Látóhatár szerkesztıiben. Borbándi Gyula finoman, de
igen határozottan utasította vissza Cs. Szabó számos megállapítását.
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Borbándi megpróbálta más megközelítésbıl megválaszolni a kérdést,
hogy
„…vajon a demokráciát – még abban a formájában is, ahogyan
1945-ben jelentkezett – valóban csak a szovjet megszállók kényszerítették
ránk, avagy átokként hullott közénk... vagy pedig, van ahhoz a magyar
népnek is valamelyes köze? Feleletünk: az 1945-ben elindított demokratikus fejlıdés nemcsak külsı körülmények, de belsı magyar törekvések, a
népben jelen lévı vágyak és erık következménye is. A háború elvesztését
követı változást, demokratikus átalakulást, ha úgy tetszik ‘háromnapos
demokráciát’ nem a ‘könyökig véres moszkoviták’ tették lehetıvé, de más
események és éppen a moszkovitákkal szemben helytálló magyar törekvések is... A második világháborút Magyarországon sem a Szovjetunió nyerte meg egyedül, hanem az egész náciellenes politikai és katonai front is. A
demokratikus átalakulás lehetıségét sem a vörös hadsereg teremtette meg
egyedül, hanem a szövetségesek közös erıfeszítései, katonai akciói és az
Egyesült Nemzetek politikai ténykedései. Magyarországon akkor is bekövetkezett volna a régi, anakronisztikus társadalmi, gazdasági és politikai
szerkezetet felváltó demokratikus átalakulás, ha az országot történetesen a
nyugatiak szálljak meg... Ha túlzottnak is tekintjük a ‘vértelen diadalmas magyar forradalom’-ról szóló legendát, el kell ismerjük, hogy Magyarországon 1945–46-ban történelmi jelentıségő események – nem félünk
kimondani –, ha forradalom nem is, de forradalmi természető változások
történtek”92.
A Cs. Szabónak adott Borbándi választ a Látóhatárban hozzászólások
követték és elsınek ismét Cs. Szabó László szólalt meg. Megismételte, hogy
„…a magyar demokrácia halvaszületett volt, amikor idegen megszállók parancskiadásaként fogadták el, akármennyire megért is az idı más-
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különben erre a születésre. Nem ért többet, mint Észak-Erdély átvétele a
kegyosztó Tengely kezébıl. Nem ért többet elıször erkölcsileg, aztán –
mint kiderült – politikailag... Igaz ugyan, hogy a nyugati szabad demokráciák jelképesen ott voltak a magyar demokrácia születésénél, de közben
Magyarországot közvetlen szomszédaival együtt jóhiszemően és rózsás reményekkel ‘orosz érdekkör’-nek tekintették”93.
A Vámos Imre levelében felemlegetett Kovács-levél Cs. Szabó ezen írására való reakció volt. Kovács Imre határozott és visszautasító hozzászólásában Cs. Szabó tételével szemben kijelentette, hogy
„…a Szovjetunió és a kommunista párt nem voltak abban a helyzetben, hogy demokráciával ajándékozhassák meg a magyar népet. Egy totalitárius rendszer és annak ügynökségei képtelenek azt adni, ami nem a lényegük. A Szovjetuniót a háborús szövetségbıl folyó és a háború utáni újjárendezésre vállalt kötelezettségei egy ideig azonban kötötték és kénytelen
volt tőrni, hogy az érdekkörébe utalt Magyarország 1945–47-ben kísérletet tesz demokratikus berendezkedésre”94.
De nemcsak Kovács Imre háborodott fel Cs. Szabó elitélı véleményén.
Egy fiatal kereszténydemokrata közíró Sárkány (Komáromi) István a Cs.
Szabó-elemzés nézıpontját helytelennek nevezve kifejtette, hogy „1945-ben
volt demokrácia, amelynek nyomai írva vannak papíron és a lelkekben. Tényei és igazi
hısei történelmünk tényei és tényezıi. Ellenzéke lehettünk, de ellensége nem”95.
A Látóhatár szerkesztısége és a folyóirathoz tartozó szerzık többsége elfogadta, elismerte és támogatta azokat a változásokat, melyeket 1945 után
Magyarországon a demokrácia megteremtésének kísérlete során az akkori
pártok elértek. A Látóhatár-kör is bízott benne, hogy rövidesen visszatérhetnek Magyarországra az emigrációból, s akkor az 1947-49-ben félbehagyott,
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erıszakkal félbeszakított folyamatot tudják tovább fejleszteni, megerısíteni,
hatalomra juttatni a kommunista rendszerrel szemben.
Szabónak írott 1953. februári, elıbb említett levelében Vámos arra is panaszkodott, hogy kevés a szépirodalmi kézirat, többször kért már Zilahytól is
írást, de az idıs író válaszra sem méltatta, szeretett volna Hajnóczytól is írást
kérni, de tıle sem kapott még.
„Félek, hogy a szám kicsit túlpolitizált, viszont nem volt más választásom. Várható volt, hogy Laci disputája politikai vitát vált ki. A Horthy könyvvel szintén kellett foglalkozni, máshogy viszont nem lehetett.
Mindenesetre a jövıben igyekszem depolitizálni – jobban – a lapot. Ezt
viszont csak szépirodalommal lehet megcsinálni. Ez kell tehát, minél
több.”96
A szerkesztık szilárd elhatározása volt, hogy megerısítik a szépirodalmi
blokkját a lapnak, de hát ehhez mindenképpen alkotások, írások kellettek, s
úgy tőnt a közéleti írók termékenyebbek, mint a szépírók. Ráadásul a politika
állandóan szolgáltatott indokot a megszólaláshoz.
Vámos egyébként elıre jelezte Szabónak azt is, hogy Cs. Szabónak egy
hosszabb írása fog megjelenni a következı számban, mi szokatlan a Látóhatár eddigi történetében, de a téma nem tőri el a rövidítést, annyira jó, hogy
egészében le kell hozni. Cs. Szabó Lélekvándorlás címő írásáról van szó,
mely a maga 7 oldalas terjedelmével valóban szokatlan hosszúságú volt a
Látóhatárban, de egyben precedenst is teremtett, jó minıségő terjedelmesebb szépirodalmat is szívesen közöl a lap.
Az új indulás ünnepi pillanatait követı hétköznapok azután már lehetıséget adtak az elmélyültebb értékelésre is. Még a szerkesztıket is meglepte
Kovács Imre indulatos levele, melyet 1953. február 23-ai dátummal Vámos
Imrének küldött. Elsısorban a nyelvtani, stilisztikai hibákra hívta fel a szerkesztık figyelmét, megemlítve a szövegekben elıforduló számtalan, germa-
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nizmusra utaló megfogalmazást. „A körmondatokat a mi nyelvünk elbírja és népük
intelligenciája is magasabb annál, hogy sem tımondatokkal beérné…” Ennél súlyosabb kifogása volt a megjelent írások irányával, tartalmával kapcsolatosan. A
szerkesztık megdöbbenve olvasták Kovács kirohanását Szabó Zoltán és Cs.
Szabó László írásainak tartalmával és témaválasztásával kapcsolatban.
„Az a kulturális onanizálás, amit a két Szabó most már tartósan és
makacsul őz a Látóhatárban, kezd bosszantó lenni. Nekem semmi kifogásom, ha valaki finomkodva és elefántcsonttornyocskákban prostituálja
magát, széplelküsködik, de igen nagy luxus ez egy olyan emigráció számára, amelynek mindazt be kellene hoznia, amivel Európától elmaradt és
ugyanakkor tovább kellene vinnie azt is, amit az övéi a századok folyamán alkottak, és nem utolsósorban biztató reménynek kellene lennie hazafelé is. Tapintatosan a tudtukra adhatnátok, hogy legyenek pozitívabbak és
korszerőbbek, fıleg pedig eredetibbek. A fene egye meg, amikor az európai
egység megteremtésének gigantikus kísérletezését látjuk, amikor magának a
nyugati gondolkodásnak a csıdje teremtette azt az ideológiai vákuumot,
amelybe a kommunizmus feltartóztathatatlanul beleáramolhatott, amikor
megint úgy néz ki, hogy minden szomszédunk megtalálja majd az utat a
nyugatiakhoz egy összecsapásnál és megint mi leszünk Sztálin utolsó
szatellitája, akkor egy párizsi sofır kétes magyar eredete és a londoni köd
foglalja el a fıhelyet a Látóhatárban. …Ha a két Szabó úgy gondolja,
hogy érzelmi emésztési zavarukhoz egy orgánumra van szükség, akkor azzal kellett volna a támogatók elé állni, hogy ık nem élhetnek nosztalgikus
muzsikaszó nélkül, és lekottázásra kérik a költségek elıteremtését…. Úgy
látszik, az emigrációban mindenki, legyen az író, mővész, politikus, egyformán elveszíti a tájékozódó képességét és hallucinációktól gyötörten, az
emberek bódultan tántorognak valamerre, amerrıl azt az igazolást sem
kapják meg, ami értelmet adna értelmetlen életüknek.”
Kovács Imre indulatos levele egyrészt akkori mérhetetlen elkeseredésébıl
eredhetett, hiszen akkor már második éve kellett fizikai munkából fenntartania magát, sıt januárban megszületett kislánya is, tehát már egész családról
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kellett gondoskodnia, így bánthatta, hogy a Látóhatárban megjelent írások
tanúsága szerint a két Szabónak ilyen megélhetési gondjai egyáltalán nem
voltak. Saját szerencsétlenségét vetítette ki a folyóiratban megjelent írásokra.
Abban igaza lehetett volna, ha kevesebb vehemenciával ugyan, de szóvá teszi, hogy a lapszámban valóban túltengtek Szabó Zoltán és Cs. Szabó László
írásai. A Szemle rovatban például négy írást is közölt Szabó Zoltán, de emellett még egy novellája és egy értekezése is megjelent a lapban. Kovács természetesen sokkal több politikumot szeretett volna a lapban látni, s több olyan
írást, amelyek az amerikai kérdésekkel foglalkoznak. Jelzete is a szerkesztıknek például, hogy a könyvkritikai rovatban olyan könyvekrıl kellene írni,
amelyeket Amerikában is olvasnak, mert az európai irodalmat Amerikában
senki nem ismeri.
Kovács levelének másik indítéka az lehetett, hogy a Látóhatárral kapcsolatos kezdeményezés nem tıle, hanem a két Szabótól származott, s ez féltékenységet gerjeszthetett benne, a lapra gyakorolt további befolyása tekintetében.
Vámos Imre nem késlekedett a válasszal, február 26-án keltezett levelében éles hangon utasította vissza Kovács vádjait, s egyben összefoglalta
szerkesztık elképzeléseit a folyóirat tartalmi irányultságával kapcsolatban is:
„Kétségtelen: a folyóiratnak égetı szüksége van a szépirodalomra. Szerkesztési szempontból, meg az olvasók szempontjából is. Akik eddig elıfizettek: még csak száznál tartunk, sajnos), kizárólag az irodalom miatt tették. Persze nem cél onanizálni, de mit csináljak? Mondj valakit, honnan
vegyek szépirodalmat? Márai megsértıdött, mert Zoliék kihagyták a felszólító levél aláírásából (a tagságra vonatkozóan). Zilahynak kétszer írtam,
egyszer sem jött válasz. Más szépíró, aki megütné a színvonalat nincs. Nívón aluli dolgot pedig nem vagyok hajlandó közölni, bármilyen jó is lenne
mondanivalójában (de még ilyen sincs).
… Olvasó politikáért ma már egy fillért sem ad. Ezt most látom.
Akiket a politika aktívan érdekel, azok elvárják, hogy tiszteletpéldányként kapják a lapot. Tehát széles olvasóközönségre van szükség, akiket az
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irodalom mögött lassan ügyünknek is megtudunk nyerni. Ne érts félre,
akar a fene széles magyar emigrációs tábornak szépirodalmi lapot csinálni.
De, ha okos politikával szélesebbre tárjuk a kaput, az irodalom mögött a
mi vonásaink adják meg az egész szellemi mozgalom arculatát. …Amikor
a lapot megindítottuk nyomtatásban, a szellemi mozgalom lebegett a szemünk elıtt. Ezzel Zoliék is egyetértettek. Ma még csak fórum vagyunk,
nem mozgalom, ez igaz: De hogy azzá váljunk, idı kell, és nem lenne értelme elgaloppírozni magunkat. A lap és vele együtt a szemünk elıtt lebegı
nagy radikális mozgalom, csak most eszmél és zseninek kellett volna születnem, hogy én adjam meg az arculatát. Az eredményt, ha lesz, a kollektív
munka hozza meg, valószínőleg hosszú, fárasztó munka után. Hogy elérjünk hozzá, lap kell. Tartósan, huzamosan, évekre kalkulálva. Ha ellıjük a puskaport, azokat is elriasztjuk, akik egykor hasznos tagjai lesznek
a vezérkarnak. Ha visszanézek a Látóhatár három éves küzdelmes múltjára, sok hibát fedezhetek fel. Csak arra nem tudnék felelni, hogy az adott
körülmények között hol kellett volna másképpen csinálni és hogyan.”97
Vámos sértıdöttsége a legorombítás miatt érthetı, hiszen két éven keresztül valóban elhagyatottan, mostoha körülmények között jelentették meg
a Látóhatárt. A nyomtatásra való áttérés számukra valóban ünnep volt, nagyon büszkék voltak lapjukra. Azt is jól mérték be, hogy a pusztán politikai
jellegő lap nem találkozna megfelelı mértékő érdeklıdéssel, sokan voltak
olyanok, akik magyar nyelvő szépirodalom olvasására vágytak egy folyóirat
megvásárlása esetén. Ráadásul Borsos elutasítása is abból eredt, hogy túlnyomórészt politikai írásokat akart megjelentetni a Látóhatárban. İ is indulatosan reagált Kovács felvetéseire, s nem kis önteltséggel írta neki, hogy
„…engem ne félts árulástól. A fiatalabbak közül sem hiszem, hogy valaki megszenvedett
volna ezért a lapért és egyáltalán a magyar paraszt jövıjébe vetett hitéért, mint én. …”
Ez természetesen túlzó megjegyzés volt, de Vámos elkeseredettségében még
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Vámos Imre levele Kovács Imrének. München, 1953. február 26. (PIM. Molnár József
hagyatéka)
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arra is gondolt, hogy Kovács esetleg véglegesen megszakítja a kapcsolatát a
folyóirattal.
Vámos sok szempontból beszorított helyzetben érezte magát. Szabó Zoltánék tényleg elfelejtették értesíteni Márait a Baráti Társaság megalakításáról,
amit Márai joggal sérelmezett, s a továbbiakban a Látóhatárban nem is jelent
meg írása. Vámos azt is érzékelte, hogy a két Szabó is saját hitbizományának
akarta tekinteni a folyóiratot, szerzeményeik számára teremtettek saját fórumot. Ennek kivédése, szóvá tétele kellemetlen visszahatásokkal járhatott
volna, ezért Vámos egyelıre nem tudta hogyan oldja meg a két Londonban
élı író hirtelen keletkezett aktivitásának problémáját.
Ráadásul a Baráti Társaság tagjainak befizetései sem érkeztek olyan ütemben, amint azt elvárták volna. Elsısorban tehát a Társaságot kellett megerısíteni, új tagokat toborozni és a felajánlott pénzeket behajtani. Borbándi és
Vámos szőkebb környezetükben, a Szabad Európa Rádió munkatársai között végzett intenzív szervezést, három hónap alatt huszonnégy kolléganıjüket és kollégájukat sikerült csatlakozásra bírni. Ez körülbelül egyötöde volt a
Rádió magyar munkatársai számának. Londonban a két Szabó, Amerikában
Borsody és Jászi toborzott társasági tagokat. Az 1953. március 5-én Cs. Szabónak, Szabó Zoltánnak és a Társaság ügyvivıi testülete harmadik tagjának,
Borsody Istvánnak küldött feljegyzésében, a pénzkezeléssel és a társasággal
való kapcsolattartással megbízott Borbándi hatvankét társasági tagot sorolt
fel, akiknek túlnyomó többsége már befizette az ötvendolláros hozzájárulást.
A folyóirat elıfizetıinek száma azonban továbbra is a százas nagyságrendnél
tartott. Az összegyőlt társasági pénz részben müncheni és pittsburghi csekkszámlára került, részben Cs. Szabó Lászlónál, valamint Borbándinál volt
készpénzben. Társasági hozzájárulásokból, elıfizetési díjakból és eladásból
4585 márka bevételre tett szert a lap. Ebbıl fizették ki a januári és márciusi
szám 3500 márkát kitevı nyomdaköltségét. Postára és adminisztrációra 313
márkát költöttek. Amikor ez az összesítés elkészült, a távoli országokból –
Kanada, Egyesült Államok, Dél-Amerika és Ausztrália – még nem álltak
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rendelkezésükre adatok. Számításuk szerint nyolc-kilenc társasági tag hozzájárulását fordították egy-egy szám nyomdai költségére.
Az 1953. évi 2. számban közölték, hogy az 1. számra Cs. Szabó, Szabó
Zoltán, Dessewffy Gyula, Mikes Imre, Kemény György, Kobele József, egy
Sz. P. L. kézjeggyel ellátott befizetı, valamint Vámos Imre és Borbándi Gyula tagsági díját használták fel. A 2. számra Borsody István, Chorin Ferenc,
Márjás Viktor, Ecsedy Tamás, Reményi József, Oberschall Viktor, Dessewffy Éva és Varga Béla hozzájárulását fordították.
A szerkesztık úgy döntöttek, hogy a borító hátsó, belsı lapját a Látóhatár
Baráti Társasága számára tartják fenn, ott közölve a társaságot és tagjait érintı információkat. A nyomtatott Látóhatár megjelenésérıl Vámos Imre mint
kiadó – a folyóirat céljainak és adatainak közlésével – 1953. január 10-én
levélben értesítette a bajor belügyminisztériumot, a müncheni rendırfıkapitányságot, valamint – érvényben lévén még a megszállási állapot – a
Szövetséges Fıbiztosság müncheni hivatalát. A sajtótörvény szerint engedélyre nem volt szüksége a lapnak, mivel nem lépte túl az évenkénti hatszori
megjelenést.
Az elsı nyomtatott szám megjelenése után Párizsból levelet írt a szerkesztıknek Borsos Sándor, hogy a müncheniek akcióját elítélje. Jogait érezte
sértve, mert Vámos kisajátította az ı felelıs szerkesztıi és kiadói tisztét, de
közölte, hogy „nem indítok jogaim visszaszerzésére pert”. Javaslata egy döntıbizottság felállítása volt, s azt remélte, hogy majd az szolgáltat neki elégtételt.
Ismét felvetette javaslatát, hogy az eredeti közös munka helyreállítására egy
„szellemi mozgalom” jöjjön létre, amelynek vezetısége huszonöt személybıl
állna. Borsos jelentıs és ismert személyeket gondolt ebbe a testületbe, nem
az anyagi feltételek megteremtésének szándéka, hanem egy reprezentatív
szellemi testület létesítése vezérelte. Ez képviselné „a magyar szellemi élet legszélesebb szárnyát” – írta levelében. A folyóiratot szerkesztését négyen végeznék,
Borsody Amerikából, Szabó Zoltán Londonból, Borsos Párizsból és Vámos
Münchenbıl. A javasolt huszonöt tagú vezetıség névsora: Auer Pál, Bolgár
László, Borbándi Gyula, Borsody István, Borsos Sándor, Csorba-Mikita Ist141

ván, Czupy Bálint, Dessewffy Gyula, Faragó László, Fejtı Ferenc, Horváth
Béla, Jászi Oszkár, Juhász Kálmán, Kárász Artúr, Kemény György, Kovács
Imre, Márai Sándor, Perneki Mihály, Práger György, Presser István, Reményi
József, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Vámos Imre, Zilahy Lajos. Az elnökség Auerból, Jásziból, Máraiból és Zilahyból állt volna. A Látóhatár Borsos ötlete szerint az imént említett szellemi mozgalom tulajdona és kiadványa lett volna. Az elgondolásra és tervre a legtöbben nemlegesen vagy közönnyel reagáltak. Komoly megbeszélés tárgya nem lett.
Amikor azután a Látóhatár ismét megjelent nélküle, újból tiltakozott, de
sikertelenül, így végérvényesen feladta a küzdelmet és Párizsban új, immár
saját folyóirat elindításába fogott. Ez lett az 1953-ban Valóság címmel elinduló folyóirat.
1953. február közepén jelent meg – márciusi dátummal – a folyóirat következı nyomtatott száma, benne Jászi Oszkár tanulmányának második részével a Duna-völgyi federáció megalkotásának kudarcáról, Cs. Szabó László
Lélekvándorlás címő elbeszélésével, Horváth Béla új mőfordításaival, Szabó
Zoltán edinburghi és londoni városképével, Dessewffy Gyulának a SZER
magyar mősoráról szóló tájékoztatójával, Kemény György gazdasági elemzésével, Molnár Józsefnek – Hódi András álnéven írott – kritikájával Horthy
Miklós emlékiratairól, Csokits János versével, Reményi József cikkével T. S.
Eliotról és Vámos Imre mőbírálatával Márai Béke Ithakában címő regényérıl.
A Disputa rovatban Kovács Imre és Sárkány (Komáromi) István szólt hozzá
az 1945-ös magyarországi demokratikus kísérletrıl Cs. Szabó és Borbándi
között elindult vitához. Borsody István egy tanulmányban az ázsiai antikommunista frontról tájékoztatott. Új szerzıként szerepelt Benedek Károly
– egy 1919 óta emigráns, Ausztriában, Franciaországban és Spanyolországban élt író és újságíró –, Tóth Béla (Hajnóczy Gergely írói néven), a genfi
munkaügyi hivatal fıtisztviselıje, valamint Tábori Pál londoni regényíró.
A folyóirat második nyomtatott száma rendezettségével, áttekinthetıségével követte az elızı szám jó hagyományait. Áttértek a folyamatos oldalszámozásra, azaz a második szám a 65. oldallal kezdıdött. Az impresszum-
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ban már feltüntettek két párizsi és egy kanadai terjesztıt is, s közölték a Baráti Társaság három alapító tagjának – Cs. Szabónak, Szabó Zoltánnak és
Borsodynak – elérhetıségeit, hogy a csatlakozók közvetlenül hozzájuk is
fordulhassanak. A címoldalon feltüntették a legfontosabb cikkeket, ugyanakkor elmaradt a részletes tartalomjegyzék, amit Kovács Imre azonnal szóvá
tett egy levélben:
„.. a tartalomjegyzéket feltétlenül fontosnak tartom, folyóirat nem lehet
tartalomjegyzék nélkül. … Ami a fedılapon van az nem tartalomjegyzék.
Én csinosnak érzem a mostani fedılapot, ahogy van… de pontos lapszámokat, rovatokat feltüntetı tartalomjegyzék okvetlenül kell.”98
Kovács Imre idıközben már megenyhült, belátta elhamarkodott véleménye nem tett jót a lapnak, ezért egy újabb levélben már közremőködésérıl és
támogatásáról adott számot, megkövetve a szerkesztıket és a két Szabót is.
Mindazonáltal nem tudta megállni azt sem, hogy Cs. Szabó egyik mondatát
helyre ne igazítsa, jelezve ezzel a szerkesztık felé, hogy véleménye szerint
mit jelent a népi stílus megóvása a lap cikkeiben:
„Azért nem kellett volna úgy mellre szívni a levelemet. Dühös voltam, a
dühöm azóta elpárolgott és a Szabókra sem haragszom úgy. A Cs. novellája valóban jó, de tapintatosan majd mond meg neki, hogy a magyar ember
reggel nem iszik bort, akármennyire szomjas is. A reggeli ital a pálinka,
egy zsíros reggelihez a fröccs, a tiszta bor késı délutántól járja.”99
Kovács cikket is ígért Vámosnak, melynek megírására nagy gondot fordított, s elıre jelezte a címét is: A lélektani hadviselés problematikája. A megjelenése után élénk visszhangot kiváltott írásának címe kapcsán ı maga is azt írta,
hogy kissé nagyképőnek tartja, de jobbat nem tudott kitalálni hozzá
Lezárulni látszott az elsı félévvel a Baráti Társaság toborzásának ügye is.
A Látóhatár Társaság részérıl Szabó Zoltán 1953 elején arról értesítette Vá98

Kovács Zoltán levele Vámos Imréhez. Boston, 1953. március 14. (PIM. Molnár József
hagyatéka)
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Kovács Imre levele Vámos Imréhez. Boston, 1953. március 16. (PIM. Molnár József
hagyatéka)
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most, hogy a májusi számban közzéteszik és lezárják az alapító tagok listáját.
Aki azt kívánta, hogy nevét ne közöljék, azt NN-el jelölték. Május után alapító tagság megszerzésére nem volt lehetıség, ehelyett pártoló tagokat toboroztak, akik ötvendolláros felajánlással megszerezték az alapító tagok jogait,
azaz egyszer s mindenkorra járnak nekik a folyóiratszámok és egyéb kiadványok. Lehetıséget adtak a Társaság alapítói úgynevezett rendes tagság
megszerzésére is, amelyet tízdolláros hozzájárulással lehetett elérni, s ami
kétévi elıfizetésnek felelt meg.
Szabó Zoltán nagy odaadással és lelkesedéssel intézte a társaság ügyeit.
Ugyanez mondható el a harmadik ügyvivırıl, Borsody Istvánról is, aki Amerikában fáradhatatlanul tárgyalt és levelezett azokkal, akiket társasági tagoknak, szerzıknek vagy elıfizetıknek meg akart nyerni. Még a terjesztésre is
volt gondja, addig, amíg Sz. Szabó Pál személyében segítıtársat nem kapott.
Münchenben Pap László, a SZER kutatóosztályának hazai kiadói tapasztalatokkal rendelkezı munkatársa kapcsolódott be kiadási és adminisztratív
ügyek intézésébe. Mikita István – aki akkor már a Csorba-Mikita nevet használta – Dél-Kanadában vállalt terjesztıi munkát. A szerkesztıi feladatok
ellátásában nagy segítséget nyújtott Horváth Béla és Bikich Gábor, akik a
szépirodalmi anyagok gondozásával foglalkoztak, szerzıi munkájukon kívül.
Rövid idı alatt kialakult a Vámosból, Borbándiból, Molnárból, Bikichbıl és
Horváthból az az „ötös fogat", amely 1958 nyaráig a Látóhatár ügyeit intézte.
Március végén érkezett meg Kovács Imre ígért tanulmánya A lélektani
hadviselés problematikájá-ról. Írásában arról elmélkedett, miként viselkedjék, és
mit tegyen a Nyugat a szovjet elnyomás alatt élı népek érdekében. Az írás
már Sztálin halála után készült és azt sugallta, hogy
„…a leigázott népek ismételten kinyilatkoztatott békés felszabadítása
csak nagyon gondosan elıkészített és végrehajtott operatív tervvel valósítható
meg. A kommunistákat saját fegyvereikkel kell legyızni: az általuk oly sikeresen alkalmazott konspiratív módszereket összhangba kell hozni a nyugati lélektani hadviselés még tökéletesítésre váró eszközeivel és tényezıivel.
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Az egyéni merész akciók és romantikus ellenállás pislákoló lángjai mit sem
érnek a tökéletesen megszervezett rendırállamokkal szemben... A keleteurópai országok szabadságharcát a párton belül kell megvívni, a felszabadulásra váró népek tényleges közremőködésével és a Nyugat pontosan meghatározott segítségével.”100
Kovács Imre szerint, ha a nyugatiak fel akarják szabadítani a leigázott népeket, akkor olyan feltételeket kell szabniuk, hogy azokat a moszkvai igától
és sztálinista vezetıiktıl szabadulni akaró kommunista párttagok is elfogadhatónak tekinthessék. Arról kellene ıket biztosítani, hogy rendszerük és vezetıik bukásával nem veszthetnek, hanem nyerhetnek.
Kovács Imre tanulmányának megjelentetése egy újabb, az eddigieknél is
súlyosabb válságot eredményezett a Látóhatár szerkesztıségében. Borbándi
és Vámos az írást fontosnak és mindenképpen közölhetınek tartotta, de
Szabó Zoltán aggályoskodott, ellenezte a kinyomtatását. Attól tartott, hogy a
folyóiratot támogató Szabad Európa Rádióval konfliktusba kerülhet lap a
közlés esetén, és ez árthat nemcsak a kiadványnak, hanem a vele kapcsolatban álló szerzıknek is. Cs. Szabó Lászlóval együtt úgy vélekedett, hogy kivívhatja a mccartizmus által befolyásolt amerikai körök és intézmények roszszallását. A Joseph McCarthy szenátor nevével jelzett mozgalom minden, a
baloldaliságnak még csak a csiráját is magában hordozó gondolatnak elfojtását, felszámolását célozta meg. A két Szabó attól tartott, hogy a Kovács Imre
cikkben megfogalmazott taktika, amely a megszállt országokban mőködı
progresszív erıkkel és gondolkodókkal való kapcsolatfelvétel lehetıségeire
utalt, szembetalálkozik a mindenfajta kapcsolatot ellenséges tevékenységnek
minısítı felfogással.
Mikor Kovács Imre ezt a tanulmányát írta, még gyárban dolgozott, nézetei miatt nem kellett senkire tekintettel lennie. Ugyanakkor Szabó Zoltán a
Szabad Európa Rádió londoni tudósítója volt, Cs. Szabó László meg a BBCnél dolgozott, így állásuknál fogva mindketten függı viszonyban voltak.
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A Baráti Társaság nevében odáig mentek a cikk megjelenését megakadályozni akaró szándékukban, hogy jelezték a müncheni szerkesztıknek, megtagadják a lap elıállítása nyomdaszámlájának kifizetését a Társaság alapjából,
amennyiben az írás megjelenik. Szabó Zoltán még messzebb ment a kritikába, igaz csak szóban, de azt közölte a szerkesztıkkel, hogy Vámos alkalmatlan a szerkesztésre és legjobb lenne, ha lemondana, átadva helyét másnak.
Felismerve azért intézkedése súlyát, Szabó Zoltán azt kérte Borbánditól,
hogy a cikket mutassák meg William Griffithnek, a Szabad Európa Rádió
politikai tanácsadójának, a valójában a rádió politikai tevékenységének irányítója volt.
A müncheni szerkesztıket megdöbbentette a Társaság alapítóinak direkt
beavatkozása a lap szerkesztésébe. Elképzelni sem merték, hogy a Baráti
Társaság nemcsak a megjelenés támogatására, hanem politikai felügyeletére,
netán cenzúrázására jött volna létre. A Látóhatárt független és szabad orgánumnak tekintették, a szerkesztést nem voltak hajlandók mások kényekedve, esetleg politikai érdekei vagy félelmei szerint alakítani, sem az amerikaiak tetszésétıl vagy nemtetszésétıl függıvé tenni. Kovács Imre írását kiszedették és beiktatták a májusban esedékes 3. számba.
Szabó Zoltán értesülve a szerkesztık döntésérıl, április 17-én táviratot
küldött Borbándi Gyulának, aki a Társasággal való kapcsolattartásért volt
felelıs a folyóirat szerkesztıségében, melyben közölte, hogy „Látóhatár Társaság ügyvezetésérıl lemondtam. Mai dátummal. Ügyeket Cs. Szabónak ma este átadtam. Mindkettıtök levelezése hozzá irányítandó közvetlenül.” Egy nappal késıbb Cs.
Szabó László táviratozott Vámos Imrének: „Szabó Zoltántól ügyvezetést átvettem.
Lap elıállítási költségét approbálás101 nélkül Társaság nem fedezheti. Nyomtatás, kötés
leállítandó. Krúdát102 expressz kérem, approbálás után expressz küldöm.” A münche101
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ni szerkesztık azonnal bejelentették egy táviratban megütközésüket és tiltakozásukat Cs. Szabó eljárása ellen. Sem a szerkesztésbe történı beavatkozást, sem az anyagi forrás befagyasztását nem tudták elfogadni.
Borbándi ugyanakkor felismerte, hogy a merev ellenállással nem jutnak
semmire és kísérletet tett valamilyen kompromisszum megteremtésére. Szabó Zoltánnak küldött táviratában azt javasolta, hogy a cikket – mivel Kovács
Imre egyik-másik tételével és ötletével ı sem értett egyet – a Disputában,
tehát a folyóirat vitarovatában közöljék, annak jeleként, hogy nem a szerkesztıség, hanem a szerzı véleményét tükrözi. A Disputa rovat lényege pontosan az volt, hogy vitát keltsen, ütköztesse az egyes véleményeket. Borbándi
azzal érvelt, a tanulmányról nem lehet azt állítani, hogy ellentétben áll az
amerikai állásponttal, mert a lélektani hadviselés kérdésében nincs egységes
amerikai vélemény, sokféle gondolat és nézet fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, a hivatalos állásfoglalás kidolgozására létesített elnöki bizottság
sem fejezte még be munkáját. Borbándi azt is felhozta a közlés mellett, hogy
Kovács Imre véleménye nem ellenkezik a Szabad Európa Rádió irányvonalával, mert a lélektani hadviselés más, mint a rádió programja és mősorpolitikája. Borbándi szerint Kovács sem az amerikai kormánypolitikát, sem a Szabad
Európa mősorpolitikáját nem támadja, inkább hozzájárul ahhoz a tisztázódási folyamathoz, melynek sorában könyvek, tanulmányok, elemzések, cikkek
sokasága jelent már meg Amerikában. Tehát egy magyar író és politikus is
véleményt nyilváníthat.103
Borbándi táviratával párhuzamosan Vámos Imre éles hangú levélben közölte Cs. Szabó Lászlóval, hogy a társaság túllépte illetékességét. Felidézte
Cs. Szabónak Szabó Zoltánnal közösen megfogalmazott és aláírt felkérı
levele azon passzusát, mely szerint a Társaság kizárólag „a folyóirat anyagi alapjainak az elıteremtésére és biztosítására alakult... és ...az alapítói hozzájárulás nem
szeretetadomány, hanem egy összegben elıre lefizetett elıfizetési díj”. Jelezte a két Sza-
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bónak azt is, hogy az elsı közlemény egyértelmően meghatározta a Társaság
hatáskörét:
„A Társaság kizárólag a külföldi magyar szellemi élet nyomtatott bető
útján történı megszólaltatására tömörült, és az emigrációs politikai élet
közéleti csoportosulásaiban nem érdekelt. A folyóirat szerkesztıjétıl csupán azt várja, hogy a külföldi magyar literatúrának, tudománynak és a
tisztességes elvi vitának védett otthont tartson fenn.”
Vámos leszögezte – jelezve, hogy levele tartalmával Borbándi is egyetért –,
hogy a társaságnak nincs joga a közlemények elızetes cenzúrázására.
„A Látóhatár a magyar menekültek pénzébıl szerkesztett független folyóirat ...egy magyar írónak és politikusnak joga van hangot adni a saját
nézetének - még ha ellenkeznék is az amerikai állásponttal -, ha saját hazájának és népének a sorsáról van szó!”104
Borbándi közvetítése végül megértésre talált Szabóéknál is, s vonakodva
bár, de beleegyezésüket adták Kovács cikkének megjelentésébe. Kikötötték
ugyanakkor, hogy az írás elején a szerkesztık mindenképpen közöljék, hogy
a cikk Kovács Imre magánvéleményét tükrözi, így a tanulmány a következı
megjegyzés kíséretében jelent meg:
„Folyóiratok és napilapok hasábjain figyelemreméltó vita folyik a hidegháborúról és a lélektani hadviselésrıl. A diszkusszió hasznos megfigyeléseket és szempontokat szolgáltat felelıs politikusoknak. A tanulmány Kovács Imre nézeteit fejezi ki. A Látóhatár szerkesztısége megnyitja a Disputa hasábjait a hozzászólásra.”105
A tanulmányra szép számú hozzászólás érkezett. Csorba-Mikita István az
emigráns agrárprogramokkal szemben a paraszti véleményeket foglalta össze
arról, milyen legyen egy majdani Magyarország agrárszerkezete. A földreform
eredményeinek megtartása mellett érvelt, a nagybirtokokkal és az erıszakkal
szervezett termelıszövetkezetekkel szemben:
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„…a magyar parasztság a szabad kisbirtokos társadalom és üzemi
rendszer felé törekszik. Megveti a kolhozt, de nem kér a nagybirtok hatalmi, kényszertermelési és emberlenézı rendszerébıl sem. A ‘nagy per’ eldılt. Ezt tudomásul kell vennie mindenkinek. A szabad Magyarországon
sem a kolhoz intézményét megváltozott vezetéssel fenntartani, sem a nagybirtokrendszert restaurálni nem lehet”106.
A Sydneyben élı Ravasz Károly volt követségi tisztviselı szerint Kovács
Imre mesterien állította szembe az ellenállást az átállással, vagyis az államhatalmi szerveknek és a párttagoknak egy nekik is elfogadható reformprogram
számára való megnyerését. A realizmus azt sugallja, hogy elsısorban az
utóbbi lehetséges – fejtette ki gondolatát Ravasz.
„Ha elfogadjuk a Kovács Imre által megszabott célt – írta –, a lélektani hadviselés irányítóinak meg kell változtatniuk a frazeológiájukat. Ez
azt jelenti, hogy el kell ejteni a restitúció és kártérítés gondolatát. A meglévı helyzetbıl kell kiindulni.”107
Egy másik volt követségi tisztviselı, a Brazíliában élı Kapos László azt
fejtegette, hogy
„…Magyarország és a többi megszállt ország népeinek ma még felesleges a megadásról beszélni; a túlnyomó többség boldogan megadná magát
‘feltétel nélkül’ is. A magyar népnek és a többinek buzdításra, támogatásra van szüksége, biztató hírekre a Nyugat erejérıl, felkészültségérıl és határozottságáról. A bőnbocsánat meghirdetése a ‘kiskommunisták’ számára ma még nem lazítaná meg a pártfegyelmet, de hatásos lehet majd akkor,
ha a Kreml helytartóinak bizonytalansága, a pártfunkcionáriusok kapkodása, a személyi ellentétek és a kommunista gazdasági rendszer csıdje
olyan méreteket öltenek valamelyik csatlósországban, hogy egy hatalmas
erejő, ösztönös, de Nyugatról lélektanilag támogatott népi megmozdulás a
bábkormány megdöntésére vezethet. A legutóbbi keletberlini események elı106
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revetették árnyékát annak, hogy az elnyomott nép szeizmográfszerően megérzi az elnyomó belsı bizonytalanságát és adott körülmények szerencsés találkozása esetén arra is képes lehet, hogy az elnyomást saját erejébıl lerázza magáról”.108
A Magyarországról 1951-ben elmenekült és Belgiumban élı Földes-Papp
Károly filozófus, volt egyetemi magántanár a rádiók szerepérıl és munkájáról írva kifejtette, hogy ha
„…egy taktikai fogás az USA részérıl eleve nem sok eredménnyel kecsegtet, viszont túl sok magyar verejtéket, sıt vért kíván áldozatul, én ily
esetben nem helyeselném a taktikai fogást. A népek nem kísérleti nyulak.
Ezért a lélektani hadjáratot a stratégia és taktika mőszabályain és fogásain túl és mindenekfölött a lelkiismeretes nemzetszolgálatnak kell irányítania. Ezt várja a nyugati rádiók magyar vezetıitıl és munkatársaitól az
otthoni magyar nép és az egész nemzet. Más szavakkal: mi, magyar emigráció, ne akarjuk eldönteni, hogy milyen legyen az USA lélektani hadviselése; de annál inkább igyekezzünk állandóan felelıséggel rajta tartani
szemünket a nyugati rádiók magyar adásain... A magyar nyelvő nyugati
rádiók hallgatása így sokak számára szinte kultikus aktus, katakombaszerő titkossággal, veszéllyel és éppoly irracionális jelleggel. Ebben az abnormis állapotban hallatlanul éhesek és szomjasak a lelkek. S mert a
megváltó szót még sokáig képtelenek kimondani a szabad rádiók, ahelyett,
hogy felelıtlen ígérgetés hazugságaiba bonyolódnának, valami vigasztalást
kell nyújtaniok. Néha a világesemények produkálnak vigasztaló tényt.
Ha ilyesmi nem akad, akkor leghelyesebb vigasztalni egyéb becsületes módon: kérve az otthoniakat, hogy igyekezzenek örömet találni a magyar táj
rendkívüli szépségeiben, a magyar szó ízeiben; abban, hogy borzalmas
szenvedésük gyakran megható egységbe kovácsolja és forrasztja ezt a történelme során oly sokszor széthúzó, pártos népet... Szolgálni a nagy beteget,
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a mai nemzetet, megmenteni a boldog korszak számára: ez a magyar nyelvő rádiók legfıbb feladata”.109
Többen, közöttük Kuthy Mihály is – az írói név mögött az akkor Párizsban élı Fenyı Miksa szerepelt – arról elmélkedett, mit kellene tenniük a
nyugati rádióállomásoknak egy eredményes lélektani hadviselés érdekében.
Tudatosítaniuk kellene az Egyesült Államok elnökének fogadkozását, hogy a
„csatlósországoknak kijáró szabadság”-ot Amerika soha alku tárgyává tenni nem
fogja.
„Európában – írta – gyakran találkozunk a lekicsinylı megállapítással, hogy az amerikai diplomácia ‘ideális’ szemben az európaival, mely
‘reális’. Hát ez hála Isten igaz; az USA külpolitikájában erısebb az
ideális törekvés, mint az európaiban, de viszont az is igaz, hogy ezeknek
az ideáloknak megvalósítását Amerika egy nagyon reális hadsereggel kész
elımozdítani. Ezt százszor és aláhúzottan kell közölni a csatlósországok
népeivel. És azt is, amit K. I. okosan javasol, hogy a kommunista tömegeknek semmi büntetéstıl, vagy bosszúállástól nem kell tartaniok. Ki kell
fejteni, hogy is érhetne valakit büntetés, akit úgy kényszerítettek be a
kommunista pártba; de ki kell fejteni azt is, hogy azoknak sem jár büntetés, akik meggyızıdésbıl, ideális célok szolgálatában léptek be a pártba,
melybıl – tudjuk – szabadulás elképzelhetetlen. Valóban úgy áll a dolog,
hogy a büntetés vagy pláne bosszúállás aktáit egyszer már le kell zárni
(ami persze nem jelenthet minden gonosztettre menlevelet) s ennek állandó
hangoztatásával fokozni kell a vágyat a fölszabadulás után. De hogy ez
akcióban robbanjon ki, ezt egyelıre ne várjuk s ne keltsük az otthoniakban a keserő érzést, hogy könnyő az acélfalon túl levıknek ellenállásról,
lázadásról beszélni.”110
Hozzászólt a kérdéshez Barankovics István is, aki nagyon sok kérdésben
ellentétes álláspontot képviselt Kovács Imrével, s elıször méltatta figyelemre
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a Látóhatárt. Terjedelmes tanulmányában a többi között rámutatott arra a
körülményre, hogy a lélektani hadviselésnek a helyes módszereit csak a szóban forgó népek és társadalmi rétegek valóságos – belsı és külsı, múlt és
jelen – helyzetének figyelembevételével lehet megállapítani. A gazdaságinál
jóval tartósabbnak és jelentısebbnek ítélte meg a szellemi-erkölcsi ellenállást.
„Ezért a lélektani hadviselés metódusait különösképpen azokra a tényezıkre tekintettel kell megállapítani, amelyek az illetı nép szellemi és
erkölcsi ellenállásának legfıbb forrásai.”111
Barankovics a „szovjetizált világ” elleni lélektani hadviselést mindaddig
szükségesnek ítélte meg, míg
„a bolsevizmus népeket tart elnyomás alatt és amíg fel nem adja világnézeti-bölcseleti lényegétıl elválaszthatatlan világforradalmi tanítását és világuralmi törekvéseit”.
Kovács Imre gondolatai egészen 1954 elejéig folyt a vita. Megjelentetésébıl nem lett botrány és senkinek sem származott hátránya. A két Szabó aggodalma és félelme alaptalannak bizonyult. A szerkesztık és a két Szabó
közötti ellentét nem okozott válságot, csak pillanatnyi feszültséget. Kovács
Imre értesülvén Szabó Zoltán lépésérıl, egyik levelében történelmi léptékő
értékelést adott Szabó Zoltán viselkedésérıl:
„İ a háború elıtt szociális tanácsadó volt, én a Markóban és a Győjtıfogházban ültem, a háború alatt lapult, és »szellemi honvédelemmel« foglalkozott, azaz Zrínyit idézte bátran a Magyar Nemzetben, én a Margit
körúton ültem ellenállási váddal. A háború után azt fejtegette nekem, hogy
a legjobb úton vagyunk, én meg kiléptem a Parasztpártból, Párizsban kulturális attaséként 1948-ban, bújva mert velem egyszer találkozni, amikor
én már emigráns voltam. Most visszatekintve a háborúra és a változásra,
az egészbıl az fáj neki, hogy »éjfélkor a pap nem misézett«, én meg mindazért verekszem, amit sikerült megcsinálnunk: választás, földreform, stb.
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Mit folytassam? Ütembeli különbséggel vagyunk magyarok és demokraták:
ı egy kicsit mindig elmarad….”112
Meglepı volt ugyanakkor, hogy a tanulmányhoz hozzászólások leginkább
a múlt pozícióinak elvetését fájlalták Kovács Imre cikkében, s nem a néplélektani meggondolások fokozottabb érvényesülésének sürgetését, a hosszabb
és rövidebb távú politikai hírverés megszervezését ajánlották. Mintha a nemzeti emigráció csak a fegyveres erıvel történı hatalomváltás lehetıségével
számolt volna és nem egy békés erjedési folyamattal. A katonai megoldást
hitték a felszabadulás egyetlen járható útjának, s a Látóhatár és Kovács Imre
korszakos szerepe abban fedezhetı fel, hogy évekkel megelızte mind a magyar emigráció útváltását, de részben a megszállt országok felé folytatott más
propaganda irányváltását is.
Az 1953. májusi számnak kétségtelenül ez a tanulmány volt a legnagyobb
hatású írása. Nagyon fontos gondolatokat és szerkesztıi elképzelést tükrözött ugyanakkor Veress Sándornak a hetvenéves Kodály Zoltánról írt méltatása. A Bernben élı neves zeneszerzı néhány héttel korábban egy hetet
Münchenben töltött, többször találkozott a szerkesztıség tagjaival. A Látóhatárról kedvezı véleménye volt, írásokat ígért a szerkesztıknek, melynek
elsı darabja lett a Kodályról szóló köszöntés. Azért is figyelmet érdemel e
cikk, mert ezzel a Látóhatár kinyitotta kapuit az irodalmon kívüli mővészeti
területek felé is, s különösen fontos abból a szempontból, hogy Kodályt, a
bár Budapesten élı, ám megközelíthetetlen szerzıt köszönteni merte, jelezve
ezzel a magyar mővészetek határok nélküliségét. Közölte a folyóirat a többi
között Cs. Szabó László Nyolc nap Párizsban címő nagyszabású útirajzát,
Bikich Gábor Novella címő elbeszélését, Csokits János nyolc költeményét,
egy hazai költı jeligés három versét, Horváth Béla mőfordításait, a New
Yorkban élı színházi rendezı, Bárdos Artúr írását Max Reinhardtról, Kemény György tanulmányát a közgazdasági eszmevilág átalakulásáról,
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Stankovich Victor újságíró és rádióriporter ismertetését az Európai Unió
állapotáról, Kovács K. Zoltán agrárszakértı cikkét a jugoszláv mezıgazdaságról és Borbándi Gyula szemléjét az új faluval és parasztsággal foglalkozó
magyarországi riportokról. Ebben a számban jelentkezett elsı írásával Nagy
László újságíró és Bogyay Tamás történész, kik késıbb rendszeres szerzıivé
váltak a folyóiratnak. A Látóhatár a jó együttmőködés szellemében közzé
tette ebben a számában a Szabad Európa Rádió novellapályázatának kiírását,
egyértelmővé téve a folyóirat és a rádió közötti kapcsolatot.
A májusi szám megjelenésének és kedvezı fogadtatásának örömét megzavarta viszont Márainak a már korábban említett sértıdöttségét igazoló
levele, melyben visszavonulását bejelentette. Vámos és Borbándi próbálták
menteni a menthetıt és közösen írt levelükben elnézést kértek az írótól a
szervezésbıl történt kihagyása miatt, ám Márai hajthatatlan maradt. 1953
májusában a következı levelet küldte Vámoséknak:
„Kedves Barátaim, engedjétek meg, hogy közös borítékban küldött –
nagyon megtisztelı – soraitokra így feleljek. A bizalom, amit e sorokból ki
kellett olvasnom, kötelez, hogy ugyanilyen bizalmas ıszinteséggel feleljek.
Az én elhatározásom, hogy az emigrációban a nyilvánosság számára nem
szólalok meg máshol, mint a könyveimben, vagy – közvetlenül az otthoniaknak címezve mondanivalómat – a rádión keresztül, nem az emigrációs
élet szellemi, vagy másféle visszásságai által motivált elhatározás. Személyes
élethelyzet és munkarendszer következménye ez az elhatározás. Az idı
múlik, szeretnék még befejezni egy-két kéziratot. Ehhez csend kell, magányosság. Remélem, hogy ezt megtalálom Amerikában. A Látóhatár tiszteletre méltó erıfeszítés. Mostani élethelyzetünkben feltétlenül van és lesz szellemi jelentısége. De ha a Látóhatárba írok, elkerülhetetlenül meg kell szólalnom máshol is. Erre nincs módom, sem idım. Ezért elnézést kérek Tıletek. És ıszintén kívánom, hogy a Látóhatár körül alakot kapjon az emigrációs szellemi élet. Legfontosabb, hogy azok a fiatal tehetségek, akik az
idegenben, reménytelenül tanulnak, dolgoznak, hogy a magyar mőveltség
eleven maradjon. Azt hiszem, elsısorban ezek számára kell megnyitni a fo-
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lyóirat oldalait. Még egyszer köszönöm azt a jólesı és megtisztelı bizalmat,
amely felszólításotokból kihallatszott és kérem, ırizzétek meg számomra
jóindulatú barátságtokat.”113
Bár a kölcsönös jó viszony megmaradt a folyóirat szerkesztıi és Márai
között, s a lapot folyamatosan megküldték neki, ı többet nem szólalt meg a
Látóhatár hasábjain.
Molnár József 1953 májusában kivándorolt az Egyesült Államokba. Gyári
munkásként kellett megkeresnie a kenyerét, de nem sokkal késıbb külsı
munkatársként dolgozhatott a Szabad Európa Rádió New York-i szerkesztıségének. Molnár az Amerikában töltött két év során létrehozta a Látóhatár
amerikai kiadóhivatalát, rendbe szedte az elıfizetések és a terjesztés ügyét.
Jelentıs hírverést végzett a folyóirat érdekében. Majd háromszáz elıfizetıt
sikerült toboroznia, melyeknek többsége valóban be is fizette az elıfizetési
díjat a müncheni kiadóhivatalba.
1953 nyarán az elızetık száma még mindig csak 230 volt. Túl kevés ahhoz, hogy a folyóiratot fenn lehessen belıle tartani. Más pénzügyi forrásokra
nem számíthatott a lap, csak a Baráti Társaságba befolyt összeggel, melyet
ugyan hosszú távú elıfizetési díjként értelmeztek, ám a két tavaszi szám kiadásával már az is erısen megcsappant. A Baráti Társaság közremőködésére
tehát égetı szüksége volt a szerkesztıknek.
Augusztusban Borbándi és Vámos is Londonban tartózkodott, s augusztus 22-én egy teljes napon át tárgyaltak Szabó Zoltánnal és Cs. Szabó Lászlóval. A Kovács Imre cikk miatti összezördülés nyomai már elmúltak, mind a
két Szabó aktívan és kezdeményezıen viszonyult a folyóirat problémáinak
megoldására tett javaslatokhoz. Vámosék azt kezdeményezték, hogy a Társaság ügyvivıi alkossanak szerkesztıbizottságot, s aktívabban vegyenek részt a
lap mőködtetésében. Szándékuk az volt, hogy hosszú távon lekössék ezeket
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az embereket a folyóirat mellé, azt remélték, hogy azok kapcsolataikon keresztül anyagi forrásokhoz is hozzá tudják juttatni a lapot.
A szerkesztıbizottság tagjai tehát az ügyvivık lettek, Borsody István, Cs.
Szabó László és Szabó Zoltán. Szembetőnı Kovács Imre hiánya. Nem tudni, hogy a londoni megbeszélésen Kovács neve szóba került-e vagy sem.
Vélhetıleg Borbándiék szóba hozták ıt is, ám kétségtelen, hogy a Társaság
meghirdetését és megszervezését a három ügyvivı végezte, így Kovács Imrét
nehezen lehetett volna az ügyvivıi vállalás sorába illeszteni. Ugyanakkor arra
is érdemes felfigyelni, hogy a Látóhatár eredeti indulásakor a három ügyvivı
egyike sem volt jelen, s a folyóiratra gyakorolt erıteljes hatásuk is csak a második évtıl volt érzékelhetı. Kovács ezekben az években megélhetéséért
küzdött, mivel a Szabad Európa Bizottságnál végzett munkáját elvesztette,
ezért befolyása is lecsökkent, ı valóban nem volt pénzforrások közelében.
Borbándi késıbbi érvelése, mely szerint Kovács csak cikkeivel vállalt részt a
Látóhatár mőködtetésében megállja a helyét. Másra nem volt lehetısége.
Kovács Imre írásai azonban mindig lényeges és elıremutató témákat érintettek, vitát és gondolkodást generáltak az emigrációban, s minden esetben
kiállták az idı próbáját, szinte minden esetben ıt igazolták a változások.
Tulajdonképpen gerjesztıjének volt nevezhetı az egyes új útkereséseknek,
formai, módszerbeli változtatásoknak. Kovács kihagyása tehát a szerkesztıbizottságból bizonyos értelemben méltatlan volt, bár a helyzetben megérthetı. Molnár József – aki ekkor már Amerikában tartózkodott – joggal sérelmezte Borbándihoz írott levelében Kovács kimaradását, de mindannyiuknak
el kellett fogadniuk Szabóék álláspontját, mert a folyóiratnak szüksége volt a
Társaság támogatására.
Az 1953. évi hatodik számban a Látóhatár Barátainak Társaság a következı közleményt jelentette meg:
„A Látóhatár szerkesztıje és fımunkatársa megkeresték a Látóhatár
Barátainak Társasága kezdeményezıit, javaslatot téve arra, hogy a Társaság és a lap közötti kapcsolatok a jövıben szorosabb formában határoztassanak meg.
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A Látóhatár szerkesztıjének kérésére a Társaság és a lap párhuzamos
fejlesztésére a következı megállapodás történt:
A Társaság ügyeinek intézésébe a Társaság egyik kezdeményezıje,
Szabó zoltán ismét bekapcsolódik. Ilyenformán a Társaság három ügyvezetıje, Borsody István, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán, 1953. november
1-tıl.
A három ügyvezetı a szerkesztı kérésére a lap irányításában szerkesztıbizottságként mőködik.
A három ügyvezetı és szerkesztıbizottsági tag egymást váltva vezeti a
Társaság és a lap ügyeit. 1953. november 1-tıl 1954. július 1-ig Borsody
István (South Street, Litchfield, Conn. USA) illetékes.
Az ügyvezetık a közeljövıben megkeresik a Társaság alapító tagjait
elıterjesztve, hogy a Társaság és a folyóirat továbbfejlesztése érdekében milyen lépéseket látnak szükségesnek.
Az ügyvezetık”114
Idıközben megjelent a júliusi, negyedik szám, melyben új szerzık is jelentkeztek fontos írásokkal. Kerényi Károly, a Svájcban élı klasszikafilológus
és vallástörténész naplójegyzeteket tett közzé. Auer Pál volt párizsi követ
Európa és Magyarország helyzetét vetette össze. Vámos Imre a kelet-középeurópai irodalom közös hangjáról értekezett. Borsody István az 1945. februári jaltai konferencia történetét idézte fel, a sok helyütt észlelt vélekedéssel
szemben kifejtette, hogy „a jaltai egyezmények nem adták fel a kelet-európai országok függetlenségét. De az egyezményeket nemcsak a Szovjetunió nem tartotta be, hanem a
nyugati hatalmak sem tettek komoly kísérletet kikényszerítésükre.” Az angol C. A.
Macartney Magyarország és a finn megoldás kérdését vizsgálta az 1944. ıszi
eseményekkel kapcsolatban. A lélektani hadviselésrıl kibontakozott vitában
(Kuthy Mihály álnéven) Fenyı Miksa és Csorba-Mikita István fejtette ki véleményét Kovács Imre írásáról. Horváth Béla, Csokits János és Bárdos Artúr
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versekkel, Tábori Pál novellával, Reményi József irodalomtörténeti dolgozattal szerepelt. Új szerzı volt az Amerikában élı Korek Valéria.
A szeptemberi, ötödik számban az angliai Urbán György Stefan George és
az európai gondolat címmel közölt tanulmányt. Csokits János, Cs. Szabó László
és a vajdasági Csépé Imre versekkel, Horváth Béla mőfordításokkal, új szerzıkként a párizsi Lehoczky Gergely és a genfi Kisdy Tamás elbeszéléssel
szerepeltek. Közölte a Látóhatár Szekfő Gyula Egyetlen menekvés: a forradalom
címő írását és hozzá Borsody István kritikai észrevételeit. A lélektani hadviselésrıl kerekedett vita az ausztráliai Ravasz Károly, a brazíliai Kapós László
és a Belgiumban lakó Földes-Papp Károly filozófus hozzászólásával folytatódott. A kritikákat a folyóirat müncheni munkatársai írták.
Október elsı hetében Szabó Zoltán Münchenben járt, és Borbándival és
Vámossal hosszas beszélgetést folytattak a lapnál szükséges munkamegosztásról, a fejlıdés irányairól. Október 26-án a müncheniek kibıvített szerkesztıségi ülést tartottak. Bevonták a folyóirat körüli munkába Kobele Józsefet,
aki a Szabad Európa Rádió magyar munkásmősorának szerkesztıje volt. İ
vette át a pénzkezelést. Bikich Gábor és Horváth Béla megbízást kaptak a
szépirodalmi anyagok összegyőjtésére, szerkesztésére. Az Amerikában tartózkodó Molnár Józsefet megbízták az észak-amerikai kontinensen élı szerzıkkel és elıfizetıkkel kiépítendı kapcsolatok önálló gondozásával. A müncheni terjesztési munkába bevonták Pap László mellé Deák Istvánt és
Kuczkay Tamást. Mind a hárman a rádió kutatóosztályán dolgoztak. Legfontosabb feladatnak az elıfizetık győjtése látszott. Arra törekedtek, hogy minél
több városban legyen helyi megbízott, aki ismerte az ott lakókat, gyorsabban
tudott kapcsolatot kiépíteni velük, jobban hallgattak az ı ajánlására. 1954
elején tizenegy, a nyár folyamán már tizenhárom országban mőködött helyi
képviselete a lapnak, néhol egy országon belül több is. Némelyek – mint
Angliában a két Szabó, az Egyesült Államokban Borsody, Argentínában
Fercsey János újságíró, terjesztı – a Baráti Társaságnak is igyekezett tagokat
toborozni.
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A Baráti Társaság és a lap összefonódása elınyökkel kecsegtetett, ugyanakkor bírálatokat is gerjesztett. Sokan nehezen tudták megemészteni, hogy
mit keresnek a demokratikus orgánum, a népi eszméket megjelenítı folyóirat
barátai között olyan mágnások, mint például Chorin Ferenc, vagy Kornfeld
Zsigmond. Az ilyen ellenvetéseket Cs. Szabó és Szabó Zoltán is egy kézlegyintéssel elintézte, a lapnak mecénásokra volt szüksége, ezért minden olyan
jelentkezıt, aki segíteni tudta anyagiakkal a folyóirat megmaradását, szívesen
láttak.
Az 1953. novemberi számban Bikich Gábor közzétette spanyolországi
útiképeit, amelyekben meglehetısen lehangolónak nevezte a spanyolországi
helyzetet és bírálattal illette a Franco-rendszert. Ezt ott annyira rossz néven
vették, hogy amikor Vámos az Ibériai-félszigetre akart utazni, nem kapott
spanyol vízumot. A novemberi számban Jászi Oszkárnak a cseh demokrácia
bukásával foglalkozó A cseh katasztrófa – és amit tanulhatunk belıle címő tanulmánya, egy lengyel és egy román költınek, valamint egy cseh elbeszélınek
Horváth Béla és Bikich Gábor által magyarra fordított kisebb munkái, Ritmus
és homok címmel egy Magyarországról, jeligével érkezett hat darabból álló
versfüzér kapott helyet. Cs. Szabó László esszéjének témája ezúttal Arany
János munkássága volt. Csokits János további részleteket közölt a Tizenkét
ének címő versciklusból. Kemény György a vasfüggöny mögötti gazdasági
válságot elemezte. A Párizsban élı Fejtı Ferenc a Látóhatár új szerzıjeként
Rousseau Társadalmi szerzıdésérıl írt, az író és filozófus halálának 175.
évfordulója alkalmából. Mikes Imre a kommunista költık viselkedését bírálta.
A szerkesztıbizottság tagjainak neve felkerült az impresszumba.
Az 1953 végén Londonban a két Szabó által fogalmazott és Borsody István által is elfogadott újabb felkérés sikerként könyvelte el, hogy az 1953-as
évfolyam nyomtatásban és 392 lap terjedelemben jelent meg, „…a kívánatos
és a múlt nagy magyar folyóirataihoz, eszközeinkhez mérten nem méltatlan színvonalat a
magyar írás területén elérte és fenntartotta”. Megemlítette a három ügyvezetı, hogy
szép számmal akadtak már új költık és prózaírók, akik fiatal koruk miatt
Magyarországon kívül kezdték el pályájukat. Már ezért megérte. Megállapí159

tották, hogy a Látóhatár jelentékeny munkát végzett a közelmúlt vizsgálata,
az emigráns gondolkodás tényszerővé tétele, a civilizált disputa ápolása, a
szellemi tájékoztatás, a kritikai munka fejlesztése terén. Szabóék úgy fogalmaztak, hogy az emigráció alkotó elitjének folyóirata lett a Látóhatár. Bejelentették az ügyvezetık, hogy a Látóhatár Barátai Társaságot új néven, Látóhatár Társaság elnevezéssel az emigráció szellemi elitjenek szövetkezetévé
tervezik fejleszteni. Az ügyvezetık a levelet 1954 elején postázták mindazok
címére, akikrıl feltételezhetı volt, hogy támogatják a kezdeményezést.
Az elismerés és dicséret szavain kívül néhány olvasói panasz is érkezett a
laphoz. Amerikából jelezték – például Jászi Oszkár és Mihalovics Zsigmond
pápai prelátus, a Katolikus Szemle 1948-as újbóli elindítója –, hogy rossz a
csomagolás, a folyóirat a hosszú postai úton kihullik az elrongyolódott borítékból. A következı évben már erısebb és ellenállóbb papírból készült borítékokba csomagolva küldték ki a folyóiratot.
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VÁLTOZÁSOK A VILÁGBAN ÉS A LÁTÓHATÁRNÁL
Az 1954-es esztendı a Látóhatár életében több szempontból is fordulópontot eredményezett. Az ötödik évfolyamába lépett lap elkészíthette addigi
mőködésének mérlegét. Az induláskor vállalt feladatának a szerkesztık álláspontja szerint csak részben tudott megfelelni. Hiányérzetük elsısorban az
irodalmi anyag mennyiségében volt. Bármennyire is szerették volna, ha a
világban alkotó írók és költık mővei nagy terjedelemben jelenhetnének meg
a folyóirat hasábjain, céljukat nem tudták teljesíteni, a Látóhatárnak csak kis
töredéke volt irodalmi anyag. Cs. Szabó László és Szabó Zoltán belépésével
javult az arány, mindketten szorgalmas szerzık voltak, szinte minden számban jelent meg írásuk, sokszor több is. Az irodalom hiányának oka nemcsak
a szerzık tunyaságában volt megtalálható, hanem az is igaznak bizonyult,
hogy a menekültek között sokkal több volt a politikus, mind az irodalmár. A
szerkesztık a visszajelzésekbıl azt is megállapították, hogy a politikai tanulmányok a nemzetközi események értelmezése kielégíti az elıfizetık, olvasók
érdeklıdését, szívesen fogadják, sıt kifejezetten igénylik az ilyen jellegő írásokat. A hiányérzet inkább csak a szerkesztıkben jelentkezett.
Be kell vallanunk, az irodalom csekély mennyiségének egy másik oka az
volt, hogy a régi emigráció szépírói közül sokan már meglehetısen idısek
voltak, többen befogadó országuk nyelvén publikáltak. Az 1945-ös kiáramlás
során Nyugatra került szépírók között többen a háború elıtti vagy alatti politikai rendszer hívei voltak, és idegenkedve fogadták az 1948-49-es új emigránsokat, akiknek szemükre vetették, hogy évekig „együttmőködtek” a
kommunistákkal vagy rokonszenveztek a kommunistákat támogató intézményekkel. Mivel a Látóhatár nyíltan elismerte az 1945 utáni változásokat, így
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kerülték a Látóhatárral való együttmőködést, és a szerkesztık sem igyekeztek
ıket szerzınek megnyerni. Pedig egyiket-másikat – Nyirı Józsefet, Wass
Albertet például – érdemes lett volna. Távol maradtak többen azon okból is,
hogy a szépirodalommal foglalkozó két szerkesztı - Horváth és Bikich nagyon helyesen magasra helyezte a mércét, és ez többeket visszatartott a
közeledéstıl.
Az 1954-es év úgy indult, hogy abban az esztendıben már helyreáll a kellı egyensúly. Az 1954. januári számban olvasható volt Cs. Szabó László képzımővészeti tárgyú esszéje, a lakásai falain található képekrıl és megszerzésük történetérıl, a Párizsban élı Just Béla új regényének egy részlete, Barankovics István észrevételei a lélektani hadviselésrıl, Kannás Alajos versei,
Schöpflin Gyula, a hajdani Nyugat-munkatárs és rádióelnök írása az illegális
magyar kommunistákról, Auer Pál elemzése a trieszti kérdésrıl, Borsody
István szemléje Kertész István diplomáciatörténetérıl, Szabó Zoltán emlékezése a francia Francois Gachot budapesti éveire.
Szabó Zoltán és Vámos Imre között azonban kiélezıdött a régen lappangó ellentét. Szabó nem tartotta alkalmasnak Vámos egy ilyen fontos folyóirat
felelıs szerkesztésére, s egyre több alkalommal beleszólt konkrét cikkek közlésébe, szerkesztıi kifogásokat emelt. Kétségtelen, hogy Szabónak sokkal
nagyobb tapasztalata és gyakorlata volt a szerkesztésben, de a munkamegosztás révén a felelıs szerkesztı Vámos volt. Egy 1954. január 26-ai levelében Vámos szomorúan állapította meg, hogy vita van közöttük.115 Szabó a
januári számot unalmasnak tartotta, mert a cikkek túl hosszúak voltak. Különösen fájlalta Barankovics Istvánnak Kovács lélektani hadviselésrıl írott
cikkéhez készített hozzászólását, mely valóban szinte példanélküli terjedelmet foglalt el a lapban. Vámos azzal védekezett, hogy ı is elégedetlen a januári számmal, de senkit nem tud rávenni arra, hogy rövidítse írását, ha bárkit
erre rá akar szorítani, akkor annak sértıdés lesz a vége. Azt is hozzá tette,
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hogy annak a számnak is igen kedvezı volt a fogadtatása az olvasók körében. A levélbıl az is kiderült, hogy Barankovics cikkét azért is hagyta benne
a lapban teljes terjedelmében, mert Barankovics rendelkezési alapjából 1953
márciusa óta minden hónapban 100 dollár támogatást kapott a folyóirat
szerkesztısége.
Vámos a megoldást abban látta, ha a 64 oldalas megjelenést bıvítik, s akkor már nem lesz olyan feltőnı egyes írások terjedelme. Szabó szóvá tette
Vámos egyszemélyes vezetési stílusát, azt, hogy a kérdésekben egyedül dönt,
nem beszéli meg a szerkesztıtársaival, a Társaság ügyvezetıivel. Vámos ezt
nem fogadta el, jelezte, hogy az ügyeletes ügyvezetıvel, Borsodyval mindent
egyeztetett, és Borsody a döntéseit jóváhagyta. Ehhez csak annyit kell hozzátenni, hogy Borsody Amerikában élt, tehát az egyeztetés csak levelezés formájában történhetett, s így természetesen roppant lassú, nehézkes volt, s
nem is térhetett ki minden egyes kérdésre.
Szabó sértıdöttségének egyik oka lehetett az, amit Vámos 1954. február
10-ei levele tartalmaz. Szabó hosszabb tanulmányt készült írni Cs. Szabó
Magyar versek Aranytól napjainkig címő antológiájáról, míg Vámos úgy gondolta, hogy inkább egy ankétot szervezzenek Cs. Szabó kötetérıl. Ez egyeztette
Borsodyval is, és Szabóval ezt az álláspontot közölte, amin Szabó Zoltán
vérig sértıdött. Felháborodottan válaszolt Vámosnak, hogy ismét bebizonyosodott, egyedül akarja szerkeszteni a lapot és nem veszi figyelembe az ık,
mármint Cs. Szabó és Szabó Zoltán véleményét. Szabó sértettsége vélhetıleg
abból eredt, hogy Cs. Szabó kötetérıl egyedül akart kritikát közölni, s egy
ankétban csak egy lett volna a sok közül, ráadásul az írás terjedelme is korlátozott lett volna.
Vámos is volt azonban annyira rátarti, hogy visszautasította Szabó vádjait,
s közölte, hogy várja Szabó Zoltán írását, amit szándékozik betenni a lapba, s
ezért visszatartja a szedést és nyomdába adást. Szabó viszont megsértıdött,
nem küldte el az írást, s végül Bikich Gábor kritikája jelent meg a folyóiratban Cs. Szabó antológiájáról.
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Vámos mindenképpen szeretett volna Szabó Zoltánnal normális együttmőködésre jutni, mert „… a laptól elment Márai, elment Horváth Béla, elidegenítettük Kovács Imrét, szabadulni akarunk Just Bélától, anyagilag a legnagyobb gondok
állnak elıttünk, olyan munka terhel mindannyiunkat, hogy sokszor belegebedünk, még
sincs megállás.”116 A levél ezen részébıl fontos információ, hogy Vámos felhánytorgatja Szabónak – békülési szándéka ellenére –, hogy számos volt
szerzıjük, segítıjük eltávolodott a Látóhatártól, mióta Szabóék átvették annak irányítását.
Kétség nem fér ahhoz, hogy mind Cs. Szabó, mind Szabó Zoltán hittel és
lelkesedéssel intézték a folyóirat ügyeit. 1954. újév napján Cs. Szabó és Szabó
Zoltán mintegy harminc támogatásra felkérı levelet írtak és küldtek
Pittsburghbe aláírás céljából Borsody Istvánnak. Ezek azután Münchenbe
kerültek és onnan a folyóirat friss számával, annak mint melléklete indultak
útnak a különbözı címekre. A levélben az aláírók rámutattak arra, hogy
„a Látóhatár Társaság a független lapon keresztül ismerkedı- és gyülekezıhelyet teremt a világrészek között szétszórt s önerejükbıl megélı magyar emberek számára, akik ráeszméltek, hogy magyarságunkat a politikai szabad akarat kényszerő szüneteltetése idején csak a szóban kifejezett
szellem láthatatlan ereje tudja megtartani és megerısíteni. Végül az is
szándékunkban állott, hogy a kegyetlenül mostoha körülmények között jelentkezı fiatal magyar írók: szellemünk friss hajtásai s egyedüli szabad
képviselıi számára nyomtatott fórumot teremtsünk, írói sorsukat a jövı
érdekében valahogy biztosítsuk.”
A címzettek arról is értesülhettek, hogy „elsı kérésünknek megrendítıen nagy
visszhangja támadt az egész világban" és „az alapító díjak kizárólag a nyomdaszámla
fedezésére szolgálnak”, mert sem a szerkesztık, sem az adminisztratív munkák
elvégzıi, sem pedig a szerzık tiszteletdíjat egyelıre nem kapnak. Közölték
az ügyvezetık és szerkesztıbizottsági tagok, hogy
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„…Az elsı kísérleti esztendı termésének betakarítása után s a Társaság tevékenységének alapján önérzettel és bizalommal hívhatjuk a tagok
szövetségébe mindazokat a magyarokat, akik a forgandó politikától függetlenül a külföldi magyarság életének mélyebb értelmét friss szellemi erıink felmutatásában látják, valamint abban, hogy jó írások által a magyar
szellem állagát és hagyományát átmentsük arra az idıre, amikor népünk
visszaszerzi csorbítatlan politikai akaratát a hazában. Úgy érezzük: a
lap és a Társaság is hozzájárulhat ahhoz az érzéshez, hogy a magyar ember élete idegen kultúrák közé ékelve sem értelmetlen és céltalan.”
Hozzátették még, hogy a felajánlásokat zárt bankszámlán kezelik, értük az
ügyvezetık felelısek, és e számláról csak a nyomdaszámla összege utalható
ki, semmilyen más természető kifizetés nem történik.
Szabóék azon törekvése, hogy anyagi támogatókat toborozzon a Látóhatár köré dicséretes és méltánylandó vállalkozás volt. Ez azonban egészen
szélsıséges példákhoz is elvezetett, mint például egy 1954 elején megtörtént
ajánlat esetében. A szerkesztık levelet kaptak Fenyvessy Jeromos kölni Domonkos-rendi szerzetestıl, aki verseket és irodalmi tárgyú cikkeket írt.
Fenyvessy a negyvenes évek végén elindította az Amerikai Magyar Kiadót.
Könyveket adott ki, emigráns lapokat – amelyekben írásai megjelenhettek –
támogatott, és megalapította a Vörösmarty Irodalmi Kört. Kölnben amolyan
sajtóközpontot épített ki, saját nyomdával és irodával. Egyéb kezdeményezései is voltak. Sikeres üzletembernek bizonyult. Vállalkozásai hasznából
rendjét is támogatta. Levelében Fenyvessy felajánlotta, hogy hajlandó segíteni a Látóhatárt és kész vele együttmőködni. Vámos Imre lakásán találkozott
vele, de ott volt a szerkesztıség mind az öt tagja is. Fenyvessy azonnal a
tárgyra tért, zsebébıl elıvette csekk-könyvét, kitette az asztalra és azt kérdezte, „mennyire lenne szükségetek?”. A mindig pénzzavarral küzdı szerkesztık
hirtelenjében nem tudtak mit válaszolni, ám a világfi Horváth Béla hamar
feltalálta magát, s rávágta: évi tízezer márkára. Rendben van – mondta
Fenyvessy, majd azonnal részletezni kezdte, hogy az együttmőködést úgy
képzeli el, a szerkesztıbizottság fele az ı embereibıl állna, és a folyóiratszá-
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mok anyagának felét az ı szerzıi gárdája szolgáltatná. A Látóhatár szerkesztıi rémisztınek tartották a gondolatot, hogy a Látóhatárba mindenféle írások
is bekerülhessenek, s feladják a minıséggel szemben támasztott alapelvőket.
A megbeszélés azzal zárult, hogy a szerkesztık megfontolják az ajánlatot, s
döntésükrıl értesítik Fenyvessyt. Az ellenajánlatot néhány nap múlva Vámos
fogalmazta meg: a Látóhatár szerkesztése a müncheni szerkesztık feladata
marad, az Amerikai Magyar Kiadó neve, mint tízezer márkás támogató, bekerül az impresszumba a Baráti Társaság neve mellé és a Kiadó korlátlan
számú lappéldányt kap terjesztésre és eladásra.117 Természetesen ez kevés
volt az ajánlattevınek, így az ígérkezı üzletbıl semmi nem lett.
A szerkesztıknek a minıség melletti kiállása, ha anyagilag nem is, de a folyóirat tekintélye szempontjából hasznosnak bizonyult. Egyre több nívós
írás, ismert szerzı ajánlotta fel alkotását a Látóhatárnak, annak ellenére, hogy
közismert volt, a lap nem fizet honoráriumot.
Az 1954. márciusi számban Csokits János és az akkor még Varga Sándor
néven publikáló Kibédi Varga Áron versekkel, Horváth Béla mőfordításokkal szerepelt. Új szerzıként jelentkezett – A Magyar Népzene Tára bemutatásával – a müncheni Szamosi József. Oroszországi háborús emlékeit elevenítette fel Molnár József. Megemlékezett a Látóhatár néhány magyar és külföldi költırıl-íróról. Bikich Gábor kritikát közölt Cs. Szabó László magyar
lírai antológiájáról, s Bogyay Tamás, Csicsery-Rónay István, Indig Ottó, Borsányi Julián is kritikai írásokkal jelentkezett. Borbándi Gyula elemzı tanulmány közölt Lukács György és a kommunista párt viszonyáról.
Közben a folyóirat kétszer nyomdát változtatott. Búcsút mondva a
Deschler-cégnek, az 1953. évi 6. szám Ledermüller Olivér, majd az 1954. évi
1. számtól kezdıdıen Herp János müncheni nyomdájában készült. 1954
elején a nyomtatás 1350, a példányok postára adása 100, az egyéb adminisztrációs költség 150 márkát tett ki. A társasági pénzekbıl és az elıfizetési dí117
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jakból, valamint a számonkénti eladásokból annyi folyt be, hogy adósság
nem terhelte a lapot. nagyot lendített a folyóirat anyagi helyzetén Molnár
Józsefnek Amerikában kifejtett szervezımunkája, melynek következtében
biztos bevételt jelentı észak-amerikai elıfizetık csatlakoztak a laphoz.
Szabó Zoltán és Vámos között nem állt helyre a béke, minek következtében Szabó és a vele szolidaritást vállaló Cs. Szabó teljesen visszavonult a
folyóirat mőködtetésétıl, a májusi számról már nevüket is levetették. Az
utolsó hónapokban már nem is voltak hajlandóak Vámossal beszélni a Társaság ügyeit is Borbándival tárgyalták meg. A müncheni szerkesztıség tagjai
hiába próbálták meg helyreállítani a kapcsolatot, az sikertelennek bizonyult, s
a két Szabó másfél évig még írásokat sem nagyon küldött a Látóhatárnak. A
májusi számban a szerkesztık bejelentették a két Szabó lemondását szerkesztıbizottsági tagságukról, s bejelentették, hogy ezáltal maga a szerkesztıbizottság is megszőnt.
A szerkesztık rendszeresen hírt adtak a Baráti Társaság életérıl, a Társaság tagjai közszerepléseirıl. Ebbıl alakult ki a késıbbiekben az a fontos rovat, amely rendszeresen beszámolt a magyar emigráció kulturális eseményeirıl nélkülözhetetlen archívumát nyújtva ezáltal a sokszor csak egy-egy plakáttal jelzett eseményeknek.
A müncheni szerkesztık az 1953-as évfolyam számait, amelynek már
mindegyik példánya nyomtatásban készült, egybeköttették, s az egész évfolyamot is árusították az az iránt érdeklıdıknek, illetve megküldték a Baráti
Társaság csatlakozott tagjainak. Az évfolyam 400 oldalas egybekötött példányáért Németországban 22 márkát, Amerikában 6 dollárt kellet fizetni. Az
anyagi helyzet érezhetı javulása ellenére az átmeneti hiányok megoldásához
a szerkesztıség tagjai – Vámos, Molnár, Horváth, Bikich, Borbándi – rendszeres havi hozzájárulást fizetett be a Látóhatár kasszájába.
A májusi számban új szerzıként jelent meg – egy elbeszélésével – Lesznai
Anna regényíró és grafikus, Jászi hajdani felesége, aki 1919-ben emigrált és
Ausztriában, majd Amerikában élt. Veress Sándor zeneszerzı Bartók kórusmőveirıl írt. Horváth Béla modern olasz és francia költıket mutatott be,
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Just Bélától újabb regényrészlet volt olvasható. Molnár József terjedelmes
tanulmányban készítette el a „harmadik nemzedék” mérlegét, Vámos Imre – a
megjelenése után élénk vitát kiváltó cikkben – az irodalmi életbe visszatért
Erdélyi József munkásságával foglalkozott. Borsody István az amerikai
mccartizmust elemezte, a müncheni Szamosi József a Magyar Népzene Tára
kiadásához főzött megjegyzéseket, Fejtı Ferenc az 1953-ban meghalt Németh Andorra, Horváth Béla az 1954-ben elhunyt Herczeg Ferencre emlékezett. Az egyre több beérkezı levélbıl bıséges és izgalmas levelezési rovatot állítottak össze a szerkesztık.
Az 1954. júliusi számból élénk érdeklıdést váltott ki – a már részletesen
bemutatott – Tamási Áron és Márai Sándor vita. A júliusi számban szerepelt
elıször a Látóhatár hasábjain Koestler Arthur, a Budapesten született és
világszerte ismert angol író, aki hajdani barátjára, József Attilára emlékezett.
Az ugyancsak Angliában élı és világhírhez jutott magyar tudós, Polányi Mihály Tudomány és lelkiismeret címő tanulmányát közölte. Lesznai Anna néhány
régebbi versét tette közzé. Jászi Oszkár Realisták és Utópisták a nemzetköziségrıl
címmel mondott véleményt arról a vitáról, amely az Egyesült Államokban, a
követendı külpolitikáról folyt. Horváth Bélától és Csokits Jánostól új versek
voltak olvashatók. Reményi József az amerikai irodalmi kritika minıségét
méltatta. Borsody István a volt miniszterelnök, Kállay Miklós, angol nyelven
megjelent emlékiratait mutatta be. Molnár József egy új Zilahy-regényrıl
adott tájékoztatást. Fontos – majd a késıbbiekben visszaidézhetı – írása
jelent meg Borbándi Gyulának a budapesti kommunista párton belüli változásokról. Borbándi Nagy Imrének a Népfront kongresszusán elmondott
beszédét elemezve arra a megállapításra jutott, hogy „… a Nagy Imre beszédnek
nem volt hazai visszhangja. Noha tele volt meglepı és vitatható részletekkel.” A magyar
emigrációnak 1954 derekán szembe kellett néznie azzal a kérdéssel, hogy
hogyan értékeli Nagy Imre magyarországi fellépését és politikáját. A világ is
kereste a választ a Sztálin utáni korszakra, ízlelgette a világpolitika Hruscsov
beszédeit, célzásait. Borbándi írása azért volt fontos, mert elıször vetette fel
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Nagy Imre gondolainak alternatív jellegét, s figyelmeztetett arra, hogy az új
jelenségekre a magyar emigrációnak is válaszolnia kell.
Egyik ilyen jelzés volt erre, hogy 1954. május közepén – Nagy Imre iránti
bizalomból és kormányzati politikáját kísérı reménykedésbıl – visszatért
Magyarországra a folyóirat egyik szerzıje és belgiumi terjesztıje, FöldesPapp Károly. Késıbb Kelet-Berlinben a Magyarok Hazatérését Elısegítı
Bizottság vezetıje lett, de az 1956-os felkelés után lemondott és 1957-ben
újra emigrált, ezúttal Nyugat-Németországba, ahol szakíróként és református
lelkészként dolgozott.
Az 1954. szeptemberi számban jelent meg Horváth Bélának az 1937 májusában még Budapesten írt Jászi Oszkár balladája címő költeménye és ahhoz
több mint tizenhat esztendı múltán csatolt magyarázatai. Elıször szerepelt
szerzıként a Látóhatárban – egy tanulmányával – a Párizsban élı, hajdan a
Szép Szó-t támogató Hatvány Bertalan orientalista és – egy versével – az
ugyancsak Párizsban letelepedett fiatal Lehoczky Gergely. Elbeszélést Just
Bélától és Bikich Gábortól, regényrészletet Tábori Páltól közölt a folyóirat.
Gulyás Pál halálának tízedik évfordulója alkalmából Kerényi Károly a költı
néhány kiadatlan versét és levelét tette közzé.
A Látóhatárt indulása pillanatától kezdve sőrőn érték támadások, melynek
során ellenfeleik elítélték „baloldalisága”, „rózsaszínősége”, „titóizmusa”, a
két háború közötti rendszerrıl vallott tagadó nézetei és a „nemzeti”, szélsıjobboldali emigrációtól való idegenkedése miatt. A Látóhatár szerkesztıi
nem tagadták, hogy a korabeli irodalmi és politikai színképen a folyóirat inkább a baloldalon foglalt helyet, de nem azért, mintha a klasszikus baloldal
eszméit hirdette volna, hanem azért, mert az 1951–53-ban megjelenı emigráns lapok többsége erısen jobboldali és szélsıjobboldali volt. A Látóhatár
„baloldalisága” abban nyilvánult meg, hogy igyekezett következetesen demokrata lenni. Liberális gondolatokat népszerősített, a két háború közötti
társadalmi viszonyokat kritikával illette és rokonszenvezett az 1946-ban megteremtett Magyar Köztársasággal. Kétségtelen, hogy ezzel sokak haragját és
megvetését vívta ki. Ugyanakkor igazolni látszódott a középutas politika he-
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lyességét az a tény, hogy a folyóiratot mind a hazai kommunisták, mind az
emigráns szélsıjobboldal ugyanolyan vehemenciával támadta. Ami ugyanis
az emigráns csoportok egy részének túlságosan baloldali, az Rákosiék szemében túlságosan jobboldali, a magyarországi lapok szerint egyenesen fasiszta nézetek voltak.
Jól példázta ezt a Horváth Béla Jászi Oszkár balladája címő költeménye és
a hozzá írt magyarázat vegyes fogadtatása. Jászinak ugyan nagy örömöt okozott és a müncheni szerkesztık sem bánták meg kinyomtatását, ám már elıre
sejtették, hogy a jobboldali körökben nemtetszést vált majd ki, nem elsısorban a vers, hanem Horváth Béla hozzá főzött észrevételei.
Nem kevesebbet állított rövid, a vershez főzött magyarázatában, mint
például azt, hogy „… volt népképviseleti rendszer, de a parlamentben kormánytámogató ellenzéki pártok mőködtek. Igazi magyar különlegesség. A választás merı komédia
volt.” Egy pillanatig nem lehetett kétsége a szerkesztıknek, hogy a „nemzeti
emigráció”, mely dicsıítette a Horthy-rendszert, s annak minden döntését –
a háborúba való belépéstıl kezdve, egészen a német megszállás hallgatólagos
tudomásul vételéig – nemzetmentı lépésnek állította be, nem fogja szó nélkül hagyni azokat a minısítı jelzıket, melyekkel Horváth Béla illette ezt a
rendszert:
„Szabadjára engedtek egy korcs forradalmat, versenyt futottak a nyilas
csıcselékkel, a leventeoktatók és a vitézi rend modorában akarták Magyarország nagy bajaiban fenntartani levitézlett uralmukat. Egymillió fınyi állami alkalmazott és nyugdíjas, a katonatisztek, a segédhivatali és
vármegyei tisztviselık azt hitték, hogy ık az állam, ık a nemzet és a dicsıség.
Egy tenger-nélküli admirális koronázatlan királyként kormányozta a
nemlévı királyságot. … Nagyhatalmi politikát játszottak: nem látták,
hogy a magyarság végsı veszélybe került… ”118
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Horváth Béla nem titkolta el, hogy a Látóhatár-kör hazatérése esetén nem
enged teret a levitézlett rendszer képviselıinek, Jászi nyomdokain haladva a
népek összefogását, az 1945-ben elért eredmények továbbvitelét fogja megvalósítani a felszabadított hazában.
Jászi köszönetet mondott a versért és a hozzáfőzött gondolatokért mind
Horváth Bélának, mind a szerkesztıségnek, megjegyezve:
„…nem lehet tudni, hogy a Horváth Béla költıi és emberi elismerése
nem fog-e kiváltani egy olyan vihart, amely esetleg lapunk továbbélését is
veszélyeztetheti. Nevem körül... a győlölködés és rágalom olyan tömege
halmozódott fel, melynek eloszlása még nagyon soká fog tartani. [...] Talán, ha elızetesen véleményemet tudakoltátok volna, lehet, hogy a közlemény elhalasztását javasoltam volna halálom utánra. Igaz, hogy ezáltal
egy nagy utolsó örömtıl estem volna el, de távozásom ténye a dühöngıket lecsendesíthette volna. Bármint legyen is, nagyon büszke vagyok lapunk erkölcsi függetlenségére és bátorságára.”119
A Jászi által „dühöngık”-nek nevezett emigránsok hamarosan megszólaltak. Az Európában széles körben ismert Hungária címő lap másfél oldal terjedelemben foglalkozott az üggyel, közölve Horváth Béla versét és a hozzá
főzött magyarázatot, valamint Andreánszky István, a magát „független szocialistának” nevezı és Belgiumban élı lapszerkesztı dörgedelmes cikkét a
költı ellen. A Hungária a verset és a szerzı magyarázatait a háború elıtti
Magyarország elleni botrányos támadásnak nevezte. Horváth érvelését –
figyelmen kívül hagyva a Látóhatárban megjelent írás tényleges érvelését –
úgy állította be, mintha az a szovjet megszállást és kommunista rémuralmat
igazolta volna. A Hungária és Andreánszky állítása szerint a Látóhatár Horváth Béla véleményének megjelentetésével „a számőzetés éveinek egyik legsötétebb
lapjá”-vá vált, a Hungáriában történt szó szerinti idézését az indokolta, hogy
mindenki „lássa meg, kik és hogyan ássák alá a magyarság hírnevét, becsületét, kik
119

Jászi Oszkár levele Vámos Imrének. Oberlin, 1954. szeptember 25. Im.: Borbándi Gyula: Nem éltünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede. Európa kiadó. Budapest, 2000. 83.
o.

172

indulnak a fiatalság megmérgezésére, a külföld félrevezetésére”120. A cél persze nem
pusztán a lap megtámadása, hanem teljes ellehetetlenítése volt. Andreánszky
egy éles fordulattal felvetette, vajon hogyan lehetséges, hogy egy ilyen folyóiratnak, mint a Látóhatár, a szerkesztıi, szerzıi a Szabad Európa Rádió
munkatársai lehetnek? Elhangzott a kérdés is: „Meg tud-e szabadulni partizánjaitól a müncheni rádió?”
A támadássorozat nem szőnt meg. Egy hónappal késıbb újabb cikk látott
napvilágot a Hungáriában. Ennek – álnevet használó – szerzıje demagógnak
nevezte Horváthot a régi Magyarország szociális viszonyait, kisemberek felemelkedési lehetıségeit lekicsinylı és a „korcs forradalmiságot” képviselı, az
„ipari feudalizmus” nagyjainak érdemeit lekicsinylı Látóhatárt pedig súlyosan elmarasztalta és ismét a SZER-nél való alkalmazhatóságukat sérelmezte.121
Az emigráns sajtó demokratikus vonulata ugyanakkor nem fukarkodott az
elismerı szavak felemlegetésével a Látóhatár kapcsán. Az Argentínában
megjelenı Délamerikai Magyarság 1954 áprilisában például azt írta, hogy a
Látóhatár színvonalát tekintve Ady-Osvát-Kosztolányi Nyugat-jára emlékeztet. A szerkesztık állták a támadásokat, álláspontjukon, elveiken nem változtattak, ám sejteni lehetett, hogy e dühödt acsarkodás egyszer majd éket verhet a Szabad Európa Rádióval kialakult jó kapcsolatukba.
Jászi elkötelezett kiállása a Látóhatár mellett nagyon sokat jelentett a szerkesztık számára. Azzal, hogy Jászi leveleiben következetesen a „mi lapunk”nak nevezte a Látóhatárt, azaz teljes közösséget vállalt vele, a szerkesztık
minden addigi törekvésük igazolását, helyességét látták. Az 1954-es év utolsó
napjaiban Jászi Oszkár arról tájékoztatta a münchenieket, hogy írja emlékiratait, és készül elküldeni a szülıföldjérıl szóló elsı fejezetet. A szerkesztık
elhatározták, hogy Jászi nyolcvanadik születésnapjára különszámot jelentet120
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nek meg, 1955 februárjában. Az emlékirat elsı fejezetét abban szándékoztak
leközölni, s Borsody István már bele is kezdett a szerkesztésébe.
Az 1954. év utolsó száma Kovács Imre Új kurzus Magyarországon címő írásával kezdıdött. Kovács – folytatva a Borbándi által már elkezdett értékelést
– Nagy Imre miniszterelnökségével, az új kormányprogrammal és ennek elsı
eredményeivel foglalkozott. Molnár József a századelı éveit és bennük
Nagyatádi Szabó István mőködését, a parasztságért folytatott küzdelmét,
politikai pályafutásának állomásait elevenítette fel. Reményi József arról vallott, hogy miért tud és akar továbbra is magyarul írni Amerikában. Újabb
verseket közölt Lesznai Anna és Bikich Gábor, Borsody István tanulmányt a
cseh Palackyról. Cikkek jelentek meg az amerikai elnökválasztásról, a Nobeldíjas Hemingwayrıl, valamint új magyar és külföldi kiadványokról.
1954 nyarán Kovács Imre visszatért a Szabad Európa Bizottság kötelékébe, feladatot kapott az úgynevezett FOCUS programban, melynek célja Magyarország területe fölé eljuttatott léggömbök segítségével brossúrák és röplapok szétszórása, s ezáltal hazai tájékozottság, egyben az itthoni ellenállás
fejlesztése volt.
„Háromévi távollét után, 1954 nyarán visszahívtak a Szabad Európa
Bizottságba. Más szelek fújtak, felszabadítás helyett felszabadulás, a
kommunizmus fokozatos liberalizálódása volt napirenden. Beindult a léggömbakció, betokosodott nézetek helyett rugalmasabb megközelítés kellett.
A múltam egyszerre elınyömre vált. A magyar program fedıneve Operation
Focus volt, egy fiktív nemzeti ellenállási mozgalomként (NEM) jelentkeztünk. A röplapokat különleges léggömbök vitték a kelet-európai országok
felé, mindegyikre bukószerkezetes pléhdobozt függesztettek, melyekben szárazjég ellensúlyozta a hasznos terhet. A légköri viszonyoknak és a távolságnak megfelelıen adagolták a szárazjeget, amikor elpárolgott, kiszámítottan a célpontok felett, a bukószerkezet átbillent és a röplapok kiszóródtak.”122
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Kovács Imre szerepe ismét megerısödött, s mivel Szabó Zoltánra és Cs.
Szabó Lászlóra nem tudtak támaszkodni a szerkesztık, ezért logikusan Kovácsnál keresték a támogatást. Elınyükre szolgált, hogy a Nagy Imre-féle
kísérletet komolyan vették, a kommunista rendszer emberségesebbé tételében esélyt láttak, és helyeselték, hogy Washington a régi konfrontációs program helyett egy józanabb és realistább propagandára tért át, vagy legalábbis
megpróbálta a kelet-európai kérdéseket és problémákat megértıbben kezelni, a békés változásról szóló nyilatkozatait tettekkel is alátámasztani.
Vámos Imre az Amerikában tartózkodó Molnár Józsefhez írott szeptember 30-ai levelében végérvényesen bejelentette, hogy nem tud együtt dolgozni Szabó Zoltánnal, sérelmezte, hogy a Desewffy Gyula vezette magyar osztálynál végzett tevékenységével Szabó sokat ártott a Látóhatárnak. Kérte
Molnárt, hogy Kovács Imrétıl szerezzen írásokat, mert hiába ír neki, Kovács
nem válaszol a leveleire. Panaszkodott a pénztelenségre is, kérte Molnárt,
hogy próbáljon támogatókat szerezni, mert „Gyuszival együtt komoly pénzünk
van a lapban, erre a számra pedig alig tudtunk valamit fizetni. Szerencsére adósságunk
nincs, így a fejünk fıként csak a jövı miatt fáj.”123
1954. október 7-én egy Vámos által Kovácsnak írott levélben az iránt érdeklıdnek a szerkesztık, hogy milyen kihatása lehet a Látóhatárra az, hogy
Kovács újra aktiválódott, illetve a Szabad Európa Rádió új vezetése és új
stílusa milyen következményekkel bír majd a folyóiratra. 1954. augusztus 8.án ugyanis a rádió magyar osztályának élén személycsere történt. Az addigi
vezetıt, Dessewffy Gyulát Gellért Andor váltotta, s ı a rádió munkatársának
kérte fel Molnár Józsefet, aki így visszaköltözhetett Münchenbe, s teljes mértékben részt tudott venni a szerkesztésben. A SZER-nél is új szelek fújtak.
Egyre hangsúlyosabbá vált a Kovács által már évek óta hangoztatott fellazítás taktikája, ez volt a léggömb-akció egyik elvárt következménye is. Vámos
azt szerette volna megtudni, hogy az akcióban lesz-e szerepe a Látóhatárnak:
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„Ha jól tudom, ma részesei vagyunk egy nagy akciónak egyaránt, anélkül, hogy mi itt tisztán látnánk a Te szerepedet, elképzeléseidet, véleményedet. De nem látunk tisztán – és még itt magunk között sem vagyunk egy
véleményen – a rádió új politikáját, a „Fokuszt” és a Nemzeti Ellenállási
Mozgalmat illetıen.”124
Vámos aggodalma onnan eredt, hogy a rádiónál továbbra is az ellenállási
mozgalmak szervezését támogatta, s nem az ellenzék kiépülését, márpedig a
világpolitika pontosan a fellazítás, az ellenzéki szerepek megerısítését ajánlotta ekkor már. Vámos félt, hogy a rádió a saját szájíze szerinti propagandára fogja késztetni a lapot, s ezáltal elkötelezi a folyóiratot, márpedig ı azt
szerette volna, ha a Látóhatár „megmarad tárgyalóképes ellenzéknek”.
Kovács Imre válaszul, s egyben a Látóhatár további szemléletét jelezve
küldte el a Nagy Imre-kormány értékelésérıl szóló írást, mely megjelent az
1954. 6. számban, s melyben többek között megállapította:
„Nagy Imre programja eloszlatta azt a téves nézetet, hogy nem történt
más, minthogy az egyik kommunista helyére egy másik került, mert pontosan az ellenkezıjét állította és ígérte mindannak, ami addig hat éven át a
kommunista uralmat meghatározta. A végrehajtott intézkedések aztán
olyan módosításokat eredményeztek a párt politikájában és olyan eltolódásokat a tervgazdálkodás struktúrájában, hogy azok teljesen kiforgatták
eredeti értelmükbıl a lenini-sztálini definíciókat és jó idıre visszavetették
Magyarország bolsevizálását.
A politikai változás abba a veszélyes helyzetbe hozta a kommunistákat, hogy osztozkodni kénytelenek a tömegekkel a hatalomban. A kollektív vezetés proklamálásával egyesek, elsısorban Rákosi tömjénezése megszőnt és a »demokratikus centralizmus« új értelmezést kapott. A felülrıl
irányított, a pártközpontból sugalmazott vagy éppen erıszakolt kinevezések
és »választások« helyett a mind erısebb tömegnyomásnak engedve elismer-
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ték a helyi szervek jogát önnön vezetıségük megválasztására és politikájuk,
ill. taktikájuk kialakítására. A moszkvai garnitúra eltőnt a pártadminisztrációban és a párt belsı megerısítésével akarta menteni, ami még
menthetı. Ezzel a figyelmet is elterelhette magáról, mert idıközben a nép
haragja szinte forradalmivá fokozódott és egyes falvakban a rendırséget és a
párttitkárt is megfutamították. Magukban a termelıszövetkezetekben indulatosan vitatták a vezetıség hibáit és panamáit, s a parasztság tömegesen
hagyta el azokat. Amnesztia, a deportálások felfüggesztése, a deportáltak
és az internáltak szabadon engedése, notórius rendırtisztek likvidálása, végezetül pedig egy új tömegszervezet, a Hazafias Népfront, és az új tanácsválasztások kiírása bizonyította a rendszer gyengeségét, fejezte ki a teljes elszigeteltségét és kétségbeesését.”125
Vámos október közepén visszaigazolta Molnárnak, hogy Kovács cikke
megérkezett, s megköszönte közbenjárását, ami által Kovács ismét aktivizálta
magát, ám ı ennél többet szeretett volna elérni.
„Imrétıl szívesebben vettem volna egy nagy, átfogó tanulmányt, elsı
cikknek, ı a hivatott felmérni azt a nagyjelentıségő folyamatot, amely odahaza ma lejátszódik. Jó ez a beszéd is természetesen, csak nagyon tömören
általános.”126
Kérdéses persze, hogy Vámos mit hiányolt még Kovács írásából, hiszen
az elıbb idézett sommás álláspont teljesen egyértelmővé tette Kovács értékelését a Magyarországon végbement változásokról. Kovács Imre a Szabad
Európa Bizottságnál hozzáfért minden fontosabb magyar sajtótermékhez,
ezért véleménye a tényleges események és információk birtokában alakult ki.
Határozottan merészség kellett tıle annak megállapításához, hogy
„A kommunizmus felépítése, a legutolsó szakaszáig, hat évbe került a
Kreml magyarországi képviselıinek. Az új kurzus kimenetele is az évek
múlásával lesz majd igazán felmérhetı, és reálisan kiértékelhetı, de minden
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évvel egy-egy fontos hadállást adunk fel, ha nem segítjük népünket a mai
küzdelmében. Oda kell állni melléje és meg kell erısíteni hitében, hogy jól
csinálta, ahogy eddig csinálta. A gyızelmeit tudatosítani kell benne, ahelyett, hogy csak a kommunizmus változó taktikájáról beszéljünk neki,
amelyben az ı sorsa változatlan reménytelenség a végsı célok kietlen perspektívájában.”127
Kovács jól ismerte fel, hogy a nyugatnak támogatnia kellene nagy Imre reformtörekvéseit, ez lenne a legkedvezıbb módja annak, hogy a szovjet befolyást, s a diktatórikus eszközök felszámolását el lehessen érni Magyarországon.
Sajnos, csak kevesen tudták – s így persze Kovács sem –, hogy közben az
amerikai külpolitika – a többi nyugati hatalmakéval egyetemben – jelentıs
fordulatot hajtott végre. A propaganda célzatú és gyakran éppen az emigráns
szervezetek elıtt elhangzott, vagy nekik szóló üzenetekben megfogalmazott
ígéretek és fogadkozások csak megnyugtatásukat és bizonyos látszatok fenntartását szolgálták. Washington a Szovjetunióval való konfrontáció helyett az
egymás mellett élést választotta és Moszkva is tudomásul vette, hogy további
fennmaradásához nem szabad a nyugati társadalmak felforgatására törekednie, s ezzel az amúgy is pattanásig feszült húrt tovább feszítenie. A körülmény, hogy mind a két tábor képes lett egymást kölcsönösen megsemmisíteni, arra indította ıket, hogy a háborút kiiktassák egymás elleni küzdelmük
eszköztárából.
Hiába bíztatott tehát Kovács a Magyarországon tapasztalt változás pozitív
megítélésére, s a SZER-ben, illetve a politikai kapcsolatokban annak kihasználására, hogy a kommunisták sorain belül is törés keletkezett, sem a rádió,
sem pedig az egyéb propaganda fórumok nem vették komolyan a változást.
Az amerikai magyar emigráció, a Nemzeti Bizottmány vezetıi továbbra is
úgy vélték, hogy a nyugati hatalmak komolyan veszik a Szovjetunió és az
általuk megszállt területek felszabadításról szıtt terveiket, s akár fegyveres
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konfliktus árán is, de helyreállítják a demokratikus rendet ezekben az országokban. Realitása ennek a várakozásnak azonban már nem volt. Kedvezı
momentum lehetett talán, hogy a fellazítás gondolata a léggömb-akció keretében megjelent, s a Szabad Európa Rádió idınként helyt adott e gondolatok
megjelenésének.
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A LÁTÓHATÁR MEGHATÁROZÓ FOLYÓIRATTÁ VÁLIK
Az 1955-ös esztendı bizakodásra adhatott okot a Látóhatár szerkesztıinek,
hiszen Kovács Imre visszatért a laphoz, új állása ismét lehetıséget adott arra,
hogy erısítse az amerikai kormányhivatalok felé a folyóirat fontosságát, s
ezáltal esetleg támogatást, vagy legalább megrendelést biztosítson számára. A
folyóirat mind Magyarországra – itthon élı barátaiknak, íróknak, Intézeteknek –, mind a magyar külképviseletekre elküldte a lapot – természetesen
ingyenesen –, ami kis példányszáma ellenére nagy terhet jelentett a kiadónak.
Egy olyan megoldás, melynek során az amerikai intézmények valamelyike
ezen példányok árát megtérítené a kiadónak, fontos anyagi támogatást jelentett volna. A Látóhatár továbbra is saját bevételeibıl, lapeladásból és a szerkesztık befizetéseibıl tudott megjelenni, ám kérdéses volt, hogy meddig.
1955 januárjában Molnár József visszaköltözött Európába, s elfoglalta új
munkahelyét a Szabad Európa Rádiónál. Ez egyrészt pozitív hatást jelentett,
mivel bekapcsolódva a mindennapi munkába, sok terhet levett a szerkesztık
válláról, de egyben veszélyt is hordozott magában, mert a szépen fejlıdı
amerikai elıfizetıi bázisra égetı szüksége volt a lapnak, s kérdéses volt, hogy
Molnár József hiányában tovább tud-e bıvülni az amerikai elıfizetıi kör. A
másik gondot az elıfizetési díjak befizetési morálja jelentette. Sokan késve,
vagy egyáltalán nem fizették be idıben a díjat. Ennek adminisztrációját
Borbándi végezte, csekély hatékonysággal. Molnár rendszeres levelezés révén
tudta csak behajtani az összegeket, ezért aztán mindig a szakadék szélén
egyensúlyozott a folyóirat büdzséje.
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Nem véletlenül írta Vámos Imre Molnár Józsefnek Amerikából Európába
költözése kapcsán egy levelében bizakodó, de egyben bizonytalanságra utaló
szavait:
„Ami engem egyedül izgat az a Látóhatár. Mármint az ottani terjesztése. Nagyon rá voltunk utalva az elmúlt hónapokban arra a pénzre, amit hısies munkával szereztél, sajnos úgy látszik a jövıben ez még inkább így lesz.
Senkiben sem bízom és félek, ezt senki nem tudná tovább úgy csinálni, mint
Te. A lap szívügy is kell, hogy legyen, gondolni kell vele, áldozni rá, ki lenne
képes, s ki alkalmas ezt megcsinálni, ha eljössz? Az érem másik oldala persze az, hogy itt is nagy szükség lenne rád. Mondanom sem kell, hogy az egész
adminisztráció, pénzbeszedés, minden eléggé zilált. Sajnos Borbándin kívül
senkire gyakorlatias munkát nem lehet bízni, Gyuszinak meg sok.”128
Az 1955-ös év elsı száma a New Yorkban élı Fenyı Miksa írásával kezdıdött, aki az elızı évben meghalt Nagy Lajos regényíróra emlékezett. Fenyı Miksa írói álnéven már publikált a Látóhatárban, ám ez volt az elsı
olyan írása, melyet saját nevén jelentetett meg, ezáltal személyében is kiállt a
nyilvánosság elé a Látóhatár törekvéseinek támogatójaként. Elıször küldött
írást a Látóhatárnak a húszas évek óta emigrációban, és ugyancsak New
Yorkban élı Kéri Pál is, aki írásában a római birodalom kései korszakába és
Aquincum ismeretlen történetébe vezette el az olvasót. Helyet kaptak a
számban Bikich Gábor versei, Horváth Béla és Reményi József mőfordításai,
Lesznai Anna egy elbeszélése, az 1954-ben hirtelen elhunyt Just Béla utolsó
írása, és egy Gordon Ferenc volt pénzügyminiszter által összeállított dokumentáció az 1945-47-es magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról. A szerkesztıség tagjai is megjelentek rövid-hosszabb írásaikkal a hasábokon.
A Látóhatár 1955-tıl megváltozott külsıvel jelent meg, számonként más
és más színő volt a borítólap, a tükre a korábbinál valamivel kisebb lett, és
így növelni lehetett az oldalszámot, az addigi ötvennégyrıl hatvannégyre
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Vámos Imre levele Molnár Józsefnek. München, 1954. december 31. (PIM. Molnár
József hagyatéka)
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nıtt. Továbbra is közölték a lap írásainak rövid tartalmi összefoglalását idegen nyelven, de már csak angolul, s egyre javuló stílusú fordításban. A lap
impresszumának tanúsága szerint önálló terjesztıje volt ebben az évben a
Látóhatárnak Argentínában, Ausztráliában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, Franciaországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németországban, Svájcban és Svédországban. Az Egyesült Államokba és Kanadába irányuló szervezést a Látóhatár amerikai kiadóhivatala lett volna hivatott betölteni, ám Molnár München be való visszatérésével kérdéses volt annak további sorsa.
Az 1954-es évfolyam lapszámait is megjelentették összekötött kötetben,
így már két évfolyam könyvformátumú változata állt a kiadó rendelkezésére.
Sajnos alig mutatkozott érdeklıdés az egybekötött évfolyamok megvásárlása
iránt, inkább csak reprezentatív célokat szolgált, ezzel tudták egy-egy reménybeli szponzor felé igazolni a folyóirat komoly teljesítményét.
Február utolsó napjaiban elkészült a nyolcvanéves Jászi Oszkár tiszteletére kiadott szám és a születésnapon, március 2-án már ott volt az ünnepelt
asztalán. A Borsody István által összegyőjtött anyag igen tekintélyes volt, és
csaknem mindenki szerepelt benne, aki e módon akarta megbecsülését kifejezni. Borsody átgondolt szerkesztıi munkája révén nemcsak magyar szerzık, hanem Jászi amerikai munkatársai is megszólaltak a lapban, sıt helyet
kapott benne egy cseh emigráns újságíró is, ami Jászi közép-európai kapcsolatainak fontosságát jelezte. Sokat mondó az a névsor, melyet megıriztek a
hasábok: Lesznai Anna, Halasi Béla, Lorsy Ernı, Nagy Vince, Fenyı Miksa,
Reményi József, azután fiatalabb barátai és hívei, Borsody István, Horváth
Béla, Kovács Imre és Vámos Imre. Lesznai Anna verset írt hozzá, Halasi
Béla az erkölcs és a politika viszonyáról elmélkedett, Lorsy Ernı a régi Magyarországon végzett tevékenységérıl írt, Nagy Vince az 1918. októberi forradalomban játszott szerepét méltatta, Fenyı Miksa pedig Ady barátját köszöntötte benne. Reményi József lakóvárosát, az Ohio állambeli Oberlint
mutatta be, Kovács Imre a magyar parasztság sorsa iránti érdeklıdésére és
rokonszenvére emlékeztetett, Vámos Imre a Látóhatár szerkesztısége nevé-
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ben köszöntötte. A külföldi szerzık közül Oberlini tanártársa, John D. Lewis amerikai szemmel vizsgálta életmővét, Michael L. Hoffman újságíró volt
tanítványai tisztelgését tolmácsolta, a cseh Hubert Ripka volt miniszter és
késıbbi emigráns vezetı Masaryk és Jászi kapcsolatát ismertette.
Ígéretének megfelelıen Jászi megküldte emlékiratainak elsı fejezeteit a
folyóiratnak, s az ünnepi számban a Látóhatár elkezdte az emlékezés közlését, folytatásokban ígérve a további fejezeteket. Borsody István ezt kiegészítette Jászi mőveinek bibliográfiájával és tömör, tartalmas angol nyelvő
expozét írt az ünnepelt életérıl, valamint a különszám tartalmáról.
Jászi születésnapján Borbándi Gyula köszöntılevele kíséretében adta át
Kovács Imre Jászinak a Látóhatár különszámát. Borbándi levele mellé a
szerkesztıség távirata is csatlakozott, melyben azt írták:
„Nyolcvanadik születésnapján tisztelettel és szeretettel köszönjük.
Felajánljuk ünnepi számunkat, amely legyen bizonysága annak, hogy
Jászi Oszkár eszméi élnek és gyızni fognak. A Látóhatár nevében:
Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla, Molnár József, Vámos
Imre.”129
Az átadás pillanataiban Jászi elérzékenyülve csak annyit mondott a szép
kiállású lap láttán: „Ezt nem érdemeltem meg. Ilyet csak halálom után szabadott volna
kiadni.” A születésnapi köszöntı és különszám mélyen meghatotta Jászit. Pár
nappal késıbb megköszönte a szerkesztıségnek az ünneplést.
„Sajnos - írta - még mindig nem vagyok képes írásba foglalni mindazt
az örömöt, büszkeséget és fájdalmat, amit bátor és nyílt tüntetéstek szerzett nekem ezen a fatálisnak érzett évfordulón. Valóban pár napra elveszítettem a kontaktust a realitások világával és kénytelen voltam pihenni s
magamba visszavonulva keresni a Ti nagyszerő ajándéktok értelmét és jelentıségét. S csak természetes, hogy ez a rekonstrukció a múlt emlékeit is
felidézte és nemcsak örömteljes, de egyben fájdalmas is volt, mivel éreztem,
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A Látóhatár szerkesztıségének köszöntı távirata Jászi Oszkárnak. Látóhatár, 1955. 3.
szám. 190. o.
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hogy a Látóhatár ideális képét, melyet rólam rajzoltatok, a realitás síkján
nem érdemeltem meg. Most csak azt érzem tisztán és világosan, hogy a Ti
szeretı túlbecsüléstek újabb és nagyobb kötelességeket hárít rám és kérdés,
nagy kérdés, hogy azok teljesítésére fog-e adni kellı vitalitást a Sors.”130
A folyóirat következı – 1955. májusi - számában a lap beszámolt arról,
kik és hogyan emlékeztek meg a születésnapról. Megemlítették a szerkesztıség táviratát, az amerikai és nyugati magyar sajtóorgánumokban megjelent
köszöntéseket és az ünnepelt barátainak, híveinek gratulációit. Nyomtatásban megjelent az a köszönet is, amelyet a szerkesztıségnek küldött, s beleegyezett, hogy nyomtatásban is megjelenjen:
„Lapozgatva az írásokat, ez a dokumentum - írta - oly mélyen megrendített, mint talán semmi más hosszú életem folyamán. Annyira megrendített,
hogy »kabinom-ba« visszahúzódva csak könnyek között tudtam olvasni.
Éreztem magányos éjszakákon a katarzis szükségét. Éreztem, hogy egy nagy
ajándék hatása alatt készülhetek most a végsı útra, mivel Ti, barátaim,
visszaadtátok nekem azt a hazát, amelytıl ellenségeim évtizedeken át igyekeztek eltávolítani.”131
Jászi köszöntése mellett további jelentıs írások sorozata jelent meg a májusi Látóhatárban. A szerkesztık alapításkori szándéka, mely szerint a Látóhatár ugyanolyan fontosnak tartja az emigráns irodalom jelenlétét a lapban,
mint a politikai esszét, egyre erıteljesebben érvényesült. Kialakult a folyóirat
végleges szerkezete. Minden szám elsı blokkjában irodalmi alkotások, regényrészletek, novellák, írói naplók, hangjátékrészletek, költemények jelentek
meg, kitöltve a lap egyharmadát, felét. A májusi számban például Csokits
Jánosnak egy bibliai tárgyú rádiójátékát helyezték el, illetve megjelentek
Lesznai Anna, Kibédi Varga Áron (Varga Sándor írói álnéven), Fehér Miklós
és Lehoczky Gergely versei.
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Jászi Oszkár levele Vámos Imrének. Oberlin, 1955. március 8. Im.: Borbándi Gyula:
Nem éltünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede. Európa kiadó. Budapest, 2000. 90. o.
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Jászi Oszkár: Köszönet. Látóhatár, 1955. 3. szám. 191. o.

Egyedülállónak és példamutatónak nevezhetı a Látóhatár politikai toleranciája. Bár kétségtelenül a népi emigráció orgánuma maradt, de oldalaira
beengedte az attól idegen, vagy azzal nem mindenben megegyezı, esetleg
vele vitázó nézeteket is. Nem elhallgatni, hanem megismertetni és adott
esetben kritikai megjegyzésekkel ellátva, bírálva közölte a más nézeteket,
gondolatokat. Jó értelemben vett liberalizmus jellemezte a lap szerkesztését.
A májusi számban például Fejtı Ferenc József Attiláról írott megemlékezésének adtak helyet, illetve Barankovics Istvánnak a haladás és a keresztény
politika viszonyáról írott hosszabb tanulmányát is megjelentették.
A folyóirat rendszeresen indított, gerjesztett irodalmi-politikai vitákat,
melyben jellemzıje volt, hogy nemcsak a saját álláspontot, hanem az attól
eltérı értékeléseket is közölte, az olvasóra bízva saját álláspontja kialakítását.
A letisztult szerkezet és a rovatok sokszínősége összességében egyértelmővé
és megismerhetıvé tették a szerkesztıségnek a népi politikai iránti elkötelezettségét, ám az nem szájbarágós módon, hanem a gondolati sokszínőségben
testesült meg. Az 1955. 3. számban ismertették például Sulyok Dezsı A magyar tragédia címő könyvét, melyhez Vészy Mátyás és Borbándi Gyula írt értékelı kritikát. Vészy elismeréssel illeti a munkát, Borbándi viszont csalódottan
és – bár a könyv erényeit is elismeri – Sulyoknak a demokratikus politikai
mozgalmakról közölt értékelése túlnyomó részét visszautasítva nyilatkozott
róla.
Az 1955-ös évfolyamtól kezdıdıen egyre több oldalon és egyre színesebb
írásokkal jelentették meg az olvasói leveleket, hozzászólásokat. Ez a rovat is
a „többszólamúság” és a vita színterévé vált. Érdekes és tanulságos megfigyelni, hogyan tudták a Látóhatár szerkesztıi ezen levelek által bevonni és
gerjeszteni az elgondolkozás és véleménykifejtés folyamába az addig rejtekezı, tartózkodó tollforgatókat.
A Látóhatár természetesen megmaradt mindezek ellenére is a népi politika hívének, s minden egyes alkalommal megragadta a lehetıséget a népi
gondolatok kifejtésére. Ebben a lapszámban például Kovács Imre
(Americanus álnéven) a japán földreformról közölt értékelést, számon tartva
185

ezzel is az 1945-ös demokratikus kísérlet eredményeit és törekvéseit. Még
egy lényeges rovata kezdett körvonalazódni a Látóhatárnak ettıl az évfolyamtól kezdıdıen. Ez pedig a dokumentumokat ismertetı, történelmi eseményeket bemutató rovata. A májusi számban például Kovács Imre írása
jelent meg a jaltai konferencia eredeti jegyzıkönyveit, feljegyzéseit megjelentetı New York Times cikk kapcsán. Az amerikai külügyminisztérium által a
szenátoroknak összeállított dokumentumot kiszivárogtatták a New York
Times újságírójának, s a lap 50 oldal terjedelemben közölte azt. Kovács errıl
és ennek kapcsán írt a jaltai konferenciáról és annak következményeirıl. A
teljes anyagot persze nem tudta leközölni a Látóhatár, de Kovács Imre tömör és közérthetı ismertetése révén jelentıs mértékben megvilágosodhatott
az olvasók számára e történelmi esemény háttere. Külön érdeme ennek, és
más hasonló témájú dokumentumközlésnek is, hogy nem pusztán csak az
eredeti szövegeket tartalmazta, hanem következtetéseket, figyelmeztetéseket,
az aktuális politikai helyzetre, illetve célokhoz kapcsolódó javaslatokat is
közölt, mint például Kovács Imre, aki arra a következtetésre jutott, hogy „…
a kis népek … gondoljanak arra, hogy a leghelyesebb politika az, ha a tetteikkel nem
adnak alkalmat a nagyoknak hibák elkövetésére…”132
Mindazonáltal Kovács Imre elégedetlen volt a Látóhatár szövegközlésével, s egy hosszabb – Vámos Imrének címzett 1955. május 24-ei – levélben
kifejtette gondolatait a téma részletes taglalásának fontosságáról. A levél
pontosan bemutatja Kovács Imre álláspontját, melyet tulajdonképpen a Látóhatár is képviselt, ezért teljes terjedelmében közlöm:
„A yaltai cikkemet úgy látszik félreértettétek. Azért írtam abban a
formában, ahogy nálatok van, hogy érzékeltessem a nagyhatalmi konferenciák atmoszféráját, a tárgyalási modort és a végzetes hibák eredıit. A mi
sorsunk Jaltában dılt el, mi voltunk az egyetlen kelet-európai nép, amely
példásan eleget tett a határozatoknak, errıl egyik rövid cikkemben Cs.
Szabónak válaszolva, írtam is. Most a nagy revidiálások idején erre hivat-
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kozni még politikai adunak is jó, ugyanakkor az egyetlen lehetıség a »felszabadítás« realizálására. Osztom a nézetedet, hogy a neutrális blokk kialakulása az egyetlen megoldás számunkra, de ahhoz csak úgy csatlakozhatunk, ha az oroszok elhiszik, hogy nem lesz ugródeszka ellenük egy esetleges támadás idején. Sztálin fordított Cordon Sanitaire szerepét kellene betöltenie mindkét irányban. Mindenesetre a helyzet alakulása bennünket
igazolt: mindazok, akik háborúra gondoltak, bevonulást terveztek, hatalomátvételrıl álmodoztak, leléphetnek a színrıl. Elavult a politikai koncepciójuk, ósdi a nyelvük, nemcsak, hogy nem értik a mostani fejleményeket, de azokba a magyar ügyet beállítani képtelenek, arról nem is beszélve,
hogy az új diplomáciai nyelven nem is tudják kifejezni, s éppen ezért megértetni magukat. Itt egy rakáson látni a magyar történelmi múzeumot, az
öregeket, akik a Bizottmányt alkotják, hallgatni az özönvíz elıtti vélekedéseiket és tervezgetéseiket, az ember tényleg nem gondolhat másra, mint arra, hogy egy csendes temetést rendezzen a számukra.
Azt nem tudom a fiatalok többet érnek-e, ha egyáltalán vannak fiatalok… Nem korra gondolok években, hanem »A« korra, amelyben élünk
és amely encyklopédisták nélkül, de azokéhoz hasonló következetességgel és
szigorúsággal osztályozza az eszméket és teremti meg az emberi együttélés
új formáit és programját. Én mindig hajlamos voltam az ilyenfajta asszimilálódásra, most is attól félek, hogy talán az én fantáziám gazdagabb vagy a
látásom tér el szokás szerint a többiekétıl, de a mai fejlıdés kétségtelen egy
racionalista emberfajta kialakulásához vezet, egy olyan ember produkál a
végén, aki képes lesz a világ dolgait felmérni, megérteni, megmagyarázni és
megoldani. A technikai és tudományos haladás olyan méreteit jelenti Amerika, hogy most lehet csak joggal beszélni egy új osztályról, Zilahy kedvenc
interpretálására gondolva a technokratákról, akik önmagukban alkotják
azt a társadalmat, amelyet a tények és az eredmények érdekelnek csak és
amely elkülönül ugyan az egész társadalomtól, de nem marad egy zárt osztály, hanem lefelé terjeszkedve egyszer önmagába emelheti az egészet. Az
amerikai politikában pontosan követhetı annak az új iránynak a jelent187

kezése és térhódítása, ami változatlanul aggaszt, hogy a technokrata képes
lesz-e változatlanul emberi lény maradni és a civilizációt minden nagy kor
alkotásaihoz hasonló kultúrává, azaz organikus mőveltséggé tenni. Erre
majd a következı évtizedek felelnek.
Ami a mi dolgunkat illeti, hogy alacsonyabb régiókba szálljunk le,
most lehetne valami nagy dolgot csinálni. A négyhatalmi értekezlet egyik
napirendi pontja, úgy néz ki, mi leszünk. A tálaláson és a nyomáson múlik, hogy mit lehet majd elérni. Ha Amerika okos és a Szovjetnek van
esze, akkor kibújtatnak bennünket a Vasfüggöny mögül, ha nem akkor
csak egy »jobboldali« elhajlás segít Titó asszisztálásával. A Nyugat kissé
meghökkent a belgrádi látogatás hírére: észbe kaptak, hogy mennyit hibáztak az elmúlt években és egészen másfajta kezelésben kellett volna Titót részesíteni. Amivel elkéstek, az Jugoszlávia számára jobb pozíciót biztosított
Kelet felé, viszont Titó egyenrangúsítása Mao mellett a kommunizmus teljes
átalakulásához vezet. Az egyenrangúság szabad véleményt jelent, illetve
biztosit a kérdések kivitatása – a likvidálások helyett – elıször annyira
fellazíthatja a kommunizmust, hogy egy jó ellenakció darabjaira tépheti, de
egy idı után meg éppen az lesz az ereje és a vonzása, hogy »demokratizáltabb« kiadással kifoghatja az összes szeleket a nyugati propagandából és
ellenakciókból. Ideg, feszültség és erı kérdése a gyızelem bármely fél számára és az az ideges félelem, ami a tárgyalásokkal kapcsolatban eltölti a
Nyugatot, nem a legjobb biztosíték a gyızelemhez. Amerikában pl. azért
idegenkednek a tárgyalásoktól, mert eddig még mindig átejtették ıket az
oroszok, Persze nem az a megoldás, hogy nem tárgyalni, hanem felkészültebben tárgyalni. Erre látok most több reményt a szenvedélytelenebb viselkedésükkel és a nagyot változott, egészen modern, azt is mondhatnánk haladó politikai felfogásukkal.
Jó propaganda – fél gyızelem. Ezt már felismerték és ezért keresik
olyan lázasan az új módszereket és az új igéket. Nehéz betörni abba a belsı körbe, amely csinálja a politikát és terveket. A polici making és a
planning, a strategy és hasonló fogalmak, amelyek itt nagyon divatosak és
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kedveltek, egy külön angol nyelvet igényelnek, amelyet én most próbálok elsajátítani. Ha meg tudjuk egymást érteni, akkor bennük a legjobb partnereket kaphatjuk mindennemő elképzelésünkhöz vagy tervünkhöz. Negatív
magatartás helyett pozitív munka: ötletek, tervek kivitelezés, ez, ami hat és
eredményes. Ti is ezt csináljátok, még azokon a területeken is, ahol nem értetek egyet a barátaitokkal, vagy az ellenfeleitekkel. Amit a B-akcióról írtál, igaz, azonban én addig semmit nem tudok csinálni, amíg az általatok
várt, vagy elırelátott csıd be nem következik. D-rıl azt hiszik, hogy jól
csinálja, ha az ellenkezıjét állítja az ember, akkor azt hiszik, hogy személyi okai vannak. Tárgyi bizonyíték, jó idızítés és gyors akció: ez a siker
titka. Ti tudjátok, hogy mit és azt hogyan csináljátok. Én abba nem szólok bele, elég nekem itt elvégezni a magam munkáját, de azt elvégzem.”133
Kovács Imre levelében nemcsak a világpolitikai változásokról fejtette ki
véleményét, hanem az amerikai társadalmon belül megtapasztalt változásokról is. A Szabad Európa Bizottságban betöltött feladatköre által valóban belsı és bizalmas információkhoz is hozzájutott, a magyar emigráción belül
talán a legjobban informált politikus volt. Ezt státuszán kívül annak is köszönhette, hogy érzékenyen reagált a változásokra, jó elemzıkészsége révén
nagy pontossággal tudta kiszámolni az elkövetkezı lépéseket. Ugyanakkor
Amerikában továbbra sem érezte jól magát. Hiányolta a társasági beszélgetéseket, az európai barátainak közelségét, akiket már hat éve nem látott. Levelének végén errıl írt, saját helyzetérıl, s természetesen parasztpárti barátainak sorsát is érdeklıdve adott tanácsokat a Látóhatár szerkesztıinek:
„Magamról ezen kívül nem is igen irhatok. New York felemészti az
embert. Itt nincs egy kávéház. ahová el lehetne menni és emberekkel beszélgetni. Alig járunk már néhányan össze, az évek elmosnak barátságot és
kapcsolatokat. Most egy világnémaforradalmat akarok írni. De legjobb
szeretnék átmenni Európába, legalább egy fél évre, hogy kiszellıztessem az
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Kovács Imre levele Vámos Imrének. New York, 1955. május 24. ((PIM. Molnár József
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agyamat és a tüdımet, jó sört ihassak, és egy teraszon elüldögélhessek veletek . Hat év sok idı, már látnunk kellene egymást. Mi van Borsossal?
Tart még az ámokfutása? Jóska nagy segítség a számotokra. Borbándit ne
hagyjátok eltávolodni, nagy szükségünk lesz rá is. Mit mondjak még? Itt
olyan humidity van, hogy alig tudok lélegezni, gondolkodni meg éppenséggel
lehetetlen, … ég áldjon benneteket.”
A Dokumentum rovat szinte minden egyes lapszámban okozott meglepetést, sokszor – az elıbb említett Kovács Imre megjegyzéshez, következtetéshez hasonlóan – leleplezı és az emigrációs politika alakítása szempontjából
meghatározó jelentıségő megállapításokat téve. A következı – 1955. júliusi
– számban például Schöpflin Gyula a magyar kommunista párt 195-45-1950
közötti útjával foglalkozott. Nem kevesebbet állapított meg, minthogy
„Lélektanilag egy végzetes hibát követtek el a moszkvai vezetık: 1945
és 1949 között eltőrték az általános életszínvonal rohamos emelkedését.
Ezzel együtt járt a spontán demokratizálódás számos jelensége és a … radikális nacionalizmus megszületése. Az a körülmény, hogy politikai okokból kénytelenek voltak ezt a kedvezı fejlıdést megengedni, majd erıszakkal
visszafordítani, egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarországon – és több más
csatlósországban is – a Szovjetuniótól lényegesen eltérı feltételeket teremtettek a sztálini bürokratikus diktatúra megvalósítása szempontjából. A
rendszer … hármas pillérét nem a bizalom és öntudat, hanem a közös félelem és »lekompromittáltság« tartják össze. így joggal tételezhetı fel, hogy a
magyar bürokratikus diktatúra sokkal ingatagabb belpolitikai alapokra
épült, mint a Szovjetunió több évtizedes uralmi rendszere.”134
Az 1955. júliusi számban Schöpflin említett írása mellett, Veress Sándor
zeneszerzı tanítómesterére, Bartók Bélára emlékezett, Kovács Imre részletet
mutatott be a Rajk-perrıl írott és angolul megjelent regényébıl míg Kerényi
Károly írása Thomas Mann munkásságát idézte fel. Benedek Károly a tö-
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meglélektanról értekezett, Csorba-Mikita István egy kanadai magyar telepet
mutatott be. A kritikai rovatban Kovács Imre regénye (Molnár József),
Koestler Arthur vallomáskötete (Fenyı Miksa), egy új John Lukács-könyv
(Borsody István), Tamási Áron regényes életrajza (Vámos Imre), a francia
Roger Peyrefitte új mőve (Hatvány Bertalan) és Habsburg Ottó könyve
(Borbándi Gyula) elemzése volt olvasható.
A Látóhatár nagy erénye lett az igényes és pontos nyelvi közlés. Különösen Borbándi volt rigorózusan érzékeny a stiláris hibák irtásában. Érdekes
megfigyelni a levelekbıl, hogyan reagáltak a szerzık az egyes szerkesztıi
korrekciókra. Az induláskor Kovács Imre például felháborodott Vámos javításaim, ı egyébként sokszor került konfliktusba a szerkesztıi beavatkozások
miatt a müncheniekkel, míg Csokits János például nemcsak eltőrte, megköszönte, hanem az egyes lapszámokhoz hozzáfőzött megjegyzéseiben segítette
is a szerkesztıket a nyelvi hiányosságok kigyomlálásában. Csokits rendszeresen tájékoztatta Bikich Gáborhoz és Borbándihoz írott levelein keresztül a
szerkesztıket olvasói benyomásairól. Észrevételei megalapozottak és tanulságosak voltak, annak ellenére, hogy nem mindig találkoztak a szerkesztık
véleményével. Legtöbbször az irodalomért terjedelmének emelése mellett
szólalt fel, a politika túlsúlyával szemben, illetve az írások színvonalának javításáért tett építı megjegyzéseket.
Megjegyzései elsısorban arra vonatkoztak, hogy a szerkesztık egy írás
tartalmát nehogy elé helyezzék a megírás módjának.
„Egy költı nagyságát - írta egy levelében – nem elveinek és világnézetének tételei határozzák meg. Egy költıt »mondanivalója« szerint értékelni olyan, mintha egy festıt aszerint mondanánk »jónak« vagy »rossznak«, hogy képein királyi udvart, vagy szabadságharcot, csendéletet, vagy
végítéletet rajzol-e meg. Hiába van igaza egy költınek, ha azt nem tudja
méltó mód elmondani – és ha el is mondta –, versét nem az »igazság« teszi
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széppé, hanem a vers szépsége teszi mindenki számára megfoghatóvá az
»igazságot«.”135
1955 nyarán a folyóirat helyzete kifejezetten kedvezı volt, kivéve az
anyagi feltételeket. Egyre bıvülı megbecsülés övezte, igényes tartalmi és
formai megjelenése kiemelte az egyéb emigráns lapok körébıl. Annak ellenére, hogy egyre több szerzıtıl kaptak írásokat, s a megjelent publikációk is
változatos képet mutattak, a lap szerkesztıi kitartottak eredeti elképzelésük
mellett. Vámos Imre ezt egy Mikita Istvánhoz írt levelében így fogalmazta
meg:
„Én régtıl fogva egy szellemi mozgalomban látom a jövınk – politikai
jövınk – egyetlen útját. Gondolj vissza, nem lett volna Parasztpárt a népi
mozgalom nélkül. … Egy politikai mozgalomhoz mindig szellem kell,
hogy elıkészítsen. Ez a mi hivatásunk és ennek fóruma, mondhatnám
pártkerete a Látóhatár. … a mi feladatunk, hogy lapunkban kialakítsuk
ezt a mozgalmat, formáljuk a gondolkodást és közvetve vagy közvetlenül lefektessük egy jövı nagy politikai mozgalmának az alapjait.”136
A szerkesztıségben újra egyetértés és jó hangulat uralkodott. A hatáskörök is kialakultak és jól mőködtek. Vámos irányító szerepét társai elismerték,
nemcsak mert ı volt a felelıs szerkesztı, hanem azért is, mert munkája ellen
nem lehetett kifogást emelni. A folyóirat külsı kapcsolatait ügyesen kezelte,
a szerkesztıség vendégeivel szívélyesen és baráti módon tárgyalt. A folyóiratot érintı levelezést is ı végezte, pontosan és lelkiismeretesen. Horváth Béla
és Bikich Gábor jó ízléssel, nagy szakértelemmel és kellı szigorral gondozta
a szépirodalmi részt. A történelmi, politikai és kritikai írások szerkesztése és
elhelyezése Borbándi Gyula és Molnár József feladata lett.
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Vámos Imre egyik Kovácsnak írott levelében jelezte, hogy június elején
Bécsben lesz a PEN kongresszus, ahová Borbándi, Molnár és ı is hivatalos
lesz. Kovácstól érdeklıdte, milyen álláspontot képviseljenek, mert azt remélte, hogy otthoni írókkal is találkozni fognak.
„Talán nem tévedek, ha ez lesz majd az elsı igazán nagy alkalom,
hogy a hazaiakkal valamiféle közös akcióprogramban megállapodjunk
meg. Jó lenne, ha közölnéd addig: mit tanácsolsz, milyen értelemben tárgyaljunk!”137
A Látóhatár megerısödésének egyik fontos jele volt az is, hogy az alapításban részt vevı Borsos Sándor párizsi lapindítási kísérletei, újabb pártalapítási kísérlete sem rendítette meg a folyóirat hitelét és meghatározó szerepét
az emigrációban. Borsos próbálkozásairól Vámos Kovácsnak így számolt be:
„Borsosnak azt mondtam szüntelenül tavaly Párizsban, hogy akkor
kezdjen az ember akcióba, ha jól védett erıdítményben van. De bolond dolog védtelenül kiállni a dombra és össze-vissza ordibálni. Vagy kiröhögik,
vagy lepuffantják az embert. Vele az elıbbi történik. Most pillanatnyilag
egymást marják Széliggel, mint a Tényekbıl olvasom. Presser meg azt írja
egyik levelében, hogy az »események kihúzták« alóluk a talajt. Változatlanul örülök, hogy kivált a Látóhatárból és a maga szakállára politizál.
Sok súlyos bajunk volna vele.”138
Vámos arról az értesülésérıl is beszámolt Kovácsnak, mely szerint Budapesten újra elıvették Németh László Galilei címő drámáját, s szó van annak
bemutatásáról. Vámos ezt olyan beállításban értelmezi, mint amit Kovács írt
annak idején – 1950 januárjában – Pap Istvánnak:
„Te Pap Pistához azt írtad annakidején, hogy egyik napról a másikra
nyeregbe kerülnénk, ha otthon a mi »bemondásunkra« mennének végbe
dolgok. Most, mennek végbe, ha nem is erıszak, de a modern hadviselés
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eszközeivel: képekben, hasonlatokban, allegóriákban, az irodalom nyelvén.”
Vámos Imre 1955 kora ıszén ismét megkísérelte kiigazítani viszonyát
Szabó Zoltánnal és Cs. Szabó Lászlóval. A lap tervei között szerepelt Cs.
Szabó 50. születésnapjára egy emlékszám összeállítása, melybe mindenképpen meg szerették volna szerezni Szabó Zoltán írását is. Molnár József augusztusban egy Szabónak küldött levelében azt írta, hogy „… sajnálom, hogy
Cs-vel úgy döntöttetek, hogy nem irtok a Látóhatárba. Nagy kár ez. Kovács Imre is
sokat bosszankodik e miatt!”139 Molnár arról is tájékoztatta Szabó Zoltánt, hogy
Kovács Imre azt tervezi, hogy ısszel átutazik Európába, s személyesen is
megpróbálja elrendezni a felmerült ellentéteket.
Októberben írt elıször levelet a békítés szándékával Vámos Szabónak.
Kérlelte, hogy másféléves harag után béküljenek ki, és Szabó térjen vissza a
Látóhatárhoz. Vámos ügyes taktikus volt. Szabó Zoltán és Cs. Szabó László
között nagyon szoros kapcsolat volt, Szabó nem térhetett ki a barátját köszöntı lapszámban való szereplés elıl. Vámos ugyanakkor hosszabb távra is
megfogalmazta Szabó Zoltánnak a Látóhatárhoz való tartozása elınyeit:
„A fentieken kívül e sorok írására kötelez az a változás is, ami az
utóbbi idıben a nemzetközi politikában és a mi szőkebb környezetünkben
bekövetkezett. Dessewffy bukásával, Kovács Imre rehabilitálásával és számos más eseménnyel – melyek kísérı tünetek voltak – mindinkább elıtérbe
kerül az a politika, amelyet mi is képviselünk és amely bizonyos rendezést
hozhat hazánknak, ha erre egyáltalán sor kerül.”140
Szabó Zoltán két rádióesszét írt Cs. Szabó születésnapjára a Szabad Európa Rádióba, de Vámoshoz írt levelében azokat elküldte a Látóhatárnak is, s
hozzájárult a lapban való megjelenéséhez. Vámos egy újabb levelében megköszönte azokat, s egy sokat mondó gesztussal úgy üdvözölte Szabó Zoltán
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visszatérését a Látóhatárhoz, hogy „… sokszor magam is kételkedem, van-e létjogosultsága a folyóiratnak, amikor körülbelül egy kezemen össze is számolhatom a magyar
irodalom mértékével mérhetı írástudókat.”141
Szabó a továbbiakban már szorgosan küldte írásait a folyóiratnak, s így
visszatért a teljes induló szerzıgárda, reprezentálva a teljes irodalmi palettát.
Egyedül az anyagi feltételek nem javultak. Az elıállítás költségeit továbbra
sem fedezte a beérkezett elıfizetıi díj, illetve az egyes lapszámok eladása. A
kasszát gondozó Vámos errıl így számolt be Mikitának:
„Veszedelmesen nincs pénzünk, sıt van 500 dollár adósságunk. Minden erınket latba vetve küzdünk az árral, minden becsületes megoldással
megpróbálkozunk, hogy kihúzzuk szekerünket a kátyúból és csinálni tudjuk a lapot. Eddig minden pénzünk jóformán ráment. … Annyi alibink
legalább már lesz a hazaiak elıtt, ha egyszer számonkérésre kerül a dolog,
hogy ezt bemutassuk. Azon kívül: ha van valami súlyunk és becsületünk –
a sok piszkolódás után – az emigrációban, azt egyedül a lapnak köszönhetjük.”142
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A LÁTÓHATÁR ÉS A MAGYARORSZÁGI VÁLTOZÁSOK
1955 nyarán a szerkesztıség tagjai megbeszéléseket folytattak a bajor fıvárosba látogató Cs. Szabó Lászlóval, Veress Sándorral és Nagy Ferenccel. Az
elıbbi kettıvel a Látóhatár folyó ügyeit beszélték meg, a volt miniszterelnökkel pedig a nemzetközi politika és a magyarországi helyzet alakulásáról
egyeztették álláspontjukat. A megindult hazai szellemi erjedés – amelynek
érzékletes jele volt a budapesti Irodalmi Újság megváltozott hangja és az év
végén a mővészek, írók, költık és színészek által készített memorandum –
annak a reményét táplálta, hogy elıbb vagy utóbb a politikai állapotok is
javulni fognak.
Molnár optimistán írta Kovácsnak 1955. június 24-ei levelében:
„… csak békés kibontakozás lehetséges, és a jelenlegi nemzetközi
helyzetben ennek sokkal több lehetısége van, mint emigrációs éveinkben
bármikor. Magyarország ügye elıbb vagy utóbb elı kerül az általad oly
sokat emlegetett dossziéból.” 143
Részletesen beszámolt Cs. Szabó müncheni látogatásáról is a Kovács Imrének írt 1955. július 4-ei másik levelében. Jelezte, hogy Cs. Szabó csak Szabó Zoltánnal együtt hajlandó visszatérni a Látóhatárhoz, s Szabó Zoltán
élénken érdeklıdött Kovács Szabad Európa Bizottságon belüli helyzetérıl is:
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„Azt mondtam neki, hogy a Látóhatárbeli hidegháborús cikked miatt
hívtak vissza, és most a magyar ügyekben Te vagy a legfıbb politikai tanácsadó és politikai elemzı. Erre nagyon barátságos lett.”144
Molnár szerint Szabó Zoltán féltékeny volt Kovácsra.
Az év utolsó száma Cs. Szabó László ötvenedik születésnapját köszöntötte. Vámos Imre bevezetıjében az alábbi szavakkal emlékezett meg a mindenki által csak Csé-nek nevezett esszéistáról:
„Aligha van írónk, aki, az irodalom oly sok mőfajában, annyit alkotna ma, mint ı, ötvenéves fiatalon. Nagyszabású versantológiáját most követi gazdag novella-győjteménye; az elmúlt években írt tanulmányait külön
kötetekbe lehetne sorolni; bevallása szerint rádiócikkeinek a száma évente
meghaladja a százötvenet; nagyon magányos pillanataiban versekben vall
magáról. Mindehhez figyelembe kell vennünk, hogy minden, tolla alól kikerülı írás valóságos mestermunka! Mondatai gondosan ki vannak kalapálva, csillogóak, formásak és egyéniek, mint az erdélyi ötvösmesterek keze
alól kikerülı díszmő. (Még leveleinek kerek mondatairól is sokszor az az
érzésünk, hogy nyomtatásba szánta.) Ha tıle kölcsönzött hasonlattal akarjuk jellemezni: a stílust mondhatjuk legfıbb múzsájának. És ezzel ismét
olyasmit mondunk el róla, amiért otthon, a párt bunkós dalnokai elıtt,
nem lehetne maradása.”145
A Látóhatár látványos kibékülése a londoniakkal általános közmegelégedést váltott ki. Fenyı Miksa is errıl írt:
„Örültem a »Látóhatár« elgondolásának, mert ezzel úgy vélem, elintézıdött egy konfliktus, mely Cs. Szabót távol tartotta a laptól, holott, legjobb meggyızıdésem szerint, nem jelenhet meg az emigrációban olyan revue
– szépirodalmi, mővészeti, politikai, – mely fımunkatársai között nélkülözni kénytelen Cs. Szabó nevét és írásait. Nem tudom pontosan, mi volt a
differencia oka, holott ha a tervbe vett cikkemet megírom, akkor erre feltét144
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lenül kitérek, mert bizonnyal érdekes vonást kaptam volna a Cs. Szabóportréhoz, meg a »Látóhatár«-éhoz is, melynek ügye nem közömbös elıttem. Cs. Szabó érzékeny ember, ez az érzékenység raffinálja írásait s ne
kívánjuk, hogy más legyen. Ha jól tudom, 1945 jelentıségérıl más volt a
véleménye, mint a »Látóhatár« szerkesztıségének, ez volt egyik oka a félreértésnek. Minthogy nem akarok szakítani a »Látóhatár«-ral, nem beszélek arról, hogy e konfliktusban kinek adtam igazat, – egy bizonyos, hogy e
kérdés megvitatása nem felesleges, sok jövı problémát rejt magában s Cs.
Szabó abszolút hívatott arra, hogy e polémiában részt vegyen, ennek iramát
diktálja. A másik differencia talán a Cs. Szabó által szerkesztett
anthologia körül keletkezett. Nem emlékszem már a »Látóhatár« bírálatára, de emlékszem a magaméra: sok mindent kifogásoltam Cs. Szabó
selectiojában. De mit jelent ez? Ha valaki hozzám fordul s arra kér, ajánljak neki egy magyar írót, kiben minden kvalitás megvan egy ilyen
anthologia összeállítására, Cs. Szabót ajánlottam volna s még csak azt sem
kötöttem volna ki, hogy viszont konfrontáljuk nézeteinket. (Amibe Cs.
Szabó – jogosan önérzetes ember – úgysem ment volna bele.) Álmatlan éjszakáimon rendszerint a hazatérés boldog álmait szövöm: új Nyugatot tervezek, méltót ahhoz, legalább is törekvéseiben, melyre Ady, Babits, Ignotus,
Móricz, Osvát ütötte rá pecsétjét. S mikor az ilyen álombeli Nyugat munkatársainak névsorát összeállítom, a legelıkelıbbek között ott van Cs.
Szabó neve. Örülök, hogy a »Látóhatár« is így látja, így értékeli Cs.
Szabó László jelentıségét.”
Az ellentétek elültét mi sem jellemezte jobban, minthogy Csé irodalomtörténeti jelentıségét Szabó Zoltán két részes esszéjében jellemezte, azaz ı is
visszatért a Látóhatár oldalaira. Mellette még Horváth Béla méltatta az 50
éves írót, Kibédi Varga Áron pedig versben köszöntötte. Cs. Szabó is szerepelt a lapban, egy Proustról írott esszéjével örvendeztette meg az olvasókat.
Ebben a számban jelent meg Kerényi Károlynak a görög mitológiáról írt
könyvének egy részlete, Horváth Béla újabb mőfordításait, Reményi József
irodalmi szemléje, és Borsody István könyvbírálata.
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Vámos egy év végén Kovácshoz írott levelében beszámolt, hogy az 1955ös esztendıt adósság nélkül zárta a folyóirat, melyben nagy segítséget jelentett Fenyı Miksa és Fellner Vilmosné, azaz Korek Valéria 400–400 dolláros
támogatói felajánlása. A levélbıl kiderül – Vámos Molnártól hallotta vissza
–, hogy Kovács nehezményezte Cs. Szabó Zoltán „túlünneplését”, de Vámos azzal védekezett, hogy a folyóiratnak kellenek a „nagy nevek”, s jelezte,
hogy Márait is megpróbálta visszavinni a laphoz.
Vámos beszámolt róla, hogy egy Fahidy József nevő frissen emigrált újságíróval találkozott Rómában, aki elmondta, hogy a Látóhatár kézrıl kézre
jár a szerkesztıségekben Magyarországon, Déry lakásán még egy vitát is
szerveztek az egyik számról.146
Az 1955. évi utolsó számban a Látóhatár hírt adott Cs. Szabó és Szabó
Zoltán lapindítási tervérıl is:
„Cs. Szabó László és Szabó Zoltán negyedévenként megjelenı kiadvány megindítását vették fontolóra, Londonban. E negyedévi almanach
kötetenkint 120-160 oldal terjedelemben jelennék meg, a szokásos folyóiratokétól eltérı tartalommal. Állandó jelleggel Cs. Szabó László és Szabó
Zoltán folyóiratok kereteit túlhaladó mérető tanulmányai szerepelnének
programján (magyar és európai témákról) valamint e két szerzı naplójegyzeteibıl, útijegyzeteibıl, szépirodalmi és kritikai munkáiból az, amit maradandóbbnak ítélnek.
Ugyanakkor e negyedévi almanach feladatának szánják azt, hogy a
külföldön élı magyar írók javának reprezentatív és nagyobb alkotásait
(kisregény, hosszabb elbeszélés, regényrészlet, vagy költık új verseinek nagyobb győjteményei) kiadja; számonként egy-egy vendég-író munkáját mutatva be.
Az almanach könyvterjesztıi forgalomba nem kerülne és csak annyi
példányban nyomtatnék, ahány elıfizetıje van. Vagyis példányai számoz-
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va, az elıfizetı számára készülnének és egyébként nem volna hozzáférhetı.
Az Almanach megjelentetésének lehetısége és évi elıfizetési díjának (4 kötet) nagysága ilyenformán attól függ, hogy hány elıfizetıre tarthat számot.
Ezért Cs. Szabó László és Szabó Zoltán arra kérik a Látóhatár olvasói
közül azokat, akik a tervelt kiadványok iránt érdeklıdnek, hogy ezt nekik egy levelezılapon (Regent House, Regent street, London, W.I. RFE
címre) jelezni szíveskedjenek. Ez elıfizetést nem jelent és csupán arra ad
módot, hogy a kezdeményezık annak idején a kiadvány részletesebb terveit
megküldhessék”
Ez volt az az Almanach, melyre Fenyı Miksa is utalt. Cs. Szabóék kezdeményezése kétségkívül gyengítette a Látóhatár pozícióit. Eddig ez a folyóirat volt, mely jellegében helyt adott a kezdeményezık által megjelölt írásoknak. A Látóhatár is közölt már regényrészleteket, kisregényeket, azaz betöltötte az Almanach által vállalt szerepet, bár kétségtelen, hogy a Látóhatár
terjedelme a havi 60 oldallal kevesebb volt, s valóban közölt politikai esszéket is, ám félı lehetett, hogy Szabóék Almanach-ának elindulása után az irodalom teljesen kiszorul a Látóhatárból. A szerkesztık ennek ellenére közzé
tették a felhívást, nem akarták megakadályozni egy nívós irodalmi kezdeményezés indulását. Az Almanach megjelentetésére nem került végül sor, mert
nem lett annyi érdeklıdı, hogy érdemes lett volna kinyomtatnia a kezdeményezıknek.

200

AZ EMIGRÁCIÓ SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL A LÁTÓHATÁRBAN
Az 1956-os esztendı úgy köszöntött be, hogy a nagyhatalmak genfi értekezletének sikertelensége beárnyékolta a világpolitikát. Közép-Európa jövıjérıl
nem tudtak tárgyalni sem, mert az elsı számú kérdésben, a német kérdésben
élesen szembenálló álláspontok ütköztek. A két genfi konferencia tehát,
mind a kormányfıi, mind a külügyminiszteri eredmény nélkül zárult. Megjavult viszont a nagyhatalmak közötti légkör és úgy látszott, hogy a háború
elkerülése érdekében a békés egymás mellett élésre rendezkednek be.
1956 elejére nyilvánvalóvá lett, hogy a hidegháború vége felé közeledik.
Legalábbis abban a formájában, melyben az elızı évek hisztérikus hangulata
vezérelte. Körvonalazódott, hogy nincs más út, mint a fegyveres összecsapás
helyett a két világrendszer gazdasági, ideológiai, kulturális versenye. A változás ugyanakkor lassan és nehézkesen vált általánossá. Különösen felemás
érzésekkel fogadták a változást a kelet-európai országokból menekült emigráns körök.
A nyugaton élı magyar menekültek 1956-ban még nem adták fel a közeli
hazatérés reményét, de sokan már beilleszkedtek új környezetükbe, ezért
kétséges volt, ha megnyílik a lehetıség, valóban élnek is majd vele. Nemcsak
az európai országokban, de az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és a dél-amerikai országokban is mind több magyar szerzett egzisztenciát magának, így a távozás meggondolandó döntést, nem egy esetben áldozatvállalást jelentett volna. Sok családnál születtek gyermekek, s azok már
iskoláskorba kerültek, a Magyarországra való visszatérés ilyen esetben még
nagyobb gondot okozott volna. Az emigrációs politikai szervezetek többsége
és a sajtó nagy része azonban továbbra is remélte a gyökeres változások be201

következtét, megszólalásaikban azt erısítették a menekültekben, hogy egy
emigráns soha nem adhatja fel a gyızelmes visszatérés igényét és mindent el
kell követnie, hogy megbukjék a számőzetését elıidézı kommunista rend.
A nyugati propaganda kettıs értékelést és jövıképet közvetített. Egy jelentıs része az sulykolta, hogy belátható idın belül összeomlik a már recsegı-ropogó szovjet szövetségi rendszer. Ezen hangok hatására sokakban még
a két genfi konferencia után is élt az a remény, hogy a nyugati hatalmak esetleg erıszakkal is kikényszerítik a kelet-közép-európai népek önrendelkezési
jogának visszaállítását.
A magyar emigráció irányító szervezeteiben, azok vezetıiben – Kovács
Imre kivételével – ez a fajta remény uralkodott. A Szabad Európa Bizottság
tevékenysége inkább olyan színezetet mutatott, mintha Amerikának eltökélt
szándéka lenne a kelet-közép-európai belsı helyzet megváltoztatása.
A Szabad Európa Rádió viszont a léggömbakciót elindító helyzetfelmérésében és programalkotásában elvetette a restauráció gondolatát és a
gradualizmus elméletét követte mősoraiban, tevékenységében. Lemondott a
kommunista rendszerek megdöntésének és valamilyen korábbi állapot viszszaállításának tervérıl, a fokozatos fejlıdést és lépésrıl lépésre történı elırehaladást választotta. A Magyarországra eljuttatott röpcédulák és újságok
azt tudatosították olvasóikban, hogy a rendszer megváltoztatását saját törekvéseikkel is segíteniük kell, ha megvalósítható követelésekkel állnak elı, elképzelhetı, hogy a rendszerhez hő személyek egy része is támogatná azokat.
Európában, elsısorban a Szabad Európa Rádió körül, leginkább a Látóhatár szerkesztıi és szerzıinek egy része körében kialakult viszont egy csoport, mely hónapokon keresztül érvelt annak érdekében, hogy az emigráció
vezetı testületei vonják le a világhelyzet és a magyarországi fejlıdés következményeit, gondolják át újból terveiket és tennivalóikat. Sydneyben Nagy
Kázmér, Ravasz Károly, Jászay Antal, Zsigmond Endre a Dél Keresztje címő lap hasábjain vitatta meg az új helyzet következményeit. Párizsban Borsos Sándor és Presser István a Valóság és annak melléklete, a Tények lapjain
érvelt az emigráns politika megváltoztatása mellett. Hatásában legjelentısebb
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az az ankét volt azonban, amelyet a müncheni Látóhatár 1956 elején indított
el a világhelyzet és az emigrációs feladatok értelmezésérıl.
Borbándi Gyula 1955 végén, 1956 elején felismerte, hogy az amerikai
publicisták egy része, mint például Walter Lippmann, Cyrus Sulzberger,
James Reston egyre nyíltan tárgyalták a külpolitikában végbement fordulatot,
a koegzisztenciának mint a háború alternatívájának elfogadásáról és a keletközép-európai status quo tudomásulvételérıl. 1956 elejére a Látóhatárnál
megerısödött annak az érzete, hogy az amerikai kormányzat – minden más
értelmő nyilatkozata ellenére – tartani fogja magát a háborús egyezményekhez és az érdekszféra megvalósult felosztásához, vagyis nem fog erıszakkal a
kelet-közép-európai hatalmi viszonyok megváltoztatásába beavatkozni.
A Látóhatárban 1956 elején Kovács Imre „Kijózanult emigráció” címő tanulmánya körvonalazta elıször az emigrációs politika irányváltásának szükségességét. Cikkét 1956 januárjában küldte el Vámos Imrének, a Látóhatár
szerkesztıjének, „…összeeszkábáltam egy cikket errıl az igen veszélyes és sokrétő
kérdésrıl”, s írásának hangvételét magyarázva azt írta, „…amiben még együtt
dobog a szívük az otthoniakkal az a szabadság és az irodalom. Erıteljesen deklarálnunk kellene, hogy a magyar irodalom egy és oszthatatlan. Nincs hazai író és emigráns
író, író van csupán, magyar író, akit nem geográfiai pozíciójával vagy pártállásával kell
mérni, hanem az alkotásaival. Azzal, amit a népért tett.”147 Kovács Americanus
álnéven gondolta közölni a tanulmányt, de Vámos lebeszélte róla, mert véleménye szerint Kovács valódi neve egyben hitelesíti is az írást az olvasó
szemében.148 Pár nap múlva a müncheni szerkesztık visszaküldték Kovácsnak a megszerkesztett tanulmányt, Vámosék Világosan látó emigráció címet
javasoltak a cikknek, ám ı ezt nem tartotta jónak, s ekkor adta a Kijózanult
emigráció címet a nagy indulatokat kiváltó tanulmányának.
İt is és a Látóhatár szerkesztıit is régóta foglalkoztatta, hogy a változások
következtében hogyan alakuljon az emigráció viszonya az otthonhoz. Ma147
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148

Vámos Imre levele Kovács Imrének. München, 1956. január 21. (PIM, Molnár József
hagyatéka.)
203

gyarországot felvették az ENSZ-be, a kitelepítéseket megszőntették, sok
ártatlanul elítélt került szabadlábra, Nagy Imre arról tett bizonyságot, hogy
nem volt sem Moszkva, sem Rákosi bábja. Mindezekre tekintettel írta Kovács cikkében, az emigrációra utalva, hogy „…mindannyiunk mandátuma lejárt”149. Felmérte a magyarországi változások hatásait, s mindazokat a folyamatokat, amelyek a világban, a két világrendszer harcában bekövetkezetek.
Változtatnia kell az emigrációnak, mert „…tagadásunk, makacs ellenkezésünk a
hazai átalakulással szemben mit sem ér: a magyar társadalom átrétegezıdött és egy új
nemzet formálódott, kovácsolódott ki a kommunista uralom alatt, amely nálunknál jobban ismeri és alkalmazza a túlélés történelmi módszereit, mindennapos taktikáját, okos
és ravasz praktikáit.”
Kovács Imre tanulmánya mind az emigrációs politikában, mind a hazai
hivatalos szerveknek és értelmiségi köröknek az emigrációhoz való viszonyában jelentıs visszhangot keltett, ezért részletesebben foglalkozom vele:
„Az elsı tény, amit tudomásul kell venni – írta –, hogy mindannyiunk
mandátuma lejárt. A politikai képviseletet, a feltételezett megbízatásokat
kegyetlenül szétszakította az idı. Tagadásunk, makacs ellenkezésünk a
hazai átalakulással szemben mit sem ér: a magyar társadalom átrétegezıdött és egy új nemzet formálódott, kovácsolódott ki a kommunista uralom
alatt, amely nálunknál jobban ismeri és alkalmazza a túlélés történelmi
módszereit, mindennapos taktikáját, okos és ravasz praktikáit. Ez a
nemzet a definícióival, demokráciáról, parlamentáris kormányzatról és függetlenségrıl vallott nézeteivel lényegesen különbözik tılünk és gondolkodásunktól, amelyet az idegenben eltöltött évek – sokunknál évtized – annyira
megváltoztattak, hogy már mi sem vagyunk azok, akiknek otthon tartottuk magunkat, vagy az elválás drámai pillanatában voltunk. Mandátumunktól megfosztottan, újabb megbízatást úgy szerezhetünk, ha a népünk
képviseletét a gyorsan változó nemzetközi helyzetben a lehetıségek és magyar érdekek azonnali és pontos egyeztetésével látjuk el.”

149

204

Kovács Imre: Kijózanult emigráció. Látóhatár, 1956/1. 4–11. o.

Kovács Imre határozottan és egyértelmően állást foglalt az amerikai és a
nyugati hatalmak politikai irányváltásának kérdésében, s egyúttal levonta a
következtetést is a magyar helyzetre vonatkozóan:
„A Nyugat nem indít háborút azért, hogy a keleteurópai országokat felszabadítsa. Ezt vezetı államférfiak ismételten és határozottan kijelentették, ami természetesen nem akadályozhatja meg, hogy valamilyen más okból keletkezzék és akkor a Szovjetunió legyızése után a megszállt országok is felszabadulhatnak. A háborús megoldás a bizonytalan faktor; számolni lehet és kell vele, reális terveinkbıl azonban hagyjuk ki.”
Kovács Imre úgy vélte, hogy a megváltozott nemzetközi viszonyok között a magyar emigrációnak is egyértelmően meg kell fogalmaznia mit akar és
mire készül. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a régi elképzelések és programok aktualitásukat vesztették, a régi állapotok nem állíthatók vissza. Nem
halogatható tovább például a nyílt állásfoglalás a kollektív mezıgazdaság és a
szocialista ipar kérdésében.
„Azt nem mondhatjuk – írta –, hogy mindent vissza, mert jelentıs részükben már eredeti köztulajdont képeznek. A kolhozépületek, a modern
gazdasági felszerelés, öntözı-mővek, traktorállomások, a tervgazdálkodás
keretében épített vállalatok, közlekedési vonalak és eszközök, az újonnan
feltárt bányák, korszerő bányagépek és majdnem az egész nehézipar esetében ‘volt tulajdonosok’ egyszerően nem léteznek. A mezıgazdaságban sem
a negyvennégyes birtokmegoszláshoz, sem pedig a negyvenötös állapothoz
visszatérni nem lehet. A kommunista agrárpolitika a földreform eredményeit és az egész mezıgazdaságot feldúlta: az újjárendezést valamiféle virtuális földosztással kell megkísérelnünk. Az iparban hasonló a helyzet. Az
egykori tulajdonosoktól romokat, elévült gyárrészlegeket és mőhelyegységeket
vett át az állam, helyreállított és modernizált vállalataikra csak részben
tarthatnak igényt. A kisajátított földbirtokos és gyáros vitathatatlanul jogosult a kártérítésre, aminek mértékét, módját és formáját úgy kell megszabni, hogy ne sértse a magántulajdon elvét, ugyanakkor az érdekelt nép
kielégítésének helyes mértékét se tévesszük szem elıl.”
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Kovács Imre a tanulmány zárófejezetében felvázolta Magyarország „felszabadításának” lehetséges útvonalait:
„…felszabaduláson a magyar nép változást ért, de annak lényegét és intenzitását illetıen valószínőleg nagyon eltérıek a vélemények. Vannak,
akik úgy képzelik el, hogy tényleg bevonulnak az amerikaiak és kisöprik
az oroszokat meg a kommunistákat, aztán egyszerre minden rendben lesz.
És bizonyára sokan vannak olyanok, akik ezt nem hiszik – talán nem is
várják – és számolnak az oroszok további jelenlétével, pontosabban szomszédságával, ami kompromisszumos megoldást tételez fel. »Békés« felszabadulás esetén biztosan ez lesz a helyzet és a hazaiakat egy ilyen változásra
kellene elıkészíteni”.
A folytatásban felidézte Dulles külügyminiszter és Tito jugoszláv elnök
brioni találkozóját, amely ugyancsak azzal zárult, hogy a közös nyilatkozat
érdekében kölcsönös engedményeket kellett tenniük.
„Tito nem vállalta a szabad választások parlamentáris elvét, mert ezzel
a saját rendszerét ítélte volna el. Dulles viszont nem járulhatott hozzá a
népi demokráciák titoizálásához, mint Kelet-Európa egyetlen rendezési elvéhez, mert önmagával és a demokrácia alapelveivel került volna ellentétbe.”
A brioni nyilatkozatban szó van az érintett népek függetlenségérıl és arról a jogukról, hogy szabadon választhassák meg a nekik megfelelı társadalmi és gazdasági berendezkedést, de hogy az a lehetıségek között milyen lehet, azt végsı fokon a Szovjetunió viselkedése dönti el.
„A »békés felszabadítás« perspektívájában – írta Kovács Imre – világosan áll elıttünk Kelet-Európa jövıje. Több szabadság, kevesebb tervgazdálkodás; nem kommunizmus, de nem is demokrácia; a jóléti állam valamilyen formája, amivé mondjuk Svédország fejlıdött, vagy amilyennek
Angliát tervezte a Labour Party. Persze, csak abban az esetben, ha a
Szovjetunió kész a »kiegyezésre«.”
Kovács tanulmánya a huszadik szovjet pártkongresszus, Rákosi Mátyás
hatalomvesztése elıtt készült. Forradalmi változásokra semmilyen jel nem
mutatkozott. 1956 elején a belsı erık által kivívott reform volt az egyetlen
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reális lehetıség. Kovács Imre azzal zárta fejtegetéseit, hogy mivel forradalomra, felkelésre nincs lehetıség, a magyar nép számára nem marad más,
mint a békés felszabadulás.
Az 1956. évi elsı számban kétségtelenül Kovács Imre tanulmánya volt a
leginkább figyelmet érdemlı, de mellette további érdekes írások is megjelentek. Élénk figyelmet keltett Nagy Ferenc volt kormányfı, a Magyar Köztársaság tíz év elıtti kikiáltását felidézı cikke, Szabó Zoltán Szekfő Gyula halála
kapcsán írt naplójegyzetei, valamint Molnár Józsefnek a két világháborúközötti magyarországi szociális közállapotokat bíráló tanulmánya. Horváth
Béla és Bikich Gábor újabb versekkel jelentkezett, Borbándi Gyula a nyugati
irodalom magyarországi jelenlétét vette górcsı alá, Ekecs Géza pedig a magyar film és rádiózás állapotával foglalkozott. Az Amerikából visszaérkezett
Molnár József fımunkatársként belépett a Látóhatár szők szerkesztıi gárdájába, s rendszerességével, az elıfizetıkkel való rendszeres kapcsolattartásával
stabilizálta a folyóirat helyzetét.
Az 1956. évi második számban Kovács Imre tanulmányához Borbándi
Gyula csatlakozott Az emigráns politika új útjai címő írásával. Borbándi szinte
egyidıben fogalmazta meg gondolatait Kováccsal, de a terjedelmi korlátok
miatt csak az 1956. márciusi-áprilisi számban tudták közölni okfejtését. Idıközben a szerkesztıséghez számtalan bíráló és helyeslı levél érkezett Kovács
Imre tanulmányával kapcsolatban, így a szerkesztık úgy döntöttek, hogy az
emigráció politikájának lehetséges formáiról vitát nyitnak a lap hasábjain.
Borbándi Gyula írása már ennek megfelelıen, mint a vita elindító hozzászólása jelent meg.
Borbándi abból a felismerésbıl indult ki, hogy a háborús összetőzés elkerülhetı és felelıs államférfiak lehetségesnek tartják a problémáknak tárgyalások útján történı megoldását. Meggyızıdése volt, hogy a kormányok magatartását egy idı óta a békés egymás mellett élés eszméje hatja át. A két tábor
közötti vita a tárgyalóasztal mellé kényszerült.
„A koegzisztencia önmagában ugyanis nem szünteti meg az ellentéteket
és nem oldja meg a problémákat. – írta Borbándi – Errıl a békés egymás
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mellett élés ellenzıi gyakran megfeledkeznek. Alkalmas légkört teremt
azonban arra, hogy vitás ügyekben mővelt emberek módjára tárgyalni lehessen.”150
Borbándi véleménye szerint a békés egymás mellett élés nem fegyverletétel – mint sokan hitték – és nem is jogcím, hogy bármelyik fél a másikat
fegyverletételre kényszerítse. A nyugatnak nem szabadna félnie attól, hogy a
békés egymás mellett élés csak a kommunista tábornak kedvez. Olyan átfogó
tervet kellene készítenie, amely a Szovjetunió hozzájárulására is igényt tarthatna. Ilyen például a közép-európai semleges övezetrıl szóló elképzelés.
„Ma a magyar politikai emigráció – fogalmazta meg – két lehetıség
között választhat. Vagy tudomásul veszi a valóságot és az új viszonyok
között is megtalálja politikai aktivitásának irányát, vagy pedig ragaszkodik egyre idıszerőtlenebb nézeteihez, reményeihez és terveihez. Az elsı esetben az emigráció a nemzetközi feszültség enyhülésének korszakában is tényezı lehet, ha azonban a második lehetıséget választja, kiiktatja magát a
fejlıdésbıl és elıbb vagy utóbb elszigetelıdik azoktól a nemzetektıl is, amelyektıl támogatást remél munkájának elvégzéséhez.”
Borbándi szerint a magyar emigrációnak reálisabban és elfogulatlanabbul
kellett volna vizsgálni a környezı világot, levetkıznie elıítéleteit. Kovács
Imre elemzését és javaslatait ennek a szemléletnek példájaként állította be.
„A magyar emigrációnak mindenekelıtt tudomásul kellene vennie a
tényt, hogy a nyugati hatalmak – noha alapvetı elveiket és törekvéseiket
nem adják fel – velejében a békés egymás mellett élés politikáját követik.
Minden erejükkel a nemzetközi feszültség enyhítésére törekszenek és a jelek szerint nem fognak háborút indítani a kelet- és közép-európai országok
felszabadítására. Az emigráció tehát ma nem reménykedhetik nyugati katonai akcióban. Nem számíthat arra – mint Kovács Imre is helyesen jegyezte meg –, hogy Amerika és szövetségesei tabula rasa-t teremtenek, az új
ország pedig az emigránsok elképzelései szerint épül fel. Ez a szemlélet ir-
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reális. Nincsen komoly alapja. A nyugati hatalmak magatartásából azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a kelet-közép-európai népek függetlensége
és önállósága érdekében legfeljebb diplomáciai akcióra hajlandók, de arra is
csak bizonyos határokig. Ennél többet sejtetı nyilatkozatokat éppen ezért
nem szabad túlbecsülni. İszinte barátságot és együttérzést, de nem politikai
szándékot fejeznek ki.”
Borbándi Gyula írásában megfogalmazta, hogy az egész magyar emigráció
kárára lett, amikor a legjelentısebb emigráns képviselet, a Nemzeti Bizottmány is figyelmen kívül hagyta az európai haladó és baloldali áramlatokat,
viszont nem titkolt rokonszenvet érzett minden konzervatív irányzattal
szemben. Véleménye szerint az emigrációnak nem szabadna félnie a nemzetközi feszültség enyhülésétıl, sokkal inkább ki kellene használnia az általa
kínálkozó lehetıségeket. Le kellene mondani az emigráns egység illúziójáról,
a józan és mérsékelt irányzatoknak össze kellene fogniuk, elkülönítve magukat a múltba vágyás, a reakció, a minden áron való konfrontáció erıitıl.
A figyelmeztetés, hogy kompromisszumra és csak nagyon lassú belsı fejlıdésre lehet számítani, nem hullott termékeny talajba a magyar emigráció
vezetıinek körében. Kovács tanulmánya megütközést és felháborodást váltott ki a nyugati magyarok jobboldali táborában, de értetlenséget és idegenkedést hozott némely haladónak, baloldalinak, békepártinak tartott szervezetben is. Miközben Budapesten a Nagy Imréhez közel álló körökbıl a figyelem és érdeklıdés jele mutatkozott, és ez néhány hírlapi cikkben is lecsapódott, Kovács Imrét a kommunistákkal való összejátszással, cinkossággal gyanúsították meg az emigráció egyes vezetıi. A Magyar Nemzeti Bizottmány
némely tagja az amerikai külügyminisztériumhoz és a Szabad Európa Bizottsághoz fordult panasszal, hogyan tőrheti el, hogy munkatársa az amerikai
külpolitikának és propagandának ellentmondó nézeteket hirdet. Megismétlıdtek az 1951-es feljelentések és támadások Kovács ellen.
Kovács Imre ellen nyilvános polémia indult, tarthatatlan és elfogadhatatlan nézetekkel vádolva ıt. Borbándit is megtámadták, ıt titóizmussal, a semlegesség prédikálásával, a felszabadulásba vetett remények szétfoszlatásával
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vádolták. Mindkettıjüket, sıt a Látóhatárt, mint folyóiratot is a kommunistákkal való összejátszással, cinkossággal gyanúsították.
A tavaszi számban is érdekes és fontos írások kaptak helyet Borbándi tanulmányán kívül is. Itt jelent meg Szabó Zoltán rendkívül eredeti és nagy
elismerést kiváltó, és késıbb is gyakran legjobb mővei egyikének nevezett
esszéje George Orwellrıl, valamint Ravasz Károlynak az 1945 és 1948 közötti magyar-csehszlovák viszonyra történı visszapillantása.
A nyílt támadások ellenére a Látóhatár nem vonult vissza, hanem folytatta
az eszmecserét az emigrációs lehetséges politikájával összefüggı kérdésekrıl.
Borbándi részletesen beszámolt Kovács Imrének a nyári szám elıkészületeirıl:
„… a nyomda tegnap elkészült a Látóhatárral és remélem, hogy kéthárom nap múlva a könyvkötı is elkészül, úgyhogy a hét végén már postázhatjuk a lapot. Kettıs számot adunk ki, melléklettel. A melléklet
Cs.Szabó László Téli utazás címő könyve. Tartalmas szám lesz. Örülök,
hogy kész, mert két hét óta sem éjjelem, sem nappalom nem volt. Imre és
Béla Londonba utaztak a PEN kongresszusra, az egész munka Jóskára
és rám hárult. Közben itt volt Nagy Ferenc, Peyer, Cs.Szabó, (ma érkezik
Nyárády). Velük is sok idıt töltöttünk, úgyhogy szinte minden percünket
elfoglalta valamilyen munka.”151
Borbándi Nagy Ferenc tervezett írásáról nem festett nagyon pozitív képet, de ı is fontosnak tartotta, bár kevésbé, mint szerkesztı társai:
„Nagy Ferencet sikerült rávennünk, hogy írjon ebbe a számba egy részletesebb tanulmányt a hazai helyzetrıl és a demokratikus emigráció feladatairól. Sikerült két nap alatt – részben közös munkával –
egy_meglehetısen átfogó és világos okfejtéső írást elkészíteni. Nekem fıleg a
mai helyzetet analizáló része tetszik. A program meglehetısen általánosító
és lényegében nem mond különösebbet. Az elıbbi részben Nagy Ferenc nagyon bátor kijelentéseket tett, ami elıreláthatóan kisebb izgalmakat is kelt
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majd. A cikk 7 oldal és a szám elsı írásaként nyomtatjuk ki. Kíváncsi
vagyok, hogyan tetszik majd Neked. Barátaink el vannak ragadtatva
(mármint Béla, Imre és Jóska)”
Az 1956 nyári számában Nagy Ferenc kifejtette, hogy a magyarországi
változások legkiemelkedıbb eredménye a szellemi forradalom volt.
„A magyar nép nem csupán álmodozó – írta –, hanem fıként racionalista. Még a legegyszerőbb magyarban is kipusztíthatatlanul él az értelembe
vetett hit. Nyugodtan vallhatjuk, hogy népünk józan és megfontolt. Nem
bocsátkozik kétes kimenetelő vállalkozásokba. Nálunk az értelem zendült
fel és ez a zendülés legyızhetetlen, tankokkal nem lehet a piacon leverni.”
A volt miniszterelnök arra is kitért, hogy az emigráció új feladatok elıtt áll:
„Könnyő és egyszerő volt az emigráns politika, amíg csak ellenezni kellett mindazt, ami otthon történik. A helyzet azonban megváltozott. Vannak tények és jelenségek, amelyeket változatlanul és még nagyobb eréllyel ellenezni kell, de vannak, amelyeket támogatni szükséges.”
A támogatás módját illetıen azonban különbözı szempontokra hívta fel
a figyelmet, mert szerinte a helytelen állásfoglalás árthat az ügynek, viszont a
helyes állásfoglalás is szülhet félreértéseket. Így fogalmazott:
„A szellemi szabadságmozgalmat e pillanatban még kommunista párttagok vezetik. A nagyobb szabadságot egyelıre még a párton belül követelik. A személyi változások tekintetében ez a követelés ma még csak abban
nyilvánul meg, hogy az egyik kommunistát a másikkal akarják felcserélni.
Sokan vannak az emigrációban, akik elmaradtak az eseményektıl és azt
hiszik, hogy akár az írók sorozatos lázadása, akár a Petıfi-kör ifjúságának hatalmas megmozdulása nem egyéb, mint a kommunisták egymás közötti belsı harca. Ha az emigrációban valaki nyíltan el akarja ismerni a
szellemi lázadást, vezetı személyek bátorságát és érdemeit, egyfelıl fokozott
veszélybe döntheti ıket, másfelıl annak teheti ki önmagát, hogy társutasnak, vagy titóistának nyilvánítják. A negatív magatartás viszont azt az
érzést keltheti az otthon harcoló legbátrabb férfiakban is, hogy a szabad
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földön élı magyarság nem érti meg küzdelmüket, vagy közömbös iránta, így
aztán elveszíthetik lendületüket, sıt esetleg vissza is vonulhatnak.”
Nagy Ferenc végeredményben nem foglalt állást azokban a kérdésekben,
amelyek a Látóhatár vitájában az érdeklıdés középpontjába kerültek. Érdemes azonban felfigyelni egy gondolatára:
„Mi nem vezetésre akarunk hazamenni. Aki régi pozíciójába akar
visszatérni, önmaga elıtt vágja el a hazatérés útját. De haza akarunk
menni egyszerően magyaroknak, népnek, vállalva a gondokat, megosztva
az új ország felépítésének minden terhét, felajánlva tapasztalatainkat és
nemzetközi összeköttetéseinket azoknak, akiket a magyar nép a vezetésre
kiválaszt.”152
A Látóhatár külön rovatot indított el a Kovács Imre tanulmányához beérkezett hozzászólások közlésére. Borbándi Kovács Imrének küldött beszámolójában így foglalta össze szerkesztıi elképzeléseiket:
„Folytatjuk az elkezdett vitát. Körülbelül harminc oldalt szenteltünk
ennek az ügynek. Fenyı Miksa, Auer Pál, Major Róbert, Palinay Ferenc,
Ravasz Károly és Szabó Miklós (volt kisgazda pártfunkcionárius, aki
nem régen jött el hazulról) szólnak hozzá. Én is közlök néhány kiegészítı
megjegyzést, minthogy írásom több megállapítását egyesek rosszul értették
meg. Kiadjuk természetesen a Barankovics referátumról szóló cikkedet és a
Kuczkának szóló válaszodat is. Úgy tervezzük, hogy a vitát a következı –
szeptemberi számban lezárjuk. Jó volna tehát, ha augusztus közepéig megküldenéd a hozzászólásokra adandó válaszodat.”153
Auer Pál hozzászólásában, külpolitikushoz híven a nemzetközi színkép
értelmezését és a belıle levonható következtetéseket állította hozzászólása
középpontjába.
„Már jó néhány éve valószínőtlen – állapította meg –, hogy a közeljövıben sor kerül az összecsapásra Kelet és Nyugat között. Ez idı szerint
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a háború valószínősége csaknem kikapcsolható, bár az sem állítható, hogy
egy új világháború kizártnak tekinthetı. Az emberek ugyanis egyrıl meg
szoktak feledkezni. Viták nemzetek között mindig lesznek. És mindig elı
fog fordulni, hogy erısödı, feltörekvı nemzetek új igényeket támasztanak.
Ha megvan a lehetısége annak, hogy ezek a viták békésen intézıdjenek el,
hogy az érvényesített igények – ha jogosultak – háború nélkül kielégítést
nyerjenek, akkor a háborúk elkerülhetık. Ha azonban a feszültség okait
nem szüntetik meg és a problémák békés elintézésének módja nincs biztosítva, nem állítható, hogy háborúra nem kerülhet sor, bármily súlyos következményekkel járjon is az ily összecsapás... Ha valóban el akarjuk kerülni a háborút, ki kell építenünk a békés elintézésre alkalmas szerveket.”
A békés egymás mellett élésrıl szólva megjegyezte, hogy
„…különbséget kell tennünk a koegzisztencia mint tényleges állapot és
a jogilag szabályozott, nemzetközi szerzıdéssel biztosított koegzisztencia
között. Az utóbbi a létezı állapotok, a status quo megmerevítését, kollektív biztonsági rendszerrel való körülbástyázását célozza. Az ilyen koegzisztencia csak akkor fogadható el, ha egy idejőleg a legfontosabb problémákat, így a mi problémáinkat is, megnyugtatóan rendezik és a netaláni
késıbbi viták békés elintézéséinek módját biztosítják. Hogy SzovjetOroszországot csak a status quo alapján szabályozott koegzisztencia érdekli, az kormányának minden megnyilatkozásából nyilvánvaló.”154
A New Yorkban élı Fenyı Miksa vitába szállt Kovács Imrének azzal a tételével, hogy „mindnyájunk mandátuma lejárt”. Szerinte ilyen mandátuma senkinek nem volt és ilyet akkor sem szerezhet, ha Kovács Imre ajánlását követve,
a nemzetközi helyzetnek megfelelıen politizál. Amit annak lehetne nevezni
„… az nem egyéb, mint az U.S.A. megértı aktusa, symbolikus gestus,
vagyis az így nyert mandátum nem akkor jár le, amikor az emigráció bármilyen jeles embere enunciálja, hanem amikor az U.S.A. úgy látja, hogy a
Bizottmány mőködése nem egyeztethetı össze az U.S.A. külpolitikai el-
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gondolásával. Sıt, a Nemzeti Bizottmány le sem mondhat errıl a mandátum nélküli mandátumról, hacsak nem konstatálja, hogy az Egyesült Államok külpolitikájában olyan változás következett be, melyet ellenségesnek
ítél meg a magyar jövı szempontjából. Minden egyéb körülmények között
maradnia kell s végeznie azt a feladatot, amit a maga igen szőkre szabott
ügykörében végeznie adatott.”155
Fenyı Miksa az emigráció lehetıségeit korlátozottnak minısítve sem attól
nem várt eredményt, hogy helyesen ítéli meg a nemzetközi erıviszonyokat,
sem attól, hogy Magyarország lakosságának többsége által is elfogadható
programot hirdet, sem attól, hogy a realistán gondolkodók szakítanak az
álmokat és ábrándokat kergetıkkel. Szerinte sem a Bizottmány, sem más
emigráns szervezetek lényegében semmit sem tehetnek és semmin sem változtathatnak, hacsak nem a maguk szők tevékenységi körében. A világ sorsa
a nagyhatalmaktól függ állapította meg és azzal a derőlátó kijelentéssel zárta,
hogy a köztük folyó tárgyalásokon „leginkább az USA lesz az, amely kiáll a
fogoly nemzetek dolgában, az nem kétséges”.
Major Róbert, ugyancsak New Yorkban élı közgazdász író, a Kis Újság
volt szerkesztıje a demokratikus emigráció feladatáról szólva megállapította,
hogy annak két ága van.
„Meg kell cáfolnia, le kell lepleznie hazája kormánypropagandájának
ferdítéseit és hazugságait; ugyanakkor azok ellen is küzdenie kell, akik a
múlt elnyomást dicsıítik és azt restaurálni kívánják. Az emigrációnak ez
az erkölcsi mandátuma tehát nem évül el, nem jár le. Akkor sem évülne el,
ha a nemzet többsége elfordulna tıle; hiszen igazságokért, nemes eszmékért
a többség akarata ellenére is küzdeni kell. A magyar nemzet többsége
azonban nem fordult el ezektıl az eszméktıl; minden jel azt mutatja, hogy
megvalósulásukat óhajtja. A demokratikus emigrációnak segítenie kell ebben, a jobbról és balról fenyegetı veszélyek ellen.”156
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Palinay Ferenc volt kisgazdapárti képviselı azt vette észre, hogy
„… az események az emigrációt lelki válság felé sodorják. Azok, akik
eddig rendületlenül bíztak a Nyugat és fıleg az USA katonai túlerejében,
aktivitásában és az ennek folyományaként bekövetkezendı felszabadulásban és az otthoni tabula rasa-ban, azok most csalódottan és ellenkezı
végletbe lendülnek és most már a Nyugat részérıl még annyi támogatásban
sem bíznak, amennyire pedig józanul és mérsékelt igényekkel lehet és kell
számítanunk. Az ilyen érzelmi egyensúlyukat vesztettek hangulati átlendülése esetleges pánikhangulat csíráját hordja magában, amely alkalomadtán
a józanabbakat is magával sodorhatja és emigrációs földcsuszamlást idézhet
elı.”157
Ravasz Károly – aki Sydneyben a Dél Keresztje szerkesztıségi köréhez
tartozott – fıleg Borbándi érveléséhez szólt hozzá. Azt hiányolta, hogy elsısorban még mindig „emigráns” szemszögbıl, nem pedig „magyar” szemmel
értékelte Borbándi a helyzetet. Szerinte nem az emigrációt kellett volna a
vizsgálódások homlokterébe helyezni, hanem az otthoni helyzetet, a hazai
fejlıdés lehetıségeit és az emigráció helyzetét az alá rendelni. Borbándinak
egy új nantes-i ediktum kibocsátását, vagyis a kommunisták és a haladó
irányzatok közötti vallásháború megszüntetését illetı felvetésére azt válaszolta, hogy arra
„… csak akkor számíthatunk, ha a két irányzat érdekei találkoznak. Fennáll-e ilyen érdektalálkozás? Igen, fennáll, éspedig abban, hogy
mind a kommunistáknak, mind a haladó irányzatoknak eminens érdekük, hogy a fellazult kelet-európai helyzetben ne kerüljön Magyarországon
sor ellenforradalomra. Ez egyben a nemzeti lét vagy nemlét kérdése is: egy
ellenforradalom a nemzethalált idézné fel. Egy ilyen ediktum létrejövetelének alapvetı feltétele, hogy azt a természetellenes szövetséget, mely a magyar nemzet leghaladóbb elemeit az ellenforradalmárokhoz kötötte, azonnal
fel kell bontani. Ez a szövetség egy most már elmúlt történelmi helyzet pa-
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rancsaként jött létre, de éppen természetellenessége folytán sohase funkcionált. Az ellenforradalmárok csak foglalkozzanak tovább ‘emigrációs politikával’, melyre egy túlhaladott társadalmi rendszer exponenseit a helyzetük
korlátozza. A haladóknak egyetemes nemzeti politikát kell folytatniuk és
azok kezét keresniök, akik a sztálini reakció éveit otthon szenvedték át és
most új utakat keresnek.”158
Ravasz Károly félelme alaptalan volt. Az általa ellenforradalmároknak nevezett emigránsoknak semmilyen esélyük nem volt, hogy a hazai fejlıdésbe
beleszóljanak és a valóban fellazult helyzetben szerephez jussanak. Ehhez
olyan külsı támogatásra lett volna szükségük, amellyel sem 1956-ban, sem
azelıtt nem rendelkeztek. Az októberi népfelkelés mutatta, hogy ellenforradalomnak Magyarországon talaja nem volt. Ami történt, a klasszikus
népfelszabadító forradalmak példáját követte és azok sorában foglalt helyet.
1956 nyarán, még inkább azt megelızıen azonban nem volt elırelátható egy
magyarországi megmozdulás jellege és menete, érthetı tehát, hogy akadtak,
akik retrográd erık felülkerekedésétıl és a háború elıtti világ visszaállításától
tartottak. Ami nem volt meglepı a sztálinizmus által fémjelzett esztendık és
a lakosságon sorozatosan elkövetett erıszakosságok után.
Szabó Miklós, aki néhány hónappal azelıtt hagyta el Magyarországot, azt
írta, hogy az emigrációnak
„… 1. olyan politikát kell folytatnia, amely hőségesen képviseli a nemzet és a nép érdekeit, messzemenıen figyelembe véve annak akaratát; 2.
mindenáron kontaktust kell teremtenie a Hazával, részben annak helyes
tájékoztatására, részben pedig az összedolgozás megteremtésére.” A Nyugatról szólva megjegyezte, hogy „sok mindenben engedhet, csak a szabad választások kérdésében nem, hiszen ezzel magának a demokráciának alapelvét támadná meg és ásná alá. A szabad választások esetén pedig semmiféle féldemokrácia, vagy titóizmus sem állhatja meg a helyét otthon.”159
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Szabó Miklós kapcsán kell megjegyeznünk, hogy a magyar titkosszolgálatok folyamatosan próbálkoztak a Látóhatár szerkesztıinek megközelítésével, a folyóirat lehetetlenné tételével. 1956 nyarán elıbb Földes-Papp a kevéssel elıtte hazatelepült volt emigráns kereste fel Borbándit és Horváth
Bélát, hogy hazacsalogassa ıket, majd Vámos Imre sógora járt Münchenben,
hogy Vámost hazavigye. Szabó Miklósról ma már tudható, hogy a magyar
titkosszolgálat telepített ügynöke volt, aki 1955-ben azzal am megbízatással
érkezett nyugatra, hogy a magyar emigráció bomlasztását, vitáinak elmélyülését elısegítse. Rövid és dicstelen szereplését követıen 1957 nyarán a szolgálatok visszacsempészték Magyarországra Szabó Miklóst, s nagy sajtónyilvánosság elıtt leleplezı nyilatkozatok megtételével állították a nemzetközi sajtó
elé. Jelentıs eredményt Szabó sem az emigrációban, sem késıbb nyilatkozataival nem ért el, de kétségtelenül megmérgezte a hazatérte utáni idıben az
emigráció életét.
A Borbándi levelében jelzett Kuczka Péternek Kovács Imre által írott válasz már a magyarországi visszhangokra utalt. A Kijózanult emigráció címő tanulmány ugyanis megtörte az itthoni hallgatást is. Kovács Imre nevét majd
tíz éve nem írták le a napilapok. Most hirtelen többször is megjelent neve
publicisztikai írásokban. Hivatalos kommunista körökben elégedetten szemlélték, hogy a nyugati magyar politikai és szellemi élet hogyan oszlik meg az
új helyzet értékelésében és a követendı magatartásban. A központi pártlapban Kuczka Péter költı azt kérdezte Kovács Imre cikkével kapcsolatban,
hogy valóban kijózanult-e az emigráció. Érdemesnek tartotta megjegyezni,
hogy a Látóhatár-t abban a városban szerkesztik, ahonnan a Szabad Európa
adó
„… sugározza a világőrbe híreit, fenyegetéseit, feketelistáit és sírva vigadó dzsentrinótáit. A Látóhatár kincsesbányája lehetne egy írónak, aki
lélektani regényt kívánna írni a hazájától elszakadt intellektuel romlásáról, lelkének szétesésérıl, reménytelenségérıl, mélabújáról, dühérıl, amely
lassan egész egykori hazája elleni elkeseredett haraggá változik. Mennyi
mindent elárulnak Bikich Gábor, Horváth Béla avatag modernségő versei
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költıjükrıl... Kovács Imre a kijózanult »emigrációról« beszél. De ha ezeknek az »emigránsoknak« a leheletét vegyelemeznék, találnak bennük annyi
alkoholt, amennyi elegendı ahhoz, hogy a hajtási engedélyt egy ilyen úrvezetıtıl visszavonja a rendırség.”160
A Szabad Nép publicistája alpári stílusban hadakozott egy nem létezı ellenséggel:
„Észrevette azt, amit mi már hosszú ideje tudunk és mondogatunk. De
Kovács Imre új mandátumot akar szerezni, nem gondolva arra, hogy a
mandátumokat ebben az országban, ezen a földön adja a nép, a megbízatások adása a nép joga, és hogy a jövıben a magyar nép ehhez a jogához
még jobban fog ragaszkodni.”
A Szabad Népben megjelent írás – szerzıjének akarata ellenére – tulajdonképpen még segítette is a Látóhatárt. Nemcsak azért, mert Magyarországon is megjelent nyomtatásban a folyóirat címe, hanem azért is, mert a Szabad Európa Rádiónál is olvasták a cikket, s úgy döntöttek annak hatására,
hogy 100 példányban elıfizetik a Látóhatárt, s ezen példányokat bejuttatják
Magyarországra.161 Túlmenıen a lap szervezett formában történı hazajuttatásának lehetısége mellett, ez a rendelés a folyóirat állandó anyagi nehézségein ez sokat segített.
Kovács Imre természetesen reagált a Budapesten megjelent írásra, igaz
válaszát csak az emigráns Az Ember címő New-York-i hetilapban tudta közölni, de bízhatott benne, hogy itthon is olvassák, s természetesen a Látóhatár is beillesztette oldalaira. Örömét fejezte ki, hogy végre egyet érthet valamiben a hazai publicistákkal, mert
„…én is azt mondom, hogy csak a nép felhatalmazásával lehet kormányozni. A »megbízatás adásának« a szabad választás a legjobb formája.
Ha ehhez a magyar nép a jövıben még jobban fog ragaszkodni, annak
csak mindnyájan örülhetünk. Egy ilyen választásnál készséggel állok
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Kuczka Péter költıvel versenyezni, hogy melyikünk tud tökéletesebb szabadságot és tökéletesebb demokráciát teremteni Magyarországon. Mi vagy
ık? Mi a demokratikus emigránsok, vagy ık – a változatlanul sztálinista
és terrorista magyarországi kommunisták….”162
Kovács és Borbándi tanulmánya nemcsak a közírók körében talált visszhangra, hanem a magyar emigráció vezetı politikai szervezetének tagjai körében is. A Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottsága 1956. június
5-6-i ülésén foglalkozott a többi között „az egyes emigrációs körökben legújabban
felmerült téves nézetekkel és az emigráció hivatásával.” A határozat indokolását Barankovics István adta elı.
„Legutóbb napvilágot látott két megnyilatkozás, amelyek mellett azért
sem tudok szó nélkül elmenni, mert a megnyilatkozókat becsületes és tehetséges embereknek, nemes szándékú, áldozatkész magyar hazafiaknak tartom, a hazafi szónak eredeti szép jelentése szerint. A megnyilatkozóknak
éppen e tulajdonságai miatt tartok attól, hogy téves nézeteik, amelyeknek
külön súlyt ad otthoni és emigrációban betöltött szerepük, kártékonyak lehetnek.”163
Kovács Imre tételei közül fıleg azoknak mondott ellen, amelyekben a
mandátumok lejártáról és a „se nem kommunizmus, se nem demokrácia” jellegő
lehetséges magyarországi belsı berendezkedésrıl szólt. Kovács Imre esete
azért minısült súlyosnak, mert bizottmányi tag volt.
Barankovics István nem kímélte sem a Látóhatár folyóiratot, sem annak
szerkesztıjét, Borbándi Gyulát. Az emigráció útkeresésével foglalkozó írása
kapcsán kijelentette:
„Borbándi Gyula cikke helyes megállapítások mellett annyi téves és káros nézetet foglal magában, hogy taglalásától eltekintek. Általános irányzata tévesebb és károsabb, mint egyes részei, mert az emigrációnak egy olyan
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reálpolitikai tervet ajánl a Vasfüggöny mögötti népek problémájának megoldására, amely alulkínálja azt a követelést, amelyet a szabad világ vezére,
Eisenhower elnök támasztott a Szovjetekkel szemben a Vasfüggöny mögötti probléma megoldására. A nyugatiaktól olyan kibontakozási tervet kíván, amely igényt tarthat a Szovjetunió elfogadására... Ez volna egy kijózanult emigráció terve? Nem kijózanodás, hanem megzavarodás ez...”
Barankovics javasolta:
„Ismételje meg a Végrehajtó Bizottság régebbi ünnepélyes nyilatkozatát, hogy változatlan céljának a magyarság önrendelkezési jogának helyreállítását és szabad magyar választások megtartásának kivívását tekinti.”
Barankovics István és a Nemzeti Bizottmány vezetıinek egy része a Látóhatárban felvetett gondolatokkal szemben teljesen értetlenek voltak és
alternatívaként nem jutott más eszükbe, mint a régi fogadkozásaik és követeléseik megismétlése.
Barankovics felszólalását a Nemzeti Bizottmányban 23 oldalas füzetben a
Nemzeti Bizottmány sokszorosítva kiadta és egészében vagy részleteiben
több lap is közölte. Ebben Barankovics nemcsak a Látóhatár szerzıinek, de
másoknak is azt vetette a szemére, hogy titóizmust ajánlanak Magyarországnak, demokrácia, parlamentarizmus és szabad választások helyett. Az igazság
az volt, hogy az irányváltást ajánló írók és politikusok a titóizmust nem azért
emlegették, mert ideális kormányformának és politikai berendezkedésnek,
hanem azért, mert egy gradualista, lépcsızetes fejlıdés elsı lépcsıjének tekintették. Olyan apró reformokra gondoltak, amelyek a hatalmi struktúrát
nem döntve fel, módot adhattak volna arra, hogy a nép nagyobb mozgási
lehetıséghez jusson, az autonómiák köre táguljon és az élet elviselhetıbbé
váljék. A lakosság tehát olyan pozícióba kerülhessen, hogy az elızınél kisebb
kockázattal és nagyobb siker reményében vállalkozhassak a következı lépésre, majd mindig jobb és jobb helyzetbıl kiindulva a harmadik, negyedik,
ötödik stb. lépés megtételére.
Kovács Imre Barankovics és a Nemzeti Bizottmány támadására a „Sóbálványok az emigrációban” címő írásában válaszolt:
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„Emigrációnkban sok a hátranézı, s ha nem is változnak mindjárt sóbálvánnyá, makacsságukkal, archaikus szemléletükkel és irreális terveikkel eléggé kiütköznek abból a fejlıdésbıl, amelynek cselekvı vagy szenvedı
részesei vagyunk.”
Név szerint Barankovics Istvánt említette, elsısorban vele vitatkozott és
az ı tételeit cáfolta, azokat korszerőtleneknek nevezve. Fejtegetéseit ezzel
fejezte be:
„Mi nem azért emigráltunk, hogy politikai köldöknézéssel töltsük az
idınket vagy történelmi nosztalgiákban éljük ki magunkat. Azért emigráltunk és az emigrációban az a kötelességünk, hogy mindent elkövessünk népünkért. Ha mindent nem érhetünk el érdekében, akkor legalább azt tegyük meg, amit lehet. Az én eszményem Bethlen Gábor, aki tudta, és példát mutatott rá, hogy nehéz körülmények között hogyan kell egy népért
harcolni, egy országot szolgálni. Itt az ideje, hogy az emigráció haladó erıi
megkezdjék azt a munkát, amely a külpolitikai fejlemények felismerésével,
kiértékelésével, megértésével és követésével helyes terveket alkot és azokat
végre is hajtja.”164
Kovács Imre és Borbándi írását Barankovicson kívül Eckhardt Tibor és
baráti köre, valamint a kereszténydemokrata Varga László is elmarasztalta. A
Látóhatár szerkesztıi számára az nem okozott meglepetést, hogy az emigrációban jobb-és szélsıjobboldalinak tekintett politikusok, közírók és sajtótermékek helytelenítették a megjelent gondolatokat. Az angol munkáspárt támogatását élvezı magyar szociáldemokrata párt értetlensége azonban már
sokkal nagyobb veszélyt jelentett a kibontakozó polémiában. Szélig Imre a
párt hivatalos lapjában, a Népszavában helyeselte Barankovics fellépését a
Látóhatár-kör ellen, mivel az „… a Bizottmány eretnekjeinek, Kovács Imrének és
Borbándi Gyulának a hivatalos álláspontot tagadó megállapításait igyekszik cáfolni”.
Szélig határozottan kiállt Barankovics véleménye mellett, mert
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„egyetértünk vele, amikor elveti Kovács Imre ama megállapítását, mely
szerint Magyarország népe számára kiharcolható, valószínő jövendı egy
olyan politikai életforma, amelynek jellegzetessége, hogy se nem kommunista, se nem demokrácia.”165
Szélig félreértette (vagy félre akarta érteni) Kovács Imrét, aki nem az
emigráns politika végcélját és nem is a kívánatos jövıt akarta érzékeltetni
idézett mondatával, hanem az akkor egyedül lehetséges gradualista fejlıdés
állomásait, feltételezve, hogy – mivel tudta, hogy belátható idın belül nem
kerül sor Magyarország felszabadítására – a nyugati hatalmak tartósan a
Szovjetunióval való békés egymás mellett élésre rendezkednek be és úgy
vélte, hogy az életviszonyok javulásához kis lépések is vezethetnek, elıkészítve a talajt további követelésekre, egészen addig, amíg érdemi változások
is bekövetkezhetnek Magyarországon.
A Látóhatár szerkesztıi és szerzıi, maga a támogatói kör is – amely, ami
a politikai múltat, nézeteket és törekvéseket illette, meglehetısen vegyes volt
– ez ügyben eléggé egységes képet mutatott.
Borbándi Gyula a már említett 1956. júliusi, Kovács Imrének írott levelében számolt be a Bizottmány Végrehajtó Bizottsága vitájának visszhangjáról:
„Az egész ügy Münchenben is óriási vihart keltett. Hadd mondjam el
sorjában. Amikor a Te és az én írásom megjelent, az emberek elkezdtek
sustorogni titóizmusról, az otthoniakkal való kiegyezésrıl, arról, hogy alákínálunk a kommunistáknak, meg egyebeket – nyilván ez történt odaát is.
Senki sem mert azonban nyíltan szót emelni ellenünk, mert nem tudták,
mit szólnak az amerikaiak az ügyhöz. Egy ideig az volt a látszat, hogy az
égész vitát velük való megbeszélés alapján indítottuk. Közbejött a budapesti
rádió kommentárja (Novobáczky), amelyben idézett a cikkembıl. Erre
egyesek támadásba mentek át, de Griffith leintette ıket, mondván, hogy olvasta cikkemet, érdekesnek találja, »úgy látszik Mr. Borbándi sokat olvassa Lippmannt és Sultbergert« – mondotta. Néhány nappal késıbb le-
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folyt az ismeretes bizottmányi ülés, megjelent a határozat és az itteni konzervatív, klerikális, reakciós tábor (a zsidó polgárokkal egyetemben) megkezdte a fúrást. »Hogyan egyeztethetı össze, hogy mi – fıleg én – továbbra
is ennél a vállalatnál vagyunk?« Pár nap múlva Griffith közölte, hogy beszélni akar Vámossal és velem. Elmentünk hozzá a megbeszélt idıben.
Asztalán hatalmas teletype szallagok voltak kiterítve, amelyeken a
Committe vázolta, milyen megállapításokat kifogásol a cikkemben. Griffithen kívül részt vett a megbeszélésen Mr. Rafael, Mr. Bell és Márjás Viktor – mint a beteg Gellért Bandi helyettese. Griffith elıadta, hogy a Free
Europe Bizottság cikkem több tételével nem ért egyet. Sorjában elmondta,
melyek ezek. Mindegyiknél megállottunk és én elmondhattam véleményemet. Griffith természetesen szintén a magáét, illetve a Committee-ét. Aztán
kifejtette, hogy ezek miatt a vállalat nem gondod megtorló rendszabályokra;
ellenben joga volna ellenem eljárni azon a címen, hogy cikkem utolsó bekezdésében egy olyan kérdést érintettem, amely a Bizottság alapvetı nézete: a
bizottmányi konstrukció. İk ezt nem hajlandók megváltoztatni és ha nekem ez nem tetszik, akkor véleményemet memorandum formájában kellett
volna elıadnom, vagy ha nyilvánosságra akartam hozni, velük meg kellett
volna beszélnem. Minthogy ezt nem tettem, súlyosan vétettem a vállalat
szabályai ellen. Azt válaszoltam, hogy ismerem a memorandumok sorsát,
bizonyosan az enyém is papírkosárba került volna. Egyébként is, mint a
példa mutatja, csakis nyilvános fellépés készteti az illetékeseket arra, hogy
ezekrıl a kérdésekrıl tárgyaljanak. Memorandumom semmilyen eredményt
nem ért volna el. Ezért választottam azt az eljárást, amelyért most megrónak. Vagy másfélórás »kihallgatás« után azzal az érzéssel távoztam,hogy
a vállalat valószínőleg nem jár el ellenem. Az azonban tudomásomra jutott, egészén illetékes helyrıl, hogy a Bizottmány, vagy ahhoz közel álló
személyek feljelentést tettek ellenem a bevándorlási Hivatalnál. Amerikai
részrıl közölték velem, hogy re-entry permitem veszélyben van és készüljek
fel esetleges hivatalos vizsgálatra. New Yorkban denunciáltak, mint kommunista-gyanús egyént, aki olyan nézeteket vall, amelyek megbontják az
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emigráció egységét és tulajdonképpen a budapesti kormánynak használnak.
Nem tudom pontosan, ki a feljelentı, annyit azonban sejttettek, hogy a Bizottmányról van szó. Látod, ilyen eszközökkel dolgoznak – feltéve, hogy
valóban róluk van szó. Nagyon örülnék, ha esetleg megtudnád, mi a helyzet
és tényleg denunciánsokkal van-e dolgunk.
Helyzetemen nagyon segített barátaim szolidaritása. Nagy Ferenc és Cs.
Szabó azt mondja, hogy az amerikaiakat nagyon impresszionálta a Látóhatár szerkesztıségi tagjainak összetartása. Kijelentették több helyütt is,
hogy ha nekem valami bajom történik, a Látóhatár levonja ebbıl a szükséges konzekvenciákat. Ha én elhagyom az intézetet, ık is mennek. Nekem
nagyon jól esett ez a baráti szolidaritás, de nem hiszem, hogy sor kerüljön a
realizálására. Úgy látom, hogy a vihar kissé lecsendesedett, hacsak a Bizottmány nem kezd újabb akcióba.”166
Kovácsot és Borbándit végül is nem bocsájtották el a Szabad Európa Bizottság kötelékébıl, de Borbándit szigorú megrovásban részesítették, s Griffith jelezte neki, hogy legközelebbi amerikai látogatása során nehézségei lehetnek majd a Bevándorlási Hivatallal. A SZEB alapvetıen azt kifogásolta,
hogy a Látóhatár-kör elítélte a Nemzeti Bizottmány politikai mőködését,
mivel azt a SZEB irányította és támogatta, s érzékeny pontot érintett körükben annak éles, elitélı bírálata.
A levélben emlegetett hivatkozás Novobáczky elhangzott kommentárjára,
már egy új hangvétel megjelenésére utalt. Novobáczky Sándornak a külföldi
magyaroknak sugárzott Szülıföldünk címő adásban elhangzott hírmagyarázata
szerint:
„… ma már egyre inkább akadnak az emigrációs körökben olyan
személyek, olyan politikusok, akik határozott képességet mutatnak a vi-
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lágpolitika realistább értékelésére és egyben saját korábbi álláspontjuk átértékelésére.”167
Novobáczky – aki lázadó újságírónak számított, s ezért pár évvel korábban eltávolították a Szabad Néptıl – kommentárjában a Látóhatárt a legkomolyabb és legfigyelemreméltóbb emigráns folyóiratnak nevezte, s a rádióban felolvasott szövegében bıségesen idézett Borbándi megjelent írásából.
Nyilvánvaló, hogy az emigráns körökben – a Szabad Európa Rádió folyamatosan monitorozta a Kossuth Rádió adásait, így a jelzett mősor anyaga is
leírásra került – megütközést keltett ez a fajta hazai pozitív értékelés, s gerjesztette az összeesküvés-elméleteket.
Borbándi elıbbiekben ismertetett levelében 1956. július 19-ei dátummal
részleteket közöl arról a felbuzdulásról, részben tanácstalanságról, amely a
hirtelen bekövetkezı budapesti változásokra való reakcióról szól:
„Sajnos tegnap nem tudtam befejezni a levelet. A Látóhatár ma kész
lett. Azonnal – ezzel a levéllel egyidıben – postára adok egy számot (légipostával). Mellékletként minden olvasónk megkapja Cs.Szabó Téli utazás
címő könyvét, amit azonban – költségkímélés miatt – csak hajópostával
küldök.
Tegnap nagy izgalom volt. Rákosi lemondása – noha nem jött váratlanul – mégis feldúlta a házat. A rádió részletesen ismertette a KV ülését.
Csaknem valamennyien meghallgattuk az egyik stúdióban – sıt szimultán
fordítással – az amerikaiak is azonnal értesültek az eseményekrıl. A történtek kiértékelése – legalább is magyar részrıl – meglehetısen vérszegény
volt. A mi okosaink ismét azt magyarázzák az amerikaiaknak, hogy nem
történt semmi, csak ígéretek hangzottak el, de nem várható komoly változás, (sıt Gzupy még a Rákosi korszaknál is rosszabbat jósol !!!); a legtöbb
vezetınek fogalma sincs mi történik odahaza. A legtöbbjük Gerı személyén
keresztül szemléli az eseményeket. Szerencse, hogy Griffith és munkatársai
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Kossuth Rádió, Budapest, Novobáczky Sándor jegyzete. Szülıföldünk. 1956. június 6.
Dömötör László újságírónak, az államvédelmi szolgálat egyik ügynökének jelentése szerint Borbándi érdeklıdött is nála Novobáczky iránt.
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tudják, mirıl van szó és remélem elég erélyesek lesznek ahhoz, hogy megértessék a magyar vezetıkkel Rákosi bukásának jelentıségét. Mi néhányan
– Jóska, Király Horváth – úgy látjuk, hogy Kádár, Marosán, Kiss Károly
bevonulásával a politikai bizottságba a párton belüli ellenzék bejutott a legfelsıbb pártszervbe. A küzdelem tehát a politikai bizottságban és a KVben folyik majd. Nem bizonyos, hogy Rákosi megmaradt hívei kerülnek
többségbe. Sıt, Rákosi kiválása megerısíti és felbátorítja azokat is, akik
eddig lapultak. Én jelentıs fordulatot várok. Elindult egy folyamat, amelyet
aligha lehet megállítani, és amelyet Gerı meg társai csak nagy üggyel-bajjal
tudnak majd ellenırizni, ha egyáltalán sikerül. Nagy Imrét kirekesztették,
de híveinek jó része benn ül a legfontosabb szervekben és kikényszerítik a
Nagy Imre féle program – a régi és a mai – megvalósítását. Éppen ezért
teljesen reálisnak tartom, amit fél évvel ezelıtt a külsı és belsı helyzetrıl,
azonkívül a mi feladatainkról írtál. Azt hiszem, nincs okunk a visszavonulásra, az események nekünk látszanak igazat adni. (Mondanom sem
kell, reakciósainknak lóg az orruk; ık annak örülnének, ha tombolna a
sztálinizmus, nyomorgatnák a népet és mindenki börtönben ülne. Érdekes,
valahányszor engedmény történik odahaza – azt mondják: ez nem jó nekünk, mármint a propagandánknak. Nem értik, hogy nem a propagandánk a fontos, hanem népünk sorsa. Ahhoz meg tudatlanok és idıszerőtlenek, hogy a mai viszonyok között is hatékony propagandát tudjanak csinálni. Szánalomra méltó népség. Viszont nem tétlenek: gyanúsítanak, denunciálnak, nyálaznak.)
Barankovics engem is felháborított. Válaszod kitőnı. Sajnos, hogy így
történt, de meg kellett ezt mondani neki. Mi ütött belé? Itt egyesek azt
mondják, hogy ezzel akarja magát megkedveltetni a Népmozgalomban.
Állítólag vissza akar térni Közihez. Igaz?
Kár, hogy nem vagy velünk. Itt kellene lenned. A közeljövıben több érdekes meglepetésben lesz valószínőleg részünk. Odahaza óriási a feszült-
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ség. Minden kijövı ember ezt állítja. Elıbb vagy utóbb valami nagy dolog
történik.”168
Kovács Imre valóban nagyon messze volt Európától, Magyarországtól,
Münchenbe gyorsabban és pontosabban jutottak el a hírek, s különösen a
menekültektıl szerzett információk voltak sokat sejtetıek. Bizakodásra adott
okot a Magyar Nemzetben Gáthi István két részben közölt cikke is. Az Új
szemlélet az emigrációban címmel megjelent írás szerzıje megállapította, hogy
Kovács Imre írása az emigrációban végbemenı politikai átalakulásnak „máig
is legjelentısebb dokumentuma”169, amelyet „egyes hazai újságcikkek felületesen és meggondolatlanul kézlegyintéssel intéztek el”. A Magyar Nemzet a Hazafias Népfront
lapja volt, vállalta a Petıfi-kör népszerősítést, az írók és értelmiségiek mozgolódásának publikálását. A cikk megrovó hangneme egyértelmően a Szabad
Nép írására, Kuczka Péter otromba vádaskodásaira utalt. Gáthi idézte Kovács néhány észrevételét, de hozzátette, hogy az érintett megállapítások
„… pozitív oldalai arra mutatnak, hogy az emigráció egyes politikusai
gondolkodni kezdenek. Ezért általában helyes, ha velük folytatott vitáinkban azokat a pontokat keressük meg, amelyek összekapcsolnak bennünket, amelyeknek alapján még közelebb hozhatjuk álláspontjukat a mienkhez és nem azokat a kérdéseket ragadjuk ki egyoldalúan, amelyek elválasztanak bennünket. S ha vitatkozunk velük, akkor az eddigi helytelen
gyakorlattól eltérıen ez a vitatkozás ne ledorongolás, hanem megfontolt érvelés legyen, a tények erejének szembeállítása a hamis elképzelésekkel.”170
Természetesen ennek a figyelmeztetésnek nem volt különösebb visszhangja az itthoni sajtóban, de érzékelteti, hogy 1956 kora ıszén már ilyen
írás is megjelenhetett, ellentétben a korábbi és késıbbi gyalázkodó cikkekkel.
A Magyar Nemzet munkatársa kitért Borbándi írására is, ismertetve több
észrevételét és tételét.
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„Persze - tette hozzá - az a következtetés, hogy az emigráció az új
nemzetközi viszonyok között megtalálhatja politikai aktivitásának irányát - hamis, mert hiszen ez az irány a nemzetközi feszültség enyhülésének
korszakában csak az értelmetlen emigráns állapot felszámolása lehet.”
Gáthi kitért az emigráns irodalom néhány szerzıjének írására is, idézve
Cs. Szabótól, Vámos Imrétıl, Horváth Bélától – elsısorban emigráns jelenségeket elemzı és bíráló írásaikból – annak igazolására, hogy „milyen áthághatatlan szakadék választja el egymástól az emigráció egyes rétegeit”.
A Látóhatárhoz a megjelenteknél sokkal több levél, hozzászólás érkezett,
mindet azonban hely hiányában nem lehetett kinyomtatni. A szerkesztık
1956 augusztusával befejezettnek nyilvánították a vitát. Az ankétot lezáró
szerkesztıségi cikk szerint:
„Sajnálatos jelenségek is mutatkoztak. Nem csupán folyóiratunkban
láttak napvilágot megnyilatkozások; voltak, akik nem annyira véleményt
mondtak, mint inkább furcsa harcmodorukat mutatták be. Voltak, akik
különféle kiadványokban személyes térre terelték a vitát. Voltak, akik öblös szólamokkal és retorikai mutatványokkal próbálták elkerülni, hogy a
valóságot higgadtan megvizsgálják. Voltak, akik érvek hiányában cikkek
helyett a politikai menedékjogot adó ország hatóságaihoz írtak feljelentést.
Voltak, akik párthatározat-jellegő okmányban ‘káros téves eszmé’-nek
nevezték a folyóiratunkban elıadott nézeteket, holott a párthatározatok
kora már otthon is végét járja.”171
A már idézett levelében Borbándi augusztusra kérte Kovácstól a vitát lezáró összefoglaló írását. Kovács Imre meg is küldte a cikket, azonban az
nem jelent meg a Látóhatárban. Petrik Béla azonban megtalálta Molnár Józsefnél, s a Hitel 2013. márciusi számában közzétette. Nem tudni miért nem
került bele végül az ankétot lezáró lapszámba Kovács írása, de mindenképpen érdemes kitérni rá, mivel érdekes adalékokat tartalmaz Kovács Imre
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késıbbi elképzeléseire vonatkozóan, melyek mindenképpen érintették volna
a Látóhatár sorsát is.
Az Emberség és magyarság az idı mérlegén címet viselı cikkben Kovács
örömmel állapította meg, hogy „…lehetıségeink és feladataink reális kiértékelése
olyan nagy érdeklıdést keltett az emigrációban, hogy megelégedetten mondhatjuk, érdemes
volt a vitát elkezdeni.”172
Kovács sorra vette a vitában megjelent írásokat, válaszolt szerzıiknek, értékelte az azokban leírtakat. Összefoglalóan ismét hitet tett az alkalmazkodás
az új világpolitikai tendencia elfogadása és követése mellett.
„Aligha tudjuk eltéríteni irányától a nyugati külpolitikát – írta –, helyesebb lenne tehát osztani a békés felszabadulással kapcsolatos vélekedést,
mintsem makacsul ragaszkodni a magunk elévültnek tetszı igazához. Egy
kis népnek nem volna szabad az összes vasakat mindig egy nagy tőzbe
tenni; minden tőzben, kellene tartani egy vasat, hogy ne maradjon semminemő lehetıség kihasználatlanul.”
A tanulmányikat és személyüket ért támadást nemtelennek és visszatetszınek tartotta, de nem volt hajlandó engedni elveibıl. Felsorakoztatta azokat az alaptételeket, melyeket meghatározónak tekintett:
„1. A szabad véleménynyilvánítást a demokrácia elengedhetetlen
feltételének, az emberi együttélés legfontosabb biztosítékának tekintjük és a
gyakorlásában nem hagyjuk korlátozni magunkat. Nem azért jöttünk el
a kommunista diktatúrából, hogy az igazi demokrácia szellemétıl és módszereitıl irtózó, jobboldali emigránsok szabad földön vitassák el tılünk ezt
a jogot, amelyért ezentúl is minden áldozatra készek vagyunk.
2. A vita a demokrácia értelme és lényege. A parancsuralmi
rendszerektıl éppen az különbözteti meg, hogy demokráciában a kérdéseket kivitatják és a döntést többségi határozattal hozzák. Ehhez az elvhez
továbbra is ragaszkodunk és igazságnak csak azt fogadjuk el, aminek a
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kivitatásában részünk volt, érveinket érvekkel hatástalanították és meggyızöttként, nem pedig legyızöttként kezelnek bennünket. Ha pedig nekünk van igazunk, azt oly természetesen veszik tudomásul, ahogy az a
kulturtársadalmakban szokás. Egy politikai trend meghatározásáért ne
azonosítsanak senkit a trenddel, a vélekedést ne vegyék azonosnak a tettel,
ne kiáltsanak mindjárt hóhér után, amiért valaki az övéktıl eltérı következtetésekre jut!”
Kovács Imre a XX. szovjet pártkongresszus után, a támadások ellenére
egyeztetı konferencia összehívását javasolta az emigráns vezetıknek:
„Mindjárt a XX, pártkongresszus után, ami hallatlan izgalmakat
keltett az egész világon, azt javasoltam Varga Bélának, az MNB elnökének, hogy hívjunk össze egy konferenciát a helyzet kiértékelésére. Beszélgetésünk során teljes megértést és nagy érdeklıdést tanúsított az ügy iránt.
Közöltem vele, hogy nem kellene tisztára politikai jelleget adni a megbeszéléseknek, inkább a szakszerőséget, a hozzáértést, mint a pozíciót nézzük.
Elıterjesztettem egy névsort, amelyet barátaimmal állítottunk össze. A következıket gondoltuk meghívni; Nagy Ferenc, Barankovics István, Peyer
Károly, Pfeiffer Zoltán, Bakách-Bessennyey György végrehajtóbizottsági tagok, Horváth Barna, Kovács Árpád, Varga Andor, Juhász Vilmos, Halasi-Kun Tibor, Jávor Egon és Rezier Gyula egyetemi, ill. fıiskolai tanárokat, Szent-Iványi Sándor unitárius püspököt, Medey István, Esterhás
György, S. Szabó Pál és Palinay Ferenc v, képviselıket; Bokor Bélát a
Nemzetközi Parasztunió igazgatóját; gróf Révay Istvánt, Major Róbert,
Pisky Frigyes, Gombos Gyula és Gábor Róbert írókat, ill, közgazdasági
szakértıket. Nagy Ferencet akartam felkérni elnöknek, magamat vitavezetınek ajánlottam.”
Kovács Imre politikai realitását és toleranciáját mutatja, hogy a magyar
emigráció szinte minden színképe – kivéve a szélsıjobb – képviseltette magát ebben a névsorban. Megfigyelhetı azonban, hogy a névsor elsısorban a
szakértelmet reprezentálta, s nem a politikai irányzatokat. Elképesztı olvasni,
milyen hatalmas szakmai-szellemi erı összpontosult az emigrációban. Ko-
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vács felidézte írásában az eseményeket, melyek végül a politikusok közötti
szakadáshoz vezettek. Varga Béla a névsor ismeretében egy egyeztetı megbeszélést tartott kívánatosnak, s a Bizottmány irodájába invitálta Nagy Ferencet, Barankovics Istvánt és Kovács Imrét március 4-ére egy ebédre.
„Utolsónak érkeztem és elıhúztam a zsebembıl a Szülıföldünk c. hazacsalogatási rádióadás egyik lejegyzett hírmagyarázatát, amelyben Földes
Papp Károly tendenciózusan idézte a Látóhatár-beli tanulmányomat,
mondván, hogy így kell megszólaltatni az otthoniakat. Késıbb B. I. (akihez különben régi barátság főz) azt állította, hogy dicsekedtem, holott én
élcelıdésnek szántam a megjegyzést. Az asztalon a NewYork Times aznapi számának alaposan megpirosceruzázott Shulzberger-cikke feküdt,
amelyben néhány elmarasztaló kitétel volt az emigránsokról. „Elszakadtak az eseményektıl”, vagy valami ilyesféle. B. I. azt mondotta, ez a legaljasabb támadás az emigráció ellen, én igazat adtam a Times cikkírójának; az ebéd rossz ómenekkel kezdıdött, s nem is tudtunk megegyezni.
Arra kérdésre, hogy miféle konferenciát akarok rendezni, azt feleltem,
olyat, amit Amerikában nagyon szeretnek, panel-t… „Vagyis, ankétot!”
– szólt közbe Barankovics (a legtöbbet mi beszéltünk, késıbb veszekedtünk). Akárminek nevezzük válaszoltam, a lényeg, hogy szakszerően és
rugalmasan értékeljük ki a fejleményeket. Itt belegabalyodtunk annak
megvitatásába, hogy mit közöljünk elıre a meghívottakkal? Én azt mondottam, csak annyit, ami a dolog megértéséhez szükséges különben kézi
könyvekkel és lexikonokkal megrakottan érkeznek és napokig ülhetjük
körül a konferencia-asztalt. Három kérdésre összpontosítsuk a figyelmünket. 1. Változás vagy taktika? 2. Ha változás, mi lesz benne realitás?
3. Hogyan használjuk ki a lehetıségeket? Akkor naivan azt gondoltam,
ennyi untig elég egy jóltájékozott emigránsnak, s mindenki úgy értelmezi a
szavaimat, ahogy kell. Barankovics körülményesebb és részletesebb kiértékelésre gondolt. Elıször is téma-körök szerint akarta csoportosítani a vitát, pl, a XX. pártkongresszus és az agrárkérdés, a XX. pártkongresszus
és az ifjúság, az ipar… a katonai helyzet, stb. Aztán arra gondolt, hogy
231

inkább elıadás-sorozatot kellene tartani, mint ankétot. Én a könnydebb
formához ragaszkodtam, mert az idıt sürgetınek találtam és az ankét
anyagát sokszorosítottan kiadásra szántam, - az emigráció tájékoztatására. Két felfogás ütközött, a megegyezés lehetetlen volt és eléggé borsos hangulatban elválltunk.
Ami utána következett, az a legfantasztikusabb történet, aminek valaha is részese voltam. Villámgyorsan elterjedt a híre (nem tudom, kinek a
jóvoltából), hogy én a Bizottmányt puccsal át akartam venni. Az egész
ankét csak arra lett volna jó, hogy csoportosítsam a progresszív erıket, a
Végrehajtóbizottságot kész helyzet elé állítsam, titóista programom elfogadtassam és Magyarországot Belgrád alá soroljam. Még ma is meg kell dörzsölni a szemem, hogy ébren vagyok-e, amikor a híresztelések alapján öszszerakott képet magam elıtt látom. Ebben a gyanakvó atmoszférában jelent meg a »Kijózanult emigráció« c. cikkem és a félreértésekre hajlamos
emigrációnk azonnal igazolást látott benne a feltételezéseire. A kommunisták szolgálatában, Budapest utasítására tönkre akarom tenni a Nemzeti
Bizottmányt, ezért írtam, hogy mindnyájunk mandátuma lejárt. Újból felzengett a kórus; Infiltráció, polarizáció, likvidáció! Vagyis benyomulni a
Bizottmányba (ezt a megbízatást még kilenc éve kaptam, amikor eljöttem
otthonról), megbontani egységét (ez csak néhány éves feladatom, és felrobbantani (ez a végsı cél!). Szegény Borbándi Gyula nem is sejtette, amikor
a cikkét megírta, hogy az ördöggel cimborál; rá is húzták a vizes lepedıt
azon nyomban.”
Kovács a támadásokkal szemben nem volt hajlandó védekezni, ahogy
megfogalmazta, „… a fejlıdés nem tartóztatható fel, s a közel jövı, vagy a történelem
dönti majd el, kinek volt igaza.”
Az ıszi földindulás Kovácsot igazolta. A Nyugat nem indított háborút,
sıt csúful elárulta a magyar szabadságharcot, a magyarság számára pedig
tényleg nem maradt más megoldás, mint saját maga békés felszabadítása.
Mind a felkelésre, mind az azt megelızı vitára igaz egyik ismert mondása,
melyet a felületesen fogalmazók, a nagy álmokat kergetık elıtt szokott
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mondani: „…ha egy kis nép nem tud beleszólni sorsa irányításába, akkor legalább
helyesen tájékozódjék felıle”173 Mennyire másképpen alakultak volna a dolgok, ha
mind az emigráció, mind az itthoni parasztvezetık megfogadják Kovács
„kijózanult” szavait.

173

Kovács Imre levele Vámos Imréhez. 1955. április 12. (PIM, Molnár József hagyatéka.)
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REMÉNYEK ÉS FÉLELMEK 1956 İSZÉN
A Látóhatár nyári száma a vita hozzászólásai mellett más érdekes és fontos
írásokat is tartalmazott. A kritikai rovatban az érdekeltek ellenkezését és haragját váltotta ki Molnár József éles hangú bírálata174 a Borsos Sándor és
Presser István által rajzolt nemzetközi és magyar helyzetképrıl, amely a Borsos által szerkesztett és kiadott Valóság Tények címő mellékletében jelent
meg.175 Molnár a két szerzı fogalomkészletét, stílusát és szövegük nyelvi
fogyatékosságait pellengérezte ki. Presser István rendkívüli felindultsággal és
ingerültséggel válaszolt Molnárnak, s kettejük viszonya ezután hosszú évekre
feszültté vált. Az amúgy sem szívélyes viszony a Látóhatár és a BorsosPresser-kör között tovább romlott. A bírálatot nemcsak az érintettek, hanem
mások is – köztük Ravasz Károly – bántónak és sértınek érezték, noha az
érdemi mondanivalóját megcáfolni nem tudták.
A Látóhatár 1956 nyarán mind szellemi befolyásában, mind anyagi stabilitásában jelentısen megerısödött. Vámos Imre örömmel számolt be Kovácsnak június végén, hogy – bár erre volt ösztönzés a Szabad Európa Rádió
vezetısége részérıl – a szerkesztık között a legnagyobb egyetértés tapasztalható, s bár ingatag a folyóirat anyagi helyzete, de azzal „hogy Molnár Jóska
átvette a terjesztést, a mai terjedelemben megjelenésünk biztosítva van.”176A beérkezett
nagyszámú kézirat ugyanakkor egyre sürgetıbbé tette, hogy a terjedelem
174

Molnár József: Zavaros gondolatok, pongyola köntös. Látóhatár, 1956. május-augusztus,
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Tények, Párizs, 1956. május 1.
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Vámos Imre levele Szabó Zoltánnak. München, 1956. június 28. (PIM, Molnár József

199-201. o.

hagyatéka.)
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bıvítésérıl kezdjenek gondolkozni. Megjelentetni alkalmas cikkek bıven
lettek volna, ám a nyomdai költségek elıteremtésére nem voltak megbízható
elképzeléseik.
1956 nyarának és kora ıszének heteire erısen rányomták bélyegüket a
magyarországi események, a politikai helyzet alakulása, a Petıfi Kör vitái,
Rákosi menesztése, az írószövetség szeptemberi közgyőlése, a Rajk-temetés
és az érlelıdı forradalmi hangulat. A Látóhatár emberei is inkább – legtöbbször a schwabingi Café Siegestor-ban – egymás közötti és másokkal folytatott eszmecserékkel és tanácskozásokkal töltötték az idejüket. A szerkesztıség vendégei és látogatói között volt két angol történész, a magyarul értı és
beszélı C. A. Macartney és a magyar ügyekben rendkívül tájékozott Hugh
Seton-Watson. Az októberi napokban és utána Nagy Ferenc és Márai Sándor
járt Münchenben. Az elıbbivel a müncheni repülıtéren tanácskozott a Látóhatár szerkesztıivel, majd folytatta útját Bécsbe, hogy a lehetı legtöbb
segítséget tudja megadni az itthoni felkelésnek. Máraival november 16-án
közös vacsorán találkoztak és egyeztettek a szerkesztık.
Érdekes összefoglalója ezen hetek érzéseinek és várakozásainak Kovács
Imre levele, melyet 1956. október 18-án írt Borbándi Gyulának:
„Nem hallok semmit felıletek. Most kaptam meg a Látóhatár legújabb számát, Borsody cikke kitőnı, a többit még nem olvastam, de úgy
tőnik, hogy jó szám. Én szándékozom a következı számba írni, a hazai
fejlemények kianalizálásával és a változás nyújtotta lehetıségek, valamint
a felénk elhangzó csábítgatások, vagy udvarlások kapcsán meg akarom
szabni a feltételeinket. Most már komolyan kell gondolni arra, hogy megmondjuk; mire mennénk haza, vagy ha kedvezıtlen fordulatot venne a fejlıdés, amit nem hiszek, legalább lefedezhetnénk magunkat, hogy nem »licitáltunk alá«...
Valamelyik nap hallottam, hogy a vita megint kiújult nálatok, de információm szerint, ezúttal az amerikaiak között. Nem tudom, így van-e, s
azt se tudom pontosan, csak hallottam, hogy tervezik, ezután a politikai
cikkeket meg kell beszélni az amerikaiakkal. Nekem nem szóltak, en235

gem eddig még nem érintett a vita, bár Walker titkárnıje éppen tegnap
kérte az összes Látóhatár-beli cikkeket angol fordításban. Azt hiszem,
csak tájékozódni akar, vagy a Varga piszkos denunciálását szándékozik
lecsekkolni a titoizmust illetıen.
A Bizottmányban a vihar elült. Én visszaállítottam a személyi jó viszonyt Barankoviccsal és Pfeifferrel. Néhányszor üléseztünk, mint Demokrata Blokk, errıl majd Nagy Feri beszámol. Vágy ha nem, kérdezzétek meg. A Bizottmányban változatlanul vallják, hogy nincs változás
Magyarországon. Varga B. nyilatkozott itt a legolcsóbb bulvárlapnak és
azt mondotta, csak maszkot cseréltek a kommunisták. Ugyanakkor úgy
hallom, elég nagy az izgalom a hatodik emeleten és a State Departmentben
a hazai események miatt és számolnak Magyarország leválásával, s valamiféle balkáni föderációval, vagy még inkább egy lazább unióval. Ebben
nem lenne bent Románia és Bulgária (ez utóbbiakkal nem egyeztek meg
Belgrádban, Bukarest meg Moszkvát követi, ami védelmi és gazdasági
presszióval magyarázható), ellenben Törökország és Görögország is csatlakoznának. Jugoszláv szálaim révén tudom, hogy Titó békít közöttük és
titokban rámázza az új szövetséget. Persze, mindez messze távoli lehetıség
és csak akkor lesz belıle valami, ha a liberalizálódás folytatódik. Még
mindig ötven-ötven százalékra becsülöm a lehetıségeket vissza, vagy elıre.”177
Kovács levele is azt mutatta, hogy az október 23-án bekövetkezett események teljesen készületlenül és váratlanul érték az emigráció vezetıit is. A
szerkesztıség tagjai munkában, a Szabad Európa Rádió épületében élték át a
felkelés napjait, figyelve a budapesti hírekre és a világ minden részébıl érkezı visszhangokra, valamint felkészülve arra az idıre, amikor ismét lehet foglalkozni a folyóirat gyakorlati tennivalóival. A felkelés gyızedelmesnek ígérkezı napjaiban felvetıdött többükben a hazatérés gondolata, abból indulva
ki, hogy a kommunizmus bukása után és egy feltételezetten demokratikus
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Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. New York, 1956. október 18. CUL B/1.

berendezkedéső országban a helyük, emigrációjuk befejezıdött. Egy megbeszélésen a szerkesztıség öt tagjából négyen amellett szavaztak, hogy amint
lehet, a Látóhatárral együtt hazatérnek. Egyedül Vámos közölte, hogy akármi
lesz is, ı marad. (Csorba-Mikita István arról értesítette Kanadából ıket, hogy
máris készülıdik hazamenni.) Minden másképp lett. Bekövetkezett a tragikus
vég.
November 4-én a Látóhatár szerkesztıi is azok közé a SZERalkalmazottak közé tartoztak, akik látva az amerikaiak tétlenségét a szovjet
invázióval szemben és a SZER vezetıségének az eredeti célokkal és mősorpolitikával nehezen összeegyeztethetı magatartását, lemondtak állásukról. Persze másnap és alaposabban átgondolva a lehetıségeket és esélyeket, nem is
bánták, hogy a magyar mősor fıszerkesztıje nem továbbította az igazgatóságnak lemondólevelüket.
Nyilvánvaló volt, hogy a Látóhatár következı számának témája a kezdetben gyıztes, majd a végén levert felkelés lesz. November 4-e után érkezni
kezdtek a menekültek, köztük költık, írók, tudósok, legfıképpen fiatalok,
pályájuk kezdetén álló értelmiségiek. Többeket már régebbrıl ismerték és
régi barátokat is felfedeztek. Némelyekkel már november végén összejöttek
Münchenben. December 22-én a következı Látóhatár-szám munkálatai
közben Faludy Györgyöt is megérkezett a Siegestor kávéházba.
A folyóirat anyagi helyzete kiegyensúlyozott volt. Az 1956-os pénztári elszámolás szerint az évi bevételük 5172 márkát tett ki. (Alapító tagsági hozzájárulásokból 2042, elıfizetésekbıl és eladásból 2163 márka folyt be.) A kiadások összege 4732 márka volt (ebbıl nyomdaköltség 3420, a portó 840
márka). 439 márkát vittek át az 1957-es évre. Bíztak benne, hogy a következı év sem végzıdik tartozással, ha fenn tudják tartani azt az állapotot, hogy a
folyóiratot nem terhelik szerzıi honoráriumok.
Az év végére összeállt a felkelésrıl készült szám, amely nemcsak az események felidézésére és értelmezésére törekedett, hanem a régi és új emigráció találkozására is. A karácsonyi és újévi ünnepkör miatt a szedés és a
nyomtatás csak akadozva haladt, így 1957. február 2-a lett, míre elkészült az
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1956. évi utolsó szám. Így végeredményben ez lett az 1957. évi elsı elkészült
szám, azzal az újítással, hogy a színes borítólapok helyett áttértek a fehérre,
csak a címet nyomtatták mindig más és más színben.
(folytatása rövidesen)
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A Látóhatár felvonultatta a magyar emigrációs szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát hasábjain. Szélesre tárta a folyóirat
oldalait mindenki elıtt, aki magyar nyelven
kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága annak
elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem elıtt: a mondandó minıséget hordozzon magában. Minıséget
nyelvezetében és stílusában, és minıséget
tartalmában. A cél az volt, hogy elıre vigye
a magyarság ügyét a szabad, demokratikus
Magyarország megteremtésében.

