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A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KRÓNIKÁJA
Kiadónk újabb válogatása – amely a Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben
megjelent folyóirat írásainak gyűjteményes bemutatását vállalta –, az emigráció
rendezvényeiről szóló híreknek, a szerkesztőséghez írott leveleknek, munkatársai
életrajzainak és a megjelenő emigrációs kiadványoknak, az egyes rendezvényeken
elhangzó előadásoknak a felsorolását tartalmazza.
A müncheni Látóhatár című lap 1950-ben jelent meg először, és negyven
éven keresztül szolgáltatott publikálási lehetőséget a külföldre kényszerült magyaroknak. Mivel a szerkesztők ideológiai-politikai előítéletek nélkül, csak a
minőségi megszólalás követelményének szem előtt tartásával szerkesztették a
folyóiratot, ezért mindvégig a magyar emigráció meghatározó folyóirata volt.
Kiemelendő, hogy a szerkesztők – az első pár évben elsősorban Vámos Imre,
majd a Borbándi Gyula, Bikich Gábor, Molnár József szerkesztőtrió – arra törekedett, hogy teljes palettát nyújtson az emigrációban jelen lévő gondolatokról,
így minden irányzat és műfaj megtalálta helyét a lapban. Természetesnek tartották azt is, hogy különböző gondolatok és nézetek jelennek meg, melyek mások
ellenvéleményét inspirálják, ezért a lap ankétjai, vitái és a folyóirat levelezési rovatában megjelenő olvasói levelek, sok esetben utólag is megvilágítják a külföldi
magyarság körében is gyakori ellentétek hátterét.
Megdöbbentő – áttekintve a negyven évfolyam olvasói leveleit –, hogy milyen
indulatok és aktív törekvések jellemezték a magyar emigráció tagjait. Kisebb
részben politikai, nagyobb részben erkölcsi alapállásukat és a magyarságukat
megtartani törekvő emberek hangja szólal meg ezekben a levelekben. Nélkülözhetetlen forrás ugyanakkor ez a rovat azoknak is, akik a magyar történelem eseményei iránt érdeklődnek, hiszen az emigrációba kényszerült közszereplők visz-
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szaemlékezéseiből számos olyan részlet válik ismertté, amik a Kádár-korszak
hazai történetírásában nem kaphattak publicitást.
Külön felhívjuk a figyelmet a lap Hírek rovatában megjelenő tudósításokra,
közleményekre. Ezekből a rövid írásokból szinte összeállítható az emigráció életrajza, számos eseményről, rendezvényről szólnak a tudósítások, kirajzolódik a
külföldön élő magyarság közéletének rendkívül színes palettája.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat a nyugaton megjelenő kiadványok
listájának folyamatos közlésével is, hiszen a hazai könyvtárakba is ritkán jutottak
el ezek a kötetek, és szinte csak ezekből a híradásokból tudhatunk arról a bőséges
könyvtermésről, melyet az emigráns könyvkiadók termeltek az évek során.
Sokat segítenek a mai kutatóknak is azok a kis életrajzok, melyeket a folyóirat
szerzőiről közöl a lap. Nagyobbrészt kevéssé ismert közszereplők sorsa rajzolódik
ki, olyanoké, akik évtizedeken keresztül próbálták a magyarság ügyét idegen
országban képviselni.
Nem kevésbé érdekes és fontos a szerkesztőség belső életéről szóló közlemények tartalma sem. Egyrészt a lap megjelenése költségeiről, a szerkesztés és a
kiadás nehézségeiről szóló beszámolók, melyek megvilágítják azt a heroikus küzdelmet, melyet a lap kiadója, Molnár József folytatott a folyóirat megmaradása
érdekében. A Látóhatár-Új Látóhatár negyven éven keresztül jelent meg folyamatosan, hosszabb ideig, míg a legendássá vált Nyugat című folyóirat. Megmaradása, tartalma hirdeti az emigráció kitartását, szellemi potenciálját.
Őszintén reméljük, hogy a válogatás anyaginak lapozgatása, olvasgatása közben számos érdekes hírre, eseményre bukkannak olvasóink, és egy izgalmas utazást tehetnek az 1950 és 1990 közötti események tengerén.

Pilisszentkereszt, 2018. szeptember 28.
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Szeredi Pál
szerkesztő

1952
LEVÉL AZ EGÉSZ LÁTÓHATÁRHOZ
T Szerkesztőség!
CZUPY BÁLINTOT nemcsak a Vasfüggöny választja el VERES PÉTER-től,
akinek könyvéről olyan megható kritikát írt a LÁTÓHATÁR májusi számában,
hanem nyilván egy egész világ is. Őt a dunántúli, latinos kultúrájú, kiegyensúlyozott konzervatív szemléletű katolikus parasztság küldte, VERES Pétert a Tiszántúl lázongásokra hajlamos, rideg kálvinista földmunkássága. Annál csudálatosabb most, hogy egy könyvön keresztül a múlt emlékein mégis egymásra találtak a dunántúli „lázadó” és a tiszántúli „megalkuvó” paraszt fordított szerepében.
Nem akarok CZUPY BÁLINT szép és keresetlenül őszinte írásával vitába
szállni, de úgy érzem, van egy kitétele, amely kiegészítésre szorul: „... az olvasó
nem bírja el, hogy vége a regénynek – írja. – Várja a folytatást, de fél, hogy Veres
Péter kommunistát csinál Balog Janiból. Jaj, csak azt ne!”
Nem tudom mit szándékozik tenni VERES Péter Balog Janival. Lehet, hogy
beíratja a kommunista pártba, párttitkárt, szövetkezeti vagy tanácselnököt farag
belőle. Ez azonban nemcsak Veres Péter bűne, nem is csupán az írástudó paraszt
árulása, hanem bizonyos mértékig valóság is. Ki tagadhatná, hogy a nincstelen
parasztságból már közvetlenül 1945 után is szép számmal voltak a kommunista
pártban, vagy adták oda szavazatukat, mert nyomorúságukban hittek a kommunisták ígéreteinek. Könnyű dolog lenne mindezt némely parasztpolitikus árulására vagy a kommunista terrorra hárítani. A „dögvészért az új isteneknek való áldozást” okolni – már Arany János szerint is – mindig kedvenc védekezési módszere
volt a magyarnak, de ezzel nem megyünk előbbre. Tényekkel állunk szemben,
mélyebbre kell néznünk.
A Balog Janik és Szabó Zsuzsik háború utáni útját nem csupán a kommunista
ígérgetés vagy propaganda, hanem az az élet szabta meg, amelyben CZUPY
BÁLINT Veres Péter könyvén keresztül a saját régebbi sorsára ismert. Ez az élet
pedig nem önmagától volt olyan, amilyen, hanem egy antiszociális és – fájdalom
– „keresztény” politika következménye képpen.
Ma már túlontúl is ismert dolog, hogy a két háború között a Balog Janikat
nem védte törvény, nem intézhették önállóan sorsukat, ha szavazhattak, nyíltan
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kellett szavazniok, nem állott rendelkezésükre érdekképviseleti szervezet, nem
volt számukra betegség és baleset elleni biztosítás, s legfőképp nem volt egy talpalatnyi föld sem a lábuk alatt, amit sajátjuknak mondhattak volna. A társadalom
vezető rétege következetesen elhárította magától a földreformnak még a gondolatát is, s ez alól bizony még az egyházi férfiak legnagyobb része sem volt kivétel.
MIHELICH VID mondotta el egyszer, hogy a harmincas évek táján a fiatal
katolikus értelmiség egy reformokért lelkesedő csoportja „a hercegprímáshoz
intézett feliratban kérte, hogy a püspöki kar ne feledkezzék meg az egyházi birtokok bérbeadásánál a kisgazdákról és a mezőgazdasági cselédek elkeseredett
tömegeiről... A feliratra, a hercegprímás nem válaszolt...” Nem a hősiesen küzdő
egyházat akarom ezzel bántani, amikor újból elmondom, hogy a Balog Janik még
a RERUM ROVARUM es a QUADRAGE SIMO ANNO szociális egyházának vezető férfiaira sem mindig számíthattak. Arról jobb nem is beszélni, hogy
prominens „keresztény” politikusok még közvetlenül a háború előtt is azzal védték az arisztokráciát a földmunkásság és a nincstelen parasztság földéhségével
szemben: „miért gyengítjük azt az osztályt, amely a legnagyobb arányban keresztény és nemzeti.”
Talán el is feledhetnénk, mindezt, mint egy rossz álmot, ha idekint nem fenyegetne az a veszély, hogy ugyanennek a „keresztény-nemzeti” politikának fatytyúhajtásai a szeplőtelen bíró szerepében tetszelegve, ne akarnák most ráadásul
saját bűneikért el is ítélni áldozataikat. Az emigráns keresztény politikának van
ugyanis olyan iránya, amely már-már érintkezik ezzel a krisztustalan, antiszociális kereszténységgel. Ezekben a csoportokban, újból találkozni lehet a két háború
közötti neobarokk kereszténység szellemével. Az UNIÓ múlt év december 26-i
számában például egy bizonyos Laszkári Antal nevű úr már újból „jó értelemben
vett népről”, és „gyászos emlékű földosztásról” beszél. Szerinte a 642.000 földhöz
juttatott „igen tekintélyes száma nem a földműves társadalomból rekrutálódott,
hanem a lumpenproletariátusból”. Így eztán a „rablásra mindig kapható csőcseléket”, a földhözjuttatottakat gyorsan átutalja a kommunistáknak, megállapítva
róluk, hogy „képtelenek voltak önállóan gazdálkodni” és ezért sikerült a kolhozosítás.
Íme, a kör bezárult. A „lumpenproletárok”, a „csőcselék”, akiket először egy
jobboldali újságíró nevezett három millió magyar koldusnak, a mások hibájából a
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kommunisták vasmarkába szorult, és katasztrófájának okozói máris ítélkeznek
felette. A szociális keresztény politika híveinek, éppen ezért Krisztus szegényei
mellett a helyük, a Balog Janikkal és Szabó Zsuzsikkal kell tartaniok még akkor
is, ha Veres Péter esetleg beíratná őket a kommunista pártba, mert sorsukért
elsősorban egykori uraik és mai hívatlan bíróik a felelősek.

Zürich, 1952. június

GÁL MIHÁLY
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1953.3
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja irodalmi pályázatot hirdet versre, novellára és rádióhangjátékra.
A pályázaton részt vehet minden magyar menekült és a kommunista elnyomatás alatt élő hallgatónk.
A pályázat célja: Szabad teret akarunk biztosítani az elnémított magyar szellemnek és lehetőséget kívánunk teremteni fiatal írók, költők és drámaírók felkutatására.
A pályázatot 1953. augusztus 15-ig kell beküldeni a Szabad Európa Rádió
címére: München, Englischer Garten 1. Hungárián Desk, illetve a rádió párisi
címére: Kis Ferenc, 74 rue de Sévres, Páris 7. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Irodalmi pályázat”.
A pályázati feltétel: a beküldött novella ne legyen hosszabb 250 gépelt sornál;
a rádió-hangjáték ne haladja meg időben a 30 percet.
Pályázatunkra a következő díjakat tűzzük ki:
Verspályázat:
I. díj: 2500 forint (75 dollár)
II. díj: 1800 forint (50 dollár)
III. díj: 900 forint (25 dollár)
Novellapályázat:
I. díj: 2500 forint (75 dollár)
II. díj: 1800 forint (50 dollár)
III. díj: 900 forint (25 dollár)
Rádió-hangjáték pályázat:
I. díj: 5000 forint (150 dollár)
II. díj: 3600 forint (100 dollár)
III. díj: 1800 forint (50 dollár)
Közöljük pályázóinkkal, hogy a vers- és novellapályázatra érkező jelentősebb
műveket hétről hétre ismertetjük irodalmi pályázatunk műsorában. Az ismertetett versekért és novellákért külön tiszteletdíjat utalunk ki.
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Pályázni lehet névvel vagy jeligével. A pályázat döntőbírósága: a Szabad Magyarország Hangja Művészeti Tanácsa.
DESSEWFFY GYULA s. k.
a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának
vezetője.
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1954.1
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Több felöl erős, szinte a marxizmus határát súroló baloldalisággal vádolják a
Látóhatárt. Én e szóbeszédtől függetlenítve magamat, azzal az elhatározással
vettem kezembe a legújabb számot (1953. 6. szám), hogy magam alkotok véleményt szelleméről. Elsőre megakadtam a „Spanyolországi útiképek” című leírásban. Tavaly az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban jártam Spanyolországban, s jelenlegi munkahelyemen is több katalán és baszk kollégám van, akik
semmiképpen sem mondhatók a Franco-rezsim lelkes híveinek. Azt hiszem tehát, hogy sikerült tárgyilagos képet kialakítanom magamban a spanyol helyzetről. Kétségtelen, hogy az útirajz megállapítása igaz, vitathatatlan azonban az is,
hogy csak az igazságot lehet eltorzítani. Ez az írás olyan egyoldalú, olyan célzatosan és bántóan általánosító, hogy a budapesti rádióba is beengedné a kommunista cenzúra. Egy népet vallási hagyományaival és társadalmi berendezkedésével
csak az értheti meg igazán, aki nem vonatablakból vagy a jelenlegi rezsim ellenfelének erkélyéről nézi, hanem belülről, történelméből, nemzeti hagyományaiból
és eszményeiből igyekszik megérteni: a szellemét keresi.
Jellemző, hogy a szerző ismételten Aviláról beszél, sőt Avilában tartózkodik, s
egyetlen szót sem ejt a keresztény misztika és a spanyol irodalom gyöngyéről,
Nagy Szent Teréziáról, akit pedig az európai szellemtörténetben is kiváltságos
hely illet meg. Azután – hogy jelen dolgokról beszéljünk – csak elmarasztaló
szavai vannak a társadalmi helyzetről, amelyért közvetve az Egyházat is felelőssé
teszi, s nem tud semmit katolikus csoportok szociális gondolkodásról és magatartásról. Ezzel szemben célzatosan beszél az Egyház és a fasiszta kormány együttműködéséről, minduntalan bántó „antiklerikális” és a hagyományosan komoly
erkölcsi felfogást gúnyoló megjegyzéseket tesz, s még a Szentatyát sem kíméli
meg egy ironikus megjegyzéstől, mintha a barcelonai Eucharisztikus Kongreszszusnak nem éppen az lett volna egyik ki nem mondott célja, hogy katolikus
(egyetemes) levegőt és a szociális megújulás sürgetését vigye Spanyolországba.
Persze ezekről tájékozódni kellene, mielőtt az ember egy-egy csípős megjegyzést
megengedne magának!
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Ami a munkásság nyomorát illeti, némi gazdasági és politikai tájékozódás
könnyen felvilágosíthatná a szerzőt arról, hogy eltekintve Franco „milliomos”
tábornokaitól – ha valóban vannak ilyenek, sajnos, nem elszigetelt jelenség, s azt
hiszem, demokratikusabb országokban is előfordul – Spanyolország súlyos gazdasági helyzete miatt kik a felelősek. Azok a képmutató nyugati nagyhatalmak,
amelyek gazdasági blokád alá vetették Spanyolországot, s ma sem értik meg az u.
n. csatlós-államok sorsából, hogy Franco tábornok igenis a kommunizmustól
mentette meg országát s vele együtt Európát (legalább is a harmincas években).
Természetesen a keresztény elveket követő politikai gondolkodás szelleme is
megköveteli a hatalom fokozatos demokratizálódását, de nem a felelőtlen elemek
és szellemek elszabadítását. Vajjon mért „tapad Franco kezéhez vér?” Talán nem
azért, mert meg kellett büntetnie azokat, akik az ártatlanok vérének ontását
kezdték? Olvassák el ezzel kapcsolatban a Katolikus Szemle karácsonyi számában
Regina Garcia-nak, a polgárháború folyamán megtért kommunista vezetőnőnek
önvallomását és azt, amit Kun Béla spanyolországi szerepéről mond. Tudom jól,
hogy voltak a nemzetiek részéről is túlkapások, de az Egyház
Martyrologiumában sok ezer a száma azoknak a spanyol keresztényeknek, akiket
nem Francoért, hanem hitükért végeztek ki a „köztársaságiak”. A cikk írója a
„véreskezű Franco”-t emlegetve, természetesen ezekről is megfeledkezett.

Róma

Hegyi Márton

BIKICH GÁBOR VÁLASZA
A Látóhatár szerkesztősége helyet adott válaszomnak. Szívességével nem a magam védelmében élek, hiszen aki nyilvánosan szól, nyilvánosan ítéltetik, nem
egyszer felületesen és elfogultan. Hegyi Márton levele azonban nemcsak ellenem
irányul, hanem a Látóhatár ellen is, mintha „Spanyolországi Útiképeim” közlése
az emigráció kétes irodalmi áradatából oly biztatóan felbukkanó folyóirat homlokára végkép rásütné a kommunizmus bélyegét. Azt hiszem, nem árt leszögezni,
hogy a Látóhatár akkor sem lenne kommunista, ha az én írásom az lett volna
benne. Ez a folyóirat nem propaganda-szócső. Bátran megengedheti, sőt, tartozik magának és olvasóinak azzal, hogy szellemi nagykorúakhoz szóljon, akiket –
emberi értelmük és ítéletük birtokában – csak a bátran föltárt tények és nézetek
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sokfélesége oktathat s üdíthet. A Látóhatárt a marxista és más fanatikus folyóiratoktól éppen az különbözteti meg, hogy semmiről sincs kizárólagos, dogmatikus véleménye. Nem birtokosa az igazságnak, hanem keresője és szomjazója.
Írásom Hegyi Márton szerint „olyan egyoldalú..., hogy a budapesti rádióba is
beengedné a kommunista cenzúra”. Első megjegyzésem erre az, hogy a levélíró
nem olvas figyelmesen. Útiképeim végső és félre nem érthető tanulsága – meg is
róttak érte a baloldalon –, hogy Franco diktatúrája nem ér fel a kommunista
gépállam borzalmaival. Leszögeztem azonban azt is, hogy e relatív előny ki nem
elégít. Mert – és ez a második ok, amely a túlzott elfogultság vádja alól fölment –
, egyoldalú én csak akkor lehetnék, ha a kommunizmus karmaiból kimenekedvén, tehát világosan döntve e kérdésben, most már mindörökre beérném a kommunista diktatúra bírálatával. A kommunisták vallásos rajongók. A tényeket nem
veszik figyelembe, s ha magukat a pravoszláv megalázkodás „önkritikájától” nem
is kímélhetik, pártjukat a bírálat szelétől is óvják s igazában csak az ellenfél hibáit
szabad észrevenniök. Minket egyedül az különböztethet meg tőlük, ha a viszonylag szabadabb világot sem tétovázunk vizsgálat tárgyává tenni. Mindez olyan
magától értetődő, hogy szinte szégyenlem leírni. Csak annyit még erről, hogy a
kommunisták, igazi ellenségüket a mindig szabadságra törő emberi lélekben
ismerve fel, még ellenfeleik nyílt és bátor bírálóit sem szeretik. Legalább is erre
vall, hogy minden csatlós-államban először azokat tették el láb alól, akik a hitleri
elnyomással is szembeszállottak.
Kifogásolja Hegyi Márton, hogy Aviláról szólva nem szólok e város nagy szülöttjéről, Szent Terézről. Ha csak félannyira szereti és csodálja a misztikus költészet e jeles művelőjét, mint jómagam, megértem szomorúságát. Szemrehányása
mégis oly képtelen és banális, mintha, mondjuk, abban marasztalna el, hogy
Kiskőrös mai helyzetéről szólva Petőfi Sándorról nem beszélek. Útiképeimben,
mint a cím is elárulja, elsősorban úti élményeket igyekeztem papírra vetni. Nem
az én hibám, s ha jellemző, hát nem reám, hogy Avila kegyes lakói inkább bankigazgató- rokonukat emlegették, mint irodalmi és vallásos múltjuk e nagyszerű nőalakját.
Franco és a spanyol felső klérus fegyvertárs viszonyát Hegyi Márton sem cáfolja. Csak azt fájlalja, hogy én „célzatosan” emlegetem. Nem tudom azonban,
miért bántja ez, ha Franco csakugyan nem felelős Spanyolország mai szomorú
helyzetéért, sőt, Európát mentette meg a kommunizmustól. Valószínűleg, mert
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erről ő sincs meggyőződve. Hiába teszi, következetesen idézőjelbe a köztársasági
jelzőt, ha Franco ellenségeiről beszél. Mindenki tudja, hogy a spanyol köztársaság ügye a szabadság és emberiesség szent ügye volt, mely a világ jobb szellemeit
Hemingway-től Koestierig és Malraux-tól Stephen Spenderig táborába hívta. A
kommunisták, mint mindenütt, ahol zavar és háború van, természetesen megjelentek. Ahogyan ott van a kezük a mai gyarmati háborúkban. De állíthatjuk e
tiszta lelkiismerettel, hogy a kommunisták közreműködése azt bizonyítja, hogy
Afrikában és egyebütt a gyarmatosítóknak van igazuk?
A polgárháborúnak tudtommal is sok papi mártírja volt. A spanyol lélek akár
jobb, akár baloldalon könnyen válik vérontó tömegszenvedély martalékává. Csak
azt ne kutassuk, hogy ki kezdte a gyilkolást. Bizonyára az egyháznak is sok sérelme van. Valakinek azonban egyszer meg kell szakítania a bosszú és viszontbosszú láncolatát – és kitől várhatnók az ehhez szükséges szellemi fegyelmet és
megértést, ha nem a szeretet vallásának lemondásban edzett hivatásos képviselőitől? Hegyi Márton szerint Franco bűnösöket büntetett meg. Én nem vagyok
pap, de a földből vétetettek önbíráskodását csak bosszúnak nevezhetem, és sohasem fogom megérteni, hogyan állhat Krisztus egyháza a bosszúállók oldalán.
Ami a spanyol nép mai szegénységét illeti, elsősorban Spanyolország terméketlenségéről beszélhetett volna. Az igazságosabb elosztást azonban így is követelnie kéne. Ehelyett azt vágja fejemhez, hogy demokratikus államban is lehetnek
milliomos tábornokok. Vannak is. Csak ott a közlegények sem járnak rongyosan.
Hogy a „képmutató” nyugati államok blokádja miatt lenne olyan szegény Spanyolország? A nyugati államok lelkiismerete valóban nem lehet tiszta Spanyolországgal szemben. Főként, mert eltűrték, hogy Hitler és Mussolini megnyerje
Franco háborúját. Az ő bűnük, hogy a köztársaságiakat egyedül Moszkva támogatta. Hogy Franco megmentette volna Európát a kommunizmustól? Minden
botnak végén feje, mint Pázmány mondotta. A francia kommunista párt legnagyobb szövetségese például ma Franco. Az ő visszaélései vonják el az érzékenyebb francia szellemek figyelmét a távolabbi Szovjetunió gazságairól. Ily közvetett szolgálatot Hitler is tett Sztálinnak. Nem gondol néha Hegyi Márton arra,
hová lett volna az egyház tekintélye, ha Franco szövetségeseivel, Hitlerrel és
Mussolinival is együttműködik?

Bikich Gábor
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1954.2
LÁTOGATÁS KANADÁBAN
Le Havre-ban szálltam hajóra. Az utasok többsége kanadai volt. A papírvizsgálat
után az étkezésbeosztást intéző hajótiszt megkérdezte, hogy a napi háromszori
étkezést kiknek a társaságában óhajtom elfogyasztani. Francia és angol, katolikus
és protestáns asztalok között választhattam. Kissé meglepett a felekezettel kapcsolatban feltett kérdés. A hajótiszt látva megrökönyödésemet, azt felelte, hogy a
felekezethez való tartozásnak óriási szerepe van Kanadában.
Rövid habozás után francia nyelvű katolikus asztal mellett döntöttem. Az asztalnál nyolcan ültünk. Hat pap – közülük kettő egyetemi tanár a québeci Laval
egyetemen –, és egy ugyancsak québeci világi egyetemi tanár volt az asztaltársam.
A bemutatkozás után azonnal a kérdések tömegét kaptam. Mindszenty bíboros
felöl érdeklődtek. Él-e még? Hol van? Igaz-e, hogy a templomokat bezárták?
Igaz-e a magyar papság ellenállása? Igaz-e, hogy a püspöki kar tagjai ÁVOőrizet alatt állnak? Úgy záporoztak a kérdések, mintha tanúként hallgattak volna
ki egy nagy politikai perben.
Később a szokásos társasjátékot játszottuk. Kit ismernek asztaltársaim a magyar írók közül, kit én a kanadaiak közül? Petőfit mind a heten ismerték. Ketten
ismerték Zilahy Lajos nevét, hála a Dukayak nagy sikerének. Hárman Mikes
Györgyöt. Szerintük nincs olyan városi ember, aki ne olvasta volna a „How to be
an alien” és „How to scrape skies” című könyvét. Szégyenkezve vallottam be,
hogy én csak két kanadai íróról hallottam: Stephen Leacockról („Son Sushine
Sketches of a Little Town” egyik gyöngye a humorista irodalomnak) és Francais
Louis Hémonról, kinek Marié Chapdeleine-jét Franciaországban olvastam. A
szerző nem kanadai, de tekintettel a hosszú kanadai tartózkodására, Kanada teljesen kisajátította magának.
Quebecben szálltunk partra. A város a Szent Lőrinc-folyó két oldalán, magas
sziklafalakon épült. Asztaltársaim körülvesznek és a számomra szokatlan régi
franciaságukkal ismertetik Quebec rövid történetét. Az egyik pap szerint Quebec
megtestesítője a régi XVII. századbeli Franciaországnak. De talán szó szerint
fogom idézni: „Modern idők izgalmai közepette meg tudtuk tartani a mértéket, a
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régi Franciaország valódi levegőjét, anélkül, hogy a haladás eszméit feláldoztuk
volna. Az új és régi tökéletes harmóniában olvad össze nálunk.”
Sokat beszéltek a québeci egyetem egyik büszkeségéről, a magyar származású
Kolnay Aurél-ról, aki a québeci egyetem társadalomtudományi tanára. Állandó
harcban áll az egyetem katolikus papi vezetőségével. Ö az örök ellenzék, az
advocatus diaboli, Anatole France Bergeret professzora.
Rövid québeci tartózkodásom alatt megnéztem a történelmi nevezetességű
Hotel Frontenac-ot, a Canadian Pacific Railway 1100 szobás luxushoteljét. Itt
találkozott Churchill Roosevelt-tel 1943-ban.
Quebecből a híres Pacific vasúttal utaztam Montrealba. Ezen az útvonalon az
átlagsebesség az óránkénti 50 kilométert sem éri el. Állítólag az alapépítmények
gyengesége miatt. Kanadában az útkereszteződéseknél nincsen sorompó. A kereszteződés előtt pár száz méterrel nemcsak a mozdonyon lévő sziréna szólal
meg, de a fűtő valami harangszerű alkotmányt is mozgásba hoz és így az útkereszteződéseken szirénázás és harangzúgás közben megyünk át.
Az étkezőkocsiban sok szó esik az emigránsokról. Asztaltársaim, akik ezúttal
angolul beszéltek és protestánsok voltak, felhívták figyelmemet, hogy Kanada
legjobb orvosai magyarok. Messze vidékről Torontóba járnak a betegek, ahol
már egész kis magyar orvoskolónia rendel. Igen jól megy a soruk és miután Kanadában vagyunk, azonnal számokat is közöltek. Átlagjövedelmük eléri a havi
2000 dollárt.
Montrealban állítólag 8000 magyar él. Csak állítólag, mert Kanadában nincsen bejelentési kötelezettség, még a szállodai vendég sem köteles a nevét megadni.
Házigazdáim Montrealba való érkezésem utáni napon kivittek
bungalowjukba, amely a várostól 100 kilométerre, a Lac Echo mellett fekszik.
Ha Finnországot az ezer tó országának hívják, úgy Kanadát jogosan hívhatnák a
millió tó országának. Eddig másfélmillió tavat térképeztek fel, de köztudomású,
hogy Kanada északi részén még óriási fel nem mért területek vannak. A Lac
Echo a legszebb hely, amelyet eddig láttam. Talán az erdélyi Szent Anna tóhoz
lehet hasonlítani. Szálfaerdőben fekszik. A csend tökéletes. A Floridába telelni
induló vadlibák és vadkacsák hajnali gágogása az egyetlen életjel. Az erdő tele
van szürke mókussal. Szkunkszot, vidrát, hódot is lehet találni.
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Házigazdám felesége holland. A második világháborút Budapesten vészelte
át. Háza tele volt német hadifogságból megszökött holland és angol katonatiszttel, akiket ő szöktetett tovább Keletre. Sokat utazott, remekül ismeri egész Európát. Azt magyarázta nekem a hosszú esti beszélgetések alkalmával, hogy aki
nem élt Kanadában, az nem ismeri az élet édességét.
A weekend gyorsan véget ért. Újra Montrealban vagyok. Az újságok tele vannak álláskínáló hirdetésekkel. Érdekelt, hogy valóban olyan könnyű-e elhelyezkedni. Bementem az egyik állami munkaközvetítő hivatalba. A hivatalnok, akinek elmondottam, hogy Magyarországon ügyvéd voltam, és Franciaországban is
az ott megszerzett jogi diplomámmal keresem kenyerem, azt tanácsolta, hogy ezt
hallgassam el. Próbáljak valami könyvelői állást szerezni, amíg jól megismerkedem a helyi viszonyokkal. Figyelmeztetett a kanadai életkor-komplexre. A 40 év
felettieknek erősen fiatalanítaniok kell magukat. Írást sehol sem kérnek. Mindenki annyi éves, amennyinek vallja magát. Percek alatt 10 évet fiatalodtam. A
kapott címek alapján 8–10 helyen próbálkoztam. Heti 40 dollárért gyorsan el
lehet helyezkedni. Ennyi kell különben egy személynek a megélhetéshez.
Montreal a templomok városa: „La vilié aux clochers dans la verdure”. A legrégibb temploma a Notre-Dame. A szentek szobrai előtt nem gyertyák, hanem
villanymécsesek világítanak. A jámbor imádkozók bedobnak egy 10 centest és
akkor 30 percig pislákol a vörös mécsesben a kis villanykörte. Ha egy dollárt dob
be – nagyban minden olcsóbb –, teljes napig. Külön perselyek vannak azok részére, akik a purgatóriumban szenvedő lelkekért imádkoznak. A templom bejáratánál kis kék színű nyomtatványt osztogatnak, segítségül a nem teljesen jártas
imádkozóknak. A nyomtatványon különböző rovatok vannak. Egy párat felsorolok: imádkozás ... pénzügyi segélyért, üzleti sikerért, annak érdekében, hogy a
szomszéddal jó viszonyban legyek, hogy katolikus girl friend-el vagy ha lány
vagyok, katolikus boy friend-el hozzon össze a sors. A nyomtatványban azután
csak jelet kell tenni a kért rovatba, bedobni a szent előtt lévő gyűjtőszekrénybe és
kiegészíteni a hívő anyagi viszonyaihoz mért pénzdarabbal.
Montrealnak két egyeteme van. A katolikus francia Université de Montreal és
a protestáns angol MacGill Egyetem. A legnagyobb meglepetés a tanárok nagy
száma volt. A katolikus egyetemen az 1952–53.tanévben beiratkozott 11.104
hallgatóra 2.292 tanár jutott. Igaz, hogy a kanadai egyetemi tanár fogalma nem
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egészen azonos az európai tanár fogalmával. Kanadában a tanársegédet is tanárnak hívják.
A montreali CBC rádió 15 nyelven sugározza műsorát. A vasfüggöny mögöttiek részére orosz, ukrán, szlovák és cseh nyelven. Az egyik vezetővel, Don Mac
Gillel hosszan beszélgettem egy magyar műsor lehetőségéről. Itt is, mint annyi
mindenben, a kezdeményezés hiányzik.
Esti előadás a missziós nővéreknél. A Yuccon vidékéről visszatért szerzetes
meséli, hogy egy prémvadász telepet látogatott meg, ahol az eszkimók nemcsak
vele, de egymás között is jiddisül beszéltek. Íme a rejtély megfejtése: kizáróan
prémkereskedők vetődtek el hozzájuk. Azoknak a nyelve, a jiddis, annyira megtetszett nekik, hogy megtanulták.
Egyik este Dr. Párkány Frigyesnél vacsoráztam. Egyike azoknak a kanadai állampolgároknak, akihez volt honfitársai nem fordulhatnak olyan kéréssel, amit
nem teljesít azonnal.
Kanada fővárosában, Ottawában az emigrációs minisztérium egyik főnőkével
beszélgettem. A bevándorlási kvótát állítólag a közeljövőben újra csökkenteni
fogják, mert idő kell, hogy az ország megeméssze a túlságosan sok new-comert.
Egyébként felhívja figyelmemet Landori Éva magyar festőművésznő kiállítására.
Újabb magyar siker.
Hamilton Kanada egyik nehézipari központja. 3000 magyar él a városban.
Kanadában itt van a legtöbb kommunista: számuk eléri a dolgozók egy százalékát(!).

Paris

Dr. Berki Zoltán

ADALÉK BARTÓK BÉLA ÉLETÉHEZ
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár szemleírója, Halsey Stevens, „The Life and Music of Béla Bartók”
című könyvéről írva megjegyzi, hogy a szerző Bartók 6 vonósnégyesét emeli ki,
mint a mester legkiválóbb alkotását. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el egy
régi emlékemet.
Bartók Béla Lugoson volt két napra 1923-ban. Édesapámnál, Janovitz Bélánál teázott és muzsikált, dr. Willer József, a későbbi Magyar Párt titkára és buka19

resti magyar képviselő kíséretében, mikor levél érkezett weimari tanáromtól,
Prof. Róbert Reitz-tól, a hegedű azóta elhalálozott neves mesterétől, melyben azt
írja, hogy együttesével éppen egy Bartók vonósnégyest gyakorol, és hogy mennyi
bajuk van a ritmussal, menynyit kell számolniok. Azonnal társaslapon válaszoltunk neki, melyre Bartók a következőt írta: „Nicht zahlen muss man, sondern
meine Musik lieben ... dann wird sie auf einmal ganz einfach,”

Granada

Benedek Alice

JÁSZI ÉS A VALLÁS
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Mint a „Látóhatár” régi olvasója nagy érdeklődéssel követtem Jászi Oszkár folytatólagos tanulmányát a dunavölgyi federációról. Nagy műveltségével, tudományos módszerével és tanulságos tapasztalatainak felhasználásával kitűnő képet
festett a dunai federáció kudarcáról. Az idősebb generáció jól ismeri Jászi felfogását a filozófia, a társadalomtudomány és a politika különféle kérdéseiben. Éppen ezért megütközést keltett egy Jeruzsálemben kiadott és Szentföldi Könyvtárnak nevezett füzet cikke Jászi tanulmányával kapcsolatban. A füzet szerkesztője
Jászi Oszkárt ateistának nevezi. Érthetetlennek tartja, hogy Jászi „ateista” létére
mégis „megbékélt legnagyobb ellenségével, a katolicizmussal” és vallásos elemekre, isteni akaratra, a federáció keresztény jellegére hivatkozik. A szerző tudatlanságáról tesz tanúságot, amikor Jászit ateizmussal vádolja. A füzet izraeli olvasói
közül biztosan sokan ismerik Jászit és tudják, hogy sohasem volt ateista. Pályája
kezdetén vonzódott Herbert Spencer és Comte pozitivizmusához, de ennek
semmi köze sincs az ateizmushoz. Köztudomású, hogy Darwin és Spencer többször visszautasította az ateizmus vádját. Jászi felismerte a pozitivizmus sekélyes
oldalát és egyre inkább a Durkheim iskola tanítását fogadta el a vallási erők alapvető jelentőségéről. A jeruzsálemi lap alaposan összezavarja ezeket a dolgokat.
Egyenesen rágalomba torkollik az a megjegyzése, hogy a federalizmus keresztény
gyökereinek hangsúlyozásával a katolicizmust akarta kiengesztelni. Sokan vagyunk, akik közvetlen tapasztalatból tudjuk, hogy Jászi nem volt a katolikus vallás ellensége, politikai támadásait nem a katolikus egyház ellen intézte, de kizárólag annak hatalmi és feudális szerkezete ellen. Ennek legteljesebb bizonyítéka
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– a tanuk még élnek –, hogy Prohászka Ottokárral és Giesswein Sándorral
mindvégig szoros összeköttetésben állott. Politikai-kulturális akcióikban többször támogatták egymást, mivel a két egyházi férfiú szociális katolicizmust akart.
Éppen ilyen alaptalan Jászi „szélsőséges politikai beállítottságáról” szóló kitétel is. Ismerjük programját. Nagyon szerény és óvatos volt. Amit követelt, minimuma annak, amivel Magyarországot meg lehetett volna menteni.

New York

Dr. Fekete Sándor

NÉHÁNY SZÓ A JÁSZI CIKKHEZ
Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Látóhatár novemberi száma rendkívül érdekes volt számomra. Elsősorban és
mindenekfelett Jászi remek írása, amely tömören, valósággal klasszikus
koncipitással és bámulatra méltó tárgyilagossággal foglalja össze a történteket –
és nem kendőzi a cseh és magyar radikalizmus végzetes tévedéseit. „A gazdasági
marxizmus kikerülhetetlenül az államtotalitarizmusba vezet.” – ezt írom én is
1920 óta, ahol lehet és ahogy lehet szakadatlanul. Nekem is volt dolgom mind
Benessel, mind Masarykkal – és nézetem róluk kedvezőtlenebb, mint Jászié.
Masaryk maga fejtette ki nekem 1922-ben Svájcban, hogy ő a magyaroknak,
illetve Horthynak adandó népszövetségi kölcsönt támogatja és pedig azért, mert
a Horthy-rezsim megerősödése Magyarországon Csehország érdeke, minthogy
egy demokratikus magyar respublika ellenállhatatlan vonzóerőt gyakorolna a
csehszlovákiai magyar paraszti és zsidó kisebbségekre ...

Cordoba

Benedek Károly
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1954.3
HONEGGER BARTÓK BÉLÁRÓL
Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Látóhatár-ban számon tartott Bartók-irodalmat szabadjon még egy könyvvel
kiegészítenem. 1949-ben jelent meg Páris-ban, a Richard Masse kiadásában
Serge Moreux francia zeneesztétikus könyve „Béla Bartók, sa vie, ses oeuvres,
son langage” címmel. Ez Bartók első teljes életrajza. A könyvhöz Artúr Honegger irt előszót. Érdemes tudni, miképp gondolkodott és mit írt ez a nagy zeneszerző a magyar lángelméről:
„1911-ben, Zürichben találkoztam először Bartók Bélával. Akkor még az ottani zenekonzervatórium hallgatója voltam. A Tonkünstlerfest hangversenyének
egyik próbáján leült mellém csendesen és szerényen: finom metszésű arcáról fény
és világosság áradt. A zenekar munkáját figyelte. Amikor az egyik műsorszámnak
vége lett, fellépett a dobogóra s belekezdett Zongorára és Zenekarra írt Rapszódiájának próbájába. A zongoraszólamot ő maga játszotta. Első csapásra belekápráztam azokba az új hangszínekbe, amelyeket e szerzemény ritmusélete sugárzott
magából. Ez a rapszódia nem hasonlított azokra a régi zenei művekre, amelyek
ugyanezt a nevet viselték, s olyan bőséggel szerepeltek a hegedűsök műsorában.
Nemsokára alkalmam volt megismerni a zongorára írt „Bagatelleket” (Op.
6.). Szégyenlem, de e szerzemény hangjának csodálatos merészsége zavarba ejtett. Később mégis megbarátkoztam lassanként a nagy magyar zeneszerző műveivel és a „Második vonósnégyestől” a „Muzsiká”- ig „vonós és ütőhangszerekre”
csodálatom mindegyre nagyobb lett iránta. A második vonósnégyest nyomban
megjelenése után hangról hangra tanulmányoztuk át: Yvonne Giraud,
Delgrange, Darius Milhaud, meg én. Nem ment akadálytalanul, mert a mű nagyon nehéz: minket azonban az utolsó kottafejéig rendkívül érdekelt. Ettől kezdve mi, fiatal muzsikusok, figyelemmel kísértük Bartók működését s egy-egy művének bemutatása – amilyen ritka, olyan fontos eseménye volt művészi tanulmányainknak.
A zene-esztétikusok általában egyetértenek abban, hogy Schönbergben és
Stravinszkyben jelentkezett az a visszahatás, amelyet a Debussy után következő
időszak idézett fel a zene fejlődésében. S rajtuk kívül talán Satle Erikben is. Az
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én véleményem szerint Bartók Béla az, aki Schönberggel és Stravinszkyvel együtt
jelenti a jelen nemzedék zenei forradalmát. Ha nem is olyan közvetlenül és ragyogóan, mint Stravinszky, s nem oly dogmatikusan, mint Schönberg: de hármójuk között muzsikusnak ő a legbensőségesebb s ő az, akinek fejlődését a legállandóbb és legrendszeresebb erőfeszítés röpítette előre.
Hajlama különlegesen késztette arra, hogy olyan műveket alkosson, amelyeket tiszta muzsikának szoktunk nevezni. Ilyenek a négyesek, a szonáták, zongoradarabok és kis zenekarra írt szerzemények. Ez a művészi hajlama tette nevét
elválaszthatatlanná azokétól, akik maradandó módon foglalkoztak az új zene
problémáival, ha nem is olyan hatással, mint Schönberg vagy Stravinszky. Bizonyos, hogy művei nem ragadnak meg az első hallásra, mert értelmük meghaladja
a közönséges felfogó képességet. Ritmikájuk rendkívüli finomsága, amely valamennyinek közös tulajdonsága, előadójukat olyan végtelen pontosságra kényszeríti,
amilyet a klasszikus zene nem kíván meg okvetlenül. A legkülönbözőbb mértékek váltakozása, amely gyakran igen nagy gyorsasággal is párosul, nemcsak az
előadótól kíván megfeszített figyelmet, hanem műveinek hallgatóitól is, akiket
változatosságuk rendszerint meglep és gyakran zavarba is ejt. Ez a sajátságos
ritmika, amely túllépett a klasszikus zene keretein, leggyakoribb oka annak a
szemrehányásnak, hogy Bartók műveiből hiányzik a ritmus, vagy teljesen áldozatául esik a dinamikai elemeknek. Ez a szemrehányás azonban egyáltalán nincs
helyén Bartók műveivel szemben, mert belső kiegyensúlyozásuk olyan szilárd,
hogy minden ellenvetésre feltétlenül meggyőző hatásuk van. Sohasem keltik fel
senkiben azt a kellemetlen benyomást, hogy szerzőjük megelégszik valamilyen
kísérletezéssel vagy pusztán technikai hatással. És valamennyiből olyan túlgazdag
temperamentum hevessége árad, amely tele van lelkesedéssel, szívbéli melegséggel és az ihlet bensőségével, emelkedettségével és nemességével.
Bartók zenei kifejezésmódja különböző elemeknek: harmóniáknak, ritmusoknak és melódiáknak művészi összetétele. Ha ezeknek az elemeknek egyike vagy
másika néhány oldalon túlsúlyba is jut, nem gátolja meg a többieket abban, hogy
sorra kerüljenek és vezető szerephez jussanak. Talán ebben a szintézisben jelentkezik legragyogóbban Bartók zsenije.”
„Serge Moreux könyve”, mondja tovább Artúr Honegger, mélységes tanulmány Bartók műveiről és a bartóki esztétikáról. Megismerteti velünk Bartókot,
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akit Franciaországban még nem ismernek, és nem értékelnek eléggé, mert nem
fogták még fel jelentőségét. Azt remélem ettől a könyvtől, hogy meg fogja sokszorozni Bartók műveinek előadásait, s több alkalmunk lesz, mint eddig, megismernünk, megcsodálnunk és megszeretnünk ennek a nagy és hatalmas muzsikusnak ragyogó művészetét.”
Ezzel a mondattal fejezte be Honegger Serge Moreux könyvéhez írt előszavát. Maga Serge Moreux ezt az ajánlást írta a könyve elé:
„Hódolattal nemzetük életereje és lelki nagysága iránt, magyar barátaimnak
írtam ezt a könyvet, valakiről, aki egyike volt köztük a legnagyobb embereknek s
számunkra a legragyogóbb példaképeknek: Bartók Béláról írtam, a magyar nemzet muzsikusáról és minden nemzet tanítómesteréről!

Buenos Aires

Mezey Sándor

SCHÖPFLIN ÉS A PÁRTTÖRTÉNET
Tisztelt Szerkesztőség!
Schöpflin Gyula „Az Illegális Kommunista Párt Magyarországon” című közleményben igyekszik a háború előtti kommunista pártot komoly mozgalomként
beállítani, ami a valóságnak nem felel meg.
Az illegális kommunista párt háború előtti legfőbb irányítója Hetényi Imre
akkori rendőrfőkapitány helyettes, a rendőri politikai osztály vezetője volt Az
akkori politikai iránynak állandóan szüksége volt valami okra, hogy a munkásság
politikai és szakszervezeti mozgalmát működésében akadályozza. Hetényi gondoskodott arról, hogy bizonyos időközökben lefogjanak egy sejtet és azzal igazolja az ellenforradalmi rendszer rendszabályait.
Minden sejtben bent volt egy tag a rendőrségtől, egy tag a katona politikai
osztálytól és két-három futóbolond. Engedték a sejtet tevékenykedni, sőt ellátták
sokszorosító készülékekkel is, és amikor szükség volt, akkor, mint egy üvegházi
növényt levágták. Erre hideglelést kapott a nyárspolgár és hálás volt Hetényinek,
aki ezt a borzasztó veszedelmet elhárította és most már nyugodtan aludhatott.
Én a Főváros Közigazgatási Bizottságában, amelynek a rendőrfőkapitány is
tagja volt, többször szóvá tettem ezt a tevékenységet és rámutattam arra, hogy a
lefogottaknál talált sokszorosító készülékek mind egyformák és egy cégtől valók.
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A Szakszervezetekben és a Szociáldemokrata Pártban is voltak kísérletek és
alakultak sejtek, de ezeket Szakasits Antal, aki ezekkel a megfigyelésekkel volt
megbízva, nyomban felfedezte és sokszor eltúlozta jelentőségüket.
Voltak ilyen kísérletek a festőknél és amikor egy ülésen szemtelenül viselkedtek, a jelenlévők kidobták őket. A bányászoknál csak egy ízben kísérelték meg,
de megállapítást nyert, hogy azt a bányatulajdonosok támogatták és megnyertek
egy tisztviselőt erre, akit sikkasztásért elbocsátottak a szakszervezetből és feljelentették.
A szakszervezeti választmánynál volt néhány egyén, akik bolsevista propagandát próbáltak kifejteni. Az építőmunkások egyik képviselője, Fodor, ismételten
ily irányban szólalt fel, azzal a céllal, hogy a rendőri besúgók jelentsék, milyen
gyanús felszólalás hangzott el. Egy ilyen felszólalásra válaszolva azt mondtam
Fodornak, hogy felszólalásából nem tudom megállapítani, hogy rendőrkém-e
vagy kommunista, rábízom, döntse el, melyiket választja. Ezt az egyént a saját
szakszervezete kizárta, mert mint alvállalkozó a munkásokat agyonhajszolta.
Később Budapest alpolgármestere lett. Ságvári egy idegbeteg fiatalember volt,
aki állandóan harcban állt az ifjúmunkások szervezetével. A beépített sejtek kellő
időben kicsalták Zugliget-be és előre felfegyverezték magukat az ellenállásra,
amire csak egy ilyen félbolondot tudtak felhasználni. Ságvári ellenállt és lelőtték,
a többi csak nézte. Ez volt a nagy esemény és Hetényiéket elhalmozták dicséretekkel. Persze, mi tudtuk, hogy a rendőrség rendezte az egészet.
Vági István rendőr-besúgó volt Madzsar Józsefhez hasonlóan, aki, ha lefogták, arisztokrata hölgyek segítségével szabadult ki. Vágiról Bethlen beszélt egy
ízben Vázsonyinak és elmondta, hogy a szociáldemokrata pártot belülről fogja
szétmorzsolni és ezt a szerepet Vági végzi. Vázsonyi nyomban figyelmeztetett,
mire a pártvezetőség rövidesen elintézte Vágit.
Nagy merészség kell ahhoz, hogy minden ellenzéki írót most kommunista
felfogásúnak tüntessenek fel. Lehet, hogy volt ilyen is, de a legtöbbje távol állt a
kommunistáktól. Épp oly merészség kell ahhoz, hogy az 1930. szeptember 1-i
tüntetést kisajátítsák, ahol egész szerepük annyi volt, hogy a városligeti
Weingruber pavilon pár asztalát összetörték.
A pártvezetőségben is voltak egyesek, akik kacérkodtak ezekkel a sejtekkel és
1943-ban Szakasitsot is lefogták. Lefogtak egy sejtet, akik az első fenyegetésre
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bevallották, hogy előtte való este megkötötték Szakasits-csal az „egyezséget”. Ezt
az írást meg is találták Szakasits útmutatása alapján íróasztalában. Ugyanakkor
megtalálták az ankarai Secret Service levelét, amelyben válaszolnak Szakasits
felkínálkozására és utasításokat küldenek. Ezzel kapcsolatban egy diplomata
feleségét halálra ítélték és csak az utolsó percben kapott kegyelmet. Később az
angolok egy német kémmel kicserélték. Ez az eljárás megmagyarázza Szakasits
későbbi aljasságait, akit annakidején csak a zsidótörvények miatt nem lehetett
kidobni.
Természetesen ez az egész kérdés nem intézhető el egy cikkben, de én tanúja
voltam ezeknek az eseményeknek és hiba lett volna véleményemet elhallgatni.

New York

Peyer Károly

HENDRIK DE MAN
Tisztelt Szerkesztő Ür!
A Látóhatár múlt számában b.gy. Hendrik de Man emlékirataival foglalkozott és
Németh Lászlót, Veres Pétert és Bibó Istvánt említette, mint akik Magyarországon de Man-ról írtak. Legtöbbet és legalaposabban az 1944-ben vagy 1945-ben
valahol elpusztított Bort Dezső írt de Man-ról nálunk. Szerény keresetének –
úgy emlékszem, ügynökösködésböl élt – jórészét de Man-t propagáló füzetek
kiadására fordította. Nem értettem vele egyet – de adjuk meg neki az elégtételt,
hogy megemlítsük nevét e témával kapcsolatban.

New York

Major Róbert

AZ ÁLLAM JOGAIRÓL
Tekintetes Szerkesztőség!
A Látóhatár márciusi számában Ravasz Károly Horváth Barna könyvével kapcsolatban ezt írja: „Érdekes, hogy azok, akik természetesnek veszik, hogy a „demokratikus” állam beleszólhasson abba, hogy valaki hány cukrot tehet a kávéjába,
fel vannak háborodva, ha az állam nem csak generaliter, hanem individualiter is
fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy valaki állampolgár-e vagy
sem.”
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Nem tartom természetesnek, de felháborítónak sem érzem, ha például háború
idején, nem lévén elég cukor az országban, a kormány hogy cukorhalmozásnak,
árfelhajtásnak és láncolásnak elejét vegye, előírja – (nem individualiter, hanem
igenis generáliter!) –, hogy bármely állampolgár mennyi cukrot vásárolhat magának hetenként. Individuális jogaim abbeli megrövidülése, hogy nem
főzögethetek magamnak tetszésem szerint cukorszirupot, mikor a munkás gyermeke generaliter angolkóros lesz, mert szervezete nem jut cukorhoz – elviselhető. (Bár elvileg nem helyeslem.)
Ellenben igenis felháborodva tiltakozom az ellen, hogy az állam individualiter
bármely becsületes embernek kénye-kedve szerint bármely órában kivehesse a
szájából jól megérdemelt mindennapi kenyerét, kiüthesse őt sokéves hivatalából,
lehetetlenné tehesse utazását külföldre, otttartózkodását, vagy családjához való
hazatérését avval, hogy minden további nélkül kijelenti, miszerint Negyvennyolcas János vagy Hatvanhetes József Fasiszta Kúnó vagy Szocialista Árpád, Zsidó
Móric vagy Szókimondó Csaba folyó hó harmincadikától fogva individualiter
megszűnik magyar ember lenni; nem választó többé és nem választható: nem
tölthet be közhivatalt és nem kaphat útlevelet... szóval tegnapról-mára apái földjén előkelő idegenné változott.
Nem tagadom, hogy ez a „szuverén” jog államkormányzati szempontból kényelmet jelent. Mert milyen jóleső lett volna, nemde Áchim L. Andrást, Justh
Gyulát vagy Garami Ernőt... sőt akár Désy Zoltánt a Lukács László pénzügyminiszter úr őexcellenciájának suvasztásait leleplező cikke után egyszerűen kitoloncoltatni az országból, mint nem kívánatos idegent. Örök kár, nemde, hogy a
ferencjózsefi „reakció”-nak nem volt ilyen jó dolga! Neki nem. A dicső emlékezetű Horthy-kormányzatnak volt fenntartva, hogy a Le Vernet-ben gyötrődő
magyarok közül magas tetszése szerint válogassa ki, hogy melyiket méltóztatik
legkegyelmesebb pártfogásába venni és elismerni magyarnak. Hogy melyiknek ad
passzust Budapestre és melyiknek – a marseillei gázvonatra. Bocsássa meg a szerző, ha felháborodom – mert a halottak már nem háborodhatnak fel. Az akkori
Vichy-i követségi tanácsos, mikor Le Vernet-ből e célra kapott néhány napos
szabadságra rendőri felügyelet alatt elbocsátva, skorbutosan, siketen, reszkető
tagokkal megálltam előtte Vichyben a luxushotelben, az üldözöttet, ki nem védekezhetett semmi inzultus ellen, pökhendi módon avval fogadta, hogy „Csúnya
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madár az, aki a saját fészkébe randit” és „Becsületes embernek tartsam-e az olyat,
akit saját hazája nem ismer el magyarnak?” ...
Ellentétben a szerzővel, nem tartom „kétségtelennek”, hogy a magyar államnak joga lenne „loyalitást kikényszeríteni és illoyalitást megtorolni”. Nem tartom
annak, mert hiszem és vallom, hogy (egy ismert amerikai iparkapitány szavát
idézve) „You cannot buy loyalty” –a hűséget nem lehet kikényszeríteni. És nem
tartom annak, mert negyvenéves keserves tapasztalatból tudom, hogy „loyalitás” a
gyakorlatban a mindenkori kormányprogramul támogatását, illoyalitás pedig a
szabad bírálatot, az önkény és a törvénytelenség elleni tiltakozást jelenti.
Valóban – az a „csúnya madár” voltam, aki a„saját fészkébe randit”. Vajjon a
Vichy-i tanácsos úr jelenlegi számkivetettségében az a „szép madár-e”, aki Rákosi Mátyást dicsőíti? – tekintve hogy az ő fészkében ma Rákosi Mátyás van birtokon belül... ugyanolyan törvényesen, mint tegnap nemzetes nagybányai Horthy
Miklós uram, nemde.
Hódie mihi – cras tibi! Ne adjunk semminő kormánynak jogot, büntetlen állampolgárokat „kényszeríteni” ... Experto Credo!

Cordoba

Benedek Károly

RAVASZ KÁROLY MEGJEGYZÉSE:
Egyet értek Benedek Károllyal abban, hogy a mindenkori magyar kormány –
akár van erre joga, akár nincs – ne gyötörje polgárait és ne fossza meg őket állampolgárságuktól. Ennek azonban kevés köze a közjoghoz, mely a kormányzás
kereteivel, nem pedig tartalmával foglalkozik.
Természetes, hogy ha az államnak joga van hadat viselni és az egyik polgárt a
halálba küldeni, akkor joga van ahhoz is, hogy a másik polgárnak megszabja a
cukoradagját. A kérdés az, hogy milyen síkon vitatkozunk, az egyén és közösség
viszonyát megszabó társadalom-etika sikján-e vagy a de lege lata közjog síkján.
Azt azonban fenntartom, hogy ha valaki az állam jogát az egyén szabadságjogainak ezen két korlátozására elismeri, akkor logikátlan, hogy ne fogadja el az állam
döntését, hogy kit tekint állampolgárának.
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Ebben a kérdésben különben a levélíró tájékozatlan. Soha semmilyen magyar
kormányzat nem fosztott meg állampolgárságuktól se csoportosan se egyénileg
otthontartózkodó magyar állampolgárokat.
Megértem, hogy Benedek Károly nem tud felindulás nélkül visszaemlékezni
le Vemet-i és Vichy-i élményeire. Meg kell bocsátania ha mégis azt mondom,
hogy amit ír logikátlan. A hazával szemben a loyalitást megtagadni, de védelmet
elvárni épp olyan logikátlan, mint ha az állam valakitől megtagadja a védelmet,
de loyalitását elvárja. Amikor ezt írom, távol áll tőlem, hogy a Vichy-i magyar
követség eljárását – vagy azokét, akiknek utasítására a külképviselet eljár –, mentsem, viszont nincs olyan közjog, mely az egyénre bízná azt, hogy az állammal
szembeni jogai és kötelességei közül tetszése szerint válogasson.
A cukoradagolással kapcsolatban még csak ennyit: az hogy valaki ne
fözögethessen magának cukorszirupot, mikor a munkás gyermeke angolkóros
lesz, mert szervezete nem jut cukorhoz, jövedelemelosztási probléma, melyet a
gyökerénél kell megoldani, nem pedig élelmiszerjegyek kibocsátásával korrigálni.

Ravasz Károly
MÉGEGYSZER: JÁSZI ÉS A VALLÁS
Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Látóhatár márciusi számában Jászi és a vallás címen dr. Fekete Sándor (New
York) foglalkozik a Szentföldi Könyvtárban megjelent észrevételeimmel. Hálás
köszönetét mondok Fekete Sándornak a felvilágosításokért, de főleg az erőteljes
kiállásért Jászi mellett. Ezt ugyanis különösen méltányolom én, aki éppen a vallás
kérdésében szélsőségesen „jobboldali” beállítottságú vagyok, ennek ellenére megértő tisztelője Jászinak. Ebből azonban önként adódik, hogy amit dr. Fekete
Jászi-nál folyamatosnak, egyenletesnek, pozitívnak tart, az az én véleményem
szerint törés, elhajlás, ateizmus. Legalább is relatíve. Dr. Fekete szerint „Jászi
nem volt a katolikus vallás ellensége, politikai támadásait nem a katolikus egyház
ellen intézte, de kizárólag annak hatalmi és feudális szerkezete ellen.” Ez a katolikus egyház, de a judaizmus szerint is a quod erat demonstrandumot jelenti.

Jeruzsálem

Dr. Stein Artúr
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(A kérdésre legközelebb visszatérünk. Szerk.)
LEVÉL KÍNÁBÓL

Tisztelt Szerkesztőség, hálásan köszöntöm kedves mindannyiukat. Nem kis
ajándékban részesültem, amikor nagyon előkelő és nagyon tartalmas, magas
színvonalú folyóiratot elküldték hozzánk, a messze Kínába, ahová az ádáz vörös
gyűlölet és a pokoli eszmék még nem tudtak elhatolni. En mint a Szalézi-rend
tagja huszonhárom éve működöm itt, a szegény ifjúság körében. Az itt átvonuló
magyar jezsuita atyák nagyon szívesen olvasták a Látóhatárt. Kérem, legyenek
jók továbbra is megörvendeztetni a lappal. Az érte járó összeget valamilyen formában majd elintézzük.
Imáimmal kérem a jó Isten bőséges áldását önfeláldozó munkájukra. Maradtam sok-sok hálával:

Macao, (Mong Há), Kína

Kapczár József

A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Veress Sándor új szinfóniáját március 15-én mutatták be Minneapolisban. Az
amerikai zenei kritika nagy elismeréssel és lelkesedéssel írt a jelentős műről. A
Melos című német zenei folyóirat márciusi számában a neves német zenekritikus, Eric Doflein nagy tanulmányban méltatja Veress Sándor munkásságát, kiemelve művészetének egyetemes jellegét és európaiságát.
*
Fricsay Ferenc karnagy, a Látóhatár Társaság tagja, európai hangversenykörútja során Londonban, Stuttgartban és Münchenben vezényelte a RIAS zenekarát. A nagysikerű hangversenykörút minden állomásán Bartók művei is szerepeltek a műsoron.
*
Borsody István a Nemzetközi Parasztunió New-Yorkban megjelenő közlönyébe cikket írt ,,March Fifteen – The Hungarian National Holiday” címmel.
Borsody a University of Colorado kiadásában megjelenő Journal ol Central European Affairs-ben Horthy Miklós emlékiratait és Kertész István könyvét ismertette.
*
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Jászi Oszkár Oberlin-i otthonában emlékiratain dolgozik.
*
Reményi József, clevelandi egyetemi tanár a Modern Language Journal nevű
amerikai folyóiratba érdekes tanulmányt írt Gyulai Pálról. Az Intersection téli
számában Ady Endrét ismertette.
*
Cs. Szabó László és Szabó Zoltán, a Látóhatár Baráti Társaságának alapítása
óta ügyvezetői, lemondtak a Társaságban és a Látóhatár szerkesztőbizottságában
viselt tisztségükről. A lap háromtagú szerkesztőbizottsága ezáltal megszűnt. A
Látóhatár Baráti Társaság ügyvezetője Borsody István. Kérjük tagjainkat, hogy
minden a Társasággal kapcsolatos ügyben forduljanak hozzá. (Címe: South
Street, Litchfield, Conn. USA.)
*
A Látóhatár Társasághoz újabban csatlakozott Mezőfy László.
*
Kérjük a Látóhatár Társaság tagjait, hogy publikációikról és bármilyen fontosabb kulturális tevékenységükről szíveskedjenek Borbándi Gyulát, a Látóhatár
főmunkatársát értesíteni, hogy arról a Társaság híreiben tagjainkat és lapunk
olvasóit tájékoztathassuk.
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1954.4
KRITIKA HÁROM ÍRÁSRÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
Most olvastam el a Látóhatár márciusi számát. Érdekes és stimuláló, sokszor
ellentmondásra is: de változatosságban és színvonalban egyaránt kitűnő.
Vámos vezércikkét nem szeretem. A hegeli keret-től (ellentmondások, stb.)
irtózom, és optimizmusát a hazai fiatalságot illetően nem osztom. Egyáltalán
nem értem, hogy lehet a jövőben „szembefordulni” azzal, ami az író szerint is
már megsemmisült. Ezt az érvet még hegeli alapon is meg lehet cáfolni, hiszen a
„szintézis” magában foglalja – állítólag – az egymással szembenálló oldalak értékes tulajdonságait. De mivel én sem Hegelben, sem semmiféle egyenes vonalú
történelmi haladásban eleve nem hiszek, inkább csak azt mondanám, hogy lehetetlen lesz, mondjuk 10-15 év múlva (legyünk optimisták) egy felszabadult Magyarországon olyan embert találni, aki még egyáltalán érdemesen emlékezni tud
az 1939 előtti időkre. Erre csak az emigráns soha-felejteni-nem-tudó agya képes.
A „szembefordulás” pedig a totalitárius kommunizmus, a vulgár marxizmus
maszlaga, a „népi” jelszavak hazugsága ellen fog történni, amely végeredményben
nem fog csak úgy egyszerűen eltűnni a lelkekből a Vörös Hadsereg kivonulásával
vagy leveretésével. Az eckhardttibori álmok nem fognak valóra válni, de azoknak
rettegése sem, akik ezeknek a valóra válásától félnek. Mindezek emigráns politikai irrealitások.
Viszont egy felszabadulás utáni lelki és szellemi újjászületésnél szükség lesz
régi és új értékekre, mindenre, ami beilleszthető a nyugati civilizáció
„mainstream”-jébe. Teljesen elködösítő az olyan gondolkodás, amely szerint az
u.n. „fiatalság” (soha sem értettem meg, hogy tulajdonképpen ez alatt mi értendő, hiszen az emberek szubjektíve nem éreznek, sőt objektíve sem viselkednek
éveik száma szerint, vannak örökifjú ötvenesek és megvénült húszévesek, vannak
bölcs huszonötévesek és kamasz-szerűen doktriner, elvakult hatvanévesek) azáltal, hogy aktívan részt vett az „életben”, dolgozott fontos pozíciókban. 45-ben és
később, ezáltal megnyílt előtte az új Birodalom, a szellemi érvényesülés paradicsoma. Vámos, bár Németországban él, teljesen alábecsüli a totalitárius társadalom elbutító, mérgező, elfásító hatását, amelyhez képest a Horthy rendszer
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egészséges, ózondús fenyőerdő; pedig én már 17 éves koromban ösztönösen is
éreztem a Horthy-korszak fojtogató neo-barokk légkörét. Tavaly nyáron sok
német intellektüellel beszéltem, anti-nácik és volt nácik; közvetlen közelről érezhettem, mit jelent a szellemi embernek egy totalitárius rendszer és hogyan érzi
magát utána. Amellett állítom, hogy szellemi téren a politikai következményeiben barbárabb nácizmus kevésbé tudott rombolni, mint a „kultúráért lelkesedő”
sztálinizmus. Azok, akik főleg negatívok, sohasem tudnak annyira rombolni,
mint azok, akik a pozitív mérget oktroálják rá az értelmiségre. Azt pedig még az
egyébként igen érdekes és értékes Milosznak sem hiszem el, hogy 10-15 év után
fiatal értelmiségi, a Vasfüggönyön túl, még képes lesz tudatos kettősségre, hanem inkább a Loreley-i halászt követve, „halb zog sie ihm, halb sank er hin”
sorsára fog jutni, anélkül persze, hogy egyes kivételektől eltekintve, fanatikusává
válnék a sztálinizmus malenkovi variánsának.
Cs. Szabó antológiáját igen jelentős teljesítménynek tartom. Az az érzésem,
hogy Bikich kritikájából nem ezt a benyomást kapja az olvasó. Abszolút „helyességet” egy költő megítélésében nem lehet elvárni, ez nevetséges, szinte totalitárius premissza. A politikai nézet és viselkedés igenis rendkívül fontos, hiszen költőink nagy része valamilyen módon állást foglalt politikai elméletekhez, sőt sokszor a napi politikához is. Az az érzésem, hogy Bikich polémikus szemléje mellé
egy másik, pozitívabb kellett volna. Azt sem szeretem Bikichnél, hogy a költőt,
mint olyat, szentnek és sérthetetlennek tartja. Ez nevetséges. Az írástudó értéke
éppen abban áll, hogy nagyszerűt és magasztost, de rombolót és egyenesen gonoszt is tud teremteni. A rossz költő elítélendő esztétikai szempontból, a jó költő, aki a nyugati civilizáció „main- stream”-je ellen foglal állást, etikai szempontból.
Borbándi cikke Lukács Györgyről tele van kis és nagy hibákkal, amelyeket felületességgel tudok csak magyarázni. Pl.: „... az egész háborút Budapesten tölti,
ahova 1916 végén tért vissza véglegesen.” Avagy: „legfeljebb rossz szociális lelkiismerete”. De ezenfelül is milyen naiv kijelentés, hogy Lukács „osztályhelyzetéből” kifolyólag nem lehetett kommunista. Ebből az ember azt venné, hogy
Borbándi maga is elég naiv módon szippantotta fel a marxizmust. Hiszen Marx,
Engels és sok más marxista intellektüel vezető nem volt proletár, és nem is állítják a marxisták, hogy minden középosztálybeli, vagy akár kapitalista fiatal
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intellektüel okvetlenül védelmébe veszi a kapitalizmust. Pont ellenkezőleg a tézis
az, hogy a „filozófus” akárhonnét is jöjjön, a tudás fájáról eszik, és ezáltal nyilvánul meg előtte az „igazság”, a „történelmi törvényszerűség” és a „proletárosztály”
missziója. Különös, hogy még a mai fiatalok sem tudják levetkőztetni ezeket a
vulgármarxista sallangokat és kifejezéseket. Talán, ha kevésbé állana az ilyen
benyomások alatt Borbándi, akkor azt is meg tudta volna magyarázni, hogy
Hendrik de Man miért lett náci társutas, vagy próbált azzá lenni. Ez nem is
olyan elképzelhetetlen vagy megmagyarázhatatlan, bár nem olvastam, de Man
memoárjait. Éppen azért mert de Man is annyira be volt ágyazva a Hegel-Marx
gondolatvilágba, az óriási hitleri történelmi fordulatot sem tudta másképpen
látni, mint „történelmi igazságszolgáltatást”. Weltgeschichte ist ja das
Weltgericht! Persze ez részemről csak találgatás. Lehet, hogy egészen más, személyes okok játszottak közre (véletlenül ismertem úgy 1936 körül Londonban de
Man fiát, aki Degrelle-fasiszta volt, bár ez talán nincs összefüggésben apja későbbi viselkedésével) de Man különös pálfordulásában, de az, hogy képes volt ezt
szép szólamokkal racionalizálni, ennek mégis az átkozott hegeli történetszemlélet az oka.

Oberlin, USA.

G. A. L.

A LUKÁCS ÜGY
Tisztelt Szerkesztőség!
Rendkívül nagy érdeklődéssel olvastam Borbándi Gyula tanulmányát Lukács
Györgyről. Ezzel kapcsolatban hadd említsem meg, hogy egy jónevű szalonkommunista holland író, Theun de Vries egyik könyvében leírja Lukács Györgygyel folytatott beszélgetését arról a vitáról, amely körülötte annak idején folyt.
Theun de Vries kétszer járt Magyarországon: 1948- ban és 1952-ben. Második
látogatását „Levend Hongarije” (Élő Magyarország) című könyvecskéjében írta
meg.
Theun de Vries többek között ezeket írja: Az élet minden terét átfogó nagy
szociális és szellemi átalakulás volt a Lukács professzorral folytatott beszélgetés
témája. Az Akadémia ülései és sok más elkötelezettségei közepette sem feledkezett el rólam és így meginvitált, akárcsak három évvel ezelőtt, elragadó lakásába a
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Duna- parton. Lukácsné gondoskodott kávéról és süteményről. Beszélgettünk az
én munkásságomról is. Néhány megjegyzést tett könyveimre vonatkozóan. Azután szóba hoztam Révaival folytatott vitáját, amely Magyar- országon, de különösen külföldön sok haragos nyelvet mozgásba hozott. Elmeséltem neki, hogy
egy „szocialista” holland egyetemi tanár könyvet írt a kommunizmusról és abban
azt állítja, hogy Lukács „a nagy marxista” a vita után kegyvesztett lett.
Lukács csóválta a fejét. A következőket válaszolta: „A Révaival folytatott vitából igen sokat tanultam. Révai rendkívül finom és az irodalomban jól tájékozott
szellem, aki művészeti életünket kiválóan kormányozza. Az teljesen igaz, hogy az
irodalomszemléletben a mai szovjet irodalom fejlődését nem szabad elhanyagolni. És én szívesen elismerem, hogy szemléletem mindenekelőtt visszatekintő
volt, mivel egy csomó történelmi tévedést kellett felszámolnom. De a fiatal művészek nemcsak a múlt irodalmát kell hogy ismerjék, hanem alaposan meg kell
tanulniok, hogy mi a jövő irodalmának, a szocialista realizmusnak az alappillére.
Viszont nem szabad elfelejteni, hogy én már öreg vagyok és az orosz nyelvet sem
ismerem elég alaposan. Ezért nem tudok elolvasni minden szovjet regényt. Ne
felejtsük el azt sem, hogy az egyetemen esztétikai előadásokat kell tartanom és
mindemellett egy más probléma is foglalkoztat. Az öreg realista Hoffmann fantáziáinak hátterét szeretném megmutatni.”
Lukácsné erőteljesen és helyeslőén bólintgatott: „Igen, a vita nem volt valami
szerencsés. Ez a Révain kívül a vitába beleavatkozókat illeti. Az, ahogy Fagyejev
megtámadta az uramat, nem volt elég tapintatos. Fagyejev elfelejtette, hogy mi
magyar környezetben éltünk Moszkvában és az uram a klasszikus német irodalom szellemében nőtt fel.”
Lukács legyintett: „Fagyejev azóta ezt már lovagiasan elismerte. Ő ugyanis az
egész támadással csak annyit akart, hogy az egymással ellenkező álláspontok
megnyilvánuljanak. Csak hát ez nem történt mindig szerencsésen.”
Végezetül hadd jegyezzem meg, hogy de Vries szerint Lukács nem említette
előtte Rudas nevét.

Kampen, Hollandia

Komjáthy Aladár
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VÁLASZ PEYER KÁROLYNAK
Tisztelt Szerkesztőség! Senki nem vonhatja kétségbe, hogy Peyer Károly a
magyar baloldalon egyike volt azoknak, akik mindvégig következetesen szemben
állottak a kommunistákkal. Nagy kár azonban, hogy ez az állásfoglalása – mint
ez tanulmányomra tett megjegyzéseiből kitűnik – erősen érzelmi alapokon nyugszik.
Tanulmányom során mindvégig hangsúlyoztam a magyar kommunista mozgalom szűk szekta-jellegét, valamint a besúgók és provokátorok bomlasztó szerepét. De azt állítani, hogy a MKP egyedül a rendőrség kreatúrája volt: nem felel
meg a valóságnak.
A kommunista mozgalomnak megvoltak a tárgyi alapjai a két háború közti
magyar társadalomban; ha szerepe nem is volt jelentékeny, azért nem utalható
egyszerűen az elmekórtan körébe. A kommunista mozgalom számos jóhiszemű
és értékes értelmiségit és munkást vonzott magához, s ezek közül nem egy, és
nem is kettő, életével fizetett forradalmi magatartásáért. Lehet, hogy kommunistának lenni abban az időben is tévedés volt; de nem volt szégyen.
Egy tárgyi helyreigazítás: Ságvári Endrét 1944 nyarán lőtték le a detektívek.
Hetényi akkor már nem volt a rendőrség élén; Peyer Károly pedig tudtommal
Mauthausenben szenvedett s így föltehető, hogy csak utólag hallott az epizódról.
Én a magam részéről igyekeztem olyan tárgyilagosan írni erről a kérdésről,
amennyire az emberileg lehetséges. Az elmúlt harminc év története ezt, úgy érzem, minden résztvevőtől megköveteli. Minden kommunista megmozdulást a
rendőri provokációk terére utalni nem kis mértékben a mai kommunista uralom
malmára hajtja a vizet, mint ezt többek közt a Rajk-per is bizonyítja. Ez pedig
nyilván nem szándéka Peyer Károlynak sem.

Somerset

Schöpílin Gyula

MADZSAR JÓZSEF SOHASEM VOLT RENDÖRBESÚGÓ
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár májusi számában, Schöpflin Gyula elleni polémiájában, Peyer
Károly egy odavetett félmondattal megjegyzi: ,,Vági István rendőr-besúgó volt
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Madzsar Józsefhez hasonlóan, aki, ha lefogták, arisztokrata hölgyek segítségével
szabadult ki.”
A Peyer-Schöpflin vita érdeméről nincs tudomásom, ellenben nagyon meglepett, hogy Peyer, aki komoly és lelkiismeretes politikus, ily könnyelműen állít
pellengérre egy halottat. Ezt a tévedését csak abból a szomorú bomlási korszakból tudom megérteni, amikor a levegő tele volt intrikákkal, besúgásokkal és rágalmakkal. Valóságos hélium omnium contra omnes volt ez a korszak.
Írott vagy egyéb közvetlen bizonyítékok hiányában, ezt a csúnya vádat csak a
megvádolt lelki alkatából és körülményeiből lehet megítélni. Én Madzsar Józsefet egész életén át közelről ismertem. Nagykárolyban együtt voltunk tanulók és
szoros összeköttetésünk az egyetemen és azután is megmaradt. Hogy később a
testvérhúgomat vette feleségül, ez sosem befolyásolt ítéletemben vele szemben.
Madzsar buzgó katholikus családból származott s hazafias szellemben nevelkedett. Mindig volt benne valami hajlandóság a szélső álláspontok felé. Mint diák,
harciasán katholikus volt, később az antí-alkoholizmus apostola lett, mint a híres
Forel professzor tanítványa. Sosem volt hivatásos politikus, inkább magába zárt
ember volt, erősen természettudományos érdeklődéssel. Mint egyetemi magántanár jó nevet szerzett magának. A Társadalomtudományi Társaságban és ennek
Szabad Iskolájában lelkesen közreműködött. Mint fogorvos, anyagilag teljesen
független volt, sőt gazdag ember lehetett volna, ha nagy ingyen praxisa nem
emészti fel jövedelme egy tetemes részét, de anyagi dolgokkal nagyon keveset
törődött. Ellenben őszintén rokonszenvezett úgy a radikális, mint a szocialista
mozgalmakkal. Végül, éppen a szóban forgó korszakban, Szabó Ervin legközelebbi köréhez tartozott, akinek éles kritikája, szindikalista alapon, a szociáldemokrata párt ellen ismeretes volt. Az októberi forradalom letörése után egy darabig Bécsben élt emigrációban, majd visszament Budapestre, de nem sokáig bírta
a reakciós atmoszférát és Oroszországba szökött Szegény ott pusztult el. Tragédiája részleteit sosem tudtuk meg. Mint egy közeli érdekelttől hallottam, a magyar kommunista vezérek megtagadták az információt. De annyi kétségtelennek
látszik, hogy új elvtársai vádolták be és ennek következtében száműzték a birodalom valamelyik zugába.
Ha Peyer Károly lesz szíves ezeket a lelki és környezeti tényeket átgondolni,
lehetetlen nem belátnia, hogy egy ilyen anyagilag és lelkileg szabad, eszmékért
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rajongó embernek, Szabó Ervin intimusának, semmi oka sem lehetett „rendőrbesúgóvá” válni. Ami a komisz mendemondákhoz hozzájárulhatott, az Madzsar
visszahúzódó és titokzatos természete lehetett. Örömet talált abban, ha ellenségeit ugrathatta. Egyszer mesélte nekem, hogy üldöztetése idején titkos leveleket
írt menedékhelyéről a kormány vezéreinek, elsősorban Bethlennek, melyekben
ironikus tanácsokkal figurázta ki őket.
Így pusztult el eredménytelenül egy nem közönséges szellemi és erkölcsi képességekkel megáldott ember. Szertelenségében és megváltási eszmék kergetésében elvesztette lelki egyensúlyát, de soha, egy percig sem szolgálta a rendőrséget
vagy egyéb hatalmakat. Igazi forradalmár volt, az orosz regények idealista típusából.

Oberlin, USA.

Jászi Oszkár

A REPUBLIKÁNUSOK EGYKOR ÉS MA
Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy érdeklődéssel olvastam Borsody István kitűnő tanulmányát a
McCarthyzmusról. Egyes republikánus politikusok vádaskodásaival kapcsolatban
eszembe jutott egy eset, amikor a kommunisták megítélése tekintetében a maitól
egészen eltérő magatartást tanúsítottak. 1943-ban történt – ha jól emlékszem –,
hogy a Roosevelt által vezetett demokrata kormány megtagadta egy
Schneiderman nevű kommunista polgárosítását. Roosevelték indokolása egyszerű
és rövid volt: Schneiderman kommunista és biztonsági szempontból aggályos
polgárosítása. A republikánusok az ügyet a demokraták elleni kampányra használták fel. A párt akkori vezetője és volt elnökjelöltje, Wendell Willkie,
Schneiderman mellé állt és panaszát a legfelső szövetségi bíróságnál is képviselte.
Sikerrel, mert a bíróság helyt adott a panasznak és Schneidermant a republikánusok tapsa közepette polgárosították.

Pittsburgh
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Vigh Pál

MÉG EGYSZER AZ ÁLLAM JOGAIRÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár legutóbbi számában levelemmel kapcsolatban Ravasz Károly
megjegyzi, hogy amit írtam logikátlan. „A hazával szemben a loyalitást megtagadni – írja –, de védelmet elvárni épp olyan logikátlan, mint ha az állam valakitől megtagadja a védelmet, de loyalitását elvárja.” A mondatban rejlő két állítás:
1) hogy megtagadtam a loyalitást Magyarországgal szemben és 2) hogy ezután
védelmet vártam el tőle, a valósággal szögesen ellenkezik. Sohasem tagadtam
meg az állampolgári hűséget hazámmal szemben és nem valaminő kegyet vagy
védelmet vártam el a magyar kormányzattól, de útlevelem meghosszabbítását,
hogy a francia gyűjtőtáborból hazamehessek.
Ám honnan vette R. K. az „illoyalitásomra” vonatkozó feltevést? Minden
rosszakarat nélkül úgy okoskodott, mint a vichyi követség, hogy nem lehet becsületes ember az, „akit saját hazája nem ismer el magyarnak”. Ravasz Károlynak
saját példája bizonyíthatja, mily könnyen sütheti rá a kormány önkénye bármely
tisztességes emberre a becstelenség bélyegét, ha a tételes törvény erre szabad
kezet enged neki.
Nem kívánok álmaimban sem visszaemlékezni boldogult Kmetty Károly közjogi oktatásaira és nem érzem magamat hivatottnak meddő szakvitába bocsátkozni cikk szerzőjével jogállamok és jogállatok fölött. A Magyarok Világszövetségének jelmondatát vallom. „Mindenki magyar, aki magyarnak érzi és vallja
magát.” Nem állítottam soha (mint a szerző imputálja!), hogy az egyén tetszése
szerint válogathat állampolgári kötelességei között. (Jogai között igen, mert senki
sem köteles élni a jogaival.) Nem vonom kétségbe a törvényes országgyűlés jogát,
hogy tételes törvényben taxatíve állapítsa meg a jövőre vonatkozóan az állampolgárság feltételeit, de tiltakozom mindennemű visszamenőleges törvény ellen,
mert az egyszerűen jogfosztás. így semminő kormányzatnak sem vélem megadhatni a diszkrecionális jogot, hogy tényleges magyar állampolgárokat egy tollvonással hontalan földönfutókká tegyen. A hűtlenség büntetése a független bíróság
hatáskörébe tartozik. Az állampolgári jogok gyakorlásának időleges felfüggesztése szerepelhet a szankciók között – de a fennálló állampolgárság egyoldalú megszűntetése nem. Mint ahogy az egyén sem szűntetheti meg magyar állampolgárságát tetszése szerint, hanem ahhoz a kötelékből való elbocsáttatás kívántatik.
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Mindezt nem először van alkalmam elmondani. A magyar közjog nem ismerte az állampolgári jogok elkobzását. De 1921-ben az É.M.E. (Ébredő Magyarok
Egyesülete) már ugyanilyen argumentumokkal vetette fel a kérdést, azt követelve, hogy a „zsidóbérenceket” és az „Alliance Israélite Universelle alattomos ügynökeit” akik, mint Hatvany Lajos, Ignotus, Jászi, Szende, Lovászy Márton s
több más között e sorok írója külföldön mocskolják szeretett hazánkat, egy új
törvénnyel állampolgárságuktól megfosztani lehessen. Ez akkor nem sikerült.
Hitlernek kellett eljönnie, hogy eljuthassunk idáig, s a kommunisták természetesen folytatják e gyakorlatot.
Ami végül a mindennapi cukrunkat illeti – Ravasz Károllyal ellentétben nem
tartom természetesnek, hogy pusztán azért, mert kormánynak joga van a törvényes országgyűlés megkérdezése illetve felhatalmazása alapján hadat viselni, ebből kifolyólag most már ahhoz is joga kell legyen, hogy az állampolgárok cukoradagját szabja meg. Viszont teljesen egyetértek vele abban, hogy a szociális problémát nem élelmiszerjegyek nyomtatása útján kell megoldani.

Cordoba

Benedek Károly

BÁTORÍTÓ SZAVAK EGY OLVASÓTÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
Mindig derülök, mikor egyes szélsőjobboldali emigrációs lapokban a tudatlanság és tehetetlenség dühödt kirohanásait olvasom a Látóhatár ellen. Az egyik
például – mert Borbándi Gyula történetesen Lukács Györgyöt választja témául,
vagy Molnár József a Horthy korszakról mond bírálatot, avagy a lap Erdélyi József mai verseit mutatja be dokumentumként –, kommunista érzelmekkel és a
népi demokrácia iránti rokonszenvvel vádolja a Látóhatárt. Minthogy érvekkel
nem bírják, ostoba jelzőkkel és gyanúsításokkal illetik a lapot. Ismét szokássá vált
az a régi és Nyugaton idegen gyakorlat, hogy ami nem tetszik, az gyanús, és aki
liberális, progresszív vagy radikális nézeteket vall, az valószínűleg a kommunistákkal cimborál. Reméltük, hogy vége annak a kornak a magyar társadalom életében, amikor úgy lehetett harcolni, hogy lekommunistáztuk vagy lefasisztáztuk
egymást.
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Kérem, ne törődjenek a támadásokkal. Sok olvasójuknak a véleménye, hogy
bármi történjék is, emelt fővel járhatnak a világban.

Hamburg

Palotás Sándor

A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Nagy Ferenc volt miniszterelnök, a Látóhatár Társaság alapító tagja a Japán
Külügyi Társaság meghívására hat hetes előadó körutat tett Japánban. Nagy Ferenc a Látóhatár legközelebbi számában beszámol tapasztalatairól és megfigyeléseiről.
*
Köves Imre figyelemreméltó tanulmányt írt „Liberation for What?" címen a
Nemzetközi Parasztunió havi közlönyébe
*
Veress Sándor II. szonátáját adta elő Lengyel Gabriella és Attila legutóbbi
németországi és hollandiai hangversenyén. Lengyel Attila a párisi rádióban Veress Táncait játszotta.
*
Hatvány Bertalan alapító tag, a kiváló történész, elkészült „Az ember tökéletesedése a történelem tükrében” című tanulmányával. A tanulmányból egy részletet közlünk lapunk következő számában.
*
Auer Pál cikkét, amelyet a genfi konferencia alkalmával írt, első oldalon közölte a „Journal de Geneve” május 22-i száma.
*
Horváth Béla és Tábori Pál alapító tagok részt vettek a nemzetközi PEN
Klub amszterdami kongresszusán.
*
Révffy László sportújságíró, alapító tag, több angol lapba feltűnést keltő cikket írt az angol labdarúgás válságáról.
*
Molnár József nagyobb szabású tanulmányon dolgozik, amely a magyar mezőgazdaság és a parasztság mai helyzetét tárgyalja.
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*
Az Amerikában negyedévenként megjelenő Books Abroad mindegyik számában részletes ismertetést közöl a Látóhatárban megjelent irodalmi tanulmányokról és cikkekről.
*
A Látóhatár Baráti Társaságának új alapító tagjai: Cséplő Jenő, Derecskey
Károly, Gergely Tibor és Tábori Pál.
*
Kérjük a Látóhatár Társaság tagjait, hogy publikációikról és bármilyen fontosabb kulturális tevékenységükről szíveskedjenek Borbándi Gyulát, a Látóhatár
főmunkatársát értesíteni, hogy arról a Társaság tagjait és lapunk olvasóit tájékoztathassuk.
Kérjük továbbá azokat az alapító tagokat, akik alapító tagsági hozzájárulásukat még nem vagy csak részben fizették ki, juttassák el lehetőleg minél előbb
hozzájárulási összegüket közvetlenül vagy a Látóhatár szerkesztősége útján a
Társaság ügyvezetőjéhez. A Látóhatár Baráti Társaság ügyvezetője Borsody István (cime: South Street, Litchfield, Conn. USA.).
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1954.5
JUST BÉLA HALÁLA
Just Béla halála után néhány nappal a Látóhatár szerkesztője a következő levelet kapta a Mallorcán élő magyar újságírótól, László Istvántól.
A sors úgy hozta magával, hogy mától új lakója van a pálmai olajfákkal körülvett temetőnek: Just Béla. Ott alussza örök álmát a rőtes földben, tisztességgel
eltemetve, a halotti szentségek felvétele után.
Ideérkeztünk után pár nappal személyesen is felvettük vele a kapcsolatot. A
magánytól kissé megtört, de irodalmi ambícióiban töretlen embert találtunk.
Remete élete közel sem volt eseménytelen. Új regényen dolgozott, kiadókkal
levelezett. Az átutalások szépen jöttek és valahogy úgy festett, hogy közelesen
megvalósul régi álma: kis ház az észak felöl oltalmat jelentő Sierra Bourgesa alján, tengeri fenyők közepette, rálátással a Mediterranée-re.
Mindez semmivé foszlott. Béla két héttel ezelőtt tengeri sünre lépett. Édeskeveset törődött azzal, hogy időben kihúzza a tüskéket. Ismeretségünk harmadik
napján be kellett szállítani a klinikára. Tetézte a bajt, hogy gyönge tüdejével valamelyik nap keményen kellett a tengerár ellen eveznie és ráadásul meg is fázott.
Penicilinnel, streptomycinnel és ultraseptillel kezelték. Második látogatásunk
után realizáltam, hogy számol a Kaszással. Ekkor beszélgetésünk során felírta
kinnlevőségeit és közölte, hogy Párisban élő húgát kell értesíteni, ha valami komoly baja történne. Két napra rá halálán volt. A főorvos elmondotta, hogy a
lábán keletkezett gennyesedéshez mellhártya- vagy tüdőgyulladás járult és szíve
már nehezen küszködik az öt nap óta tartó magas lázzal.
Július 7-én, délután 1 órakor láttam utoljára. Szellemileg teljesen friss volt.
Kutyája, „Ádáz” után érdeklődött, egyik regénye olasz kiadásáról beszélt és a
leghatározottabban ellene volt annak, hogy állapota miatt bárkit is értesítsek.
Homlokát ekkor már kiverte a halálveríték. Egy óra múlva elvesztette eszméletét
és délután 4 órakor a mellette lévő kedves nővér lefogta a szemét. Dolores nővér
elmesélte, hogy nem tusakodott az életért. Sorsába belenyugodva, fájdalommentesen halt meg.
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A klinika által nyomban értesített és hatóságilag kijelölt gondnok számba vette ingóságait. Házát lezárták. Kutyáját egy szomszéd gondjaira bízták. „Ádáz”
azóta már el is bitangolt. Remélem visszajön, legalább éjszakára, őrizni a házat.
Őszintén sajnálom, hogy erről a napsütéses szigetről ilyen sötét eseményről
kell hírt adnom. Tolmácsolom Just Béla utolsó üdvözleteit Horváth Bélának,
Mikes Imrének és Neked. Mindhármotokról sokat beszélt és igen nagy melegséggel.

Mallorca, Los Pinos

László István

ERDÉLYI JÓZSEF ÉS A LÁTÓHATÁR
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár májusi számában egy kis történetem a német koncentrációs táborokról véletlenül Vámos Imrének Erdélyi Józsefről szóló tanulmánya mellé
került. Ennek nem örültem. Az olvasónak könnyen eszébe juthatott, hogy Erdélyi József valamikor együttműködött azokkal, akik százezreket veszejtettek el a
koncentrációs táborokban. Igen nagyra becsülöm Vámos Imrét, cikkének szerkezetet kitűnőnek tartom, mégis azt hiszem, jobb lett volna, ha nem írja meg. Szerintem nem volt szükség arra, hogy a Látóhatár ekként nyilatkozzék Erdélyi
Józsefről. Ilyen körülmények között a folyóirat értelmét veszti a száműzött magyar irodalomban. Ma, amikor egy Horthy Miklós arra vetemedik, hogy emlékiratokat merészel kibocsátani, Erdélyi József igazolása után mi következhet? A
kommunista nagyságok dicsőítése.
Nem vagyok hivatott Erdélyi költészetét megítélni, noha kételkedem értékében. Mit adhatott ő újkori irodalmunknak, amely Adyval és Babitscsal büszkélkedhet? Mindenesetre kétségtelennek tartom, hogy Erdélyit, múltjából megítélve, nem tarthatjuk egyébnek, mint egy sehonnai bitangnak. Kérdem, szabad-e
ünnepelnünk ezt az embert a Látóhatárban ugyanakkor, amikor az otthoni rendszer habozás nélkül fölkarolja? A kommunisták nem fognak csalódni benne,
mint ahogy a nyilasok sem csalódtak benne.
Ezek a szavaim nem szólnak sem a Látóhatár, sem Vámos Imre ellen. Csupán azért írtam, mert azt hiszem, hogy az ilyen nagy fontosságú kérdést jobban
meg kellett volna fontolnia egy komoly folyóiratnak.
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Ami Erdélyit illeti, véleményem az, hogy sokat meg lehet bocsátani annak,
aki múltját megbánja és új magatartásával vezeklését be is bizonyítja. Csak azt
kifogásolom, hogy örvendetes eseménynek mondjuk, ha a budapesti kormány
ismét alkalmat ad egy tehetséges, de jellemtelen költő további tevékenységére.
Majd az utókor megítéli, mit ért Erdélyi költészete. Jellemének megítélésére
már elegendő időnk volt.
Nem hiszem, hogy érdemes lenne küzdenünk azért a jövőért, amelyben Erdélyi Józsefnek és a hasonlóknak szerepük lehet. Sőt, inkább védekezni kell ellene.

Basel

László Károly

AZ ERDÉLYI VITÁHOZ
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Évtizedek óta külföldön élek, ami a magyar szellemi életben történik – és történt –, arról a Látóhatárból értesülök. Erdélyi József költészetét sem ismerem, az
a néhány vers, amit olvastam tőle – különösen az édesanyjáról szóló –, elsőrangú.
A tárgyi ismeretek híjján mégsem bátorkodom bírálatot mondani róla. Tanulmánya tehát nem azért tetszett olyan nagyon nekem. Hanem azért, mert volt
mersze igazat mondani. Azt az igazat, amelyet senki sem bátor megmondani.
Én nem tudom, hogy miért öröme minden olvasónak s esztétának, az írót
minden áron lehúzni magához – vagy maga alá? Miért akarnak minden írót
minden időben okvetlenül politikussá aljasítani?
Hogy Horatius titkos republikánus volt-e vagy Augustus tányérnyalója?
(Egyik sem: Horatius volt!) Hogy Jókai vagy Arany negyvennyolcas volt-e vagy
pecsovics? Negyvennyolcas és hatvanhetes magyarok egyforma joggal tarthatják
őket a magukénak, mint ahogy Adyból is nacionalisták és szocialisták, filoszemiták és antiszemiták (Margita!), egyazon könnyedséggel idézhetnek sorokat és
versszakokat téziseik védelmezésére. Az író a műveihez tartozik és a művein át az
emberiség egészéhez. Máshova nem!
Az író zászló a toronytetőn: repes és lobog, érzi a szelet, amit az utcán járó
ember még nem érez. Neki vihar, ami annak kicsiny szellő. Hogy Németh Andor kommunista volt-e? Vagy éppen József Attila, aki engem kínzott állandóan,
hogy vajjon csatlakozzék-e a kommunistákhoz? Hogy Erdélyi a Solymosi Eszter
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vérén is buzdult, mint az Ön tanulmányában olvasom? Bűnbánatot tartott, mint
ön írja. Az írónak nincs az a joga sem, amivel a politikusok különben sohasem
szoktak élni? Madridban, a polgárháború idején az ember napszállta után, ha
kiment, únos-úntalan beleütközött valami fegyveresekbe, akik mindjárt azt firtatták, hogy: „te ki vagy?...” De annyiféle egymást gyilkoló anarchista, szocdem,
kommunista, szindikalista frakció volt, hogy az ember sohasem tudhatta, hogy
mit mondjon. A leghelyesebb volt azt felelni: „Mi lennék? Világos, hogy a te
elvtársad vagyok!...” A baj az volna, ha Erdélyi azt mondaná: „Én rossz verseket
írtam...” Ez számit. A többi – semmiség!

Cordova

Benedek Károly

LEVÉL AZ ILLEGÁLIS KOMMUNISTA MOZGALOMRÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár májusi számában Peyer Károly Madzsar Józsefet rendőr besúgónak jellemezte, aki, „ha lefogták, arisztokrata hölgyek segítségével szabadult”.
Jászi professzor a Látóhatár júliusi számában megvédte Madzsar József emlékét. A negatívum ellenkezőjét végtelenül nehéz bizonyítani, s Jászi Oszkár emellett, mint írja, barátja és sógora Madzsar Józsefnek. Ez ad okot nekem arra, hogy
elmondjam utolsó emlékemet Madzsar Józsefről.
Az 1930-as évek közepe felé történt, hogy Madzsar József megjelent Kálnoki
Bedő Sándorral közös irodánkban. Fáradt, rossz hangulatban láttam a várószobában. Régen találkoztunk. Annak idején mint a Galilei kör fiatal tagja ismertem
meg és csodáltam tudását és lelkesedését, ahogy tanított minket. Akkor jókedvű
és barátságos volt. Újra bemutatkoztam neki és elbeszélgettünk a múltról. Említette, magánbeszélgetésre jött társamhoz. Valami rendkívülit éreztem meg magatartásában. Ez volt az oka, hogy távozása után megkérdeztem Bedő Sándortól,
mi van Madzsarral. Mondtam, mennyire becsülöm. Valami szokatlan, túlzott
szomorúságot tapasztaltam ma benne. Bedő szomorúan nézett rám: „Igazad van,
nagy tudású, túl lelkes, jó magyar ember, mi ezt is elüldözzük. Látod, ha a jó
Isten el akar veszejteni egy nemzetet, a vezetői eszét veszi el. Akik vezetőink
lehetnének, azokat kiüldözzük.”
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Bedő Sándor tapasztalt, ravasz, éles szemű székely volt, Bethlen István iskolatársa és belső jó barátja. Kizártnak tartom, hogy az utókor másnak lássa Madzsar
Józsefet, mint aminőnek Jászi Oszkár a barát és rokon, és Bedő Sándor, a tárgyilagos és konzervatív politikus.
Más kérdés az, amiről Peyer Károly Schöpflin Gyula cikke alapján beszél. Valóban kár nekünk a „kommunista illegalitás korszakáról” az emigrációban dicshimnuszt zengeni.
Ez a mozgalom 1943 végéig egészen jelentőség nélkül való volt. Az idegen
pénz mindig módot ad folyóiratok megjelentetésére, s arra, hogy ezekhez egyesek csatlakozzanak. Rákosi és Vas Zoltán tényleg működtek, szerepük azonban
rövid ideig tartott, túl sok embert nem gyűjtöttek maguk köré. A bánásmódot,
amiben a bíróság előtt, majd a börtönben részük volt, a ma otthon szenvedők
boldogan cserélnék fel.
1945 májusában beszélgettem Rákosi Mátyással. Mosolyogva említettem neki, hogy a pártjában több a náci, mint a bolsi. Ő is mosolyogva felelt: „Amikor
elkezdtük – mondta –, bevallom csak nyolcszázan voltunk. Most 700.000-re
szaporodtunk. Azt én is tudom, hogy sok köztük a volt náci. Mit csináljak? Majd
csak kizárjuk őket.”
Ebből a képből nem lehet valami nagy illegális kommunista mozgalom heroikus emlékét kovácsolni. Schöpflin Gyula jobban tette volna, ha ezt nem kísérli
meg.
Ezt azért jegyzem meg, mert meg kell állapítanom, hogy amikor Peyer Károly
levelében ezekre utalt, bölcsen járt el, még ha Madzsar József megítélésében
élesen tévedett.

London

Vészy Mátyás

AZ OKTÓBERI FORRADALOM HATÁSA A MŰVELŐDÉSRE
Mélyen tisztelt Kraus Úr!
Berlin, 1924. szeptember 24.
Lunacsarszkij közoktatásügyi népbiztosnak és az „Izvesztija” szerkesztőjének,
Stekloffnak szerkesztésében megjelenő legnagyobb moszkvai képes irodalmi
hetilap, a „Krasznaja Niva” nevében az alábbi kérelemmel fordulok önhöz:
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A ,,Krasznája Niva“” az októberi forradalom évfordulója alkalmából az irodalom és művészet kimagasló személyiségeihez körkérdést intéz annak megállapítására, mit tett az 1917-es októberi forradalom a világ művelődéséért. A kérdés
így hangzik:
Véleménye szerint miben áll az 1917-es orosz forradalom hatása és következménye a világ művelődése terén?
Tisztelettel kérem, szíveskedjék válaszolni a kérdésre. Válaszát 10-20 sorban,
lehetőleg fényképével és aláírásával együtt – amelyet szintén kinyomatunk – legkésőbb október 10-ig kérjük irodánkba. Szívességét előre is hálásan köszönjük és
reméljük, hogy válaszát hamarosan megkapjuk. Mély tisztelettel köszöntjük:

J. GAKIN
Mélyen Tisztelt Gakin Úr!

az „Izvesztija” és a „Krasznaja Niva” képviselője.

Bécs, 1924. október 4.

Az orosz forradalom hatása és következménye a világ művelődése terén, véleményem szerint, abban áll, hogy az orosz forradalom képviselői a művészet és
irodalom kiemelkedő személyiségeit felszólítják, hogy lehetőleg fényképük és
aláírásuk egyidejű megküldésével, tíz-húsz sorban, tehát teljesen a forradalom
előtti újságírás szellemében, írják meg véleményüket az orosz forradalom hatásáról és következményéről a világ művelődésében, amely valóban nem kíván több
helyet, mint az előírt tíz-húsz sort.

Tisztelettel:

KARL KRAUSS
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Jászi Oszkár ,,The Fight Against the Tyrant” című könyve, amelyen John
Lewis amerikai íróval 10 évig dolgozott, rövidesen megjelenik Amerikában.
*
Borsody István a Columbia egyetem kiadásában megjelenő Political Science
Quarterly-ben cikket irt Kállay Miklós emlékiratairól.
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*
Veress Sándor művei szerepeltek Lengyel Gabriella és Attila nyári hangversenyeinek műsorán.
*
Csorba István alapító tag több kanadai lapban és rádióműsorban időszerű politikai kérdésekről irt cikkeket, illetve tartott előadásokat
*
Reményi József egyetemi tanár több tanulmányt jelentetett meg amerikai irodalmi folyóiratokban. Jeles magyar írókat és költőket bemutató írásai nagy érdeklődést keltettek szakkörökben.
*
Az Amerikában negyedévenként megjelenő Books Abload idei számaiban is
részletesen ismertette a Látóhatárban megjelent irodalmi esszéket.
*
A budapesti Irodalmi Újság, a Magyar Írószövetség lapja augusztus 14-i vezércikke bírálja Márai Sándor írását és a Látóhatárt.
*
A Látóhatár Baráti Társaság ügyvezetőjének, Borsody Istvánnak új címe:
Pennsylvania College for Women, Woodland Road, Pittsburgh 32, Pa. USA.
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1954.6
GULYÁS PÁL VERSEIHEZ
Kedves Szerkesztő Uram, a Gulyás Pál-dokumentumok lenyomtatásába egy
kis tördelési hiba csúszott Nem értelemzavaró, csak elmossa az idézet határát:
nem lehet észrevenni, hol végződik. Az egész költemény – nem hosszú, második
strófácskájában, amelyet idéztem, a legnagyobb ars poeticák mellé állítható – így
hangzik:
A „SZÉP” VERS
(Versmíveseinkhez)

Mit suttogtok a sás közé midászi
álmokat?
Apolló a hátatok mögött szamárfület
mutat!
A vers legyen szálló pehely és zuhanó
parittya!
Akkor „szép” a vers, ha egy szellő
rezegteti és a halál hajítja.

S ha már hibaigazításban vagyunk! Én így írtam: „Ma sem tudnám máskép
fogalmazni”, s nyomtatásban ezt találtam: „Ma sem tudnám másként fogalmazni”. Ismét nem értelemzavaró hiba. Az én magyar nyelvemben azonban „másként” azt jelenti: „mintha más volnék”, „máskép” pedig ezt: „más módon”. Nem
mondom, hogy minden magyarul tudó köteles ezt a különbséget megérezni. Én
még érzem. S ma, számunkra, az ilyenfajta egyéni nyelvőrködésnek nagy értelme
lett. De kinek mondom én ezt? Bocsássa meg hívének.

Ponte Brolla (Svájc)

K. K.-nak

„KISZORULT AZ ÉLET SZÉPSÉGEI SORÁBÓL”
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Olvastam Horváth Béla cikkét a történelmi osztály díszmenetéről, amelyet
Budapesten az olasz császár és király tiszteletére rendeztek 1937-ben. Én azt
hiszem, a költő egy kissé hiányosan írta meg az esemény külső képét. Sokkal
elevenebb leírást közöl egy valóban hiteles szemtanú, maga Horthy Miklós, aki
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ott állt a díszemelvényen az olasz császár mellett és onnan Horváth Bélánál jobban megfigyelhette, hogy mi történt. A volt kormányzó német nyelven könyvet
írt „Ein Leben für Ungarn” címmel, amelyet magyarra is lefordítottak, de sokkal
szerényebben (és helyesebben) csupán „Emlékirataim” címmel. Könyvének 176.
oldalán Horthy így írja le a díszmenetet:
„Az ünnepi bevonulásnál használatra szánt arabs lovakat a bábolnai állami
ménesből már előre Budapestre hozattuk és nemcsak az útvonalhoz szoktattuk
hozzá, hanem a katonazenéhez és a közönség üdvözlő rivalgásához is. Minden
vonatkozásban igen tanulékonyak voltak és kezesekké váltak: valamiről azonban
megfeledkeztünk: a díszsortűzről. Az üdvözlés után a Keleti pályaudvar előtt
éppen az első ötösfogathoz léptünk, midőn megdördült az ütegek díszlövése.
Erre az elülső három ló egyszeriben felágaskodott és úgy állott ott égnek egyenesedve, mint a gyertyaszál. Tapasztalt kocsisunk keménymarkú keze pillanatok
alatt megfékezte a nemes állatokat.
Három ötös és hat négyesfogatból állott a díszmenet élén kivont karddal Lázár ezredes, a testőrség parancsnoka lovagolt és oldalról, meg hátulról a
lovastestőrség kísérte. Az időjárás különösen kedvezett. A teljesen egyenlő, pompás, nyitott díszhintók sora, a remekbe készült szerszámokkal ékes, hófehér arabs
telivérek tömege, az aranypaszományos, magyar szabású, zöld díszruhában feszítő kocsisok és huszárok szoborszerű alakja és a színpompás, ragyogó
lovastestőrség festői megjelenése elragadó látványt nyújtott. Láttára Őfelsége
lelkesülten fejezte ki elismerését és egyben – szívemből szólva – szomorúságát is
afelett, hogy a gépkocsi a gyönyörű, nemes paripákat kiszorítja az élet szépségei
sorából. Bizonyára sokan gondoltak ugyanerre a nagy tömegben is, amely a menet útvonalát szegélyezte és őszinte csodálattal élvezte a ritka látványt. Már csak
az öregebbek emlékezhettek arra, hogy láttak valaha hasonlót.”

Zürich

Takáts Lujza

A BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS FELTÉTELEI
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Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nagy érdeklődéssel olvastam Borbándi Gyula cikkét a békés együttélés lehetőségéről. Az államtudományokhoz nem sokat értek, politikai szempontból a
dolog velejéhez nem is mernék hozzászólni. De engedje meg Borbándi Gyula,
hogy elmondjak neki egy rövid kis mesét. így hangzik:
Az oroszlánt összezárták a nyúllal. Ki akarták próbálni a békés együttélést.
Minden rendben ment. Csupán a nyulat kellett időnként kicserélni.

Sao Paolo

Földessy Mihály

POLITIKAI BÍRÁLAT, AVAGY EGY SZALMAKALAP TÖRTÉNETE
Tisztelt Szerkesztő úr!
Mostanában megint sokat olvasok Horváth Béla szalmakalapjáról, mintha
csak visszatért volna Imrédy Béla meg a Csodaszarvas Mozgalom. Azt hiszem,
kevesen tudják, honnan ez a szalmakalap, mint politikai érv. Számos cikk jelent
meg a költő szalmakalapjáról, de csak néhányat említek meg.
ESTI KURÍR, 1939 január 11.: Horváth Béla „Mit kíván a magyar nép?” című vezércikkéből: „Nekünk, magyaroknak, nem kell külön sipkával és csodaszarvassal igazolnunk magyarságunkat. Mi jó magyarok és igaz honfiak leszünk
szalmakalapban is. S máris közölhetem a feketeposztósokkal, hogy mi Girardikalapot fogunk viselni, kemény szimpla gallért s vékony kis nádpálcát, ha ők,
ezek az újdonsült Bocskai-sipkások, nekünk vezényelni merészelnének.”
ÚJ MAGYARSÁG, 1939 január 12. Karikatúra Horváth Béláról, amint
szalmakalapot lengetve táncol. Aláírás: „Alkonyati Móric Chevalier” – A „Móric”, tisztelt Szerkesztő úr, azt jelentette, hogy Horváth Béla zsidó. Az Új Magyarság című újságnak ugyanis az volt a szokása, hogy mindenkit megtett zsidónak, aki nem helyeselte a vassisakot meg a Csodaszarvast.
NEMZETŐR, 1939 február 6.: „Horváth Béla, nemzetünk pepita-kabátos
költője, ugat, mint a kutya”.
HUNGÁRIA (München), 1954 október 15.: „Ki ez a Horváth Béla? Budapesten ismerte őt a Dunakorzó, ahol délutánonként a verőfényben Girardikalapjával, pepita kabátjával, gomblyukában a szekfűvel ámulatba ejtette a járókelőket... ez a sötét fickó...”
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SZABAD NÉP (Budapest) 1954 október 31.: „A futóbolondként ismert álköltő, bizonyos Horváth Béla, az egyik ellenséges rádióban hetenként legalább
egy tucat kacsát, irodalmunkat gyalázó hazug hírt varázsol elő kopott szalmakalapjából.”
Úgy látszik, tisztelt Szerkesztő úr, a budapesti kommunista sajtónak és a nyilasoknak közös a politikai és irodalomtörténeti módszere. Egymásra találtak.
Azért került az Új Magyarságból meg a Hungáriából a Szabad Népbe a szalmakalap.

Genova

P. Dömötör Ede O. F. M.

A MAGYAR NEMZETI SZÍNPAD MEGNYITÁSÁRÓL
November 13-án nyitotta meg először kapuit a newyorki Joan of Arc
Playhouse ezer személyt befogadó színháztermében a Magyar Nemzeti Színpad.
Az egész amerikai magyarság színházi életének legnagyobb eseménye volt ez az
ünnepi est. Jelentőségét az előadás megkezdése előtt Barankovics István, a Magyar Nemzeti Bizottmány vallás- és közoktatásügyi bizottságának elnöke méltatta.
Bárdos Artúr, a Belvárosi Színház volt igazgatója, a Látóhatár kiváló munkatársa a New Yorkban élő magyar színészekkel – köztük több nemzeti- és vígszínházi taggal – a magyar színjátszás megalapítóinak hitével látott színházkultúránk legjobb hagyományainak felélesztéséhez. Elsőnek Molnár Ferenc odahaza
és nyugaton is sok sikert aratott Liliomát vitték a közönség elé.
A címszerepet játszó Jávor Pál színészi képességeinek legjavát nyújtotta. Az
első irodalmi igényű amerikai magyar színház megnyitása alkalmából az összes
színészek megérdemlik, hogy kitűnő alakításukért és úttörő munkásságukért
nevüket felsoroljuk: Fáykiss Dóra, Fellegi Teri, Csikós Eszter, Béla Miklós,
Gáthy Tibor, Várkonyi Mihály, Pataky Vilma, Patócs Kató, Tatár György Pataki Béla, Rónai Lajos, Balogh Gábor, Szunits György, Diószeghy György. Az
egész vállalkozás megindítója és szervezője Deák Zoltán, aki egyszemélyben a
színház titkára, segédrendezője, kellékese és súgója is volt.
Bárdos Artúr kiváló rendezése a régi budapesti előadások realisztikus felfogását juttatta érvényre: ellentétben a nyugati és főként amerikai előadásokkal, a
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misztikus elemek érvényesülésének csak annyi teret engedett, amennyit a darab
befejezése megkívánt. Az előadást a Szabad Európa Rádió is szalagra vette, hogy
színházi műsora keretében a közeljövőben Magyarországra sugározhassa.
A bemutatkozás sikere után bátran remélhetjük, hogy a Magyar Nemzeti
Színpad beváltja a hozzá fűzött reményeket és a tervbe vett Móricz, Zilahy, Márai s még sok más magyar színpadi szerző darabjának bemutatásával a magyar
színpadi kultúrának végre sikerül szabad földön is állandó otthont teremtenie.

New York

(M. J.)

KAPHATÓ
A
LÁTÓHATÁR
1953 és 1954 évfolyama
egész vászonkötésben,
arany nyomással.
Egy-egy kötet mintegy 400 oldalon több száz tanulmányt, verset, elbeszélést,
cikket és könyvismertetést tartalmaz.
Rendelje meg a külföldön élő magyar
írók egyetlen nagy folyóiratának
egybekötött példányait. Ára kötetenként postaköltséggel együtt:
Németországban
22 márka,
Franciaországban
1700 frank
Nagy-Britanniában
2 font 5 sh.
Hollandiában
19 gulden
Ausztráliában
2 font 5 sh.
Az Egyesült Államokban 6 dollár.
A fel nem sorolt országokban
6 USA dollárnak megfelelő összeg.
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A LÁTÓHATÁR 1953 és 1954 évfolyamaiban többek között a következő
írók, költők, tudósok és politikusok írásai jelentek meg:
SZERZŐINK
AUER PÁL
KOVÁCS IMRE
BARANKOVICS ISTVÁN
LEHOCZKY GERGELY
BÁRDOS ARTÚR
LESZNAI ANNA
BEDE ISTVÁN
C. A. MACARTNEY
BIKICH GÁBOR
MÁRAI SÁNDOR
BOGYAY TAMÁS
MEZEY SÁNDOR
BORBÁNDI GYULA
HENRI MICHAUX
BORSODY ISTVÁN
MIKES IMRE
JAN CEP
MOLNÁR JÓZSEF
CSOK1TS JÁNOS
ALBERTO MORAVIA
FEJTŐ FERENC
POLÁNYI MIHÁLY
GORDON FERENC
PONGRÁCZ MIHÁLY
ALECSANDRU GREGORIÁN
REMÉNYI JÓZSEF
HATVANY BERTALAN
QUASIMODO SALVATORE
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HORVÁTH BÉLA
SERGIO SOLMI
JÁSZI OSZKÁR
CS. SZABÓ LÁSZLÓ
JUHAR JÓZSEF
SZABÓ ZOLTÁN
JUST BÉLA
TÁBORI PÁL
KEMÉNY GYÖRGY
URBÁN GYÖRGY
KERÉNYI KÁROLY
GIUSEPPE UNGARETTI
KERTÉSZ ISTVÁN
VÁMOS IMRE
KISDY TAMÁS
VERESS SÁNDOR
KOESTLER ARTÚR
WIERZYNSKI KÁZMÉR
Kapható a kiadóhivatalban: LÁTÓHATÁR, Ohm-Str. 14. III. 9.. München, Allemagne –, és megrendelhető a Látóhatár terjesztőinél.
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1955.1
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
A TILTOTT KÖNYVEK KÉRDÉSE
Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Látóhatár novemberi számában Horváth Béla Alberto Moraviáról írt soraiban megemlíti, hogy az Apostoli Szentszék, a tiltott könyvek jegyzékére tette
Moravia műveit, és azt a megjegyzést fűzi ehhez a tényhez, hogy tudomása szerint ez „nagyon rosszul esett az írónak, mivelhogy ő az Egyházat sohasem sértette”.
Ez a megjegyzés, úgy vélem, erősen félreérthető. Nyilvánvaló, hogy tiltott
könyvek jegyzékére nem azért kerül egy mű, mivel bántóan nyilatkozik valamely
egyházi személyről vagy intézményről. Az indexre tétel nem a sértettség érzéséből fakadó, szubjektív jellegű megtorló intézkedés. Az Egyház rendeltetése és
hivatása ugyanis az, hogy az isteni kinyilatkoztatás s erkölcsi rend őrzője és hirdetője legyen ezen a világon. Indexre nem sértődöttségből, de nem is az élet reális ábrázolása vagy „pesszimista nézetei” miatt tesz valamely művet, hanem azért,
mert hamis erkölcsi elvek, hatására vagy helytelen életszemlélet alapján meghamisítja, eltorzítja a teljes valóságot. Az indexre került könyvek az élet isteni igazsága és erkölcsi rendje ellen vétenék.
Konkrét erkölcsi vonatkozásban nyilvánvaló, hogy nem a bűn ábrázolása erkölcstelen – hiszen ez, mint a földi élet egyik ténye pl. Dante vagy Claudel figyelmét sem kerülte el –, erkölcstelen azonban a bűn tagadása, pontosabban az
erkölcsi rossznak, mint valami közömbös vagy természetes ténynek elfogadása,
vagy olyan mérvű általánosítása, mintha az élet szükségszerű tartozéka, sőt igazi
arca volna. Azok a művek, amelyek az erkölcsi rosszat elkerülhetetlennek, közömbösnek, természetesnek, sőt boldogítónak írják le, perverz felfogásukkal
megrontják olvasóik erkölcsi érzékét. Az Egyház tulajdon rendeltetését és hivatását tagadná meg, ha nem mondana ítéletet róluk.
Esetleges félreértések tisztázása végett szükségesnek tartottam ebben a kérdésben a katolikus álláspont leszögezését Természetesen művelt katolikus ember
ésszerű okból könnyen kaphat engedélyt tiltott könyvek olvasására.

Róma, 1954. december 29.

Békés Gellért
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HORVÁTH BÉLA VÁLASZA
Azt én is tudom, hogy az Egyháznak joga van életünk minden mozzanatában
megszabni cselekvésünk módját. Ha egy fiatal tanuló elolvassa például Tóth Tihamér „Tiszta férfiúság” című könyvének azokat a fejezeteit, amelyek megmagyarázzák az ember sokasodásának rejtelmeit és a leírás nyomán kedvet kap a
bűnös és tiltott sokasodásra, le kell tennie a könyvet, noha nincs a tiltott könyvek
jegyzékén. Mint keresztény költő nem vitathatom az Egyháznak azt a parancsát,
hogy kerülni kell a bűnre vezető alkalmat. Minden könyv tilos, amely ellenkezik
a kereszténység tanításával, és amely olvasóját bűnre csábítja. De vitatom azt az
idejét múlt szokást, hogy az Egyház jegyzéket készítsen tiltott könyvekről. A
történelem során láttuk, hogy sok szerzőt kárhoztatott az. Egyház politikai, személyi és egyéb okokból, sok könyvet helyezett a tiltott könyvek jegyzékére és
később ugyanezeket szenteknek és üdvöseknek mondotta. Ebben nem is kellett
csalhatatlannak lennie. Hinnem kell a Szűz-Anya szeplőtelen fogantatását és
testi, mennybe menetelét, legújabb hittételünket, de nem hiszek a tiltott könyvek
egyrészt gyakorta változó, másrészt elavult jegyzékében. Ezt a jegyzékét a múlt
időkben és ma is, gyakran használták fel arra, hogy az Egyház egyes tényezőinek
politikailag nem tetsző szerzőket megrendszabályozzák. Csak néhány esetre hivatkozom. Az egyik magyar példa, a legtanulságosabb. A század elején Schlauch
Lőrinc érsek elintézte Rómában, hogy Prohászka Ottokár néhány bölcseleti jellegű művét indexre helyezzék. Így akarta a maradi gondolkodású politikus főpap
meggátolni a fiatal Prohászka küzdelmét a szociális reformokért. Így akarták
meghökkenteni, így akarták érvényét szegni szavának a keresztények seregében.
Prohászkának e műveiben egyetlen mondat sincs a katolikus dogmák ellen. Akkoriban könnyű volt előhozakodni a modernizmus vádjával. Így került Prohászka
indexre. Még most is ott van. De azért én olvasom. Már szó volt róla, hogy törlik
az indexről; törölték is volna, ha egyházi férfiaink többet törődnek ezzel az ügygyel, amely nem válik a magyar katolicizmus dicsőségére.
Savonarola versei is tilosak voltak, de ma boldog emlékezetűnek tiszteli őt a
Szent Domonkos rend. Megégetésének évfordulóján az Osservatore Romano ezt
írta róla: „Az Egyház elismeri prófétai képességeit és azt, hogy birtokában volt
bizonyos kharizmának.” Campanella, Boldog Jacopone da Todi hosszú esztendőkig sínylődtek börtönben; nemcsak verseiket, de még nevüket sem lehetett
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akkoriban kimondani. Boldog Jacoponét ma az olasz költészet atyjának tiszteljük
és igazi szentnek.
Emesto Buonaiuti műveit, miután egyházi jóváhagyással hosszú évekig forgalomban voltak, a fasizmus idején indexre helyezték. Mi történt azokkal a papnövendékekkel, akik Buonaiuti később indexre került Egyháztörténetéből tanultak?
(Bounaiuti esetére egyszer még részletesen vissza fogok térni; ismertem őt, ott
álltam halálos ágyánál.)
Az Egyház számos mértékadó tényezője még száz évvel ezelőtt is azt tanította, hogy a sztrájk halálos bűn, mert lázadás a munkaadó ellen, akiben gondviselőnket és Isten képviselőjét kell tisztelnünk. A munkások sajtóját, amely emberi
jogokat követelt, az ördög műveként indexre helyezték. Most a katolikus munkás-szervezetek sikeres sztrájkokat hajtanak végre és nagyszerű munkásújságokat nyomtatnak. Ebben mindenesetre nagy segítségükre volt a katolikus
munkásoknak Montesquieu. Nélküle még ma is halálos bűnnek kellene tekintenünk a sztrájkot és Isten képviselőjének a munkaadónkat.
Papini az „Ördög” című könyvében teológiai jellegű kérdéseket költői módon
tárgyalt. Papini hitbeli kérdésekben súlyos tévedéseket adott elő, mégsem helyezték a tiltott könyvek jegyzékére. Miért nem? Politikai meggondolásokból. Mérhetetlen botrány keletkezett volna abból, ha Itália, sőt a világ egyik legjelentősebb katolikus írója a tiltott könyvek jegyzékére kerül. Csupán egy hírlapi nyilatkozatra szorítkoztak, amelyben megállapították, hogy a könyv, tévedései következtében, ipso facto tilos. Ez igaz és helyes, mint ahogy ipso facto tilos Tóth
Tihamér könyve is, ha bűnre csábít egy ifjú tanulót. Ezzel szemben lehetséges,
hogy éppen a károsnak mondott könyvek térítenek valakit az Egyházba, mert
nem bűnös, hanem erényes szándékokat ébresztenek benne. Így volt ez
Chesterton megtérésének esetében, mint ő maga megírta.
Itáliában valamikor minden könyvet, a világi szerzők műveit is, matematikai
könyveket is, csak egyházi jóváhagyással lehetett kinyomtatni. Nézzük csak meg
a régi kiadványok első oldalait, ahol írva áll: „Noi Riformatori della Sacra Romana Chiesa Apostolica...” Ennek a tűrhetetlen szokásnak, hála Isten, örökre vége.
Bizonyos vagyok benne, hogy a tiltott könyvek jegyzéke is meg fog szűnni egyszer. Nincs szükség rá; amúgy is tilos minden bűnre csábító könyv. Azonkívül
túlságosan sokszor alkalmazták politikai és személyi okokból. Így volt ez most
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Moravia esetében is. Ez az író liberális, tehát türelmes nézeteket vall. Egyetlen
írásában sem ellenkezik az Egyház tételes tanításaival. Sokkal inkább ellenkezik
Paul Claudel, akiről Benedetto Croce tüzetesen kimutatta, hogy nem katolikus.
Ha Moraviát veszedelmesnek tartjuk, írjunk mi, katolikusok, jobban vegyük föl
ellene a küzdelmet könyveinkkel, de ne utaljuk gyóntató székbe azokat, akik
érdekes írásait kedvelik a nélkül, hogy bűnös gondolataik támadnának.
Papini hasonló nézeteit az „Ördög” megjelenése idején, mellőzöm, tisztelt
Szerkesztő úr, mert még hosszabb lenne ez a máris igen hosszadalmas levelem.

Horváth Béla
RAINIS, LETT KÖLTŐ
Kedves Szerkesztő Uram:
A „Látóhatár” novemberi számában közölt „Miért nem szűntem meg magyarul írni” című cikkemben Rainisról mint litván költőről esik szó, holott lett poéta, akinek családi neve Plieksans. Miután a kefelevonat nem állt rendelkezésemre, a hibát ki nem javíthattam. Köszönettel venném, ha ezt a helyesbítő levelet
közölné. Szívélyes üdvözlettel igaz híve:

Cleveland, USA.

Reményi József

AZ IGAZ ÉS A SZÉP A MŰALKOTÁSBAN
Kedves Szerkesztő Úr!
Régi olvasója vagyok a Látóhatárnak, tetszik nekem, de most meg kell mondanom, hogy a novemberi számban Bikich Gábor verse módfelett megdöbbentett. Ne gondolja Szerkesztő Úr, hogy elítélem a modem művészetet. Nem szeretem az olcsó és könnyű élceket a modem törekvések ellen. Mint ahogy a képzőművészetben érdekes kísérletek mennek végbe az absztrakt festészet megteremtésére, helye lehet az irodalomban is az akadémikus, klasszikus vagy romantikus irányokkal szemben a szűrrealizmusnak, verizmusnak, misztikának, naturalizmusnak és mindenféle forradalmi stílusnak. Bikich Gábor bátorságát is megbecsülöm, hogy kibocsátott egy olyan írást, amelyről már eleve tudhatta, hogy
heves ellenkezést és idétlen gúnyolódást fog kelteni. Én nem így vizsgálom
Bikich Gábor versét. Legfőbb kifogásom főként az, hogy nem értem. Azzal tisz60

tában vagyok, hogy ez egy kétségbeesett ember írása, de a kétségbeesés nem a
műből világol ki – csak én tételezem fel.
A művészet, mint André Gide mondotta, communio, vagyis közlés.
Benedetto Croce is ezt vallja, mondván, hogy a műalkotásnak három föltétele
van: kell, hogy legyen anyaga, tartalma és szükséges, hogy ezt a tartalmat valaki
felfogja, megértse, megérezze. A műalkotásnak mindenesetre közölnie kell valamit velünk. Azt még tudom, (mivel tanárnő voltam), hogy ki volt Enkidu, a
Gilgames-legenda hőse, de nem értem, miért vallja magát a vers szerzője
Enkidunak? Vagy nem ő lenne Enkidu? Ez nem derül ki a költeményből.
Mindjárt a vers első soraiban meghökkentenek a rút és szerintem, leírhatatlan
szavak. Ez megrontja az egész költemény menetét, már nem is tudok helyesen
figyelni a költő szándékára és érzelmeire. Bikich Gábornak csak néhány írását
ismerem, igen becsülöm stílusának gondosságát és hibátlan tisztaságát. Megdöbbenésem annál nagyobb volt midőn elolvastam e gorombaságokat. Én azt hiszem, kedves Szerkesztő Úr, hogy a művészet célja – célja, ha van –, nem lehet
más, mint a szépség. Márpedig a rút sohasem lesz szép, különösen akkor nem,
ha szánt szándékkal akarunk rútat mondani. Bikich Gábor, amint látom, járatos
az ókori irodalmában, de sajnálom, hogy abból csak Enkidu került a tollára. Figyelmébe ajánlom az antik görög bölcsességet: a Szépség Igazság, az Igazság
Szépség. Az ö költeménye nem igaz és nem szép. De ha csak az volt a szándéka,
hogy elképessze a Látóhatár olvasóit, hát azt elérte. Legalábbis ami engem illet,
kedves Szerkesztő Úr, mondhatom, hogy elképedtem ezen a költeményen.

Zürich

Takáts Lujza

BIKICH GÁBOR VÁLASZA
Szívesen megmagyarázom önnek, amit nem ért, kedves Kisasszony. Már csak
azért is, hogy kivegyem azok közül, akik a krisztusi szeretet álarca mögül öltögetik rám a nyelvüket meg ama névtelen bajnokok seregéből, akik a maguk gyönyörűségére aligha olvastak még verset életükben, de az enyémet kékről-kézre
adták és lelkesedésükben a kaszámyaélet és zúghírlapírás legszebb gyöngyeivel
tűntették ki, ezzel is bizonyítván, mennyire téves versemnek az a tétele, mely az
emberi közösségről oly kevés jót tételez föl. Az ön levelét tanulékony teremtés
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fogalmazta és az ilyen olvasó megérdemel annyi figyelmet, amennyit író olvasójának egyáltalán szentelhet. Ezt ne úgy értse, kedves Kisasszony, hogy nem adnám át önnek a helyemet a villamoson, hanem úgy, hogy írás, vagyis az igazság
keresése közben sem az ön érzékenységére, sem a magaméra, sem senki máséra
nem ügyelhetek. A hazugság se rajtam, se máson nem segít, ön azt mondja, hogy
az őszinteség sem? Meglehet, de erről majd máskor beszélgetünk.
Mindenek előtt egy apróságra szeretném fölhívni figyelmét. Az igazi műélvezet ugyanolyan mérvű elmélyedést követel, mint maga az alkotás. Ez az elmélyedés képesség és jóakarat függvénye. Az udvariasság arra késztet, hogy önben
mind a kettőt föltételezzem, így csak egy megoldás marad hátra: ön nem merte
megérteni költeményemet. Gyakran. tapasztaltam, hogy az emberek irtóznak a
végletektől. Ha valaki egy úton – még ha az az út a legmakulátlanabb is – következetesen végigmegy, ha egy gondolatsor végén nem torpan meg és nem göngyölgeti ostyába bármily keserű is amit megtudott, nem számíthat bátorságos
fogadtatásra. Ez a legvalószínűbb magyarázata annak az ellenszenvnek, mely a
szenteket oly gyakran kísérte életükben, nem egyszer vértanúvá koronázva őket.
Természetesen eszem ágában sincs a magam gyarló működését az ő diadalmas
lendületükkel, végsőkig feszített akaratukkal és küzdelmes hitükkel egybevetni,
de példaképeinket, azt hiszem helyesebb, ha nem a nálunk is kevesebbet érők
közül választjuk ki. Ön, mint tanárnő, bizonyára ugyanezt hirdette kis híveinek.
Helyeslem, Kisasszony, hogy Benedetto Croce műveit forgatja. Vizsgáljuk
csak meg Enkidu című költeményemet az ő követelménye szerint. Az imént már
említettem, hogy kihez szól ez a vers. Minden olyan magyar olvasóhoz, aki nem
buta, érdeklődik az irodalom iránt és nem fél a kellemetlen igazságoktól. Ön,
kedves Kisasszony, a művészet modem törekvéseit nem ítéli el. Én sem, noha a
cégére alatt végbemenő szemfényvesztést megvetem. Sem bölcselő, sem a szép
tanának doktora nem vagyok, de annyit megtanultam, hogy az újdonság tudatos
kergetése tévedés. A művészet egészséges irányai ugyanis nem az új, hanem a
jobb, az igazabb keresése közben alakultak ki. A román stílusú altemplomokra
nem azért húzott gótikus íveket a jámbor építész, hogy a korral haladjon, hanem,
hogy ösztönétől hajtva szebbé tegye a templomot. Nem az újra, hanem a jóra kell
törekednünk, kedves Kisasszony. Ez a jó, ha elég erősek és áldottak vagyunk –
„mint fán sem nő egyformán két levél” – úgy is különbözni fog attól, amit céhbeli
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elődeink végbevittek. Ami pedig igazán jó annak, akármilyen meghökkentőnek
látszik is, közönsége is támad előbb-utóbb. Egy festő barátom, akit én is az ön
Crocéjával gyötörtem, egy szép napon így torkolt le: „Majd bolond leszek érthetőbb képet festeni. Menj el a képtárba és fürkészd egy kicsit a műértő polgárok
bamba arcát a legérthetőbb vászon előtt. Hallgasd ki bölcselkedésüket: ,Mintha
élne!' vagy: ,Szinte elröpül!' ,Micsoda csipke, barátom!' ,Figyeled ezt a bársonyt?
tapintani lehet!'... és így tovább. Aztán gyere vissza vitatkozni velem.” Mit tagadjam, festő barátom zavarba hozott. Van aki a legegyszerűbb feladatot sem tudja
megoldani. De a jeles műértő talán veszélytelenebb? Ö a vizsgált alkotást önnön
gazdagságával ruházza föl. És még valamit. Ön André Gide-re is hivatkozik,
Kisasszony, ö mondta éppen, hogy a remekmű isteni ráadás jóvoltából mindig
többet fejez ki annál, amit alkotója akart mondani. Hová vész a művész és közönsége között fönnálló viszony világos képlete, ha mindezt észbe vesszük, kedves Kisasszony? Maradjunk talán abban, hogy a közérthető és az érthetetlenség
gyanújába kevert műalkotás között csak fokozat különbség van, és hogy a leghagyományosabb művészet terméke is szerepelhet úgy, mint azok a lélektani vizsgálatra használt szimmetrikus tintafoltok, amelyeken mindenki azt látja, amit
jelleme és képességei szerint valóban lát. Itt kell megemlékeznem a költeményemben ön által is kifogásolt „durva és leírhatatlan” szavakról. Legtöbb olvasóm
emberi gazdagsága ugyanis csupán annyira rúgott, hogy az élettan köréből vett
keresetlen kifejezéseket vadássza munkámban és vidulva rajtuk fölháborodjék.
Ezzel eljutottunk Benedetto Croce másik kívánságához. Az én művem anyaga a
magyar nyelv. Ez a nyelv képekben beszél, és mint a nép, mely létrehozta, szemérmes, de szókimondó. Hogyan lehet a kettő egyszerre? Nem nehéz megérteni.
A népi ízlés ösztönösen érzi, hogy a ki nem mondott, a kétértelmű, arcpiritóbb,
mint a puszta valóság. Ez persze egyéni ízlés kérdése is. Én mindig szégyellem
magam, valahányszor egy hirtelen elhallgató úr vagy hölgy arcán fölfedeztem a
polgári nyelvhasználat merészebb kitételeit helyettesítő édeskés mosolyt. De ön
talán mégis azt hiszi, kedves Kisasszony, hogy a versemben fölbukkanó nyers
kifejezések valami újsütetű – mint a buta emberek szokása mondani, „avangárdista” – stílus jegyei? Ismeri a magyar népdalokat? A hebehurgya tudálékosok
azzal hurrogtak le, hogy népzenei kiadványainkban a természetes kifejezések
helyén pontokat találunk. Ezeket a pontokat azonban nem a nép nyomtatta ki,
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ahogyan énekelni is aligha énekelt pontokat. A kipontozott szavak tehát eleven
részei a népi köztudatnak. Erre vall egyébként sok magyar helység, domb és legelő neve is. Említésüktől az ön kényes ízlésére való tekintettel tartózkodom. Hivatkozhatom azonban nem népi hagyományokra is, a Biblia és a hitviták realista
nyelvére. Az én „forradalmi” stílusom nem merészebb az Egyházatyákénál. Igazi
mesterem az ő legnagyobb magyar követőjük, a bíboros Pázmány, aki földi életünk nyomorúságait olyan érzékletes egyszerűséggel tárta elénk, hogy a polgári
olvasó bízvást elhúzhatja tőle a száját. Népünktől elszakadt idegen ízlésű egyházunk és közoktatásunk valószínűleg ezért fojtotta belé a szót: a régi magyar századok erős, igaz szavát. Ennyit versem anyagáról, a nyelvről.
Most pedig vegyük szemügyre magát a költeményt és Benedetto Croce harmadik tételét véve sorra vizsgáljuk meg, hogy tartalma van-e. Ön azt írja, kedves
Kisasszony, hogy nem érti szövegemet. Aztán egy kétségbeesett ember művének
nevezi, végezetül pedig azt állítja róla, hogy „nem szép, mert nem igaz.” Ezek
szerint, amit ön nem ért, vagy a legjobb esetben kétségbeesettnek tart, az nem is
igaz. Nem túlságosan alanyi meghatározása ez az igazságnak?
Ön nem helyesli költeményem címét. Azt hiszi, valami fontoskodó hókuszpókusz kedvéért folyamodtam Enkidu nevéhez, akiről ön csak azért tudja kicsoda, mert tanárnő. Meglehet, hogy az átlagos európai olvasó nem sokat tud
Gilgámesz történetéről, de hogy valamire való magyar olvasó akadjon, aki, ha
máshonnan nem, Weöres Sándor gyönyörű Gilgámesz-feldolgozásából vagy
Szabó Lőrinc „Tücsökzene” című kötetéből ne ismémé Enkidu alakját, azt egyszerűen nem hiszem el. Hanem azért csak lássuk: Enkidu vagy Enaidu a mezopotámiai Gilgámesz eposznak a Krisztus előtti harmadik évezredtől kezdve több
változatban fölbukkanó sumer és akkád nyelvű töredékeiben Uruk királyának,
Gilgámesznek ellenfele, majd barátja, akit egy nőstény megront és a boldog állatok közül a városba csal. Mesélhetném még tovább, de a mi történetünkhöz enynyi is elég. Költeményem ugyanis a magányról és a társadalomról szól, melybe
rendszerint a házasság köti a férfi-embert. Az első szakasz azt állítja, hogy valódi
szenvedésben és megaláztatásban csak a társasélet részesíthet minket. Nemcsak
kölcsönös önzésünk, hanem önzetlenségünk miatt is. Hogy a legegyszerűbb példát hozzam fel: könnyebben koplalunk magánosan, mint éhező gyermekeink
társaságában. Egyedül több méltósággal viselhetnők el életünket. Valaki azonban
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meg akar alázni minket. Kicsoda? Megnyugtatom a hívőket: nem kell minden
áron Égi Fejedelmükre gondolniok. Minden parancsuralmi rendszer legfőbb
ellensége az emberi méltóság. Ezért nem volt véletlen, amit Hitler politikai ellenfeleivel és a zsidósággal művelt: ezért volt előre megfontolt föladata a vörös
hadseregnek az elfoglalt országok férfilakosságát megalázni és nőit meggyalázni.
Hallott a koncentrációs táborokról, Kisasszony? E táborok agyafúrt berendezői
ismerték az emberiség fönnmaradásának egyik titkát: testünknek, ennek az önmagát öntöző csatorna-rendszernek a működését általában kevésbé utáljuk, mint
e működés felebarátainkban föllelhető tükörképét. Következésképpen úgy lehet
bennünket leginkább meggyötörni, ha a magány minden lehetőségétől megfosztanak minket. Egy hadifogságból hazatért tiszt is megerősített ebben a hitemben.
A magaméhoz hasonló „durva és leírhatatlan” szavakkal ecsetelte, hogy mennyire
megutálta bajtársait, akiktől sohasem menekülhetett, akiknek a szagát, lökdösését, jajgatását éjjel-nappal hallgatnia, beszívnia, eltűrnie kellett. És talán még
ennél is szörnyűbb e táborokban, hogy puszta létünk fönntartása rabtársaink
életébe kerül. Aki megosztja kenyerét, meghal. Erről szól versem második szakasza. A szenvedés nem olyan szép és nemesítő, mint amilyennek a rossz költők
hiszik. Az értelmetlen kínba börtönözve magunk is hóhérok leszünk.
A harmadik szakasz egy fájdalmas kiáltás, a negyedik, hogy még e kiáltásban
sem maradhatunk egyedül, odakünn tovább kell szolgálnunk, végezni a társadalom által reánk rótt apró hangya-feladatokat, ha olyan lehetetlennek és értelmetlennek tűnik is, mint „röptében kapni el” a lovak szemetjét. Akármilyen hihetetlen is, én jártam olyan uradalmi istállóban, mely a béresek nyomorúságos vackához képest palota volt s ahol a lovászlegények valóban lesben állottak a lovak
mögött, és ha valamelyik egy kissé megemelintette farkát, már ugrottak is lapátjukkal.
A következő mondat („Elvégre lovagiasság is van a világon”) társadalmi ügyködésünket a szerelmi udvarlással hozza kapcsolatba. Ez nem véletlen. Sokakat,
mint Enkidut a nőstény, asszonyuk vezetett az emberi közösségbe. Mitévők legyünk ez emberi közösségben? „Légy szelíd” – mondom én. Ha már emberek
közé keveredtél, sajnáld őket. Ezután azonban kétségbe vonom e szelídség tiszta
eredetét: a kegyetlen igazságot, melyet társunk nem tud, talán nem is őrá való
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tekintettel, hanem gyávaságból hallgatjuk el, félvén, hogy a szó magunkat is
megsebez.
Az ötödik szakasz egy férfiról szól, aki egyedül úgy élhetett volna, mint egy
spártai szokás szerint kitett csecsemő, vagyis sehogy. Miért választotta, e férfi az
életet? Azért, hogy másokon, segítsen. Ez hazugság, ő mégsem látja be. Nem
hazudott csak „buta és érzelgős” volt, mint minden ember. Haragra gerjed. Eszébe jut, hogy éretlen korában csak messziről kóstolgatván a szerelmet – mely itt
megint a társadalmi közösséget is jelenti –, sóhajtozva emlegette, hogy csak az
emberek között ismerte meg igazán a magányt („A szerelem a magány megismerése.”) Most azonban látja, hogy egészen befonták. Szemére veti önnön bárgyúságát: „Gombold be nadrágod, Ézsajás.” Ez a mondat azokra vonatkozik, akik
megváltó jószándékkal álcázzák önző vágyukat. Pázmány szerint az ördög, ha
tisztek (ma tisztségnek mondjuk) kívánságára izgat, azt mutogatja, hogy abban
az állapotban sokat szolgálhatsz a közönséges jónak (közjónak), és „mint a halász
horgát kedves eledellel befedi; aki mérget akar adni, azt nádmézben elegyíti: úgy
az ördög szint ad incselkedéseinek.”
„A hit nem üdvözít” –, írtam, ami arra vonatkozik, hogy jószándékú tévedéseinkért ugyanúgy lakolunk, mint bűneinkért, sőt még súlyosabban, mivelhogy
ártatlannak érezzük magunkat mint „az ok nélkül össze-vissza rugdalt állatok”,
akik szívesen megtennék már, amit kéne, de annyi mindenért döngették el őket,
hogy erkölcsi érzékük tévesen működik már, mint Pavlov kutyáinak hasnyálmirigyei. A társadalom „Sárba tipor”, „vérünket és velőnket” szennyes föld issza
föl. Ezt a képet is a valóságból vettem. Budapest ostroma után az oroszok beteg
lovakat hajtattak velem Törökbálintra. Mentemben német és magyar hadifoglyokkal találkoztam. Megrendítő emberi roncsok. Éhségtől és hidegtől zöld arccal egymásba kapaszkodva vánszorogtak; némelyik féllábon ugrált, mert aki leroskadt, abba őre közvetlen közelről egy sorozat töltényt eresztett. A holttestek
ott maradtak az úton. A hadifoglyok átugráltak rajtuk, de a tankok, szekerek,
teherkocsik az út sarába sajtolta őket, és én sírva néztem, hogy vérük és kilocscsant velejük, a „fényes ember-agy”, ahogyan Kosztolányi mondotta, valóban a
lovak vizeletével együtt csurog az árokba. Ez a kép villant föl emlékezetemben,
amikor az emberi megaláztatásra kerestem helyes kifejezést. Meghökkentő volt
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így leírva? Elhiheti, Kisasszony, hogy engem jobban meghökkentett, mikor színről-színre láttam.
A következő kép a társaslélektan egyik sarkalatos tételét világítja meg. Az
emberi gyülekezetben, amelyet kevésbé megtisztelő kifejezéssel tömegnek, sőt
csőcseléknek, is szoktunk nevezni, mindenki veszít egyéni értékéből: a Péter és
Pál között észlelhető szellemi különbség lefelé egyenlítődik. Történeti tény, hogy
minden kormányzásban a társadalom ostoba, ellenszenves és rút egyedei viszik a
szót. Gyermekkoromban nem tudtam ezt, így eshetett, hogy egyszer rosszul feleltem fizikából. Fejletlen logikám nehezen emésztette meg a „felszín-feszültség”
egyik törvényét, mely így szól: Ha két szappanbuborék között közlekedési lehetőség áll fönn, nem a nagyobbik nyomja át levegőjét a kisebbikbe, hanem fordítva. Hamarosan megnyugodtam azonban, eszembe véve, hogy a tudásban és kételyben gazdag lélek falai is ugyanúgy ritkulnak, mint a nagyobbik buboréké, míg
a kisebbiket jelképező hitvány ember megőrzi ruganyosságát és a maga kis igazát
fennhangon üvöltve és követelve erőt vesz a jobbon.
Minthogy a szellemi színvonal férfi és nő között is lefelé egyenlítődik, a felszín-feszültség törvénye a nemeknek versemben a társadalmat is jelképező viszonyára egyként vonatkozik és a költemény befejező mondataihoz vezet. „Várd ki”
–, azt jelenti, hogy mást nem tehetvén, ki kell várnod, míg a társadalom törvényei betelnek rajtad és elpattansz, mint a buborék. „Vagy megőrülnél előbb”? A
szabadulás, a halál másik formájára utal. „Aki nem őrült meg szabadon”, vagyis a
társadalmon kívül, „miért ne őrülhetne meg kényszerzubbonyba varrva”, vagyis a
társadalom kötöttségei között? A kényszerzubbonyba bújtatott őrültről pedig egy
másik kép jutott eszembe. A gyengébb nem gyakran dajkál szívében szadista
hajlamokat: tehetősebb egyedei a múltban szívesen varratták zsákba híveiket és a
lábukra egy követ, vagyis „kölöncöt” kötve dobatták a tengerbe őket. Az ily módon elbocsátott szerelmes azután vagy kibírta a tenger fenekéig megőrülés nélkül,
vagy sem. Ha idegei rendben voltak, végigélvezhette a fulladásos halál fokozatait.
(Ez a fulladás versemben a magány levegőjéből a társadalom vizébe vetett hőst is
fojtogathatja: ebben az esetben a mélybe rántó kölöncön hitvesét kell érteni.) A
tengerbe vetett kénytelen kilehelni a tüdejében maradt levegőt, mely buborék
formájában a felszínig jut, de legott elpattan az ő életével együtt, melyet a veszélyben hánykódó hajósok módjára üzenetként zárt belé és ezenközben őneki a
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tenger vizét kell beszívnia, mely tudvalévőén nemcsak sós, de keserű is („Tüdejét
pedig teleszívhatja a keserű csönddel”). A csönd, kedves Kisasszony, itt a halált
jelenti.
Ennyit versem tartalmáról. Hogy mindez igaz-e és szép-e, nem az én dolgom
eldönteni. E magyarázatokkal sem azért szolgáltam, hogy kisded munkám kitűnőségét bebizonyítsam. Egy azonban bizonyos: becsületes író csak merész játékos
lehet. Mint egyetlen lapra teszi föl művére sorsát. Nem óvatos, nem kacsint a
közönségre, hanem bátran és nyíltan követi a szívébe rótt törvényeket, mindvégig
mint a mesterek mestere kívánta:

Van hallgatód? nincsen?
Te mondd, ahogy Isten
Adta mondanod,
Bár puszta kopáron
– Mint tücsöké nyáron –
Vész is ki dalod.

Örülök, kedves Kisasszony, hogy levele módot adott nekem e néhány szerény
magyarázat közzétételére.

Bikich Gábor
BALL PROFESSZOR ARCKÉPÉHEZ
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár szeptemberi számában G.A.L. „A kommunizmus Ázsiában” című cikkében nagy elismeréssel ír W. MacMahon Ball professzornak: „Soviet
Policy in the Far East, 1944-1951” című munkájáról.
Úgy érzem, a professzor urat jobbul ismerem, mint G.A.L. és ezért talán nem
érdektelen, ha a szerzőt és a Látóhatár olvasóit vele közelebbről megismertetem.
MacMahon Ball nem csak „magas államhivatalnok” volt, hanem az ABC – az
ausztrál állami rádiótársaság – hivatalos külügyi kommentátora is. E pozícióiból
azonban lassan kikopott, mivel leplezetlen kommunista rokonszenve még az
ilyen dolgokban meglehetősen naiv ausztrál közönségnek is sok volt. Hogy ez a
gyanú nem volt alaptalan, arra talán elegendő, ha egy jellemző kijelentését idézem.
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1950 vagy 1951-ben, Melbourne-ben, az ottani szovjet-barát társaság gyűlésén a következő különös kijelentést tette: „Miért is vádolják a Szovjet-Uniót
imperializmussal? Az elmúlt fél évszázad folyamán két világháborút és egy gazdasági világválságot szenvedtünk el, egyiknek sem volt a Szovjet előidézője.”
Az csak természetes, hogy az első világháború előidézésében a Szovjet nem
vehetett részt, éppúgy, mint a Pún-háborúkban vagy a harmincéves háborúban
sem. Ami a gazdasági világválság előidézésében való részvételét illeti, erről lehet
vitatkozni, de hogy a második világháborút a Hitler-Sztálin paktum, valamint
Lengyelország lerohanása és feldarabolása idézte elő, ezt még egy középiskolai
diáknak is tudnia illik. A tudós professzor úr szerint nyilván a balti államok és
Finnország kérdésében is igazságtalan felfogásunk, mert hiszen ezen imperialista
államok fenyegető harciassága kényszerítette a jámbor szovjet medvét a védekező
ellenakciókra.
Azt hiszem, az olvasók egyet értenek velem, hogy aki ilyeneket állít, az vagy
elmebeteg, vagy legalább is: „fellow traveler”.

Richmond Hill, N.Y. USA.

Palinay Ferenc

HADIK JÁNOS, EGY MAGYAR FÖÚR
Lelkesedve olvastam a Látóhatárban Molnár József tanulmányát Nagyatádi
Szabó István szomorú végzetéről. A magyar politikai félmúlt bírálatában olyan
hivatott köz-író hallatta végre hangját, aki nem érzeleg, nem túloz, nem általánosít, hanem egy eseményt, illetve jól körülhatárolt esemény-sorozatot tudományos vizsgálódás tárgyává téve, vélemény helyett tényeket közöl. Levelem így
nem is lehet helyreigazítás. Legföljebb elfogult sajnálkozás, amiért a kitűnő szerző a magyarországi földreform nagybirtokos ellenzői közül főként Hadik János
grófot idézi és emlegeti. Hadik a földreform vitájában bizonyára híven képviselte
rendje érdekeit és Molnár József a szóban forgó dolgozatban más szempontból
nem is foglalkozhatott vele. A szél-jegyző azonban megemlítheti, hogy bármilyen jellegzetesen képviselte is a főnemességet Hadik János ebben az egy szarvas
kérdésben – egyébként inkább kivételnek számított. Kivált osztályából, ha jól
meggondoljuk, még a földreform ügyében is ama kevesek közé tartozván, akiket
nemcsak vármegyényi birtokaik kötöttek a feudalizmus elavult rendszeréhez,
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hanem e rendszer hazánkban oly ritkán gyakorolt erényei is. Hadik János legalább következetes volt. Anyagi függetlenségét arra használta föl, amire az egykor rendeltetett: a felsőházban, majd mint párton kívüli ellenzéki képviselő utolsó lehelletéig ragaszkodott a meg-nemalkuvó bírálat szelleméhez! Bátran harcolt
az egyre szaporodó közigazgatási visszaélések és a mindenkori kormányzás gonosz ostobaságai ellen. Nem, ez a János nem a fejbólintók közé tartozott. Véleményét mindig kertelés nélkül mondotta ki, akár Csrnoch hercegprímást kellett
figyelmeztetnie arra, hogy a felsőházban anyagi visszaéléseket támogat, akár valamelyik minisztériumot kényszerült panama-fészeknek nevezni. Küzdött az
általános, egyenlő, titkos választójogért is, mikor társai, a magyar urak – mintha
atyai gondjuk csak arra lett volna, hogy a koldusok hazájában minden a nép szája-íze szerint legyen – ország-világ nevetségére még mindig azzal hozakodtak
elő, hogy a magyar nép egyenes természetéhez jobban illik a nyílt, mint az idegent majmoló, sunyi, alattomos titkos szavazás.
A földreform ellenzésén kívül is lehettek Hadiknak tévedései. Sok tévedésre
azonban ő hívta fel a figyelmet és nem egy közéleti kitűnőség veséjébe látott. A
Bethlen István által kezdeményezett és Gömbös Gyula idejében végképp megszilárduló berlin-római tájékozódás legsötétebb korszakában Briand-nal levelezett és – míg a nemzet későbben is kétes értékű hősei az úgynevezett keresztény
kurzust alapozgatták és frankot hamisítottak – ő francia-angol irányzatú külpolitikát követelt. Szemére hányhatnók, hogy Lukachichban. a Mária Terézia Rend
lovagjában nem ismerte föl idejében a gyáva katonát. Gömbös tábornokot azonban nyilvánosan politikai kalandornak nevezte és sohasem fogott vele kezet, vitéz
ómoravicai Imrédy Béláról pedig, akit akkoriban még csak mint pénzügyi szakértőt tartottak számon, már a harmincas évek elején ezt mondotta: „Veszedelmes,
forrófejű törtető. Az Isten óvja meg az országot tőle.” Igaza volt.
Kivált rendjéből Hadik János azzal is, hogy sem a Habsburgokat nem szolgálta ki, sem az új udvar, a Horthy-féle balkáni kiskirályság bolygói közé nem csatlakozott, mint annyian a volt főhercegektől kezdve a legkisebb pecsétgyűrűs uracsokig. IV. Károly sürgönyét, melyben tőle, akkori népjóléti minisztertől, szokás
szerint olyasmit követelt, ami a magyar nép háborús élelmezését még nehezebbé
tette volna, habozás nélkül a papír-kosárba dobta. Ehhez több bátorság kellett
akkoriban, mint ma hinnők. Horthy kormányzóról pedig, akit általában csak
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lovastengerésznek titulált, széltében-hosszában mondogatta a nemzet veszteségeit és nyereségeit oly tömören összefoglaló versikét:

Volt egyszer egy tenger,
Benne volt egy ember.
Elmaradt a tenger,
Megmaradt az ember.

Nem akarok itt most arról beszélni, hogy hány kisbirtokos parasztot és hány
kisiparost mentett meg Hadik János az elárverezéstől, és hány vézna, külvárosi
kisgyereket küldött nyaralni a Balaton mellé. A népnek ugyanis, mint annyian
megmondták már mások is, nem alamizsnára, hanem jogokra van szüksége. Aztán meg, erről ő maga sem beszélt. Ami jót tett, oly kevéssé verte dobra, hogy
még rokonai szerint is csak azért szaporodott birtokain a teher, mert mindent
megevett. Szó se róla, jó étvágya volt. Tőle származik az a mondás, hogy a pulyka a legbutább állat a földön, mert egy, kevés belőle egy személynek, kettő azonban sok már egy kicsit. Keserű tréfa volt ez egy olyan országban, ahol a nemzedékről-nemzedékre örökített ínség sokhelyütt a főzés tudományát is feledésbe
merítette és a szegénynek már hiába is csöppent valami: korán elaggott sovány
asszonya mindenből csak híg levest habart – de ezt ostobaság lenne egyedül az ő
rovására írni. Népünk, a türelmes magyar nép – bűne vagy erénye ez a mindent
kibíró tunya türelem, a Babits Mihály által megfogalmazott s az idegen fasizmus
hamis hősi eszményeit valódi magyar aprópénzre váltó jobboldali hírlapírók rettenetes haragjával sújtott „köldök-nézés”: majd csak eztán válik el – úgy tetszik
megbocsátott e helyette is evőnek. Legalább is erre vall, hogy a harmincas években, mikor Hadik János, már elnehezedve a közelgő haláltól, a szokott párton
kívüli ellenzéki programmal utoljára lépett föl az országos választásokon, a tornanádaskai kerületben nyílt szavazással is képviselővé választották, jóllehet a Gömbös jelöltjének korteskedő helyi közigazgatás a Magyarországon sajnos nemcsak
most és nemcsak akkor divatos választási visszaélések közül a csendőrtűztől
kezdve a választási jegyzőkönyvek meghamisításáig mindennel megpróbálkozott.
Jól tudom, hogy mindaz amit fölhozok vagy fölhozhatnék, nem elégséges
Hadik Jánost és osztályát a végső tárgyaláson fölmenteni. Azt hiszem azonban,
hogy mi, egyszerű írók, akik sem a politikai gyakorlat szennyes hullámaiba nem
vetjük magunkat, sem a történelem ítélő-bírái nem vagyunk, elbeszélgethetünk
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erről-arról és meghajolhatunk az egyéni tisztesség és kiválóság előtt, ha ellenfeleink közül magasodott is ki, egy elsöpört és elmarasztalt társadalmi rendből és
talán önmagában véve is ódivatú volt.

Bikich Gábor
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1955.3
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
HADIK JÁNOS ÉS A FÖLDREFORM
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdeklődéssel olvastam Molnár József cikket Nagyatádi tragédiájáról, s igen
őrültem, hogy e cikknek Hadik Jánosra vonatkozó kissé sommás megállapítása
módot adott Bikich Gábornak, hogy ennek a kiváló es érdekes egyéniségű magyar úrnak portréját az igazságnak megfelelően próbálja megrajzolni. Úgy látom
ez sikerült neki. S ha a portrét, melyet Hadik Jánosról oly szeretettel és mégis
tárgyilagosan néhány vonással kiegészíteni próbálom, teszem ezt azon a jogcímen, hogy hosszabb időn át Hadik János munkatársa voltam, talán bizalmasa is
és alkalmam volt ennek az igaz embernek nemcsak politikai elgondolásait megismerni, de emberi kvalitásait is, melyek tán politikai képességeit is felülmúlták,
megbecsülni tanulni.
Sajnálom, hogy Molnár József, aki megírja, hogy Hadik János állást foglalt
Nagyatádi földreformja ellen, elmulasztotta megírni, hogy miben állt ez az állásfoglalás és mivel indokolta azt Hadik. Mert tudni kell es ez nevezetes történelmi
tény, hogy Hadik János volt az, ki nemcsak, hogy felismerte a parasztkérdés fontosságát, de első volt, ki ennek gyakorlati megoldására komoly lépést tett. Nem
túlzók, ha azt mondom, hogy a jobbágyfelszabadítás óta ilyen komoly kísérlet a
földkérdésben nem is történt. Tessék meghallgatni. A parasztot Hadik eljöttéig a
magyar törvényhozásban népszínmű figuraként kezelték: Makkay Zsiga bácsit
ott senki komolyan nem vette, elévődtek vele, de véleményét senki nem kérdezte.
Csizmadia Sándort „szoci”-nak tekintették és nem parasztnak, kinek búsmagyarsága nem annyira törekvéseinek kilátástalanságából eredt, hanem inkább a hiábavaló küzdelemből, melyet számára a Parnassusra való kapaszkodás jelentett:
gyönge poéta volt, holott mindenáron költő akart leírni, sokkal inkább mint reformátor. Nagyatádi volt az első, kit komolyan vettek, mert olyan ember volt, kit
komolyan kellett venni. És Hadik János volt az első, ki Nagyatádi jelentőségét
felismerte és ennek konzekvenciájaként átérezte, hogy a parasztság kérdésének
megoldásához hathatósan csak úgy láthat, ha meghívja őt földművelésügyi miniszternek kabinetjébe. Általában Hadik János kabinetjeit demokratikus szel73

lemben állította össze; tudta, hogy az akkori idők forradalmi szellemével csak a
demokrácia eszmevilágát állíthatja szembe. A kultuszminiszteri tárcát Huszár
Károlyra bízta, „nem azért, mintha azt gondoltam volna, hogy jobb néptanító
nincs az országban” mondotta e sorok írójának. A belügyi tárcát Návay Lajosra,
kit liberális körökben a maguk emberének tekintettek, s kit a szocialisták is becsültek. A kereskedelmi tárcát rám bízta; a külügyit Andrássy Gyulára, s a földművelésügyit, mint mondottuk, Nagyatádi Szabó Istvánra. Hogy a földreform
milyen komoly szerepet látszott Hadik János kormányzati koncepciójában, azt
legjobban azzal bizonyíthatom, hogy Nagyatádinak kész reformtervet adott át,
melynek lényege az volt: 3000 holdon felül minden nagybirtok a reform céljaira
kisajátítandó, hogy azon alul milyen mértékű kisajátításnak van helye és milyen
feltételek mellett, ez további tanulmány tárgya lett volna, mellyel Nagyatádi államtitkárát, Czettler Jenőt bízta meg. (Nem tudom él-e még Czettler, ha igen
bizonnyal érdekes emlékei vannak erről a „reformkorszak”-ról.) Akinek csak
valamelyes betekintése van az akkori politikai viszonyokba és Molnár Józsefnek
bizonnyal van, annak lehetetlen el nem ismerni e reformterv nagyvonalúságát és
merészségét. E mellett a radikális földreformterv mellett Hadik az általános választójogot szánta kormányzata másik tartó oszlopául. Nagy dolog volt ez; Hadik
annyira meg volt győződve e két kormányzati terv átütő erejéről, hogy általam
meghívta a szociáldemokrata párt vezető embereit másnapra programja meghallgatására. (Vázsonyi Vilmost, kit igen becsült s kivel baráti viszonyban volt, nem
hívta meg kabinetjébe, mert egyénisége a szocialisták szemében vörös posztó
volt.) A forradalom éjszakáján közöltem a meghívást Kunfi Zsigmonddal, aki
vállalta is, hogy pártjával a meghívást elfogadtatja; fogalma sem volt arról, hogy
másnapra már övék a hatalom. („Egy gépfegyverosztagom van; az Astoriában vár
rám, de nem tudom, mit kezdjek vele” – mondotta nekem.)
Hogy a Nagyatádi féle reform-terv ellen, melyet a Bethlen kabinet hozott,
Hadik János állást foglalt-e és milyen megokolással, azt nem tudom; képviselőházi napló hijján nincs módom megállapítani. Arra emlékszem, hogy a novella
ellen (1923 őszén) állást foglalt, azzal indokolván állásfoglalását, hogy a novella
az alaptörvény elvi jelentőségű intézkedéseit paralizálja, s az egész kérdést a politika mezejére tereli. Különösen kifogásolta, hogy tág teret nyújt a
kormánybeavatkozásnak, mindenfele protekciónak, amit Hadik egész életében
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üldözött. Támadta a novellának azt az intézkedését, hogy kreált ugyan a közigazgatási bíróság kebelében egy felső ítélő fórumot, de kimondotta, hogy ez a
bíróság zárt ajtók mögötti, a nyilvánosság kizárásával tárgyal. Aggódott amiatt is,
hogy a törvény bizonyos intézkedései példát és módot adnak a szomszéd államoknak további magyarellenes intézkedésekre. De mondom, ezeket csak emlékezetből mondom el; pontosan nem tudnám elmondani. Molnár József azt
mondja némi szkepszissel, hogy Hadik a Nagyatádi féle földreformtól az ipari
munkásság ellátását féltette. Nem tudom, igaza volt-e ebben Hadiknak vagy
sem, de hogy félelme őszinte volt s nem taktikai fogás, azt határozottan állíthatom. Mint közélelmezési miniszternek is legfőbb gondja volt az ipari munkásság
ellátása élelmiszerekkel, s ennek követésében – helyesen utal erre Bikich Gábor –
állandó harcban állt a hadvezetőséggel.
Hogy Hadik milyen felelősségérzettel látott munkájához, azt a huszonnégy
órás rezsim minden pillanatában tapasztalhattam. A király körül egy szerencsétlen grófi klikk nyüzsgött s igyekezett a jószándékú, de gyönge akaratú IV. Károlyt a maga vakondok-tervei számára megnyerni. Windischgrátz Lajos és
Hunyady Imre (ha ugyan Imre volt a keresztneve) voltak főembereik, akik heteken át meg tudták akadályozni, hogy Hadik János demokrata szellemű programjával kormányra kerüljön. „El a taknyosokkal” mondotta Hadik János, mikor
ezek kormányalakítása közben is tovább intrikáltak. „Felelőtlen kormányt nem
fogok tűrni.” Egy másik eset: A hadvezetőség elrendelte, hogy ami katonai árú
(bőr, posztó, mundér, élelmiszer, autó- fegyver, muníció, stb.), ami Magyarországon felraktározva van, azt szállítsák mind Ausztriába. A vasúti és hajózási
főfelügyelőség jelentette ezt nekem, és én jelentettem Hadiknak. Hadik azonnal
felhívta a királyt s azzal kezdte a beszélgetést: „Majestät befehlen noch der
Armee? Felség parancsol még a hadseregnek?”, amely kérdés az akkori viszonyok
között nem volt indokolatlan. A király nyilván igennel válaszolt, mire Hadik
előadta az ügyet s a király válaszának meghallgatása után felhatalmazott, hogy
szüntessem be a szállításokat. (Egyetlen intézkedésem volt.)
Példákat arról, hogy Hadik nemcsak közügyekben exponálta magát, hanem
mindenki mellett kiállt, aki hozzá fordult, ha azt sérelem érte, s neki be tudta
bizonyítani, hogy vele igazságtalanság történt, nem egyet tudnék felsorolni, de
gondolom nem szabad; túlságosan igénybe vennem a Látóhatár szívességét.
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Fenyő Miksa
U. i. A pulykavicc, melyet Bikich idéz, nem Hadiktól ered; XVIII századbeli
Mikosch-vicc.
A GEORGISTÁK ÉS A FÖLDREFORM
Tisztelt Szerkesztőség!
Két okom van feltételezni, hogy Kovács Imre téved, amikor az 1918-as földreform-tervnek a szocialisták által való megbuktatását Henry George befolyásának tulajdonítja. Először, Búza Barna, a 18-as kormány földművelésügyi minisztere és a földreform-terv szerzője visszaemlékezéseiből (Öt év múltán, 1923) az
derül ki, hogy a földosztás keresztülvitelét a Szociáldemokrata Párt bal szárnya,
elsősorban Hamburger Jenő, hiúsította meg, nem azért, mert ők „a föld helyett a
földjáradékot akarták kisajátítani” – radikálisok és szocialisták megegyeztek abban, hogy a földet 500 holdon felül el kell venni a nagybirtokosoktól –, hanem
mert a földet nem akarták felosztani, de állami és szövetkezeti nagybirtokokat
akartak létesíteni. Másodszor, Jászi Oszkár, aki Kovács Imre szerint „élesen elítélte a forradalmi kormányban azokat a szocialistákat, akik az amerikai Henry
George tanait követték”, 1954 január 8-án kelt levelében George-nak a földmonopóliumról szóló tanítását örökigazságnak nevezte.
Ebből a két megnyilatkozásból csak azt következtethetem, hogy a földreformot ellenző szocialisták nem voltak georgisták (a földreform szó maga a
német georgista Damaschke „Bodenreform” mozgalmából ered). Ez különben
ténykérdés, melynek eldöntésére Jászi Oszkár a leghivatottabb, ki emlékirataiban
remélhetőleg szólni fog erről.
Kovács Imrének George-al és a georgistákkal foglalkozó néhány mondata
azonban alkalmas arra, hogy az olvasó hamis képet alkosson magának a
georgizmusról, amely pedig szabadkereskedő és földértékadóztató programjában
a szabadságra és társadalmi igazságra egyaránt törekvő radikális liberalizmus
gazdaságpolitikája világszerte. Mint egy georgista folyóirat, az 50 éve megszakítás nélkül megjelenő sydneyi „The Standard” jelenlegi szerkesztője, hivatottnak
érzem magam, hogy azt a vádat mely George-ot a nagybirtokrendszer hívéinek
tünteti fel, helyre igazítsam.
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Kovács Imre benyomása a georgistákról bizonyos mértékig indokolt. A két világháború között a magyar georgisták idősebb nemzedéke (a fiatalabbak szerint
helytelenül) következetesen ellenezte a Búza Barnáéhoz hasonló és különböző
oldalakról időnként felvetett földreform-terveket, idézve George-nak azt a megállapítását, hogy a mechanikus földosztás nem oldja meg a földkérdést.
Georgisták nem fogadják el „A föld azé aki megműveli” jelszót, melyről különben Herbert Spencer gyakorolta a legtalálóbb kritikát a „Social Statics”-ban hanem azt vallják, hogy egy ország földje az ország egész népéé. Aki az ország egy
darabját, legyen az városi ingatlan, nagybirtok vagy paraszti kisbirtok, birtokolja,
annak az ahhoz kapcsolódó földjáradékot be kellene fizetnie. A földjáradék
ugyanis a termelés hozamának az a része, mely nem az egyén, hanem az egész
társadalom jelenlétének és tevékenységének tulajdonítható (lásd Ricardo földjáradék törvényét). George szerint a társadalmi-gazdasági bajok főforrása, hogy a
közösséget illető földjáradékot egyének a maguk részére kisajátítják, ugyanakkor
az egyenes és közvetett adók tömege megrövidíti a dolgozók bérét, noha mindenkit teljes egészében meg kell, hogy illessen a termelés hozamának az a része,
amelyet az ő munkája hoz létre.
Nem vállalkozhatom arra, hogy egy cikkhez írt hozzászólás keretében Henry
George közgazdaságtanának lényegét ismertessem. Alapos tanulmányozása
azonban mindenkit meggyőzhet arról, hogy a földértékadóztatás igazságosabban
megoldotta volna a magyar földbirtokrendszer visszásságait, mint a földosztás.
Ebben a magyar georgisták idősebb nemzedékének igaza volt. Csakhogy George
nem ad, nem is adhat útmutatást, hogy a földmonopólium az általa kijelölt módon az egyes országok sajátos politikai viszonyai között hogyan valósítható meg.
Nyilvánvaló, hogy egy országban a földjáradékot élvező és hatalmát éppen ennek
köszönő szűk uralkodó réteg nem fog önként hozzájárulni ahhoz, hogy földjáradékát (a teljes földértékadó egyenlő lenne ezzel) elvonják. Magyarországon a
földosztás elsősorban nem a gazdasági nehézségek kiküszöbölésére, hanem a
földbirtokos osztály politikai hatalmának a megdöntésére irányult.
E szempontok alapján minden georgista előtt világos, hogy 1918-ban földosztást kellett volna csinálni, és az 1945-ös földosztás lényegében helyes és indokolt volt. Arról, hogy a két háború közötti időszakban földértékadóztatást föld-
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osztással vagy földosztás nélkül követelő politika lett volna a célravezetőbb, lehet
vitatkozni. Illetve vitatkozni lehetne, ha külföldi példák nem döntenék el a vitát.
Kínában a georgista Szun-Jat-Szen földértékadó törvényét a földbirtokos
közigazgatás egyszerűen nem hajtotta végre. Angliában Lloyd George penny-s
földértékadóját a hatalomra vissza kerülő konzervatívok azonnal eltörölték és
még a beszedett adót is visszafizették. Ugyanez lett tíz évvel később Snowden
földértékadójának a sorsa. Ezzel szemben Dániában az 1919-es földreform
georgista befolyása örök-kishaszonbérleteket alapított, melyeknek bérét az állam
minden öt évben újrabecsüli. A földhözjuttatottak a földért természetesen nem
fizettek megváltási árat és azt az általuk eszközölt beruházásokkal bármikor átruházhatják. A bér ebben az esetben a földértékadóval azonos. A dánföldreform
sikere teljes és végleges. A földhözjuttatottak részéről soha még csak kísérlet sem
történt, hogy bér (földértékadó) fizetési kötelezettségük alól kivonják magukat.
Már ez a három példa is érzékelteti, hogy a Henry George által propagált reformok mezőgazdasági téren csak ott valósíthatóak meg tartósan, ahol a földbirtokosok osztályuralma a nagybirtok felosztásával megszűnt. Ismerve Kovács Imre
tárgyilagos gondolkodását, hiszem, hogy a jövőben ő sem fogja a georgistákat a
nagybirtokrendszer hívei közé sorolni.

Vaucluse, Ausztrália

Ravasz Károly

HUBERT RIPKA ÉS A DUNAVÖLGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Látóhatár legutóbbi számában, amelyben Jászi Oszkár munkásságának és
szellemiségének hódolt, olyan problémákat érintett, amelyekről – legalábbis a
megkívánt építő szellemben – az emigráció nyílt porondján kevés szó esik, de
amelyek mindamellett alapvető kérdések a dunamedencei népek jövője és az
együttműködést megalapozó majdani rendezés szempontjából. Az a szellem,
amelyet a nemzetiségi kérdésekben Jászi Oszkár képviselt, méltó példa arra, hogy
a mindmáig sok szenvedést és vért okozó problematika ügyét csak az viszi valóban előre, aki nem habozik, hogy adott esetben legalább olyan eréllyel forduljon
szembe saját nemzetének soviniszta közvéleményével, mint ahogy elítéli a szomszédos népek hasonló tendenciáit. Ezért örvendetesnek tartok minden olyan
kezdeményezést is, amely a kérdések megvitatásánál más nemzetiségű politiku78

sokat is megszólaltat, hogy a múlt kölcsönös hibáinak ilyen szellemben való vizsgálata alapján megteremtődjenek az elengedhetetlenül szükséges kölcsönös megértés és jövendő együttműködés szellemi alapjai.
Amennyire kívánom ezt, olyan nyugtalansággal olvastam Hubert Ripka cseh
politikus és volt miniszter cikkét, amelyben Masaryk és Jászi szellemére hivatkozva, a tisztán dokumentációs jellegű hozzászóláson túlmenően a szlovákmagyar (illetve csehszlovák-magyar) problematikáról mond véleményt és a demokrácia jegyében hitet tesz a dunamedencei federáció eszméje mellett.
Hubert Ripka részéről ilyen állásfoglalást nemcsak minden magyar (különösen szlovákiai magyar), de minden, a demokráciának nem jelszavakban, hanem
filozófiai és humanista értelemben mély jelentőséget tulajdonító ember bizonyára
őrömmel üdvözöl. Örvendetes ez annál is inkább, mert ilyen megnyilvánulást a
cikkíró részéiről hazai működése és kétszeri emigrációja alatt a közvéleménynek
mindeddig nem volt módja tapasztalnia. Szabad legyen azonban ebből az alkalomból felhívnom a Látóhatár olvasóinak figyelmét néhány olyan tényre, amely
talán nem felesleges annak megítéléséinél, hogy mit tett Ripka a demokrácia és a
federalizmus ügyéért, amikor – mint a prágai kormány egyik legbefolyásosabb
minisztere – 1945-től 1948 februárjáig osztozott a hatalomban és alkalma volt
gyakorlatilag is érvényt szerezni az általa hirdetett megoldásoknak.
Milyenek voltak ezek a megoldások? A választ Ripka erre már a második világháború derekán, londoni emigrációja alatt megadta: Csehszlovákiát, mint
nemzeti államot kell újjászervezni, amelyben a magyaroknak – épp úgy mint a
szudétanémeteknek, akikkel a szlovákiai magyarok egyformán felelősek a háború
elindításától, kezdve a koncentrációs táborokig – nincs helyük. Mivel pedig
Csehszlovákia határai sérthetetlenek, az egyetlen megoldás a szlovákiai magyarság hiánytalan kitelepítése. Aki Szlovákiában akar maradni, annak teljesen meg
kell tagadnia magyar voltát, éppúgy mint nemzeti érzelmeit annak a szlováknak,
aki nem óhajt Magyarországról Csehszlovákba átmenni. „A nemzetiségi egységnek, mint külön nemzeti csoportoknak a likvidálása és nemzeti szempontból
egységes középeurópai országok teremtése a legelőnyösebb és legpraktikusabb
megoldása azoknak a prblémáknak, amelyek szükségszerűleg adódtak abból,
hogy a különböző államokban nemzetiségileg kevert lakosság élt” (Lásd Ripka:
Ceskoslovensko v nove dobé. London.) A szlovákiai magyarok problémáját telje79

sen a nácizmus szolgálatába szegődött szudétanémetek kiűzésének mintájára kell
a kollektív felelősségre vonás alapján, rendezni. „I shouid liketo point out at the
very outset that we take the same view of the question of the Magyar minority as
well, which be settled in accordance with the principles to be put into effect as
regards the Germans in Czechoslovakia” – hangoztatta. (L. Ripka: The future of
the Czechoslovak Germans. London.) A népek önrendelkezési jogát Csehszlovákban nem lehet és nem szabad érvényesíteni – fejtegette. Ripka a
kényszerkitelepítés akkor még senki által fel nem vetett, még kevésbé jóváhagyott
elvét emigráns minisztertársaival együtt már 1942-ben igyekezett a nyugati szövetségesekkel elfogadtatni. (L. Ripka: Czechoslovakia enslaved. London.)
Hubert Ripka azután, mint aktív miniszter, ezeket az elveket igyekezett alkalmazni Csehszlováklába való visszatérésekor, amennyire azt a nemzetközi
helyzet a szlovákiai magyarok számára oly emlékezetes 1945-1947-es esztendőkben engedte. Aktív része volt az 1945. április 5-én kiadott hírhedt „kassai program” kidolgozásában, amely kimondta a csehszlovák nemzeti állam létesítését és
minden magyar eltávolítását. A kormány által a három év alatt kiadott és a szlovákiai magyarságot minden jogától megfosztó rendeleteket – a vagyonelkobzástól
a Szudétaföldre való deportálásig – kivétel nélkül jóváhagyta. A párisi békekonferencia idején minden befolyását latba vetette nyugati összegköttetéseinél, hogy a
kétszázezer magyar kitelepítését követelő és később megbukott csehszlovák álláspont érvényesüljön. Amikor pedig az 1948-as februári puccs után nyugatra volt
kénytelen menekülni, otthoni működéséről írt könyve alapján ítélve nemzetiségi
probléma Csehszlovákiában nem létezett. A magyar nemzetiségi kérdésnek
Ripka, egy sort sem, de a csehszlovák-magyar kapcsolatok ügyének egy, szerinte
igen fontos gondolatot szentel. Az 1947 márciusában szövetségi szerződés megkötésére folyt francia-csehszlovák tárgyalásoknál kifogásolta nevezetesen, hogy a
franciak nem hajlandók elfogadni azt a követelést miszerint az egyezményt nem
csak Németország, hanem Magyarország ellen is kössék, mivel szerinte „Magyarország politikája Rákosi vezetése alatt semmivel sem kevésbé nacionalista,
mint Horthy tengernagy alatt volt.” (L. Ripka: Czechoslovakia enslaved. London.)
A középeurópai nemzetiségi kérdések rendezése és a népek együttműködésének ügye túlságosan súlyos és következményeiben mélyreható probléma ahhoz,
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hogy – a múltat vizsgálva – ne olyan személyekkel keressük a jövő útját, akik
szándékaik felől már valamennyi bizalomra jogosítottak. Áll ez miránk magyarokra épp úgy, mint szomszédainkra. „A jobb jövő elsősorban a vezetők – és
mindenekfelett az új nemzedék – szellemi tájékozódásán múlik” – írja Ripka a
Látóhatárban. Erre hivatkozva pedig fel kell vetnem a kérdést, vajon Hubert
Ripka valóban a legalkalmasabb személy-e, hogy a cseh demokraták nevében
hozzászóljon ahhoz az új dunavölgyi együttélési formához, amelyet Jászi Oszkár
is keresett?

Kassai Csaba
KOVÁCS IMRE
a Funk & Wangalls, New York, USA. kiadásában most
megjelent angol nyelvű regénye, a
THE NINETY AND NINE
a háború utáni Magyarország életének első hiteles művészi és izgalmas leírása.
A legnagyobb amerikai folyóiratok (köztük az 5 millió példányban megjelenő
Time 1955. jún. 13-i száma) a legnagyobb elismeréssel fogadták.
MEGRENDELHETŐ:
A Látóhatár Szerkesztősége címén: Vámos I. München,
Ohmstr. 14. 9. – Ára: $ 3.75. Fizethető dollárban, csekken
vagy az illető ország pénznemében
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Reményi József 25 éve tanít a clevelandi Western Reserve Universi- ty-n. Az
évforduló alkalmából a neves magyar írót és egyetemi tanárt számosán keresték
fel jókívánságaikkal. Több amerikai városban külön ünnepség keretében emlékeztek meg Reményi József jubileumáról. Reményi professzornak legutóbb az
Internationa1 Journal of American Linguistics és a Journal of Aesthetics and Art
Criticism című tudományos folyóratokban jelent meg érdekes irodalmi cikke.
Ebben az esztendőben rendszeres televíziós előadásokat is tart „A huszadik századi európai dráma" címen.
*
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A „Musik dér Zeit’ című német nyelvű zenei folyóirat 9. számát teljes egészében a magyar zenének szenteli. Colin Mason, angol zenekritikus nagy tanulmányban méltatja Veress Sándor munkásságát, kiemelve annak egyetemes európai jellegét
*
Borsody István a chicagói egyetem kiadásában megjelenő Journal of Modern
History nevű folyóiratban Kertész István Diplomacy in a Whirlpool című könyvét ismertette.
*
Tábori Pált a Nemzetközi PEN Club keretében működő Hontalan írók Központja (Centre fór Writers in Exile) elnökévé választotta. A Nemzetközi PEN
Club idei bécsi kongresszusán a Látóhatár Barátainak Társasága tagjai közül
Tábori Pál és Horváth Béla vett részt.
*
Auer Pál volt követ a Párisban alakult Magyar-Francia Komité társelnöke
lett.
*
Kovács Imre új regénye, amelynek cime The Ninety and Nine, most jelent
meg Amerikában. A könyvet a Látóhatár legközelebbi számában részletesen
ismertetjük.
*
Gordon Ferenc volt pénzügyminiszter, Ausztria semlegesítése kapcsán több
érdekes cikket jelentetett meg argentin lapokban Magyarország helyzetéről.
*
Nagy Ferenc volt miniszterelnök nemrégen tért vissza Amerikába ázsiai útjáról. Részt vett a bandungi konferencián is. Figyelemreméltó felvilágosító munkát
végzett.
Gyallay-Pap Zsigmond író és szerkesztő csatlakozott a Látóhatár Barátai
Társaságához.
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1955.4-5
A LÁTÓHATÁR KIADÁSÁBAN MEGJELENT HORVÁTH BÉLA:
VERSEK
c. kötete. A szép kiállítású, merített papíron készült gyűjtemény a költő régi és új
verseit, valamint legszebb műfordításait tartalmazza.
MEGRENDELHETŐ
A Látóhatár kiadóhivatala címén: Vámos I. München 23, Ohm-Strasse 14. III.
9. – Ára postaköltség nélkül Németországban 8 márka, a többi országban 2 USA
dollárnak megfelelő összeg.
A verseskötetet olvasóink a Látóhatár hátsó borítólapján feltüntetett megbízottaknál is megrendelhetik.
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
ADLAI E. STEVENSON KÖSZÖNŐ LEVELE
Adtai E. Stevenson, az amerikai demokrata párt egyik vezetője, aki a legutóbbi elnökválasztáson a párt elnökjelöltje volt, a következő levelet intézte a
Látóhatár szerkesztőségéhez:
Kedves Szerkesztő Úr!
Nagyon kedves volt, hogy megküldte a Látóhatár különszámát, amelyben Jászi professzor nyolcvanadik születésnapját ünnepelték. Önökhöz hasonlóan én is
nagyon örülök e nagy ember jótékony befolyásának, akit szerencsém volt ismét
látni, amikor néhány héttel ezelőtt Oberlin- ben jártam.
Szívélyes üdvözlettel:

Chicago

Adlai E. Stevenson

HUBERT RIPKA ÉS A DUNAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az alábbi magyarázattal szeretném megnyugtatni Kassai Csabát (lásd leveleit
a Látóhatár május-júniusi számában) s másokat, akik hozzá hasonlóan aggályukat fejezték ki: Hubert Ripka személye alkalmas volt-e a szereplésre ünnepi Jászi
számunkban?
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Nem azért kértük fel Ripkát, mert nem ismertük elítélendő szerepét a csehszlovákiai kitelepítések körül, s nem azért kértük fel, mert őt tartjuk a legalkalmasabb személynek – Kassait idézve –, „hogy a cseh demokraták nevében hozzászóljon ahhoz az új dunavölgyi együttélési formához, amelyet Jászi Oszkár is
keresett."
Felkértük Ripkát azért, mért foglalkozni kívántunk Jászi és Masaryk viszonyával; s aki ismeri a két háború közti magyar-csehszlovák kapcsolatok történetét, az nyilván egyet fog érteni velünk, hogy Ripkánál tájékozottabb, vagyis alkalmasabb személyt ennek a témának megírására aligha találhattunk volna.
Egyetértek Kassaival, hogy Ripka s vele együtt a cseh demokraták túlnyomó
többsége, akik T. G. Masaryk tanítványainak vallották magukat, élükön Eduard
Benessel, a második háború utáni szereplésükkel csúfosan elárulták mesterük
tanítását.
Ripka, szóban forgó cikkében, Masaryk és Jászi szellemért idézte követendő
példának a jövőre vonatkozólag. Kassai Csaba és mások, akik kifogásolták Ripka
szereplését Jászi-számunkban, reméljük, olyan cseheket tartanak alkalmasaknak a
középeurópai együttműködés partnereinek, akik szintéin a Jászi-Masaryk szellem
hívei.

Wellfleet, Mass.

Borsody István

EGY SZERZŐ ARCKÉPÉHEZ
Tisztelt Szerkesztőség!
Elkésve olvasom Borbándi Gyulának a Látóhatár január-februári számában
megjelent érdekes méltatását Forst v. Batitaglia „Zwischeneuropa”-járól. „Meglepő – jegyzi meg Borbándi –, hogy a szerző milyen tájékozott a két háború közötti magyar eseményekben”. Nem is olyan meglepő! Volt hozzájuk némi köze.
Az októberi forradalom másnapján, pontosan 1918 novemberében Forst v.
Battaglia, Windischgraetz Lajos herceg – burgonyadarabotrány! frankhamisítás!
– megbízásából Luzernben Agence Central címen távirati ügynökséget alapított
és szerkesztett kettőezerötszáz aranyfrank havibér ellenében, melynek egyedüli
célja az októberi forradalom, illetve a magyar köztársaság kompromittálása volt a
külföld nyilvánossága előtt.
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Hogy Károlyi Mihály Magyarországon „egy szovjetköztársaságot csinál" azt
már az Agence Central is megmondta. Többi között. Mert mondta Forst az
ellenkezőjét is, ha avval remélhette zátonyra juttatni a magyar köztársaság törekvéseit, mely kétségbeesetten küzdött a demarkációs vonalak állandó erőszakos
előretolása és a magyarságnak „németbarát és feudális” színben való rosszakaratú
feltűntetése ellen. Így például mindjárt az első koalíciós Károlyi kabinet megalakulásakor, mikor életérdekünk volt bizonyságot tenni az Entente előtt, hogy
valóban szakítottunk a wilhelminus múlttal és a nyugati demokrácia útjára léptünk, Forst v. Battaglia az „Agence Central”-ban „Az öt gróf demokráciája” címen azt hirdette három nyelven, hogy Károlyi nem mer választatni, mert új köntösben a feudális főurak uralmát akarja átmenteni, s ennek bizonyítékaként kiemelte, hogy az „önkényesen alakított” Károlyi kormányban az elnököt beleszámítva, öt grófnak dobtak miniszteri tárcát az ölébe.
Nagy örömmel veszem tudomásul Borbándi ismertetéséiből, hogy Forst v.
Battaglia azóta rájött, hogy a Dunamedence egységes geopolitikai terület. Mikor
ugyanis október után Jászi Oszkár próbálta végső, kétségbeesett erőfeszítéssel a
dunai népek békés megegyezésének voltát hangoztatni, Forst v. Battaglia ügynökségének erről csak csúfolódó és rágalmazó kommentárjai voltak, és nem titkolt kárörömmel kürtölte világgá eltúlozva és eltorzítva egyezkedési kísérleteinknek minden gyászos kudarcát. Hogy egy magyar főúr vetette latba befolyását,
pénzét és hitelét, hogy az ellenséges seregek által szorongatott magyarságot végkép megfojtsa, az oly tragikus jelenség, hogy emellett a lengyel professzor szolgaszelepe szót sémi érdemel... Mindezt csak a történeti igazság kedvéért kívántam
leszögezni.

Córdoba

Benedek Károly

HIBAIGAZÍTÁS
Varga Sándor „Magány” című versébe – amelyet a Látóhatár május-júniusi
számának 170. oldalán közöltünk – sajtóhiba csúszott. A 8. sorban „akár magamról” helyett „akár magyarul” olvasandó.
Ugyancsak két értelemzavaró sajtóhiba került Ravasz Károly „A georgisták és
a földreform” tárgyában írott levelébe is. A 205. oldalon az ötödik bekezdés ne85

gyedik sorában „igazságosabban” helyett „jobban” olvasandó. A 206. oldal első
sorában pedig a mondat nem azzal fejeződik be, „hogyan valósítható meg”, hanem „hogyan küszöbölhető ki.” Olvasóink elnézését kérjük.
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Jászi Oszkár oberlini otthonában Károlyi Mihályról szóló tanulmányán dolgozik. Munkáját szerettük volna már ebben a számunkban közölni. A közeljövőben megjelenik azonban Londonban Károlyi emlékiratainak második kötete,
amelynek dokumentációs anyagát a szerző tanulmányában mindenképpen figyelembe szeretné venni. Károlyi Mihály egész politikai levéltára ugyancsak Jászi
Oszkárra maradt, ennek a fontos anyagnak a feldolgozása is időt vesz igénybe. A
tanulmány „Károlyi Mihály jelleme és célkitűzései” címen novemberi vagy januári számunkban jelenik meg.
*
Adlai E. Stevenson, aki a legutóbbi amerikai elnökválasztáson a demokrata
párt jelöltje volt, június 3-án tartott oberlini beszédében megemlékezett Jászi
Oszkár érdemeiről is. Stevenson szerint Jászi „már régen felismerte annak szükségét, hogy a szabad embereknek egyesülniük kell, de e felismerés közben, melyet érzelgősség sohasem ködösített el, azt is szem előtt tartotta, hogy az egyesülés mindenekelőtt erkölcsi probléma, amely sokszor politikai bonyodalmakkal
jár.”
*
Reményi József clevelandi egyetemi tanár a „Slavonic and East European
Review” című amerikai folyóiratba hosszabb tanulmányt írt Gárdonyi Gézáról; a
„Corvina” című olasz nyelvű folyóiratban pedig Jósika Miklós regényírói működését ismertette. Az „Új Magyar Út” című, Amerikában megjelenő folyóirat
június-július-augusztusi száma egyébként Reményi professzor 25 esztendős tanári jubileumának a tiszteletére jelent meg.
*
Fricsay Ferenc, a neves karnagy, a Látóhatár Társaság tagja, München város
főzeneigazgatója lett.
*
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Horváth Béla „Versek” című kötete megjelent a Látóhatár kiadásában. A kötet a költő régi és új verseit, valamint legszebb műfordításait tartalmazza.
*
Kovács Imre „The Ninety and Nine” című regénye az idei amerikai könyvkiadás egyik nagy sikere. A könyvről június-július folyamán a következő nagy amerikai lapok és folyóiratok emlékeztek meg; „America”; „Catholic World”; „Chicago Sunday Tribune”; „Citizen” (Columbus, Ohio); „Dispatch” (Columbus,
Ohio); „Herald” (Boston); „Journal” (Leviston, Me); „News” (Newark, N.J.);
„New York Times Book Review”; „Post Times Herald” (Washington);
„Observer” (Charlotte, N.C.); „Star” (Ft. Worth, Texas); „Telegram” (Worcester, Mass); „Tennesean” (Nashville, Tenn); „Time”; „Times Dispatch” (Richmond, Va); „Tribune” (Oakland, Calif); „World” (Tulsa, Okla). Az ABC
television és rádió network pedig július 21-én beszélgetést folytatott a szerzővel.
*
Az Amerikában negyedévenként megjelenő Books Abroad legutóbbi száma
részletes ismertetést közöl a Látóhatárban megjelent irodalmi tanulmányokról és
cikkekről.
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1955.6
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
SCHÖPFLIN GYULA TANULMÁNYÁRÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
A Látóhatár múlt számában közölt érdekes cikk: „A magyar kommunista párt
útja 1945-1950”, így kezdődik: „Alig 5 év alatt a kommunista párt olyan hatalomra jutott Magyarországon, mint a hányatott magyar történelem során még
soha senki.” Ez szerintem időrendi tévedés. A kommunisták, szovjet támogatással, már 1948-ban megszerezték a teljhatalmat. Már akkor megszűnt vagy fikció
lett a többi párt, megsemmisültek a demokrácia s az alkotmány biztosítékai. E
két év különbség fontos a cikk megítélésénél. Schöpflin szerint a moszkoviták
győzelme Rajk likvidálásával vált teljessé, akkor kezdődött az igazi terror. Odáig
– írja – a sztálini rendszer pillérei a pártbürokrácia, élmunkások s az AVO észrevétlenül alakultak ki; a közellenszenv megakadályozta a szovjetpropagandát, a
munkásság-parasztság elégedett volt. 1950-től azonban minden rohamosan romlott, halálra üldözték a kulákokat, Sztalin-imádatba fullasztották a kultúrát, lerontották a dolgozók életszintjét, kiépítették az ÁVO-t, rákezdtek a kényszerkölcsönökre (de nem 1949 decemberben, mint írja, hanem szeptemberben) és
felszámolták a polgárságot.
Tény, hogy a Rajk-per, 1949. szeptember, után a terror erősödött, de Rajk
ennek alig lett volna akadálya. A kommunista terror 1945-ben kezdődött Magyarországon s ennek legfőbb szervezője Rajk volt, mint belügyminiszter. 1946
márciustól 1948 augusztusig ő szervezte meg, Szabenyi Endrével, a kommunista
rendőrséget, mellékes, hogy akkor még nem hívták azt ÁVO-nak. Hogy a szervezés észrevétlen lett volna, ezt nem kell cáfolni: az ország visszhangzott az ellene emelt vádaktól és panaszoktól. És bármi volt Rajk nézete a „kulákokról”, az ő
rendőrsége kezdte meg üldözésüket. 1945-ben még alig volt kommunista az
országban, a kommunista apparátus kiépítéséhez idő kellett; a többi párt és külpolitikai érdek is gátolták a terror teljes kifejlését, így az 1949 után még erősödött – de nem azért, mert Rajkot kiküszöbölték. Megjegyzendő, Rajk portréjából
nem lehet kifelejteni, hogy őt tekintették a pártban az antiszemitizmus képviselőjének; ezen nem változtat, hogy vele együtt zsidókat is kivégeztek.
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Schöpflin, úgy látszik, helyesli a lenini felfogást, hogy ha kifelé jogos is a
kommunista erőszak, benn a pártban némi demokrácia szükséges. Panaszolja,
hogy elnyomták az „öreg bolsevikok”, nyugatosok, „spanyolok”, trockisták frakcióit – de egy mellékmondatban emlékszik meg a szocialista „testvérpárt” megsemmisítéséről (bár néha már újból hallható ez az euphemizmus) és nem is említi
a többségi Kisgazdapárt elleni hajszát s az ellenzék likvidálását. Gúnyosan ír az
1949-es közös, listás választásról (hol Rajk is listavezető volt), de hallgat az
1947-es választás botrányairól, melyeket Rajk inszcenált. Sőt büszke rá, hogy
Rajk „kemény, határozott magatartása” népszerű volt a kommunista munkások
előtt, de „félelmet gerjesztett a Párton túl”. A Párton „túl” volt a nemzetnek legalább 83 %-a!
A kommunista árnyalatok különbségeit nem kell lekicsinyelni! Sztálinizmus
és titoizmus, mindkettő abszolutizmus, mégsem ugyanaz. Magyarországon is
könnyebbséget hozott a Nagy Imre-kísérlet, bár igazuk lett, akik nem bíztak
benne, hiszen a kommunista uralom nem gyengült s így a kísérletet könnyen
meg lehetett szüntetni. De ha valaki a „nacionalista” Rajk-irányzat híve, még
nincs joga a kommunista párt történelmében választóvonalat húzni, mely Rajk
kivégzésével s az ő disszidálásával esik egybe. Ha szörnyűek is voltak az 1950ben a „kulákok” ellen hozott halálos ítéletek, az ehhez szükséges bírói apparátust
már 1947-ben kezdték szervezni, a „munkásbírósággal”, a közigazgatási bíróság
(mely a kormányt volt hivatva felülbírálni) megszüntetésével, a rendőrbíráskodás
bővítésével, a bírói függetlenség végső felszámolásával, a védelem megszorításával, a bírósági „tisztogatásokkal” és általánosságban a parlament és a sajtó gúzsbakötésével. Egyébként tudjuk, hogy nem a Rajk-per volt az első bírósági botrány Magyarországon, s hogy Rajk rendőrsége kezdettől fogva a bíróság fölé
helyezkedett és egyénileg is terrorizálta a bírákat. A felmentett vádlottak internálását (a Horthy-rendszer örökségét) sem Rajk bukása tette lehetővé; ő volt a
rendőr- miniszter, amikor egy vádlottat a főtárgyalásról vittek el a rendőrök,
mert visszavonta a rendőrségen rákényszerített vallomását. (A vallatási terror
sajnos nem kommunista találmány, ma sem szorítkozik őrájuk.) Sztálin s a Szovjetunió mániákus dicsőítése sem 1950-ben kezdődött, bár igaz, hogy Sztálin
haláláig egyre fokozódott Ha a nyomás kezdetben minden téren kisebb volt, ez
nem annak volt köszönhető, hogy akkor mérsékeltebb és humánusabb elemek
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érvényesültek a pártban, hanem – ismétlem –, hogy akkor még némileg
osztozniok kellett a hatalomban s a Szovjetunió is megelégedett ennyivel.
Hozzászólásom befejezéséül a cikk utolsó mondatát idézem: „A bolsevikoknak sikerült egy olyan társadalmi rendszert kiépíteni, amelyen belül a legfőbb
uralkodó rétegek számára is bizonytalan a lét.” Ez Magyarországra nézve majdnem annyira igaz, mint a Szovjetunióra. De vannak, akik kezdettől tudták, hogy
a bolsevizmus ide vezet és már 1945-től kezdve küzdöttek ellene. Vannak mások,
akik nem ismerték jól a bolsevizmust, csak saját tapasztalataik szerezték meg
nekik ezt az ismeretet. De vannak korábbi „földalatti” kommunisták, akik kezdettől fogva tudatosan részt vettek e bolsevizmus uralomra segítésében és megvalósításában. Akik közülük egyes részletekben eltértek a pártvezetőségtől (amit
ugyan többnyire csak idekint kezdtek hangoztatni), azok sem mentesek az erkölcsi felelősségtől. 1950 előtt is volt elég példa a vakbuzgó sztálinizmusra. Vagyunk
még, akik emlékszünk rá, hogy a magyar kommunista „vonal” mily őszintén elismerő lett a nácizmus iránt – a zsidó kommunisták egy része is – a HitlerSztálin paktum alatt. Bármily érdekes egy cikk, amely belülről világítja meg a
kommunista politikát, értékesebb volna, ha nem csupán az árnyalati különbségeket ismerteti, hanem megvizsgálja a mozgalom alapvető erkölcsi kérdéseit is.

Major Róbert
POLDI WIRD MATROSE
Tisztelt Szerkesztő Úr!l
Már attól félek, hogy örökös zsörtölődéseimmel boszorkány híremet keltik.
Mindjárt meg kell tehát mondanom, hogy olykor-olykor csupán azért említem
meg a Látóhatár egyik-másik tévedését, mert az hiszem, nincs irodalmi élet mulatságos kifogások nélkül.
Ne tekintsenek tehát boszorkánynak, sőt inkább inkvizítornak, aki a szavakat
vizsgálom, mivelhogy – amint tudjuk – az: inkvizítorok vizsgálóbiztosok voltak.
A bűnösök lelkét, irodalmi és bölcseleti nézeteit vizsgálták, és amikor vizsgálatuk
nem volt kielégítő, a megátalkodott bűnöst „átadták a világi hatóságoknak”. Ezek
aztán szépen megégették őket a máglyán. Ennek megvolt az az előnye, hogy a
biztosnak se lelkét, se testét nem kormozta be a piacon gyújtott máglya füstjei.
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Azoknak a szép időknek az átkozott francia forradalom véget vetett és én boszorkányi, vagy inkvizítori minőségemben ma már csupán egy levelet írhatok az
újonnan jött írókról, akik nem tudják, hogy a magyar nyelvben minden cselekvést
igen sok igével tudunk kifejezni.
Kisdy Tamás a Látóhatár legutóbbi számában elbeszélést írt, amelynek címe:
„Poldi tengerész lesz.” Tiltakozom, tisztelt Szerkesztő Úr. Poldi nem lesz tengerész. Poldi talán fölcsapna tengerésznek, ha ma már nem lenne kínos ilyen címet
adni egy elbeszélésnek. Efféle novella-címeket valamikor a kisebb igényű néplapokban olvastam: .Cudar Gyócs Gazsi hazatér.” „Julika megjön.” „Jóska megmondta a magáét.” „Berci nem hagyja magát.” Nagyon meglepődtem tehát, hogy
a Látóhatár is ilyen címmel közölt elbeszélést: Poldi tengerész lesz. Ez igen jól
hangzik más nyelveken (Poldi wird Matrose), de a magyar észjárás elveti.
Felhívom a tisztelt Szerkesztőség figyelmét arra, hogy mi beállunk katonának,
fölcsapunk írónak, vagy beszegődünk bojtárnak. Akármi „lesz” belőlünk, minden
állapotra megvan a helyes igénk. Nem mondjuk, hogy csavargó „lesz” valakiből,
hanem azt, hogy csavargó életre vetemedik. A tojás nem „romlott lesz”, hanem
megzápul és a tea, tisztelt Szerkesztő Úr, ha sokáig marad a kannában, nem keserű „lesz”, hanem megáporodik. Nem botrányt „csinálunk”, hanem botrányt
csapunk, kiverjük a világ fenekét, széjjel rúgjuk a házat, megmutatjuk ennek a
gaz világnak, hogy mi az igazság.
Száz meg száz példát elősorolhatnék, de nem akarok unalmas lenni. Csak azt
kérem, hogy Poldinak adják meg, ami megilleti őt. Engedjék, hogy fölcsapjon
tengerésznek. Akkor talán még mehetünk valamire.

Zürich

Takáts Lujza

A MAGYARSÁG ÉS AZ AMERIKAI SZÍNPAD
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Magyar Ferenc „Magyar elemek az amerikai színpadon a XIX-ik században”
című cikkét, amely a Látóhatár legutóbbi számában jelent meg, azzal fejezi be,
hogy „bármennyire naivak voltak a tárgyalt darabok, akármennyire nélkülöztek
az írók mindennemű történelmi érzéket, magyar vonatkozásban a nem mindig
magas irodalmi színvonalon álló darabok nagy szolgálatot tettek”.
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Korántsem logikus következtetés. A „naiv”, voltaképpen együgyű darabok,
összeférhetetlenek azzal a kijelentéssel, hogy nincsenek mindig „magas irodalmi
színvonalon”. Ha az a megjegyzésünk, hogy irodalmi színvonalon aluliak, már
akkor is elismeréssel adózunk nekik, mert kritikai szemponttal közeledünk hozzájuk. Azzal az érveléssel, hogy sekélyes színpadi tákolmányok „magyar vonatkozásban nagy szolgálatot tettek”, azt is lehetne mondani, hogy a régi időkben a
Mikosch viccek fokozták a külföldiek felénk irányuló rokonszenvét. E „színdarabok” hősei, akik „nemes és szilárd jellemű férfiak”, torzrajzai az érzelgős ábrázolásnak.
Az ismertetés tárgyi érdekességét nem vitatom el, ám a téma a lélektan és a
szociológia keretébe tartozik, s véletlenül sem érinti az esztétikai tájékozódás
határát. Egyébként is: ami művészileg rossz, az nem válhatik szülőhazánk javára
akkor sem, ha a színdarab íróját esetleges jóindulat vezette.

Cleveland, Ohio.

Reményi József

A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Cs. Szabó László, Baráti Társaságunk alapító tagjának „Magyar Versek
Aranytól napjainkig” című antológiájáról a londoni Times is megemlékezett. A
részletes, angol nyelvű ismertetés a Times Literary Supplement június 3-i számában jelent meg. A Slavonic Review című londoni egyetemi folyóiratban
ugyancsak hosszú ismertetés jelent meg az antológiáról. Az ismertetést G. F.
Cushing londoni egyetemi tanár írta. Az antológia egyébként az egyetemen a
magyar szakos angol hallgatók számára a curriculumban előirt kötelező olvasmány.
*
Nagy Ferenc, volt miniszterelnök, a Látóhatár Társaság alapító tagja a külügyminiszteri értekezlet alkalmából Genfben járt, majd európai körutat tett.
Ennek során Rómában, Bécsben, Münchenben, Bonnban, Párisban és Londonban megbeszéléseket folytatott az európai politika vezető tényezőivel. Münchenben meglátogatta a Látóhatár szerkesztőségét is.
*
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Reményi József clevelandi egyetemi tanár több amerikai angol és magyar
nyelvű lapban ismertette Horváth Béla verseskötetet. Reményi professzor a
Personalist című nemzetközi folyóiratba részletes tanulmányt irt Kemény Zsigmondról.
*
Gordon Ferenc „Für ein demokratisches Ungarn” című cikkét közölte a Der
europaische Osten című, Münchenben megjelenő, német nyelvű folyóirat, szeptemberi számában.
*
Cs. Szabó László és Szabó Zoltán negyedévenként megjelenő kiadvány megindítását vették fontolóra, Londonban. E negyedévi almanach kötetenként 120160 oldal terjedelemben jelennék meg, a szokásos folyóiratokétól eltérő tartalommal. Állandó jelleggel Cs. Szabó László és Szabó Zoltán folyóiratok kereteit
túlhaladó méretű tanulmányai szerepelnének programján (magyar és európai
témákról), valamint e két szerző naplójegyzeteiből, útijegyzeteiből, szépirodalmi
és kritikai munkáiból az, amit maradandóbbnak ítélnek.
Ugyanekkor e negyedévi almanach feladatának szánják azt, hogy a külföldön
élő magyar írók javának reprezentatív és nagyobb alkotásait (kisregény, hosszabb
elbeszélés, regényrészlet, vagy költők új verseinek nagyobb gyűjteményei) kiadja;
számonként egy-egy vendég-író munkáját mutatva be.
Az almanach könyvterjesztői forgalomba nem kerülne és csak annyi példányban nyomtattatnék, ahány előfizetője van. Vagyis példányai, számozva, az előfizető számára készülnének és egyébként nem volna hozzáférhető. Az Almanach
megjelentetésének lehetősége és évi előfizetési díjának (4 kötet) nagysága ilyenformán attól függ, hogy hány előfizetőre tarthat számot. Ezért Cs. Szabó László
és Szabó Zoltán arra kérik a Látóhatár olvasói közül azokat, akik a tervezett kiadvány iránt érdeklődnek, hogy ezt nekik egy levelezőlapon (Regent House,
Regent Street, London W.l. RFE. címre) jelezni szíveskedjenek. Ez előfizetést
nem jelent és csupán arra ad módot, hogy a kezdeményezők annakidején a kiadvány részletesebb terveit megküldhessék.
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1956.1
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
GONDOLATOK A TÖMEGLÉLEKRÖL
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Némi késéssel ugyan, de legyen szabad reflektálnom Benedek Károly „Gondolatok a tömeglélekről” című tanulmányára, amely a Látóhatár 1955. júliusoktóberi számában jelent meg.
Elöljáróban helyénvalónak tartom megjegyezni, hogy a tanulmány mondanivalója lényegében megegyezik Plechanovnak a cári Oroszország szociálforradalmárának az elméletével, amelyet a „Személyiség szerepe a történelemben” című
művében fejtett ki. Plechanovnak a személyiség történelemalakító szerepéről
alkotott filozófiáját egyébként a marxista-leninista társadalomtörténeti kritika
teljes egészében magáévá tette. Mindezen körülmények figyelembevétele után
szeretnék rámutatni Benedek Károly nézeteinek bírálatra okot szolgáltató voltára.
Nem a tanulmány akadémikus természetű megállapításaival szándékozom vitába szállni. Inkább az azokból eredő logikus konklúziók igazságát vonom kétségbe. Benedek Károly ugyanis azt állítja: „Vezér – diktátor – hatalmon lévő
csoport... a premier plan-on megvilágított cselekvők a valóságban soha nem alkotják, hanem csak alakítják szerepüket. Az irányt nem megszabják, hanem csak
kifejezik.” Vagy másutt: „.. .még autokráciákban is a tömeglélek a döntő: parancsát a leghatalmasabb diktátornak is alázatos engedelmességgel kell meghallgatnia”.
Ha elismerjük e tételek igazságát, meg kell állapítanunk azt is, hogy a népi
demokratikus kormányzatok természetes, a nép akaratát hűen visszatükröző és
ezért jogos képviselői a keleteurópai népeknek. Ezt pedig határozottan tagadom.
Mintegy tíz esztendőn keresztül működtem, mint sajtótudósító a keleteurópai
államokban (csupán a közelmúltban sikerült Nyugatra menekülnöm), és ez idő
alatt gondos figyelmet szenteltem a tömegek érzelmednek és gondolatvilágának.
Merem állítani, hogy annak távolról sem a „legtipikusabb kifejezői” a kommunista vezérek.
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Konfúciusnak Benedek által idézett nézete, miszerint a „jó kormányzás” három szükséges előfeltétele: erős hadsereg, elegendő élelem és a nép bizalma, sem
igen állja meg helyét manapság. Nem is szólva Konfúcius megállapításainak második részéről, hogy „a hadsereg és az élelem végső esetben nélkülözhető, de a
nép akarata ellen kormányozni tartósan nem lehet”. A tartósságnak időben kifejezett fogalmáról lehet vitatkozni, de az kétségtelen, hogy a mai kor totalitárius
rendszerű államainak urai képesek gyakorolni a hatalmat az uralmuk alatt élő
népek nagy többségének akarata ellenére, pusztán a fegyveres erőkre támaszkodva.
Soraimat azzal a megjegyzéssel kívánom zárni, mégis helyesebb elfogadni talán azt az alapelvet, hogy a népek politikai akarata megbízhatóbb kifejezést nyer
szabad és titkos választások útján, mint az állítólag transzcendentális tömegösztönök, vágyak és emóciók visszhangjaként életre kelt zsarnokok személyében.

Tel-Aviv

Schatz Ferenc

VÁLASZ SCHATZ FERENCNEK
Sajnálom, hogy Schatz Ferenc nem értette meg a Látóhatár októberi számában, közölt írásomat, de nem érzem magamat teljesen hibásnak, mert történetfilozófiai elméletek mindenki számára érthetők, s azonkívül szakszerű kifejtésére a
Látóhatár a legjobb akarattal sem adhat elegendő teret.
Szemben a klasszikusokkal, kik a kultúrák fejlődését a környezet (milieu) geofizikai hatásaira vezetik vissza; szemben Gobineauval és követőivel, kik a társadalmak fejlődését és hanyatlását a fajok tisztulásának illetve keveredésének tudják
be; szemben Spenglerrel, aki a kultúrák fejlődését determinált természeti törvényekből (cyclikus-periodicitás) magyarázza; szemben Toynbee-vel, ki – (bizonyos, mértékig hasonlóan a történelmi materialisták elméletéhez a „történelem
dialektikájá”-ról) – a társadalmak alakulását hatás- és ellenhatásból, kívülről
emelt gátak lökésszerű legyőzéséből próbálja levezetni; – én a társadalmak alakulásának indító okait a tömegek lélektanában, a tömeglélek változásainak biopszihikai törvényeiben látom.
Soha olyan esztelenséget nem állítottam, és tudtommal nem állított
Konfúciusz óta inclusive semki sem, hogy erősebb népnek ne állna módjában
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gyengébb népet ideig-óráig vagy tartósan és véglegesen járomba hajtania. A magyarok nem élvezetből vállalták a tatár, török, német igát, a zsidók se a babyloni
fogságot.
A csatlós országok élére rakott vezérek nem az elnyomott nép, hanem az ázsiai orosz mentalitás „legtipikusabb kifejezői” – vagy inkább parancsainak alázatos
végrehajtói. Magyarország ma nem szuverén állam, hanem bizonyos autonómiával rendelkező orosz (hódított) tartomány. Rákosi Mátyás nem geniális népvezér,
aki a magakitalálta rendet oktrojálja a magyar tömegekre, hanem a „harmadik
Rómának”, Moszkvának kiküldött proconsulja vagy ha úgy tetszik vicariusa. A
magyar tömegek tehát nem valamely vezér-übermensch rájuk erőszakolt akaratának, hanem egy győztes, idegen (és náluk összehasonlíthatatlanul erősebb) ország
parancsuralmának engedelmeskednek. — Sapienti sat!
Hogy mennyire szívesen vagy nem szívesen teszik, – azt a jövő fogja megmutatni. És hogy ez az állapot milyen mértékben lehet vagy lesz tartós és mi lesz a
kimenetelei, az szintén más kérdés, mélynek kifejtésére sajnos nincs itt terem. –
„Difficilius est provincias temere quam obtinere: vire paranlur, virtute
retinentur.”

Cordova

Benedek Károly

A MAGYAR NYELV KÉRDÉSE
Kedves Szerkesztő Úr!
Ha valamely magaslatról (vagy mondjuk szerényebben: távolságból) az emigráns irodalmak holmi pszihoanalitikus magyarázója tekintene reánk, szétszórt
magyarokra, azt találhatná, hogy túlzásba visszük a purizmust. Természetesen
jobban tud magyarul az erdélyi vagy a dunántúli, mint a budapesti iskolák neveltje; a művész pedig adja meg – ha tudja – a legtökéletesebb formát minden gondolatának. De kritikusaink óvakodjanak attól, hogy pálcát törjenek mindenki
felett, aki ezt az ideált nem éri el. Mert azt tartom, hogy a formatökéletességhez
túlságosan ragaszkodó kritikusok sokszor igazságtalanok és dogmatikusok. Miért
nem szabad ezt mondani: „Szüleim szerelméből két öcsém is termett”? Miért
„kínos és helytelen” ez? Nekem, igenis nagyon tetszett. Mért kösse gúzsba valami
elméleti-nyelvi magyarosság a költő szellemét? (Kovács Gáspár cikkei, 339. old.)
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Azután lássuk Takáts Lujza levelét. (343.old.) „Kedves boszorkány-társam, (mert
valószínűleg minden nőnemű lény az)” – gondolatban így intéztem a szerzőhöz
mondókámat – nyelvtisztító hevében ön elfeledkezett akár egy szót is írni magáról a novelláról. Az ön szókincse, kifejezési készsége, melyet, látom, még a nagy
schwitzerdütsch hangzavarban is megőrzött, bámulatba ejt. De mért tartja titokban előttünk véleményét a szóban forgó novelláról? Vagy tényleg csak a „szó”
fontos itt s nem maga az írás? Amennyiben érdeklik egy boszorkány társának
magánadatai: az én, sajnos, csak budapesti, magyarságomat a nagy angolszász
hullámok csapdossák, csonkítják, tehát nekem elég jó volt nem csak ez a cím:
„Poldi tengerész lesz”, de maga az elbeszélés is. De bizony Poldi hiába is „csapott” volna „fel” matróznak, ha nem élt át valami nevezetes élményt. Az ön kritikája, tisztelt kollégám a számkivetésben és a boszorkányi művészetekben, teljesen
helytálló lett volna, ha csak egy kis szót szól a novelláról. Jót vagy rosszat: de
novelláról.

New Haven

Korek Valéria

VÁLASZ KOREK VALÉRIÁNAK
Valóban dicséretre méltó, hogy Korek Valéria annyi szeretettel és figyelemmel veszi védelembe egy fiatal író munkáját. Mindazonáltal én azt hiszem, hogy
éppen a fiatal írók stílusát kell szigorúan vizsgálnunk.
Korek Valéria azt kérdi tőlem, miért nem beszéltem magáról a „Poldi tengerész lesz” című elbeszélésről és miért csak a címet kifogásoltam. Megmondom.
Az író mesterségének eszköze a szó. Az író, aki nem ismeri el, hogy a szavak
helyes használatára ügyelni kell és ápolni is kell a nyelvet, olyan, mint aki szükségtelennek tartja, hogy időnként megnyírassa a haját, lenyesse a körmét, vagy ha
férfi, megborotválkozzék. Fiatal tanárnő koromban a Singer és Wolfner budapesti könyvkiadó megküldte nekem egy Egri Irén nevű írónő regényét, mondván,
hogy ez az első műve, mondjak róla őszinte véleményt. Kinyitottam közepén a
könyvet és mindjárt a következő mondatot olvastam ott: „A foglyokat a szultán
sátorába vezették, amelyet szőnyegekkel terítettek.” Ez annyit jelent, hogy miközben a foglyokat bevezették, a sátrat is megtérítették szőnyeggel. Az írónő
azonban nyilván azt akarta mondani, hogy a sátor szőnyegekkel volt terítve, ám
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nem merte a részelő igealakot használni, holott az állapot-változást jelentő igék
esetében mindig használni kell, ha szükséges. „Halva találták Bárci Benőt.” Azt
jelenti, hogy állapota már régebben bekövetkezett, és most is, folyamatosan,
ugyanez az állapota. Halva van. El van szeretve a menyecske. Ez is állapotváltozás. Arany János írta. De helyzetváltozást jelentő igék esetében már nem
mondhatjuk, (ezért helytelen: el van utazva, ki van ugorva az ablakon. Ez ugyanis
helyzeti-változás. Ám helyes: el van hervadva, ki van mondva.) A kezdő írónő
nem tudta, hogy a sátor szőnyegekkel volt terítve. Azt mondtam tehát, hogy
előbb tanulja meg az igealakokat, azután írjon egy új könyvet és azt el fogom,
olvasni. Nekem nincs időm arra, hogy olyan írók munkáit olvassam, akik a mesterségüket nem ismerik. Így voltam Poldivai is, ezért beszéltem csak címről,
amelynek fogalmazása ellenkezik a magyar észjárással.

Zürich

Takáts Lujza

ELŐFIZETÖINKHEZ
Kérjük előfizetőinket, hogy esetleges címváltozásukat közöljék terjesztőinkkel
vagy müncheni kiadóhivatalunkkal.
A LATÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Szomorúan értesültünk a világhírű magyar származású filmrendező, Sir Alexander Korda haláláról. Korda Sándor nagy sikerei közt soha nem feledkezett
meg magyarságáról; számos külföldön élő magyar művészt karolt fel és segített.
Halálával a filmművészet egyik nagy úttörője távozott közülünk. Korda Sándor
Baráti Társaságunk tagja volt.
*
A római „Anonymus” kiadásában megjelent Cs. Szabó László „Irgalom” című
elbeszélés gyűjteménye. A 360 oldalas kötet az író legkiválóbb régi és új novelláit
tartalmazza. A műről részletesen szólunk folyóiratunk következő számában.
*
Jászi Oszkár rövidesen elkészül „Károlyi Mihály jelleme és célkitűzései” című
tanulmányával. Londonban „Faith without Illusion” címen megjelent Károlyi
emlékiratainak második kötete (Jonathan Cape Kiadó). Jászi professzor részlete98

sen foglalkozik e kiadvánnyal is. Tanulmánya, amely folyóiratunkban fog megjelenni, felöleli az egész Károlyi-problémát és történelmi szintézist ad az 1918-as
demokratikus forradalomról.
*
Január 15-én Ady-emléktáblát avattak Párizsban a költő egykori lakóhelyén, a
Hotel des Balcons falán. Az ünnepséget a Francia-Magyar Társaság rendezte.
Magyar részről az ünnepi beszédeket Auer Pál, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán, Társaságunk alapító tagjai mondották.
*
Reményi József clevelandi egyetemi tanár részletes tanulmányt irt a modem
magyar irodalomról az Amerikában negyedévenként megjelenő „Books Abroad”
1956-os téli számába, megemlékezvén a „Látóhatár” jelentőségéről is. A
„Symposium“ múlt évi száma ugyancsak közli Reményi József tanulmányát
„Poetes miseres” címmel Vajda Jánosról, Reviczky Gyuláról és Komjáthy Jenőről.
*
A „Socialisme en Demokratie” című legnagyobb holland folyóirat 1955 évi
decemberi száma kivonatosan közli a „Látóhatár” alapján Gordon Ferenc volt
pénzügyminiszter tanulmányát, amely „Adalékok 1945-47 történetéhez” címmel
jelent meg folyóiratunkban.
*
A „Books Abroad” 1956-os téli száma részletes ismertetést közöl a „Látóhatár”-ban megjelent irodalmi cikkekről.
*
A Jugoszláviában megjelenő „Híd” című magyar nyelvű folyóirat februári
számában részletesen foglalkozik a budapesti „Csillag”, az erdélyi „Igaz Szó” és a
„Látóhatár” legutóbbi számaival. Keményen bírálja az előbbi kettő közleményeit
és megállapítja, hogy leginkább a „Látóhatár” képviseli a magyar irodalom és a
magyar demokrácia hagyományait.
*
Molnár József, a jeles fiatal közíró az Egyesült Államokból az elmúlt évben
visszatért Európába. Ezentúl mint főmunkatárs még hatékonyabban kapcsolódik
folyóiratunk munkájába.
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1956.2
HIBAIGAZÍTÁS:
Borbándi Gyula „A külföldi irodalom a mai Magyarországon” című tanulmányában az 50. oldal negyedik sorában „a hollandok indonéziai gyarmati politikája” helyett „a hollandok kelet- indiai gyarmati politikája” olvasandó. Az 52. oldalon Dylan Thomas tévedésből az amerikai írók sorában szerepel, holott nem
amerikai, hanem angol.
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASAGA
Kovács Imre „The Ninety and Nine” című regénye rövidesen olasz nyelven is
megjelenik. A könyvet egy katolikus kiadóvállalat adja ki.
*
A Látóhatár május-júliusi kettős számának mellékleteként megjelennek Cs.
Szabó László „Téli utazás” című naplójegyzetei. A könyvet a Látóhatár Társaság
alapító tagjai és az előfizetők tiszteletpéldányként kapják.
*
Folyóiratunk amerikai kiadóhivatalának vezetését 1956. március 15-én
Derecskey Károly vette át. Felkérjük amerikai előfizetőinket, hogy az előfizetési
díjat a jövőben a következő címre küldjék: Charles Derecskey, 336 West 77
Street, New York 24, N. Y.
KAPHATÓ A LÁTÓHATÁR
1953, 1954 és 1955 évfolyama egész vászonkötésben arany nyomással
A kötetek mintegy 400 oldal terjedelműek. Áruk postaköltséggel együtt: Németországban 22 márka, Franciaországban 1700 frank, Nagy-Britanniában 2
font 5 shilling, Hollandiában 19 Gulden, Ausztráliában 2 font 5 shilling, az
Egyesült Államokban 6 dollár. A fel nem sorolt országokban 6 USA dollárnak
megfelelő összeg.
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HORVÁTH BÉLA VÁLOGATOTT VERSEINEK ÉS MŰFORDÍTÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE
A hófehér, famentes papíron nyomtatott és a keresztény költészet legszebb
remekeit tartalmazó könyv ára Németországban 8 márka, másutt 2 USA dollár
vagy annak megfelelő idegen pénznem. A Látóhatár évfolyamai és Horváth Béla
válogatott versei kaphatók a Kiadóhivatalban: Látóhatár, Ohmstrasse 14.111.9.
München 23, Allemagne, és megrendelhetők a Látóhatár terjesztőinél.
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1956.3
LEVELEK A LÁTÓHATÁRHOZ
„A VILÁGHÍRŰ MAGYAR ÁRVALÁNYHAJ”
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Régi olvasója vagyok a Látóhatárnak. Írásaikkal gyakran nem értek egyet,
mégis szívesen veszem, mert el kell ismernem, hogy a Látóhatár az emigráció
egyetlen nagyobb folyóirata, amely mindig sok értékes olvasmányt közöl. Meg
kell azonban mondanom, hogy egyes közleményeik néha igen egyoldalúak. Ezt
eddig nem tettem szóvá, mert azt hiszem, nem az én dolgom, hogy tanácsot
adjak önöknek; én csak olvasó vagyok. Mindazonáltal most nem hagyhatom szó
nélkül azt az idézetet, amelyet legutóbbi számukban a cserkészet ellen közöltek.
Mire való volt ez? Én cserkész voltam és mondhatom, hogy fiatalságom legszebb
emlékei közé tartozik cserkészkedésem. A cserkészet az egyetlen intézmény,
amelynek tiszta szellemét eddig még sehol sem sikerült megrontani. A magyar
cserkészet világhírű volt. Gondoljanak csak azokra az időkre, amikor árvalányhajas cserkészeink a nemzetközi találkozókon az egész világ csodálatát vívták ki.
Ami pedig B. P. tábornokot illeti – akiről Ambrus Zoltán oly gúnyosan emlékezik meg –, önök talán nem tudják, milyen benső barátság fűzte Teleki Pálhoz,
Magyarország főcserkészéhez, és mennyire szerette a magyarokat. A cserkészet
valláserkölcsi és nemzetnevelő szerepét nem lenne szabad tagadni és különösen
nem, egy kiragadott és odavetett idézettel.

London

Leszlovszky László

Több hasonló levelet kaptunk, szükségesnek látszik tehát, hogy nézeteinket a
cserkészetről részletesebben kifejtsük. Szerkesztőségünk megbízásából Horváth
Béla válaszol;
TISZTELT OLVASÓNK!
A fejlettebb országok irodalmában már régóta szokás, hogy egyes kérdésekről
a folyóiratok rövid és jellemző idézeteket közölnek. Remélem, Ambrus Zoltán
kétségtelen tekintélyét ön sem vitatja el, és egyet ért velünk abban, hogy érdemes
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ennek a nagy írónak a szavát meghallgatni. Bizonyos, hogy nemzeti irodalmunk
legkiválóbbjai közé tartozik. Nem lehet azzal vádolni – miként nálunk általában
szokás volt –, hogy felforgató, destruktív és erkölcstelen író. Köztudomású, hogy
inkább konzervatív hajlamai voltak. A századvégi társadalmat erősen bírálta, de
nem politikai okokból, hanem főként azért, mert nemes ízlése nem tudta elviselni a sokféle balkáni nagyzolást, amely az akkori Magyarországot annyira jellemezte.
A cserkészetnek tömérdek lelkes híve volt Magyarországon. Ambrus Zoltán
nem tartozott közéjük. Nem helyeselte a cserkészetet – közülünk sem helyesli
mindenki. Ezért tettük közzé az idézetet ettől a nagy írótól. A cserkészetről száz,
meg száz magasztaló cikk látott napvilágot, tömérdek könyv és folyóirat jelenik
meg, egész irodalom, sőt ipar keletkezett. Ezt mi nem kifogásoljuk. De ön se
vitassa el Ambrus Zoltán jógát – és a mienket –, hogy más legyen a véleményünk.
Ön azt írja, hogy világhírűek voltak az árvalányhajas magyar cserkészek. Mi
nem hiszünk ennek a világhírnek a nemzetközi értékében. A világhírű árvalányhaj helyett mi sokkal többre becsültük volna, ha sikerül például megszerveznünk
gyümölcs-kivitelünket vagy azt, ha nyersbőreinket nem küldik vissza Londonból.
(Mivel a szállítmány nagyobb része vasvilla nyomait viselte.)
A mi célunk egy szabad és polgárosult Magyarország. Mi nem akarjuk, hogy
hazánk keleti bazár legyen, Hungárián shop, amelynek látványos híressége az
árvalányhaj, a kulacs, a sírva vigadás, a cigányzene, a pörkölt és fatányéros. Emberi társadalmat akarunk országunkban, „emberi századot”, amiről Csokonai
álmodott. Legyünk végre európai polgárok és vessünk véget az árvalányhajas
„tüzes” magyar exotikus világnak, amelyen oly sokat szórakoztak és nevettek a
boldogabb és szerencsésebb nemzetek. Ők szórakoztak a mi árvalányhajunkon és
gyolcs gatyánkon, miközben mi elmaradtunk a világ országútján, mint nevetséges
Gyűrkőzz Jánosok.
Ennyit a világhírű árvalányhajról.
Ami a cserkészet pedagógiai értékét illeti, e tekintetben erősen megoszlanak a
vélemények. Igen sok tekintélyes nevelő pártfogolja, mások azonban határozottan ellenzik. Vannak, akik azért nem helyeslik a cserkészetet, mert kellő pillanatban könnyen katonai szervezetté lehet át- alakítani. Szerintünk sincs szükség
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arra, hogy a gyermekeket katonai oktatásban részesítsük. B. P. tábornok zseniális
ötletét, vagyis azt, hogy a gyermekeket is meg lehet katonailag szervezni, azóta
valamennyi parancsuralmi állam utánozta. Mire tanították a Hitler Jugend, a
Balilla vagy az Úttörő mozgalom tagjait? Engedelmeskedj, dolgozz serényen,
légy résen, viseld el a nehézségeket, szeresd a hazát (mert olyan parancsuralmi
hatalom még nem volt, amely ne tanította volna a hazaszeretetet, amely rendszerint csak abból áll, hogy tisztelni kell a hatalmasokat.)
Szerencsére a mai magyar ifjúság csőnadrágot visel és amerikainak vélt színes
nyakkendőt. Nem akar engedelmeskedni. Szerintünk nagyon fontos, hogy az
ifjúságnak legyen legalább egy kis része, amely nem hajlandó kettős rendekbe
sorakozni.
Ami az erkölcsi kérdéseket illeti, túlságosan, sok esetben tapasztaltam bizonyos gyanús egyének sürgölődését a cserkészet körül. Természetesen nem „általánosítok”, mint mondani szokás azokról, akik nem félnek megmondani az igazat. A cserkészvezetők nagy többsége igen kiváló és jeles férfiú volt, akiknek tiszta szándékában nem kételkedhetünk. De volt éppen elég a másfajta is, hogy e
tekintetben is kedvünket szegjék a cserkészettől.
Ön azt írja, hogy B. P. tábornok barátja volt a magyaroknak és szerette Teleki
Pált. Telekiről most ne beszéljünk, de lássuk, miben állott B. P. barátsága irántunk. Megint Ambrus Zoltánt idézzük. Ez írja a nagy magyar író:
„A háború utolsó hónapjaiban 1 B. P. egy ántántpárti lapba cikket irt, amelyben azt adta elő, hogy amidőn a háború előtt, ő mint főcserkész járt-kelt a központi országokban, akkor ő valójában kémszolgálatot teljesített hazája javára és
az egész cserkósz-hókusz-pókusz csak egyszerű komédia volt. Hahotázni kell –
írta –, ha eszébe jut, milyen díszszemléket tartott a központi országok cserkészei
felett és könnyek potyognak a szeméből, ha arra gondol, hogy a különböző hatóságok és magánosok Berlintől Budapestig milyen komolyan vették az ő cserkészszónoklatait. De különösen Magyarországon gúnyolódott. Itt az emberek, úgymond, olyan ostobák voltak, hogy mindent maguktól beszéltek neki és míg Németországban például nagy ravaszsággal és sok pénz árán kellett kikémlelnie, ami
érdekelte, Budapesten ezüst tálcán vitték elébe az összes titkokat.
1

1918-ról van szó. (A szerk. megj.)
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Ami a militarizmus és a cserkészet viszonyát illeti, elegendő, ha megvizsgáljuk a cserkész-induló szövegét, amelyet katonai „vigyázz” állásban tisztelegve
daloltunk. (Mert én is voltam cserkész.) Az induló minden egyes sorában van egy
katonai kifejezés. Íme:
Első sor: „A harsona zeng.”
Második sor: Álljunk csatasorba.” (Még pedig vidáman, mert a katonaságra
nevelő hatalom mindig azt akarja, hogy vidáman álljunk csatasorba.)
Harmadik sor: „Ez a harc a mienk.”
Negyedik sor: „Katonái vagyunk.”
Ötödik sor: „Jó fegyverünk.”
Hatodik sor: „Megterem a győzelem.”
Tisztelt Olvasónk, mi szabadelvűek vagyunk, nem kedveljük a társadalom katonai megszervezését. Mindazonáltal ne tekintsen minket hűtlen hazafiaknak és
rossz magyaroknak. Engedjék meg nekünk is a hazafiságot, ne csak a szabadalmazott hazafiaknak, akiknek ez a mesterségük.

Horváth Béla
PORULJÁRT IDÉZŐ
A budapesti Szabad. Nép 1956. május 27-én kéthasábos cikkben foglalkozott
folyóiratunkkal. A cikk írója: Kuczka Péter költő. Bevezetőjében megállapítja,
hogy „a Látóhatár kincsesbányája lehetne egy írónak, aki lélektani regényt kívánna írni a hazájától elszakadt intellektuel romlásáról, lelkének széteséséről, reménytelenségéről, mélabújáról, dühéről, amely lassan egész egykori hazája elleni
elkeseredett haraggá változik”. Hivatkozik Bikich Gábor és Horváth Béla verseire, majd részletesen foglalkozik Nagy Ferenc és Kovács Imre szemlénkben megjelent írásaival, tendenciózusan idézvén cikkeikből.
A Látóhatár nem foglalkozik érdemben Kuczka Péter vitára érdemtelen cikkével.
Mindössze két megjegyzést közlünk, Kovács Imre és Bikich Gábor észrevételeit.
Kuczka válasza meglepett. A hangja ugyan nyegle, de mégis válasz egy olyan
cikkre, amelyben a kibontakozás reális lehetőségeiről írtam. Eddig a kommunisták az emigrációt elhallgatták, vagy gyalázták, Sztálin második halála óta, fi-
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gyelmesebbek és óvatosabbak. Figyelik, hogy mit csinálunk és kénytelenek reagálni a megnyilatkozásainkra.
Persze, érezni a cikkén, hogy kommunista rendszerben íródott, de a tendenciózus idézésért („a teljesség igénye nélkül”) nem lehet felmenteni. Ezt a módszert a
Horthy-éra ügyészei alkalmazták a népi írókkal szemben és fájó viszontlátni egy
mai költőnél, aki állítólag a népe szabadságáért küzd. Bárgyú módon azokat a részeket idézte, ahol én bizonyos ellentmondásokat, vagy tarthatatlan nézeteket bíráltam, vagy a megoldás tárgyilagos feltételeit igyekeztem meghatározni. Ezzel a
politikai kancsalsággal önmagát leplezi le: Magyarországon olvassák a Látóhatárt,
így a józanabb elvtársai, vagy a nem kommunista intellektuelek könnyen megállapíthatják, hogy miféle legény ez a Kuczka. Egy versét olvastam 1953-ban az Irodalmi Újságban. „Nyírségi Napló” volt a címe és megrendítő képet adott a falu
nyomoráról, a kommunizmus kilátástalanságáról – a reménytelenségről. Akkor
támadták a vers miatt: úgy látszik többé nem akarja megégetni az ujját, ezért kezeli
ilyen szolgaian, pártvonalasan a magyar jövő kérdéseit. Őszintén szólva, ezt nem is
kifogásolhatom, mert ő otthon van, én meg idekint szabadon nyilatkozhatom.
Egy kérdésben teljesen azonos a nézetünk. Kuczka azt írja;, hogy a „megbízatások adása a nép joga, és hogy a jövőben a magyar nép ehhez, a jogához még
jobban fog ragaszkodni.” Egyetértünk: Én is azt mondom, hogy csak a nép felhatalmazásával lehet kormányozni, a „megbízatás adásának” azonban a szabad
választás a legjobb formája. Ha ehhez a magyar nép a jövőben „még jobban fog
ragaszkodni”, annak valóban mindnyájan örülhetünk. Egy ilyen választásnál
készséggel kiállok Kuczka Péter költővel versenyezni, hogy melyikünk tud teljesebb szabadságot és tökéletesebb demokráciát teremteni Magyarországon.
Azt kár annyira kihangsúlyozni, hogy a „mandátumunk lejárt". Abban a pillanatban, amikor a tavalyi genfi konferencián Eisenhower elnök kijelentette,
hogy Amerika az önrendelkezés elvét vallja a keleteurópai újjárendezéssel kapcsolatban, szimbolikusan az összes parlamenteket feloszlatták. Mind az egylistás
választási komédiával összehozott parlamenteket, amelyeket most ők kritizálnak
a legélesebben, mind az emigráns parlamenteket. Oda kell állni a nép elé és majd
a választók eldöntik, hogy kire bízzák a sorsukat, az ország vezetését. „Kijózanodásunknak” ez a magyarázata.

Kovács Imre
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Kuczka Péternek a Szabad Nép című budapesti újságban az én szerény irodalmi munkásságomról is volt egy rosszalló szava. Vitába, sajnos, nem szállhatok
vele. Ehhez sem a kérdéses cikk, sem írójának személye, sem a sok ezer példányban is olvasatlan Szabadi Nép nem elég. Aztán a lovagiasság szabályai is úgy
tartják, hogy küzdeni csak egyenlő fegyverekkel szabad. Kuczka Péter pedig –
noha az újgazdag gőg, amióta a személyi kultusz ellen kiadott jelszavak neki sem
tiltják, csaknem szétrepeszti – az én kétélű kardomat nem veheti fel. Engem,
akinek az ő elvtársai sem parancsra nem tetszenek, a viszonylag szabadabb nyugati világhoz sem fűz kötelező lelkesedés. Ezt ő borúlátásnak hiszi, és „reménytelenségnek”, „mélabúnak”, sőt – nem tudni milyen logikai fordulattal – oly „dühnek” nevezi „mely lassankint egész hazám elleni elkeseredett haraggá változik”.
(Csodálom, hogy a polgári dekadencia ismeretes műkifejezését nem sütötte rám.)
Ha Kuczka Péter nem állana hadilábon a történelemmel, tudná, hogy az ő
nem kívánatos derűlátása eleddig minden parancsuralmi rendszerben kötelező
volt. De Kuczka Péter nemcsak az emberiség, hanem tulajdon pártjának történetét sem ismeri. Mert ni, mit idéz valamelyik írásomból: „A toldott-foldott hullák
jövőjét építsed inkább”. Ez: a mondat, igaz az elévült, de el nem temetett nyugati
és keleti eszmékre is vonatkozik, amelyek romló maradványaikkal rontják életünket. Konkrét jelentését azonban egy kommunistának tudnia kell. Tudtommal
Lenin a világtörténelem egyetlen alakja, akinek a hulláját, minthogy az állandó
közszemlén rothadozni kezdett, meg kellett foltozni. A többes szám a melléje
helyezett és akkoriban még drága Sztálin elvtársat jelentette idézett mondatomban. Kuczka Péter mind a kettőhöz írt már ódát, ha jól tudom. Az ő jövőjük (és
nem az emberiségé) a kommunizmus, amelynek az építését gondolkodás helyett
ajánlom a Kuczka-féléknek. Úgy látszik, meg is fogadják. Különben, ha egyebet
nem is, legalább olvasni es idézni megtanulnának.

Bikich Gábor
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Jászi Oszkár professzor megbetegedett. Betegsége miatt „Károlyi Mihály jelleme es célkitűzései” című tanulmányának írását félbe kellett szakítania.
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Jászi Oszkár még betegsége előtt azzal a kéréssel fordult mintegy harminc
külföldön élő magyar íróhoz és politikushoz, írják meg, hogyan vélekednek Károlyi Mihály szerepéről és működéséről. Jászi Oszkár a beérkezett válaszokat
tanulmányával egyidőben nyilvánosságra fogja hozni. Az érdekes anyagot a Látóhatár adja ki.
*
Nagy Ferenc volt miniszterelnök Európába érkezett. Münchenben meglátogatta a Látóhatár szerkesztőségét is.
*
A Londonban július 8-tól 14-ig rendezett XXVIII. PEN kongresszuson a
Látóhatár baráti társaságának tagjai közül Horváth Béla, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Tábori Pál és Vámos Imre vett részt.
A Nemzetközi PEN Club kebelében működő „Száműzött Írók Központja”
kiadásában megjelent a száműzött írók antológiájának második kötete. A kiadványt Tábori Pál, a Látóhatár baráti társaságának tagja szerkesztette. Az antológia Horváth Bélától költeményeket, Cs. Szabó Lászlótól novellát és Vámos Imrétől tanulmányt közöl.
*
Reményi József, a clevelandi Western Reserve University tanára a „The
Slavonic and East European Review” című amerikai folyóiratba tanulmányt írt
Berzsenyi Dánielről. A pittsburghi egyetem kiadásában megjelent „World
Literatures” című műnek a világirodalomról szóló tanulmányát Reményi József
írta.. A magyar irodalmat Watson Kirkconnel, a nova scotiai Acadia egyetem
elnöke, az ismert műfordító méltatta.
*
A „Letopis” című jugoszláv irodalmi folyóirat foglalkozott a Látóhatárban Cs.
Szabó László születésének ötvenedik évfordulója alkalmából megjelent írásokkal.
*
Ravasz Károly az „International Union for Land Value Taxation and Free
Trade” (a georgeista Internacionálé) alelnöke lett.
*
A Látóhatár kiadásában megjelentek Cs. Szabó László: „Téli utazás” című
naplójegyzetei. A kötetet Társaságunk tagjai, folyóiratunk előfizetői és vásárlói
108

május-augusztusi kettős számunk mellékleteként kapják meg. A „Téli utazás”
külön is kapható. Ára Németországban 5 márka, az Egyesült Államokban és
Kanadában 1.20 dollár, egyebütt ennek megfelelő összeg az illető ország pénznemében.
Május-augusztusi kettős számunk ára a melléklettel együtt a példányonkénti
ár kétszerese.
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1956.5
LEVELEK
JÓZSEF ATTILA ÉS LESZNAI ANNA
A Csillag augusztusi számában Szántó Judit „Emlékek József Attiláról” címmel cikket írt. Ebben József Attila és Lesznai Anna irodalmi kapcsolataival is
foglalkozott. A cikk egyes megállapításait Lesznai Anna a következőkben igazítja helyre:
Nagyon fáj, hogy olyan komoly szemle mint a Csillag, közölte Szántó Judit
pletykás ferdítéseit. Mivel nekem még ma is otthon van a szívem, fáj, hogy így
megrágalmaztak. Fáj, hogy a fiatalok elhihetik, amit Szántó Judit mond. A telekkönyvemet, a lelki-telekkönyvemet oly világosan láthatta annak idején, hogy
szavait csak rosszhiszeműség diktálhatta. Minden, amit rólam mond, ferdítés és
tévedés.
Először is Szántó Judit igen bőkezű volt, ha 10.000 holddal ajándékozott
meg. Tudom szegény drága Kaffka Margit is mondott egyszer valamit
megnemértésemről és holdjaimról – ez akkor volt, amikor ő erősen a kommunisták felé hajlott, én pedig megmaradtam eredeti álláspontom mellett –, de Margit
sohasem volt gyűlölködő és még halálos ágyán is meleg baráti szavakkal üzent
nekem. Szántó Juditot vele egy levélpapíron emlegetni is hiba.
Apámnak kis koromban 3000 holdja volt – ami sok –, de mire József Attilával
megismerkedtem már csak 800 holdunk volt, részben erdő, részben nem is nagyon jó föld és erősen megterhelve. Akkorra anyám készpénz vagyona is rég elúszott volt. Nem voltam „milliomos”. A 800 holdból én csak 200 felett rendelkezhettem – a többi testamentum szerint felnőtt Kari fiamé (akit a múlt háborúban vesztettem el), és 200-200 hold két kiskorú fiamé volt. Nem tagadom, hogy
sokkal jobban éltem, mint Attilánk, és ha pénzszűkében voltam, mindig kisegített édes jó Irén unokahúgom, akit később a németek pusztítottak el. Ő adott
nekem gyakran akkor is, ha nem tudtam barátaimon saját jövedelmemből segíteni. Áldott, jó lélek volt. Szántó Judit tehát nagyon toldott az én holdjaimon és
egyéb lehetőségeimen is. Dehát, ez nem változtat semmit se a helyzet lelki aspektusán. Most, hogy hosszú évek óta nincs semmi vagyonom – még mindig
örömmel gondolok vissza jólétem éveire: mindig örömöm telt abban is, hogy jól
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éltem, de abban is, hogy körülbelül ugyanannyit adhattam másoknak, mint amit
magamra költöttem, E téren nincsen lelkiismeret furdalásom.
Szántó Judit több ferdítését nehéz helyreigazítani. Attilát 1926 vagy 1927
ősze óta ismertem. Mindjárt megbarátkoztam vele és nagyon szerettem verseit.
Akkor még jókedvű, kedves gyerekember volt. Egyszer nálam lakott Bécsben, és
szegény annyi férget hozott a lakásba (meg ruhatetűt is), hogy fertőtleníteni kellett utána. Ennek egy háziasszony sem örül, de sohasem említettem neki. Lehet
azonban, hogy ezért féltem kissé szállóvendégnek meghívni. Ennek ellenére
meghívtuk Körtvélyesre. Tudom, hogy nem hívtuk meg minden nyáron, mint
néhány közelebbi és meghittebb barátunkat. A körtvélyesi ház ugyan tágas volt,
de néha úgy megtelt, hogy a fiatal vendégek (mindig 8-10 gyerek nyaralt nálunk)
földre rakott szalmazsákon aludtak. Sok kedves ismerőst és barátot éppen ezért
sohasem hívhattam meg nyaralni. A helyszűke miatt lehetetlen volt. Én akkor
már igen kevés cselédséggel gazdálkodtam, akik néha lázadoztak is, mert túl teli
volt a ház. Férjem, Gergely Tibor, biztosan tudja, hogy Attilát is hívtuk egyszerkétszer. Már nem emlékszem, miért nem jött el. Nem hiszem, hogy Juditot is
hívtam volna. Pletykáló, rossz természete miatt senki sem szerette szegényt baráti körünkben. Én képmutatóskodni nem tudok – s ő bár sokat sírt vállamon s
keservesen panaszkodott Attilára –, sohasem tudtam neki szeretetet mutatni,
mert nem szerettem. Ami azt illeti, néha szidtam is kissé Attilát, hogy bánjék
jobban Judittal, mert, mint minden emberi viszonylatban, néha Juditnak volt
igaza. De sem ezen sem máson nem vesztünk össze Attilával.
Ami M. esetét illeti, ez puszta képzelődésen alapszik. Tény, hogy M. barátomnak (akinek „családi üzlete” a 29-as bankválság idején összeomlott, aki egy
ideig nagy bajban volt és Pesten nálam, lakott) akkoriban érthetetlenül eltűnt pár
száz pengője, amit megmentett volt. Még arra is emlékszem, hogy aznap
Attiláék nálunk voltak és én, rémülten mentem be a műterembe és újságoltam
nekik is a rejtélyes dolgot. Felesleges mondanom, hogy egy percig sem gyanúsítottam őket sem, bárki más barátunkat, sőt még a cselédet sem, aki nálunk volt.
Különben nem lettem volna annyira fejbekólintott a hírre. Azt tudom, hogy
nagyon izgatott voltam, mert M-nek ez a veszteség nagy baj volt és én képtelen
lettem volna (pénzhiány miatt) kipótolni a lakásomban elveszett összeget. Ha,
Attila és Judit képzelődtek és engem gyanúsítottak gyanakvással (sohse voltam
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gyanakvó természetű), az az ő gyengeségük és csacsiságuk volt, nem az én hibám.
Persze az ilyen képzelődést nehéz refutálni: én nem is sejtettem, hogy ilyen ostobaságot képzelhettek.
A „Virágos Szerelem” című antológia esete a következő. Az antológiát Gergely Tiborral állítottuk össze Körtvélyesen. Amikor azonban kiadásra került a
sor, megkértem Attilát, segítsen legépelni. Megbeszéltem vele (mint más barátommal is) a sorrendet és kiválogatást. Ő említett néhány költőt, akit én kifelejtettem. Megkértem tehát, hogy keressen ki nekem néhány szép verset, amit még
bevehetnénk. Valószínű, hogy meghívtam, ebédeljen nálunk pár napig, amíg
segít nekem. Ezt természetesen nem tekintettem honoráriumnak. Sok másnak
segítettem én is versek rendezésében, cikkek elbírálásában. Ezt olyan természetes, baráti gesztusnak tartottuk baráti körünkben, hogy semmilyen fontosságot
nem tulajdonítottunk ennek. Ha minden könyvön rajta lett volna a nevem,
amelynek születésekor így bábáskodtam – és bábáskodom még most is –, az én
nevem, egyike lenne a legtöbbet kiszedett neveknek. Így tehát Judit vádja teljesen
alaptalan.
Hogy még egy furcsa, kicsinyes vádját megsemmisítsem: igaz, hogy nálam
mindig nagyon egyszerű kosztot kaptak a vendégek, Bécsben és Budapesten
egyaránt. Mindig egyszerűen étkeztünk városban, mert jobbnak láttam többször
és több vendéget látni magamnál, mint néha-néha nagy lakomát csapni. (Erre is,
arra is, nem telt volna!) Falun persze, ahol azt ettük, ami a magunkén termett,
jobbat főzettem, de sohsem szerettem drága ételre pazarolni a pénzt.
Lassan meglazult köztem és Attila között a meghitt barátság. Ennek két oka
volt. Szegény Attila mindig érzékenyebb és veszekedőbb lett. Nehéz volt vele
békésen érintkezni. Persze nem tudtuk még, hogy beteg és egyszerűen összeférhetetlennek véltük. Akkoriban történt:, hogy Attila egy nagyobb összeget kért
tőlem kölcsön, Én nem tudtam elküldeni neki (falura írt nekem), mert először
nem volt annyi pénzem, másodszor nem kérhettem kölcsön, mint máskor, Iréntől, mert Attila éppen Irénnél nyaralt és biztosan tőle is kérte volt már az összeget. Nem mertem Irénhez fordulni. Így hát megírtam Attilának, hogy sajnos
nem tehetek eleget kérésének, de megküldöm neki az összeg negyedét vagy harmadát (erre már nem emlékszem pontosan), persze nemi kölcsön gyanánt, de
baráti szeretettel, mint már máskor is tettem volt. Tudom, hogy Attila meghara112

gudott rám, mondta is nékem. Azt hitte szegény, hogy többet küldhettem volna.
Azután sohse volt többé olyan baráti és meleg hozzám, mint azelőtt. Szomorú,
de így volt.

Lesznai Anna
NINCSEN REMÉNY! NINCSEN REMÉNY!
Tisztelt Szerkesztő úr!
Legutóbbi számukban elolvastam Bikich Gábor tanulmányának befejező részét is Horváth Béla költészetéről. A cikkből igen tanulságos adatok derülnek ki
a két világháború közötti magyar irodalomról, de azt hiszem, ezeket helyesebb
lett volna külön kiadni, mert nagy részük voltaképpen nem tartozik a cikk tárgyához, vagyis Horváth Béla könyvéhez.
Horváth Béla stílusát én is becsülöm, de nagy túlzásnak tartom, amit Bikich
Gábor ír róla: „Ez Vörösmarty és Berzsenyi férfias nyelve.” Tisztelt Szerkesztő
úr, ha a kritikusoknak semmi sem jut eszükbe, akkor mindig ehhez a sikeres
közhelyhez folyamodnak: Vörösmarty férfias nyelve. Tudjuk, hogy Vörösmarty
nyelve férfias, de az utóbbi harminc esztendőben legalább ötven költőről írták
már ugyanezt, anélkül, hogy egyikük is megközelítette volna Vörösmarty nyelvét.
Ne hasonlítgassuk a jelenkor nagyon is bizonytalan költőit nagy klasszikus íróinkhoz. Egyébként nemcsak én, hanem bizonyára minden olvasójuk nagy
örömmel vette legutóbbi számuk mellékletét, Cs. Szabó László: „Téli Utazás”
című igen csinos könyvét. Valóban gyönyörű teljesítmény! Nem vagyok hivatott
arra, hogy egy olyan tekintélyes író művét értékeljem, mint Cs. Szabó László.
Ezt el fogják végezni az arra illetékesek. Én csupán két kis észrevételre szorítkozom.
Az egyik az, amit Cs. Szabó László az atomháború lehetőségéről, a természettudósok mérhetetlen gőgjéről és oktalan félelméről ír. Szerinte helyesebb
lenne, ha a természettudósok olvasnák Dantét és Goethét, mert akkor megtudnák, hogy a világ az atomháborút is túl fogja élni. Eddig én, szegény asszony, azt
hittem, hogy a humanisták nem az emberi faj túlélésén tűnődnek, hanem megsiratják minden egyes embernek, mint pótolhatatlannak és egyetlennek, a halálát.
A dolog velejéhez azonban ebben a levelemben nem kívánok szólni, csupán any113

nyit szeretnék mondani, hogy a természettudósokat nem lenne szabad ilyen
könnyedén kezelni. Nagyon valószínű például, hogy Bertrand Russel t, Einstein
olvasták és megértették Dantét is meg Goethét is. Azonkívül bizonyára értenek
annyit a klasszikus irodalomhoz, mint modern irodalmi kritikusaink a relativitás
elméletéhez.
A másik észrevételem, hogy szerintem egy olyan nagynevű magyar irodalmárnak, mint Cs. Szabó László, jobban kellene ügyelnie az idéztetek helyességére, különösen, ha egy klasszikus magyar költő híres verssoráról van szó. Könyvében ugyanis helytelenül idézi Vörösmarty Mihály: „Az emberek” című költeményének ezt a két sorát:

Az emberfaj sárkányfog-vetemény:
Nincsen remény! nincsen remény!

Cs. Szabó László könyvében ez a két sor, helytelenül így áll:

Az ember sárkány fog vetemény,
Nincsen remény, nincsen remény.

Ez nagy hiba. Mint tudós literátornak, Cs. Szabó Lászlónak meg kellett volna éreznie, hogy a verssorból hiányzik egy szótag. Vörösmarty kifejezését az
„emberfajról” most nem akarom taglalni, mert remélem, hogy mindenki érezi e
szó egyetemességét. Nagy klasszikusainknak még az írásjeleire is gondot kell
fordítanunk, mert azok bizony nem haszontalanok. Ezt Cs. Szabó Lászlónak
kellene a legjobban tudnia, hiszen szerintem ez az ő feladata. Miért hagyta hát ki
a „nincsen remény!” után a felkiáltójelet. Azt nem hiába írta oda Vörösmarty.
Gondoljuk meg, hogy a költemény többi szakaszában csak egyszer írta „nincsen
remény”, befejezésül azonban, mintegy nyomatékosan, kétszer adta tudtunkra.
Remélem, hogy az illusztris szerző nem veszi rossz néven e két észrevételemet
jeles művével kapcsolatban. A mű kiváló érdemeit majd nálam hozzáértőbb szerző urak fogják kimutatni.

Zürich

A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
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Takáts Lujza

Borsody István amerikai tudományos folyóiratokban foglalkozott Be- nes emlékirataival, Kosáry Domokosnak Budapesten megjelent nagy forrástörténeti
munkájával, azonkívül Walter Kuhn német történésznek a sziléziai kérdésről
írott könyvével. A könyvkritikák a Poli- tical Science Quarterly-ben, a Journal oi
Central European Aliairs-ben és az American Slavic and East European
Review-bán jelentek meg. Borsody István a Bécsben megjelenő Historicai
Abstracts munkatársa lett.
*
Az időközben elhunyt Reményi József jelentős tanulmányt írt Móra Ferencről a South Atlantic Quarterly nevű amerikai irodalmi és politikai folyóirat júliusi
számába, a Books Abroad nyári kötetében pedig ismertette Horváth Bélának a
Látóhatár kiadásában megjelent versgyűjteményét.
*
Szigeti József, a világhírű hegedűművész, Társaságunk tagja, ősszel Olaszországban, a skandináv államokban, Svájcban, Párisban és Brüsz- szelben vendégszerepei. Szigeti József ezenkívül Zürichben, Rómában, New Yorkban és Kaliforniában bemutatja a XX. század tizenegy legkiválóbb szonátáját. A három
programból álló sorozatban Williams, Hin- demith, Prokofjev, Stravinszky,
Busoni, Debussy, Bloch, Honegger, Ravel, íves és Bartók Béla legjelesebb szonátája szerepel. Szigeti Bartók Bélától a Második Szonátát iktatta be a műsorba.
*
Bán Györgyi költő és festőművész, folyóiratunk munkatársa, Traunsteinben, Bajorország egyik képzőművészeti központjában kiállította festményeit
és grafikai munkáit.
*
Fricsay Ferenc, a világszerte ismert karmester, a müncheni Állami Operaház
főzeneigazgalója, Társaságunk tagja, az elmúlt nyáron több európai városban
hangversenyezett, A zenei kritika elismeréssel emlékezett meg Fricsay Ferenc
művészi teljesítményeiről.
*
A stuttgarti Osteuropa című tudományos folyóirat augusztusi számában ismertetést közöl a Látóhatárról. Megemlékezik a Jászi Oszkár nyolcvanadik születésnapjára kiadott ünnepi számról. Megállapítja, hogy Jászi Oszkár tanításának
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rendkívüli hatása volt az emigrációban élő baloldali liberális, radikális és republikánus értelmiségre. A cikk befejezése így hangzik: „A folyóiiat színvonala magasrendű, érdeklődési köre meglepően gazdag, felöleli a politikát, a történelmet, a
szociális kérdéseket, művészetet, zenét, irodalomkritikát és költészetet. Nemcsak
a magyar hazai és emigrációs kérdéseket tárgyalja, de az egész világban mutatkozó áramlatokat is. Jóleső a folyóirat higgadt és tárgyilagos hangja, amelyet megőriz még az ellenfelekkel vívott harcban is."
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1956.6
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
Folyóiratunk november-decemberi száma már össze volt állítva, amikor hazánkban forradalom majd szabadságharc indult meg. E drámai események idején
idekinn egy időre minden értelmét veszítette; fontos csak az volt, ami odahaza
történt. Barátaink és olvasóink megértik, hogy folyóiratunk hosszú ideig nem
jelent meg. Most adjuk ki, január végén, forradalmi számunkat, új, száműzött
írótársaink közreműködésével.
*
A Látóhatár szerkesztősége száz magyar menekültnek egy esztendeig díjtalanul küldi a folyóiratot és a lap egyéb kiadványait.
*
A magyar szabadságharc elmenekült politikai, eszmei és katonai vezetői ez év
január 5-8 között megalakították Strasbourgban a Magyar Forradalmi Tanácsot.
A Tanács határozati javaslatot hozott és táviratban köszöntötte – egyedül a külföldön megjelenő lapok közül – a Látóhatár szerkesztőségét. A távirat szövege a
következő:
„A Magyar Forradalmi Tanács elismerését fejezi ki a Látóhatár szerkesztőségének azért a sikeres és felelősségteljes munkáért, melyet évek óta folytat egy
színvonalas s megfelelő politikai álláspontot képviselő folyóirat szerkesztésében.”
*
Társaságunk alapító tagja, Szabó Zoltán, részt vett annak a gyűlésnek a megszervezésében és elnökségében, amely „Homage to Hungary” név alatt, 1956.
október 28-án tartatott a londoni Denison Hall-ban. A gyűlés elnökségében Sir
Jacob Epstein, Henry Green, Arthur Koestler, Rose Macaulay, George Mikes,
Professor Michael Polányi, J. B. Priestley, Szabó Zoltán és Philip Toynbee foglaltak helyet. A gyűlésen felszólaltak George Mikes, J. B. Priestley és Hugh
Seton-Watson professzor. A gyűléshez intézett távirataikban, Magyarország
iránti rokonszenvüket fejezték ki: Georges Duhamel és Albert Camus.
Szabó Zoltán kérésére a magyar forradalomról rádiónyilatkozatokat adtak
Salvadore de Madariaga, Denis Healey képviselő, Sam Watson, az angol bányamunkásság egyik vezetője. A londoni Spectator c. hetilapban, november 2-án
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Szabó Zoltánnak cikke jelent meg a magyar forradalomról „Hungary's Single
Will” címmel.
November 5-én, Kentner Lajos zongoraművész, Iványi Béla történész, Révai
András újságíró és Szabó Zoltán író, az Angliában élő magyar származású értelmiségiek nevében, táviratban kérték Nehru indiai miniszterelnököt arra, hogy
lépjen közbe annak érdekében, hogy Magyarország függetlensége az Egyesült
Nemzetek útján helyreállíttassék.
December hó folyamán Szabó Zoltán nyílt levélben közölte a Spectator c. angol lapban a Magyar Írók Szövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia és más
értelmiségi testületek közös manifesztumának angol fordítását, azzal a felhívással, hogy a szabad világ írói hasonló határozottsággal foglaljanak állást, a magyar
forradalom céljai mellett.
1956. december 22-én, Szabó Zoltán szerkesztésében, „Magyar Szó” címen
újság jelent meg, amely az Angliába érkező menekültek között 6000 példányban
került kiosztásra.
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1957.1
A LÁTÓHATÁR BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
1957. március 15-én Londonban megalakult a Magyar Írók Szövetsége Külföldön. Az alakuló közgyűlésen szerkesztőségünk, illetve Baráti Társaságunk
tagjai közül részt vettek: Bikich Gábor, Hatvány Bertalan, Horváth Béla, Cs.
Szabó László, Szabó Zoltán, Tábori Pál és Vámos Imre. A közgyűlés hét tagú
Elnöki Tanácsot választott, amelynek tagjai: Ignotus Pál elnök, Pálóczi-Horváth
György titkár, Faludy György, Horváth Béla, Kovács Imre, Cs, Szabó László,
Szabó Zoltán. A közgyűlés határozatban mondotta, ki, hogy a Magyar Írók Szövetsége Külföldön nem indít külön folyóiratot, hanem a Látóhatárt támogatja.
*
Társaságunk alapító tagja, Hatvany Bertalan, a nagynevű orientalista, miként
már közöltük, lefordította a világirodalom egyik remekművét a Tao Të King-et,
az Út és az Ige Könyvét, amely a kínai misztikus bölcselet igazságait hirdeti. A
nevezetes munka, amelynek megfelelő fordítása eleddig hiányzott a magyar irodalomban, sajtó alatt van és a fordító bevezető tanulmányával és bőséges jegyzeteivel nemsokára megjelenik a Látóhatár kiadásában.
*
Jászi Oszkár „Against the Tyrant” című könyve megjelent a Free Press
(Giencoe, Illinois) kiadóvállalatnál, A most elhunyt nagy magyar gondolkodó és
államférfi hátrahagyott iratai a Látóhatár kiadásában fognak megjelenni.
*
Tábori Pál alapító tag Szabó Zoltán alapító tagtól átvette a londoni „Magyar
Szó” című hetilap szerkesztését.
*
Kovács Imre alapító tag „Ninety and Nine” című nagysikerű könyve most jelent meg olasz fordításban.
*
Nagy László alapító tag több svájci egyetemen előadást tartott az októberi
magyar forradalomról, azonkívül cikksorozatot írt a Journal de Genéve című
napilapban. Nagy László jelenleg a genfi Institut des Hautes Etudes Internationales megbízásából a magyar szabadságharcról szóló könyvön dolgozik.
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1957.3
LEVÉL KÖZÉP-AMERIKÁBÓL
Tisztelt Szerkesztő Úr!
A múlt év decemberében menekültem el Magyarországról és mondhatom,
hogy legkínosabb gyötrelmünk otthon a „személyi kultusznak” nevezett bálványimádat volt. Szabad földre érkezve már azt hittem, hogy ettől a kíntól örökre
megszabadulok. De nem így van ám! Én Közép-Amerika egyik államába, kerültem és itt meglehetősen különös és érdekes tapasztalatokat szereztem. Ezekről
akarok röviden beszámolni.
Ciudad Trujillo – vagyis Trujillováros –, a Dominikai Köztársaság fővárosa,
nem egyéb mint himnusz Rafael Leonida Trujillo y Molinóhoz, aki ebben az
országban 1930 óta korlátlan hatalommal uralkodik. Valójában nem, ő a köztársasági elnök, hanem fivére Hector, de nélküle semmi sem történhet, mindent az
ő akarata igazgat. Ha valahol, újságban vagy hivatalosan ki kell írni a nevét, kötelező a következő litániát utána illeszteni: Su Excelencia, el Generalissimo Rafael
Leonidas Trujillo, Benefactor, Restaurador, Padre de la Patria Nueva, Salvador
de pais, y Jele Supremo de la Repubblica Domenicana. Ami magyarul ezt jelenti:
ö Nagyméltósága Rafael Leonidas Trujillo Generalisszimusz, az Új Haza Atyja,
Újjáépítője és Jótevője, az ország Megmentője és a Dominikai Köztársaság Legfőbb Feje. Rafael Leonidas Trujillo ezenkívül hivatalosan még a kővetkező címeket kapta az államtól: „A Legfőbb Diák, a Legfőbb Doktor.” „A Legfőbb ügyvéd.” Övé a város, rokonaié a legnagyobb utcák és terek, mivel a róla elnevezett
fővárosban minden családtagjáról elneveztek egy-egy utcát vagy teret. Az ország
legfontosabb útvonalát viszont róla nevezték el: Carretera Trujillonak. A legmagasabb hegycsúcs, a Pico Trujillo ugyancsak őt dicsőíti. Trujillovárosban, tisztelt
Szerkesztő Úr, csak egyetlen újság jelenik meg, ennek azonban csodálatos módon nem „Trujillo” a címe, hanem, az igazat megvallva, „El Caribe”, ám ez nevezhető káros elhajlásnak, mivel ez újság kötelessége naponta, legalább nyolcvanszor leírni a Haza Jótevőjének nevét. Vagyis Don Rafael Leonidas különös utakonmódokon megvalósította valamennyi jobb- és baloldali diktátor valamennyi álmát.

Haiti, Port-au-Prince
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Mészáros István

IRODALMI ÚJSÁG
A magyar írók lapja
Megjelenik kéthetenként Londonban
Kiadja a Magyar Írók Szövetsége Külföldön
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 25 Haymarket, London S.W. 1.
A LÁTÓHATÁR KIADVÁNYAI
HORVÁTH BÉLA: Versek. Ára 2 $
CS. SZABÓ LÁSZLÓ; Téli utazás. (Elfogyott)
IGNOTUS PÁL: Börtönnaplóm. Ára 1 $
Sajtó alatt:
HATVÁNY BERTALAN: Tao Te King. Az Út és az Ige Könyve.
(A fordító bevezető tanulmányával és jegyzeteivel.)
Megrendelhetők a „Látóhatár” müncheni szerkesztőségénél
és a hátsó borítólapon feltüntetett terjesztőinknél.
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1957.4
LEVELEK
A forradalom után Nyugatra menekült magyarok politikai és irodalmi érdeklődése külföldön sem csökken. Sokkal élénkebb bennük a művelődés iránti vágy,
az irodalom iránti tisztelet és az aggodalom a magyar demokrácia jövőjéért, mint
közvetlenül a háború után külföldre került honfitársainkban. Ezt bizonyítja amaz
igen sok levél, amely a forradalmi emigránsoktól naponta érkezik szerkesztőségünkbe. Mi valamennyi levélre külön-külön válaszoltunk. De most kivonatokat
közlünk a hozzánk intézett levelekből, mert úgy véljük, hogy ezek érdekes képet
mutatnak az új emigráció nézeteiről. „Mi, tizenhatévesek”
„A Nyugaton élő forradalmi ifjúságra Cs. Szabó Lászlón kívül alig figyelt fel
valaki” – írja Molnár József a Látóhatár júliusi számában. Mi, tizenhatévesek,
megcáfoljuk ezt. Helyes értelemben valóban csak Cs. Szabó László és Molnár
József figyelt fel. De annál több felől kaptunk támadást régi, nagy befolyású és
magas állású emigránsoktól. Talán ha csak szóban, vagy viták során estek volna
nekünk, nem vesszük olyan tragikusan a dolgot, de sajnos e féléket is hallottunk:
„Az egyetemen nem kötelező ám ösztöndíjat kapni!”
És mindez miért? Csupán azért, mert diákújságunkban, a „Hitel”-ben, őszintén megírtuk az igazságot. Ami a Látóhatár íróinak tetszik magatartásunkban és
írásainkban – „ezek a tizenhatéves diákok felelősnek érzik magukat a nemzetért”
– sajnos, éppen ez szerzett nekünk számos ellenséget.
Molnár József ezt írta rólunk cikkében: „Diákos őszinteséggel megvallják,
hogy vezetőknek készülnek.” Ez igaz. Azoknak készülünk. Buzdít, tüzel minket
a szent cél és akaratunkat erősíti a dac, látva sok régi emigráns tunyaságát és
felelőtlenségét. Mi felismertük feladatunkat. Tudjuk, hogy mi a dolgunk az irodalom terén, de vajon a minket elsöpörni akaró „bölcs bácsik” tudják-e?
Köszönjük a Látóhatárnak, hogy észrevett bennünket. A Látóhatár íróin kívül csak ellenségeink vannak, akik módszerek megválogatása nélkül küzdenek
ellenünk. Jól estek a Látóhatár elismerő szavai, ám ígérjük, hogy nem bízzuk el
magunkat. Érezzük a felelősséget nemzetünk iránt és úgy hisszük, jogunk van
megmondani véleményünket, noha fiatalok vagyunk.

gimnáziumi tanuló
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Innsbruck.

„AZ ÍRÓK MELLETT ÁLLOTT AZ EGÉSZ ORSZÁG”
Új emigráns vagyok, részt vettem a forradalomban, nem mint politikus, csak
mint harcos. A forradalom alatt szabadultam öt esztendei fogságomból. November negyedike után az Észak-budai Fegyveres Erők Parancsnokságának tagja
voltam. Büszke vagyok osztályomra, a munkásosztályra, amely – szerintem –
egységénél, szervezettségénél, nemzeti és ideológiai öntudatánál fogva állott az
ellenállás élére. Büszkén vallom, hogy szocialista vagyok. Szocialista Magyarországot kívánok, a legteljesebb demokráciában.
Már november hatodika után tudtuk, hogy magunkra hagytak és harcunk elbukott. Azt is tudtuk, hogy amit teszünk, az demonstráció, véres, figyelmeztető a
Szovjetuniónak, Nyugatnak és nem utolsó sorban a magyar emigrációnak. Én is
fegyvert fogtam fiatal munkástársaimmal együtt. Tudtuk, hogy mit akarunk vérünkkel eltörölhetetlenül beírni a magyar történelembe. Egyek voltunk a harcban, és valamennyien szocialisták. Nem kívánta egyikünk sem vissza a gyárost, a
munkanélküliség fenyegető rémét, a nyomortanyákat, a kényszerszabadságolást.
Nem! Munkástársaim nem ezért áldozták fiatal életüket.
Mi, munkások, hogyan találtuk meg az igazi utat? A huszadik szovjet pártkongresszus után következő olvadás volt segítségünkre. Újra tudtunk hinni a
jövőben. Még a börtönökben is elfelejtettük a sztálini évek szörnyűségeit. Akik
nem ismerték, nem szerették Déry Tibort, Benjámin Lászlót, Tardos Tibort, a
kóreás Mérayt és a Petőfi-kör többi íróját, de megismerve megszerettük, szívünkbe zártuk őket és bíztunk bennük. Nekem Déry Tibor a legkedvesebb íróm
volt, de ma már több; hős, igazi forradalmár. Velük egy sorban küzdöttek a hallgatásra ítélt és börtönből szabadult írók.
Akik korábban megtévedtek, Kanosszát jártak, tévedéseiket beismerték a nép
előtt. A nép megbocsátott nekik, bízott szavukban, követte őket és segítette harcukat. Az ellenségek barátok lettek, mert magyarok voltak, szerették hazájukat,
népüket. Táboruk egyre nőtt, hozzájuk csatlakoztak az agyonkáderezett diákok,
a sztálinizmus, „aranytartaléka” és velük voltunk mi, munkások: október huszonharmadikán az írók mellett állott az egész ország.
Midőn erről írok, megrohannak az emlékek. Újra látom társaimat, a tüdőlövéses tizenöt éves diákot, akit a téglagyári lányok a legvadabb tűzben mentettek
ki. Nem tudom, melyikük volt a nagyobb hős: a vértől elborított diák, aki még
123

elsuttogta, hogy az oroszok merről támadnak, vagy az a téglagyári munkáslány,
aki mire a parancsnokságra ért, ájultan esett össze, mivel karját átjárta egy golyó.
Hős volt az a sofőr, aki a kórházból visszaszökött, hogy tovább harcolhasson.
Hős volt az a mérnök, akit a parancsnokság elé állítottam őrségbe és csak másnap
vettem észre, hogy még mindig ő áll őrt. Hős volt egy egész nemzet. És, ha ilyen
nemzetből származnak az írók, költők és politikusok, akkor csak egyet tehetnek:
azt, hogy következetesen küzdenek e nemzet forradalmának eszméiért. Elmúlt a
találgatások, visszakacsintgatások ideje. A nép utat mutatott: tessék követni.
Mindezt azért írom, hogy figyelmeztessem önöket az írástudók felelősségére.
Önök érzik ezt a felelősséget, a nép útján járnak. Az önök feladata, hogy szavaink rendeződjenek, értelmes egészet nyerjenek és így megtalálva egymást együtt
harcoljunk. Önök a forradalom mellé állottak, megtalálták a helyes utat, igazat
írnak és őszintén. Írásaik rendszerezik a mi gondolatainkat és logikussá teszik
elképzeléseinket. Legtöbb cikküket máris úgy kezdjük olvasni, hogy az csak jó
lehet.

L. G. Tibor

Bécs

„FÉL-VAGYONOM”
Kérem, szíveskedjenek a Látóhatárt címemre megküldeni. Sajnos, előfizetni
most még nem tudok, mivel nincs állásom. Mellékelten küldöm fél-vagyonomat;
egy dollárt.

A. B.

Vancouver 15. B. C.

MIRE JÓ AZ „ÉLET ÉS IRODALOM”?
Sokat törtem a fejemet, hol kérdezzem meg, van-e a külföldi magyaroknak
irodalmi folyóirata, Éppen most olvastam a budapesti „Élet és Irodalom” című
újságban egy cikket, amelyben tehetetlen dühvel pocskondiázzák a Látóhatárt és
íróit. Na, gondoltam magamban, akkor ez bizonyosan jó folyóirat lehet. Hát,
kedves Szerkesztő úr, erre jók az otthoni lapok...

J. A.-né
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Besancon (Doibs)

EGY LEVÉL CSAK
1957 február havától egy jugoszláviai menekült tábor lakói vagyunk, és nem
juthatunk magyar irodalmi és politikai kiadványokhoz. Hézagosán megkapjuk
ugyan a magyarországi újságokat, de ezek nem segítenek bajunkon. Az „Élet és
Irodalom" ötödik számából ” és ez javára írandó – megtudtuk a Látóhatár címét.
Menekült társaim nevében arra kérem önöket, hogy a Látóhatár eddig megjelent
és ezután megjelenő számaival segítsenek orvosolni bajunkat.

X. Y.

Jugoszlávia

DETROITI MAGYAROK
Sokan vagyunk itt, újonnan érkezett magyarok, akik nagy örömmel vettük,
hogy a városi Downtown Libraryban egy olyan magyar nyelvű emigráns folyóiratot találtunk, mint a Látóhatár. Végeredményben azoknak, akik nem bírták a
kommunista rendszert, nem kell okvetlenül szélső jobboldaliaknak lenniök. Ezt;
a demokratikus szemléletet képviseli az önök folyóirata, amelyet itt sokan olvasnak.

B. Gy.

Detroit, 6.

„TÉVES UTAKON”
Nagyon igaz, amit „Téves, utakon” című cikkükben az emigrációról írtak. Erről Amerikába érkezésünk után rövidesen meggyőződtünk. Az itt megjelenő
emigráns sajtótermékek művészi fokra emelték a denunciálást és uszítást, amivel
csak Moszkvának és Kádáréknak használnak. Egyes urak csak azért, hogy viszonylag könnyű megélhetésüket biztosítsák, politika címén önképzőkörösdit
játszanak. Persze, azért nem veszélytelenek. Ezekkel az emberekkel vitatkozni
sem lehet, mert érvek hiányában ellenfeleiket egyszerűen „kommunistagyanúsnak” nyilvánítják. Igaz ugyan, hogy a magát humanistának valló embert
egy pillanatra sem tudják megingatni, de az Amerikába kijöttek nagy része egyszerűbb emberekből áll, akik bár nem voltak fasiszták, most azt hallva, hogy
Amerikában gyűlölik a kommunistákat, azt hiszik, célszerűbb jobboldali jelszavakat hangoztatni. Mégis remélem, hogy találkozom majd értelmes magyarokkal, akik olyan ötömmel fogják olvasni folyóiratukat, mint én. A jövő hónapban
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pedig elküldöm a következő félévi előfizetési díjat, mert noha csak 30 dollár a
heti keresetem, mint áruházi elárusító nőnek, de erre kell hogy jusson három
dollár.

JSN

Washington, D. C.

EGY ORVOSTANHALLGATÓ LEVELÉBŐL
Ma került kezembe a Látóhatár. Nagy örömmel olvastam itt, távol a hazától
az első igazi irodalmi folyóiratot. Jóleső érzés, töltött el és úgy gondolom, hogy
minden honfitársamnak olvasnia kellene ezt a lapot, hiszen az ebben megjelenő
versek és cikkek nekünk, menekült magyaroknak, akik otthon együtt szenvedtünk, és örültünk nagy forradalmunk rövid, de világot megrázó sikerének, újabb
erőt adnak a további harchoz, amit most tanulással folytatunk hazánk mielőbbi
szabadságáért. Menekült magyar diák vagyok, Bázelben az egyetem orvosi fakultásán tanulok. A folyóiratot tovább adtam magyar diáktársaimnak, hogy minél
többen olvashassák ezeket az igaz magyar sorokat.

N. K.

Bázel

„MAGYAR EGYETEM ALAPÍTÁSÁN DOLGOZUNK”
Kezembe került a Látóhatár egyik példánya. Úgy megkapott minden sora,
szép versei és igaz magyarságtól átfűtött gondolatai, hogy arra kérem önöket,
küldjék nekem rendszeresen. Egyelőre nem tudom kifizetni az előfizetési díjat,
mert most menekültem Magyarországról és anyagi lehetőségem még nincs.
Egyetemi hallgató vagyok, itt Kanadában most magyar egyetem alapításán dolgozunk. Munkánkat segítené az önök eszmei útmutatása.

G. N.

Powel River, Kanada

ÚJ EMIGRÁNS A RÉGI EMIGRÁCIÓRÓL
A véletlen úgy hozta, hogy a Látóhatár-csomag éppen nevem napjára, június
tizenegyedikére érkezett meg. Mondhatom, kevés ajándéknak örültem úgy, mint
ennek a küldeménynek! Nagy érdeklődéssel olvastam a cikkeket. Otthon bizony
nagyon keveset tudtunk az emigrációról, vagy amit tudtunk, azt is elferdítve. Ez
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bizony az emigráció hibája is, amin sürgősen változtatni kell. (Itt elsősorban a
rádió-adásokra gondolok.) Mi bizony úgy tudtuk, hogy az emigráció vezetése az
ffy-k és thy-k kezében van. Most örvendetes meglepetés volt például Nagy Ferenc cikke, aki, noha „kisgazda”, mégis hangsúlyozza: „Nem óhajtjuk a régi
nagykapitalizmus visszaállítását.” Ez a valóság elismerése. Az otthoni magyarság
és az új emigráció többsége sem hajlandó lemondani a megszerzett szocialista
vívmányokról. Abban viszont mindenki egyetért, hogy nem kell a kapitalizmus,
de az orosz „szocialista gazdálkodás” sem. Hogy a határt hol kell megvonni, ezen
vitatkozni lehet, véleményem szerint kell is, de úgy, hogy a hazaiak is hallják és
főleg, hogy az ő véleményüket is megismerjük valamilyen módon.

SZ. D.

Örnsköldsvik, Svédország

A KOMMUNISTÁK NYUGTALANSÁGA
Olvastam már a Látóhatár néhány számát és meg kell állapítanom, hogy igen
magas színvonalú. Otthon a kommunista berkekben az önök lapja keltette a
legnagyobb nyugtalanságot. Persze, az egyes cikkeket legtöbbször csak meghamisítva vagy hazug beállításban olvashattuk a hazai lapokban, amikor valamelyik
írásukra felelni iparkodtak. Nagyon kérem önöket, hogy a tavalyi számok közül
soron kívül szíveskedjenek megküldeni azt, amelyben Ambrus Zoltán cikke jelent meg a cserkészetről. Ugyanis ennek csak visszhangját ismerem, de az eredeti
cikket nem.

Sz. I.

Bécs

TALÁLKOZÁS A LÁTÓHATÁRRAL
Az emigráció sötét dzsungeljében, a hatalomért marakodó emigráns csoportok látványa után, őszinte örömöt szerzett találkozásom a Látóhatárral. Sok sikert kívánok további munkájukhoz és kérem, értesítsenek minden kiadványukról,
hogy erőmhöz képest támogathassam önöket mindannyiunk közös céljáért folytatott harcukban.

T. Z.

Aachen
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IRODALMI ÚJSÁG
A magyar írók lapja
Megjelenik kéthetenként Londonban
Kiadja a Magyar Írók Szövetsége Külföldön
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 25 Haymarket, London S.W. 1.
A LÁTÓHATÁR KIADVÁNYAI
HORVÁTH BÉLA: Versek. Ára 2 $
CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Téli utazás. (Elfogyott)
IGNOTUS PÁL: Börtönnaplóm. (Elfogyott)
Most jelent meg:
HATVÁNY BERTALAN: Tao Të King. Az Út és az Ige Könyve.
Ára: 1.50 $, előfizetőinknek 1$
(A fordító bevezető tanulmányával és jegyzeteivel. 112 oldal, famentes papíron,
fűzve.)
Megrendelhetők a „Látóhatár” müncheni szerkesztőségénél és a hátsó borítólapon feltüntetett terjesztőinknél.
„TANULJUNK KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL”
Dr. Szenczi Miklós kitűnő angol nyelvkönyve új kiadásban megrendelhető:
Rudolf Nowak Buchhandlung, Wien I. Köllnerhofgasse 4.
Ára: Ausztriában 52 Schilling, egyebütt 2.50 $.
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1957.5
KIK ÍRJÁK A LÁTÓHATÁRT
Nyolc esztendeje fennálló folyóiratunkban eddig több mint száz, író, költő,
tudós és politikus eredeti művei láttak napvilágot. Nyolc évfolyamunk bizonyság
arra, hogy a Látóhatár írói csoportja az egyetlen és legnagyobb szellemi szervezet
az emigrációban, amely függetlenségét mindig megőrizvén, magasabb eszményekért és Magyarország demokratikus jövőjéért küzdött. A Látóhatár írói körét
sohasem vakították el a politikai szenvedélyek: minket mindenkor az európai
humanizmus, a magyar hagyományok és a türelmesség szelleme vezérelt.
A forradalom évfordulóján közzé tesszük legfontosabb munkatársaink és külföldi barátaink névsorát, akik hosszú és nehéz esztendőkön keresztül önzetlenül
járultak hozzá folyóiratunk szelleméinek kialakításához.
Olvassa és terjessze a legnagyobb külföldi magyar irodalmi és politikai folyóiratot, a

LÁTÓHATÁRT
LEGJELENTŐSEBB RÉGI MUNKATÁRSAINK:
AUER PÁL
BÁRDOS ARTÚR
BORBÁNDI GYULA
FEJTŐ FERENC
HATVÁNY BERTALAN
JÁSZI OSZKÁR †
JUST BÉLA †
KERÉNYI KAROLY
KÉRI PÁL
KOVÁCS IMRE
MOLNÁR JÓZSEF
RAVASZ KAROLY
SCHÖPFLIN GYULA
SZABÓ ZOLTÁN
VÁMOS IMRE

BÁN GYÖRGYI
BIKICH GÁBOR
BORSODY ISTVÁN
FENYŐ MIKSA
HORVÁTH BÉLA
JUHAR JÓZSEF
KÉMÉNY GYÖRGY
KOREK VALÉRIA
LESZNAI ANNA
NAGY FERENC
REMÉNYI JÓZSEF †
CS. SZABÓ LÁSZLÓ
TÁBORI PÁL
VERESS SÁNDOR
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ÚJONNAN MENEKÜLT ÍRÓK:
ACZÉL TAMÁS
BARTUCZ JÁNOS
ELEKES ATTILA
GOMÖRI GYÖRGY
IGNOTUS PÁL
MÁRTON LÁSZLÓ
NYESTE ZOLTÁN
PÁLÓCZI-HORVÁTH GYÖRGY
THINSZ GÉZA

ANDRÁS SÁNDOR
DÉNES TIBOR
FALUDY GYÖRGY
HATÁR GYÖZŐ
KISS SÁNDOR
MÁTÉ IMRE
PALOTÁS ANTAL
SEBESTYÉN GYÖRGY
TÓTH Z. LÁSZLÓ

KÜLFÖLDI BARÁTAINK ÉS NŐTÁRSAINK:
ALBERTO MORAVIA
ARTHUR KOSTLER
GIUSEPPE UNGARETTI
GUIDO PIOVENE
JAN CEP
LIBERO DE LIBERO
MICHEL L. HOFFMANN
QUASIMODO SALVATORE
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GIOVANNI PAPINI †
JOHN D. LEWIS
CASIMIR WIERZYNSKI
MICHAEL POLÁNYI
ALECSANDRU GREGORIAN
HENRI MICHAUX
JUAN RAMON JIMENEZ
SERGIO SOLMI

1957.6
KÖNYVBARÁT SZÖVETKEZET
A Magyar Írók Szövetsége Külföldön a forradalom eszméinek ébrentartására
és a külföldi magyar irodalom serkentésére a magyar könyvkiadás központi megszervezését tartja szükségesnek.
Ezért Könyvbarát Szövetkezet alapítását határoztuk el. Az egykori Erdélyi
Szépmíves Céh és a Nyugat könyvkiadó példája lebeg a szemünk előtt. Vagyis
olyan olvasóegylet, amelynek, minden tagja minden kiadandó könyvünket megrendeli, s ezzel lehetővé teszi, hogy könyvsorozatunk íróinkat, a magyar irodalom
minden műfajában, alkotásra serkentse.
Évente hat-nyolc kötet kiadását irányozzuk elő. E kötetek első – írószövetségi
– kiadásban korlátozott számban jelennek meg, kizárólag könyvbarát szövetkezetünk tagjai számára. Könyvkereskedelmi forgalomba ez az első kiadás nem kerül.
Mivel az Írószövetség a külföldön élő magyar írók javát tömöríti, olvasóink biztosra vehetik, hogy előfizetéseikkel a legjobb magyar irodalmat támogatják. A
könyvsorozat szerkesztőjét az Írószövetség vezetősége jelöli majd ki, az előkészítő
munkálatok elvégzését Szabó Zoltán vállalta.
Kétféle könyv kiadását tervezzük. Az évente kiadandó kötetek fele egy-egy
szerző önálló munkája lesz: regény, verseskötet, novelláskötet. A kötetek másik
fele dekameron formában gyűjti majd össze, a fiatalabb írók java alkotásait és
esszékötetekben tisztázza azt a szemléletet, amelynek kialakításával a magyar
népnek tartozunk.
Ahhoz, hogy évente öt-hat kötet előállításának költségeit fedezhessük, legalább ötszáz előfizetőre van szükség és Könyvbarát Szövetkezetünk tagjait elsősorban az Irodalmi Újság és a Látóhatár olvasói között keressük. Kérésünk ez:
aki szándékunkat helyesli és tagja kíván lenni a létesítendő Könyvbarát Szövetkezetnek, az alanti űrlapot töltse ki és küldje meg a „Magyar Írók Szövetsége Külföldön — Könyvbarát Szövetkezet” 14 St. George Street, London, W. I. címre.
A szelvény megküldése tagságra még nem kötelez. Postázásával azonban módot ad nekünk arra, hogy az érdeklődés mértékét lemérjük, s a tagdíjat megállapítsuk (minél több a jelentkező, annál alacsonyabbra szabhatjuk) és a jövő évi
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sorozat programját véglegesítsük. (Minél több tagra számíthatunk, annál több
kiadványra kerülhet sor.)
Kérjük e sorok olvasóját, hogy szándékaink gyors megvalósításában bennünket érdeklődésének bejelentésével támogasson.
Magyar Írók Szövetsége Külföldön
Magyar írók Szövetsége Külföldön Könyvbarát Szövetkezet
Alulírott
(név)
(foglalkozás)

(cím)
Kérem, hogy az Írószövetség Könyvkiadó jövő évi kiadványtervét s a Könyvbarát Szövetkezet tagsági feltételeit velem közöljék abból a célból, hogy a Szövetkezet tagjául jelentkezhessen!
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1958.1. LÁTÓHATÁR
LEVELEK
A KÖNYVKIADÁSRÓL
Fenyő Miksa ezt írta a Látóhatárban: „Az a tény, hogy Márai regénye németül jelent meg, glosszájául szolgálhat magának a regénynek. A magyar írótól ...
elvették azt a lehetőséget is, hogy anyanyelvén szólhasson.” Ezt meg kell cáfolnom: az utolsó évtizedben jelentős számú magyar könyv – szépirodalmi és más –
jelent meg az emigrációban, ha nem is említem azokat, akik egyszersmind zsidó
írók is, így Izraelben is van kiadójuk és olvasójuk. (Bár nyilván Márainak is vannak ott olvasói.) Hogy csak néhány szerzőt soroljak fel, itt vannak- Arnóthy
Kriszta, Berzy József, Eszterhás István, Füry Lajos (több művel), Hajas István,
Kutasi Kovács Lajos (több művel), Pohárnok Jenő, Szitnyai Zoltán, Wass Albert
(több művel). Nem szépirodalmi könyveit kiadták többek közt a következők:
Adonyi Ferenc, Ajtay Miklós, de- zséri Bachó László, Fazekas Ferenc, P.
Fenyvessy Jeromos, Horthy Miklós, Kovách Alajos, Padányi Viktor, Rezek Román, P. Szalay Jeromos, Szatmáry Károly, Széchenyi Beatrix, Szentiványi Géza,
Szepesi András, Szöregi Béla. Megjelentek évkönyvek, mint a Hungáriáé, Hídverőké, ahol számos tárcaíró jutott szóhoz. Mintegy 50 magyar újság jelenik meg
egyedül az Egyesült Államokban, amelyek közül jónéhány rendszeresen közli
folytatásokban Jókai regényeit, Beniczkyné és Courts-Mahler, valamint – kevésbé ismert – magyar írók műveit. A magyar üzletekben mindenütt kaphatók itt új
kiadásai a 60-80 év előtt Magyarországon megjelent füzetes regényeknek. Persze
szakácskönyvek is. Igaz, hogy Márai nem jut szóhoz, amiként Zilahy, Körmendi,
Lengyel Menyhért és számos más magyar író sem. De a két ország, ahol ma a
magyar könyvek nagy része megjelenik: az USA és Németország ma már talán
utolsó fellegvárai a szabad versenynek; nyilván azok a könyvek kellenek a magyar
olvasóknak ezekben az országokban és ahová még küldik, amelyeknek szerzői
közül néhányat itt felsoroltam. Talán feltűnik e lap olvasóinak, hogy a felsoroltak
majdnem mind egy bizonyos politikai irányzathoz és világnézethez tartoznak,
nem a Máraié-hoz és Zilahyéhoz; de ha ezek nem kellenek! Ha a nyilas- és
csendőr-olvasók számára kifizetődik a könyv- és lapkiadás, míg azok számára,
akik Magyarországon Márait, Zilahyt és még Babitsot, Füstöt, Karinthyt, Mó133

riczot olvasták, nem fizetődik ki! A Ford Foundation, amelyet Fenyő illetékesnek tart a magyar könyvkiadás támogatására, társadalmi kutatásokra is ad, és ha
újabb félmilliót (dollárt) kérnének tőle, hátha előbb 5000 dollárt az amerikai
magyar olvasók „olvasási szokásainak” kutatására fordítana? Akik (az én sajnos
ingyenes magánkutatásaim alapján) New Yorkban és környékén szerény számítás
szerint évi öt millió dollárt költenek női prémekre, a newyorki „magyar nemzeti
színház” két előadását töltötték meg félig (azoknak jóvoltából, akiket az említett
írók nagy része nem tartott magyarnak). Ha egyszer a 150.000 newyorki magyar
és a többi 500.000 amerikai magyar, csak a Cigányhercegnő operettet hajlandó
egyszer egy évben megnézni az egyházközségben? Miért erőszakolja rájuk a Ford
Foundation az igazi magyar irodalmat? Hiszen Amerika szabad ország.

New York

Major Róbert

A KIEGYEZÉSRŐL
A Látóhatár 1957. július-augusztusi számában Ravasz Károly az ország jelenlegi belpolitikai helyzetét elemezte „Egyeduralom vagy szocialista koalíció?”
címmel. A szeptember-októberi számban Borbándi Gyula „Tervek a forradalom
utáni problémák megoldására” című cikkében, Bibó István ismert emlékiratát
követve, a magyar probléma nemzetközi síkon történő megoldásáról értekezett.
Mindkét tanulmány mögött az a közös gondolat húzódik meg, hogy a jelenlegi
helyzet tarthatatlan és mind a bel- mind külpolitikában valami változásnak kell
bekövetkeznie.
Belül az országban a fokozódó terror csak növeli az egész magyar nép osztatlan gyűlöletét a csatlóskormánnyal szemben. Ebben az ellenséges légkörben,
amelyet még fokoz az ország súlyos gazdasági helyzete, a nagy nehezen újból
összetoborzott kommunista párt képtelen arra, hogy elfeledtesse a forradalom
alatt elszenvedett tökéletes erkölcsi és gyakorlati vereségéit. Amíg magában a
Szovjetunióban, ha akadozva is, de tovább folyik a desztálinizálási folyamat, addig Magyarországon a sztálinizmus legsötétebb formáihoz való visszatérés tüneteit figyelhetjük meg. Ez az ellentmondás a cikkírók szerint nem állhat fenn
huzamosabb ideig és a kommunisták előbb-utóbb rákényszerülnek arra, hogy
valamilyen modus vivendit keressenek. Modus vivendi alatt a terror enyhítése, a
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rendszer liberalizálódása értendő, egészen addig, hogy nem kommunista baloldaliakat is bevonnának a kormányba.
Külpolitikai síkon a gondolatmenet nagyjából ugyanaz. A magyarországi
események következtében a Szovjetunió elvesztette hitelét a semleges országok
előtt, megrendültek a nyugati országok kommunista pártjai, a fegyverkezési verseny újból lendületbe jött, stb. Ezek a jelenségek arra késztetik a bekerítéstől
betegesen félő Szovjetuniót, hogy megkísérelje elosztani az őt körülvevő ellenséges légkört. Jó szándékának és a békés együttélésre való készségének bizonyítására a legalkalmasabb az lenne, ha valamilyen kompromisszum formájában visszaállítaná Magyarország és más középeurópai államok legalább viszonylagos függetlenségét!
A fent említett két tanulmányban kifejtett és itt néhány szóban felidézett;
gondolatmenet világos, logikus és meggyőző. Ha a Szovjetunió szívesen látná
Magyarország belső helyzetének konszolidálását, akkor a kormány már hozzá is
kezdhetne a liberalizáláshoz. Ha a Szovjetunió hőn óhajtja a nemzetközi politikai feszültség enyhülését, úgy erre a célra, csakugyan alkalmas lenne a
középeurópai országok függetlenítése, semlegesítése. Minthogy azonban egyelőre nyomát sem látjuk az ilyen irányú fejlődésnek, felmerül a kérdés, hogy valóban
érdekében áll-e Moszkvának az a megoldás, amit ideiglenes megoldásként az
egész; magyarság szívesen látna.
A kompromisszumos megoldás szovjet szemszögből nézve meghátrálást, viszszavonulást jelent. A szovjet külpolitika azonban két alapelemből tevődik össze.
Az egyik az orosz-imperialista tradíció, a másik a kommunizmus terjesztésére
irányuló törekvés. Mindkettőnek alapvető jellegzetessége a támadó lendület, az
agresszió, a minden áron való előrejutás. Az ilyen alapokon álló szovjet külpolitikáról nehéz feltételezni, hogy kompromisszumra, békés megegyezésre hajlamos
legyen. A maga jószántából semmi esetre sem fogja a Kreml Magyarországot a
markából kiengedni. Oktalan derűlátás lenne annak feltételezése, hogy a Szovjetunió – békés szándékának bizonyítására, a nyugati kommunista pártok érdekében, a semleges országok megnyerése céljából, vagy hasonló elméleti előnyökért – hajlandó legyen egyet is feladni középeurópai hídfőiből. Vajon megtörtént-e csak egyszer is, hogy a Szovjetunió önként lemondott valamely hódításáról? A szovjet minden agresszióját felháborodás, erkölcsi elítélés kísérte a nyugati
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világban, ugyanúgy, mint a magyar események után. Ez azonban sosem volt még
elegendő ahhoz, hogy Moszkva jóvátegye amit elkövetett és feladja erőszakkal
megszerzett állásait. Eddig még egy kivételével minden esetben az a tény, hogy a
Szovjetunió meghátrált, vagy legalább megállt, annak volt köszönhető, hogy
határozott fellépéssel, fenyegetéssel, vagy fegyveres erővel találta magát szemben.
Így volt ez Nyugat-Berlin esetében, így volt Koreában is. (A kiegyezéses politika
magyar híveinek bizonyára az 1867-es kiegyezés példája is a szemük előtt lebeg.
Hol van azonban ma az a Königgraetz, ami az oroszokat hajlamossá tenné a
kiegyezésre?)
Ma sajnos nyoma sincsen a nyugati hatalmak erélyének, határozottságának,
de még egységes fellépésének sem. Mindezek hiányában a szovjet nemhogy viszszavonulásra kényszerülne, hanem még további eredményeket is elér, mint például Szíria esetében. Az oroszok lőtték ki az első mesterséges holdakat is, miközben a franciák szerencsétlen északafrikai politikája és a NATO-államokban
felállítandó rakéta támaszpontok vitája meglazította, a nyugati hatalmak amúgyis
gyenge lábon álló egységét. Ha kizárólag a nyugati hatalmaktól várnók Magyarország helyzetének és a világpolitikai feszültségnek enyhítését, illetve az erre
irányuló kezdeményezését, akkor vajmi reménytelen jövőnek néznénk elébe.
Szerencsére azonban vannak még egyéb tényezők is és ezeknek köszönhető,
hogy a kompromisszum, lehetősége nincsen teljesen kizárva. Mint fentebb
mondottuk, a maga jószántából Moszkva sosem fog a középeurópai államok
semlegesítéséhez hozzájárulni. Valami rákényszerítheti azonban erre, és ez a
kényszer, ez a nyomás, nem csak nyugatról jöhet. Arra a nyomásra gondolok,
ami a Szovjetuniót belülről feszíti, ami a keletberlini, a poznani felkelésben és a
leghatalmasabban a magyar forradalomban megdöbbentő kifejezésre jutott.
A Szovjetunió belső felépítése Sztálin halála óta állandó változásban van. E
változás két fő tényezője a gazdasági rendszer átépítése és a marxizmusleninizmus – Sztálin által dogmává merevített – tanainak fellazítása, átértékelése.
Nem kétséges, hogy mindkét tényező esetében – ha zökkenőkkel is – liberalizálásról van szó, aminek célja részben az orosz nép életszínvonalának emelése,
részben pedig a kommunista párton belüli viszonylagos és korlátolt kritikai szabadság visszaállítása.
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A probléma azonban – és ez talán a huszadik század egyik legnagyobb kérdőjele –, hogy lehetséges-e a Szovjetunió liberalizálása? Lehet-e liberalizálni azt a
rendszert, amely fennmaradását szuronyoknak, a terrornak, a rendőrségtől való
félelemnek, tehát a világtörténelem bármely diktatúrájára egyaránt jellemző eszközöknek köszönheti, függetlenül attól, hogy létrejöttét milyen történelmi adottságok tették lehetővé? Lehetséges-e lazítani a terrort, csökkenteni az elnyomást,
kisebbíteni a politikai rendőrség hatalmát, az egész rendszer veszélyeztetése nélkül? Évtizedes elhallgattatás után megszólalhat-e a szovjet közvélemény anélkül,
hogy a kritika szétfeszítve az engedélyezett kis szelepeket, áttörjön és gátszakadást okozzon? Fennállhat-e egy diktatúra a diktatúra fokozatos enyhítése esetén?
Nem fából vaskarika-e a Szovjetunió liberalizálása?
A keletberlini, a poznani és magyarországi események azt mutatják, hogy az
elnyomott nép a legkisebb engedményben a gyengeség jelét látja és megkísérli az
egész rendszert mindenestől lerázni magáról. Magában a Szovjetunióban még
nem fejlődtek idáig a dolgok, de a kísérlet tovább folyik és a mozgolódás, az erjedés jelei ott is észlelhetők már. Ilyen jelnek tekinthetjük például Dugyincev és
Paszternák könyvének esetét is. Látszik, hogy Hruscsov minden lazítás után
kénytelen mindig újra megszorítani a gyeplőt, nehogy a fejlődés túl gyors iramot
vegyen. Az ilyen „egy lépés előre, egy vissza” politika és az egész paradox liberalizálási folyamat azonban súlyos zökkenőkkel jár és állandó belső feszültséget
eredményez, amit csak fokoz a Politbüró azon tagjainak kritikája, akik nem értenek egyet Hruscsov politikájával.
Ez a belső feszültség, ez a belső nyomás az, amiben reménykednünk lehet,
ami Moszkvát a külpolitikában is váratlan engedményekre kényszerítheti. Elképzelhető ugyanis a szovjet belpolitika oly mértékű kiéleződése, hogy Hruscsov – a
belső bajok rendezésére szükséges idő elnyerése céljából – hozzájárul majd a
középeurópai államok viszonylagos semlegesítéséhez. Akik ezt az elgondolást
nem tartják elég realisztikusnak, azok gondoljanak az orosz csapatoknak Ausztriából történt kivonulására. Az oroszok éveken át makacsul ellenezték Ausztria
kiürítését és végül váratlanul hozzájárultak egy olyan pillanatban, amikor őket
erre semmilyen nyugati diplomáciai akció nem kényszerítette. A Nyugatról jövő
nyomás teljes hiányában – bár ez irányban adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre – feltételezhetjük, hogy Moszkvát erre a visszavonulásra valami belső prob137

léma kényszerítette, illetve az, hogy a belső probléma megoldásának idejére külpolitikai síkon időt nyerjen, levegőhöz jusson.
Ausztria példája mutatja, hogy valóban nem elképzelhetetlen az oroszoknak
Középeurópából való kivonulása. Bár a kezdeményezés jöhet Nyugatiról is, a
döntést és annak időpontját a Szovjetunió belső helyzetének alakulása fogja megszabni. Az esetleges kivonulás formáját illetőleg a Kennan féle javaslat szolgálhat
alapul, feltéve természetesen, hogy a Szovjetunió hajlandóságán felül a nyugati
hatalmakban is megvan a rugalmasság és nem utolsó sorban a bátorság egy ilyen
megoldás elfogadásához.
Örömmel kell üdvözölnünk minden megoldást, ami nemcsak javítana a jelenlegi helyzeten, hanem ezen túlmenőleg, egy lépéssel közelebb vinne az ország
függetlenítéséhez. Ilyen szempontból figyelemre méltóak Bibó István, Kennan,
vagy mások javaslatai is, amelyek nem célozzák Középeurópa végleges rendezését, hanem csupán a jelenlegi tarthatatlan helyzet átmeneti orvoslását, az oroszoktól kicsikarható engedmények révén. Magyarország teljes függetlenségének a
helyreállítása ma még sajnos, nem tartozik az időszerű reálpolitikai feladatok
közé.

Sao Paulo

Kapós László

AZ „Ë” HANG ÉS BETŰ ÜGYÉBEN
A Látóhatár múlt számában cikket, olvastam Máté Imrétől a zárt „ë” hang
haldoklásáról, az ezt kiváltó okokról, valamint e kihalási folyamat, elleni védekezés szükségességéről. Nyomban és határozottan meg kell mondanom: egyetértek
Máté Imrével mind a zárt „e” fokozatos kihalásának, mind, pedig a nyílt „e” hangok egészségtelen és fárasztó túltengésének tényében. Teszem ezt annál is inkább, mivel mindkét nyelvészprofesszorom, Klemm Imre és Mészöly Gedeon,
elégszer panaszkodott e nyelvünkben eluralkodó tendenciáról, s amit az ember
négy éven keresztül hall, egykönnyen nem felejti.
E két öreg tanáromtól azonban szkepticizmust is tanultam s holmi nem éppen derekas beletörődést a megváltozhatatlanba. Ők magyarázták el ugyanis,
hogy ma már mit sem lehet tenni: az „ë” hang onnan is kiszorul, ahol oly sokáig
tartani tudta magát, kiszorul, amióta a könyvolvasás, újságolvasás, írógépelés
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általános divattá vált. Pontosabban: mivel külön betűnk a zárt „e” hang jelölésre
nem volt, még pontosabban: mivel az a nyelvjárás, melyből az irodalmi nyelv
kifejlődött magát a zárt ,,e” hangot nem ismerte, a meginduló könyv- és újságnyomtatás csak egyféle „e” hangot jelölt. A nyomtatott betű hatalmas nagy, a zárt
„e” hangot használó nyelvjárásokban irgalmatlanul mosta és mossa a két hangot
eggyé, nyílt „e”-vé, s ma már az ország lakosságának fele bizonyára szitkozódna,
ha új „betűt” akarnának rákényszeríteni. Az ország lakosságának felét írtam, holott valószínűleg több mint a fele előtt ismeretlen a zárt „e” hang, hiszen nemcsak a nyílt „e”-ző, hanem az „ö”-ző s egyéb nyelvterületen lakók sem ismerik a
már annyiszor emlegetett hangot. Emlékszem, Mészöly Gedeon nemcsak a zárt
„e”-t parentálta el, ha fájó szívvel is, de már az ékezeteket is féltette az í, ú, ű
hangok fölül, hogy ugyanis azok az írógépek és gépelt szövegek térhódítása miatt
elpusztulnak lassacskán. (E veszély bizonyítékait állandóan tapasztalom.) Az,
hogy Máté Imre meg kívánja honosítani a zárt „e” hang jelölését, szerintem becsületes dolog, de egyúttal donquijotei, keresztülvihetetlen, és korántsem azért,
mert egész eddigi irodalmunk áthangszerelését tenné szükségessé. (Ez az áthangszerelés egyébként siralmas feladat lenne.)
Mindebből nyilvánvaló, hogy nem „szovjet nyomásra” uralkodtak el a nyílt „e”
hangok. Szegény öreg Klemm Imre vagy Mészöly Gedeon például nehezen
mondható aljas ügynököknek, amiért lemondott a zárt „e” megmentéséről. A
„szovjet nyomásnak” ez a feltételezése szerintem csak közülünk kikerülő ember
szájából hangozhatott el, hiszen mi ott is politikát keresünk („Ebben az ellenség
keze van elvtársak!”), ahol arról szó nem is lehet. Igaz, hogy az orosz nyelvben
sincs se „ö”, se „ü” betű (egyébként: az angolban sincs), s ezért Petőfi nevét sem
leírni, sem kiejteni nem tudják, azonban „Petyefi”-t sem mondanak. Gondolom
míg Máté Imre harcol a két pontért a magyar„e” betű fölé, elirigyelte azt az oroszoktól. Nekik ugyanis van „ë” betűjük a „jo” hang jelölésére, az „e” betű pedig a
„je”, hangsúlytalan esetben „ji” hangot jelöli. Mivel a „ë” mindig hangsúlyos, s
mivel az oroszban az „ö” hangot jobb híján „jo”-val fordítják, Petőfiből Pityófi
lesz. Pityófi és nem Petyefi. (Hogy a mi fülünknek az előbbi épp oly szörnyen
hangzik, mint az utóbbi, ezt nem, vitatom.)
Az „ö, ő” hangokat pedig nem kell félteni, azok régóta jelzett hangjaink, az
egész magyar nyelvterület használja, őket, kipusztulni hát egyhamar nem fognak.
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Mindezt pedig nem azért tartottam fontosnak közölni, hogy nyelvészeti kérdésekről vitázzam, hanem csak azért, hogy igyekezzünk – a többes számban én is
benne vagyok – megszabadulni attól a tíz éven át akarva-akaratlan belénk nevelődött gondolkodásmódtól, amely egyik neves koponyánkból a következő mondatot csiholta elő egy akadémiai előadáson: „Lucifernek valójában úgy kell játszania, hogy amikor belép a színre, a néző benne az imperializmus aljas ügynökét
lássa.”

Oxford

András Sándor

ALBERT CAMUS LEVELE
Messieurs,
J'ai été extrémement touché par votre témoignage de sympathie, et je veux
simplement vous en remercier de tout coeur, ainsi que de l'article que vous avez
bien voulu me faire pervenir, en vous assurant de mes trés reconnaissantes
pensées.

Paris, le 21 Novembre 1957.

Albert Camus

LIBERÓ DE LIBERÓ LEVELE
Liberó De Liberó, a nagy olasz költő a következő levelet intézte Horváth Bélához:
Róma, 1957. november 22.
Kedves Bélám, csak ma kaptam meg a Látóhatárt, amely közli „A harag napjai” című művemet a te kétségtelenül kitűnő fordításodban. Mennyire szeretném
most hallani a te magyar beszédedet, vagy legalább Tótét, amint magyarul
mondja e verset, de most indulok Szicíliába és nincs időm fölkeresni valamelyik
magyar barátunkat. Nem tudom elrejteni meghatottságomat, amint művemet
kinyomtatva látom annak a népnek a nyelvén, amelyet minden népek fölött állónak ismerek el ennek a századnak a történetében: ezt a nyelvet, a szabadság nyelvét, a szolgaságban tartott népek közül ma csakis a magyarok ismerik.
Éppen e napokban volt egy esztendeje, hogy befejeztem művem első változatát: akkoriban ez még nem volt egyéb, mint fájdalmas kiáltások sorozata a verssorok rengetegében. Az én dolgom akkor csak az volt, hogy rögzítsem az eseményeket, amelyek maguk mondottak tollamba égő fejezeteket és minden szavam
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egy történet volt, minden betűm egy könnycsepp és ugyanakkor haragom tüze:
Ezenközben én nem voltam más, mint egyszerű verscsináló, semmi más, mint
másoló, csak később lettem a költő, aki megpróbálta a magyar nép által írt, költeményt kibogozni és olvashatóan papírra vetni. A nép által tollba mondott szöveg megfejtésének és lemásolásának művészete valóban igen nehéz volt, de érdemes volt megkísérelnem és befejeznem ezt a munkát a szabadságért érzett
szerelmemért, a szabadságért, amely poraiból föltámadt Magyarországon. Máris
nagy az én jutalmam látva „másolatomat” a te kezed átírásában magyarul, de még
nagyobbra reményem, hogy egy napon a te érdemedből eljut az én „hangom”
valakinek a fülébe társaink közül, akik a börtönökben rendíthetetlen bátorsággal
várják sorsukat. Fogadd az én legforróbb barátságomat és határtalan együttérzésemet,

a te Liberód
ELŐFIZETŐINKHEZ ÉS OLVASÓINKHOZ
E számunkkal a LÁTÓHATÁR kilencedik évfolyamát kezdi. Nyolc olyan év
teljesítménye van mögöttünk, amely a magyar irodalom gazdag történetében is
páratlan jelenség. Ez az első eset, hogy egy magyar irodalmi folyóiratot éveken át
kizárólag előfizetői és munkatársai tartottak fenn. A LÁTÓHATÁR az elmúlt
nyolc esztendőben sehonnan, semmiféle intézménytől támogatásban nem részesült, előfizetőink és barátaink áldozatkészségéből az emigráció mostoha körülményei között mégis fenn tudott maradni. Az egykori szerény, sokszorosított
folyóirat öt éve nyomtatásban jelenik meg. Az Októberi Forradalom után a lap
oldalszámát 64 oldalról 80-ra emeltük, megtartva a régi előfizetési díjat, noha a
nyomdai árak időközökben tetemesen emelkedtek. Ezenfelül az elmúlt évben az
új menekültek százainak ingyen küldtük.
A szerkesztőség tagjai és a szerkesztő bizottság a kilencedik évfolyam kezdetén üdvözlik előfizetőinket és olvasóinkat.
Köszönetét mondunk azért a bizalomért, amellyel előfizetőink és olvasóink
lehetővé tették a magyar emigráció egyetlen irodalmi és politikai folyóiratának
megjelenését.
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Most arra kérjük előfizetőinket, hogy akik még nem rendezték előfizetési
hátralékukat, a korábban kiküldött számlánkon feltüntetett összeget haladéktalanul fizessék be országos terjesztőnknek a számlánkon feltüntetett névre.
A kilencedik évfolyam megindításakor külön kéréssel fordulunk minden előfizetőnkhöz és olvasónkhoz: segítsenek a LÁTÓHATÁR terjesztésében, ajánlják ismerőseiknek előfizetésre.
Előfizetőink és olvasóink gyarapodó táborának a kilencedik évfolyam kezdetén ígérjük, hogy a jövőben még következetesebb munkával és még jobb, még
tartalmasabb folyóirattal igyekszünk otthont és nyilvánosságot biztosítani az
idegenbe szakadt magyar irodalomnak, tudománynak és a magyar jövendőt kutató tisztességes elvi vitának.
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1958.2. LÁTÓHATÁR
LEVELEK
AZ EMIGRÁCIÓ ÉS AZ OTTHONI IRODALOM
Kedves Barátaim,
most jutott el hozzám Veres Péter „Három nemzedék” című antológiájának
harmadik kötete. A kötet címe: János és Julcsa. A Szépirodalmi Kiadó adta ki,
1957-ben. Legszívesebben ide írnám az egész első fejezetet. A regény az új pár
lakodalma utáni reggellel kezdődik. Csodálatosan szép és őszinte, az igazi valóságot tükrözi az új élet megkezdésének ez a leírása. Ebben a fejezetben Veres
Péter olyan dolgokról beszél, amelyekről ritkán és röviden szokott csak beszélni.
Nincs még egy magyar író – talán nem is volt – aki a paraszti élet legmélyebb
titkait, indulatait, vágyakozásait, az élet ezer és ezer bajaival viaskodó parasztembert olyan tökéletes hűséggel ábrázolná, mint ő. A nagy paraszti mélységből,
sárbataposottságból lépnek elő, magukkal hordozva e világ messiánisztikus hitét,
az uralkodó rendszer tagadását és gyűlöletét, de a néppel, az osztállyal szembeni
felelősségét is.
Az ember igazi boldogsága valóban ott kezdődik, amikor az emberpár „nemcsak kívánja, hanem szerelemmel szereti is egymást”. Veres Péter az új asszonyban – Julcsiban – olyan élettársat állít a csendes, dolgos, kötelességtudó János
mellé, akit nemcsak ő szeret, de mindnyájan megszeretünk, akik olvassuk e történetet. Julcsa nem világszépe – ezt János sem mondja sohasem. A parasztok
között ritkán is akadnak „világszépek”, de takaros, csengő éneklő hangja kellemetes, mint a tűz, úgy ég keze alatt a munka és hűséges az urához a legnagyobb
megpróbáltatások idején is, pedig ebből jócskán kijutott neki. Várt rá, míg a
háborúból haza nem jött; várt rá, míg vereskatona volt; várt, míg internálva volt;
várt, míg ismét elvitték hadimunkára a második világháború alatt. Felnevelte a
családot, helyt állt mindenütt: munkában, hatóságok előtt, mindenki előtt és
mindenhol. Hej, pedig nehéz soruk volt a vereskatonák, a megbélyegzettek feleségeinek a két háború között, de ő hűségével, mindent átfogó szeretetével kitartott.
Veres Péter Jánost, a tiszta embert és Kis Gábort, a merész és okos falusi
kommunistát választja ki regénye politikai főalakjának. Velük járatja meg azt a
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keserves utat, amelyet majd az egész parasztság megjárt. Velük mondatja el az
elnyomott és semmibe vett szegény nép panaszát. Politikai mondanivalójukon
nem érezni a szemináriumi füzeteket – pedig akkor is voltak – hanem inkább az:
„őskommunizmus” örökre igaznak vélt tételeit. E hűséggel és felelősséggel megírt regény klasszikus lesz, hisz ily részletességgel és ilyen hozzáértéssel Raymont
sem írhatta meg „Parasztok” című regényét. Távolabb állt azoktól, akikről hírt
hozott a nyugati világnak, mint Veres Péter, ki ma sem szakadt el osztályától.
Nem volt szándékomban méltatást írni a könyvről. Másnak, az irodalom méltatásában és bírálatában járatosabb valakinek szerettem volna átengedni. Nem
tudom, akad-e vállalkozó. Nagyon sajnálatos, hogy a regényre az emigráció nem
figyelt fel kellő mértékben. Túlságosan a „maga bajával” van elfoglalva. Nemcsak
a legjobb írásokról feledkezik meg, de a magyar irodalom legjobb képviselőiről is.
Az emigráció végzetes hibát követne el, ha csupán a „maga irodalmával” törődnék és elhallgatná az otthonit. Az emigrációban élő író hangja nem lehet időtlenidőkig a magyar nép hangja. E hang előbb vagy utóbb félszeg és hamis lesz.
Sok lesz benne az idegen hatás, az emigráció élményednek, lerakódása. Aki majd
olvassa, úgy jár, mint mi, amikor a régi kanadai magyarokat halljuk, kik úgy
használják a magyar szövegben a „sur”-t, a „bucser”-t, az „oké”-t, mintha a magyar szókincshez tartoznának.

Delhi, Ont. Kanada

Csorba István

VÉDÖBESZÉD NAGY IMRE MELLETT?
Elnézést kérek, hogy soraimmal ismét felkeresem a szerkesztőséget, de szükségesnek tartom néhány megjegyzést fűzni Borbándi Gyulának a Látóhatár november-decemberi számában megjelent „Nagy Imre a Forradalomban” c. tanulmányához.
Tanulmányának nagyobbik felében Borbándi Gyula azt bizonyítja, hogy
Nagy Imre a forradalom alatt is hű maradt a kommunizmus tanításaihoz és célkitűzéseihez. Lehet, hogy így van, nem vitatom. Nem tudom azonban, miért
vállalkozik Borbándi Nagy Imre védőügyvédjének szerepére a sztálinista ügyészekkel szemben, akik Nagy Imrét a kommunizmus árulójaként kívánják elmarasztalni? A Látóhatár az emigráns magyarságnak íródik és nem a budapesti
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kormánynak, márpedig a szóban forgó tanulmány azt a benyomást kelti, mintha
Borbándi Gyula védőbeszédnek szánta volna Nagy Imre készülő budapesti perében. Tudjuk jól, és nem szorul bizonyításra, hogy Magyarország egyik legszebb
történelmi pillanatában, 1956 október végén, november elején, a kommunista.
Nagy Imre vezető szerepet játszott és e szerepében – kommunista mivolta ellenére – jó magyarnak bizonyult. Mi szükség tehát a Látóhatárban még bizonygatni,
hogy Nagy Imre a forradalomban is hű kommunista maradt. Abban a Látóhatárban, amelyet nem kommunisták írnak és szerkesztenek nem kommunista
olvasóközönség számára?
Borbándi Gyula tanulmányában van még egy mellékmondát is, ami bántólag
hat. Azt írja, egy helyütt, hogy a nép túlnyomó többsége olyan berendezkedést
kívánt, amelyben – többek között – „ ...a kormányzás alapja a négy demokratikus
párt koalíciója.” Köztudomású, hogy a „négy demokratikus párt” kifejezés az
1945 utáni évekből származik és azt a forradalom alatt számos nyilatkozat szövegében ismét felújították. Ennek ellenére, még az otthoni események ismertetésénél is kerülni kellene ezt a kifejezést, amelynek használata azt a látszatot kelti,
mintha a szerző a kommunista pártot valóban a parlamentáris demokrácia alapján álló pártok közé sorolná.

Sao Paulo, Brazília

Kapós László

MAGYARORSZÁG JÖVŐJE
„...szeretnék még megemlíteni valamit: a Magyarország jövőjéről folytatott
ankétot. Szükség van-e erre? Amikor Magyarországnak jövője lesz, kevesen maradnak azok közül, akik írtak. A forradalom egyébként megmutatta, hogy magyar politikát csak bent lehet csinálni – kint legfeljebb elcsinálni... Dolgozzanak
ki ideológiát, alkossák meg a szocializmus és a demokrácia magyar filozófiáját,
írjanak regényeket és verseket, de ne jósolgassanak, akármilyen bölcsek is ezek a
jóslatok.”

Újvidék, Jugoszlávia

N. N.
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HÚSVÉTI ÜDVÖZLET
Jesus resurexit enim! Résurection á la Hongrie!
Enver Esenkova Prof. a l'École des Hautes Etudes Economiques et
Commerciales Isztambul, Törökország.
IRODALMI ÚJSÁG
A magyar írók lapja
Megjelenik kéthetenként Londonban
Kiadja a Magyar írók Szövetsége Külföldön
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 25 Haymarket, London S.W.l.
A LÁTÓHATÁR KIADVÁNYAI
HORVÁTH BÉLA: Versek, Ara 2 $
CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Téli utazás. (Elfogyott)
IGNOTUS PÁL: Börtönnaplóm. Ára 1 $
HATVÁNY BERTALAN: Az Út és az ige Könyve:
A Tao Të King. 1.50 $
(A fordító bevezető tanulmányával és jegyzeteivel.)
Megrendelhetők a müncheni szerkesztőségünknél és a hátsó borítólapon feltüntetett terjesztőinknél.
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1958.1. ÚJ LÁTÓHATÁR
AZ OLVASÓHOZ
A majd kilenc esztendős LÁTÓHATÁR megszűnt. Volt szerkesztőinek és
munkatársainak java azonban úgy vélte, hogy munkáját az októberi magyar forradalom óta megváltozott körülmények között is folytatnia kell.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR írói, közírói és szerkesztői e forradalom eszméinek
szolgálatára s a magyar nyelv és irodalom művelésére törekednek. A tudományos
vita és a meg nem alkuvó igény hívei.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR-t minden eddigi előfizetőjüknek megküldik. Aki nem
akar rá előfizetni, azt arra kérik, hogy küldje vissza.
A szerkesztőség és kiadóhivatal címe:
München 13, Krumbacher Str. 4
Telefon: 37 51 14
ÚJ LÁTÓHATÁR
Irodalmi és politikai folyóirat
Megjelenik minden második hónap elsején, évente összesen hatszor.
Felelős kiadó: MOLNÁR JÓZSEF Felelős szerkesztő: BORBÁNDI GYULA
Főmunkatársak:
BIKICH GÁBOR, KOVÁCS IMRE és SZABÓ ZOLTÁN

147

1958.2. ÚJ LÁTÓHATÁR
A SZERKESZTŐSÉG MEGJEGYZÉSEI
Az Új Látóhatár előző számában a népi írók hatásáról és mai helyzetéről két
cikket is kinyomtattunk. Kovács Imre most közölt emlékezései a falukutatás és a
népi irodalom kezdeteit világítják meg. Következő számunkba „A népiség” címmel Ignotus Pál írt egy nagy terjedelmű tanulmányt, amelyben az úgynevezett
urbánusok szemszögéből bírálja meg a népi írók irodalmi és politikai működését.
A népi irodalomról szóló vita úgy látszik, hogy az emigrációban is kezd kibontakozni. Az Új Látóhatár szívesen ad helyet e vitának és minden eddig csakugyan
ki nem fejtett véleményt készséggel közöl. Kovács visszaemlékezéseivel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy – nyilván feledékenységből – a népi irodalom
népszerűsítői között nem említette meg a Magyar Élet folyóiratot és könyvkiadót. Úgy véljük, mindkét intézménynek fontos szerepe volt a népi írók mozgalmában.
HÍREK
Mészáros István „Nemzeti hagyományok és a sztálinista önkény” című tanulmányát „La Rivolta degli Intellettuali in Ungheria” című, nemrég megjelent
olasz nyelvű könyvéből vettük át. E több mint kétszáz oldalas könyvet, amely a
magyar írók forradalom előtti harcaival foglalkozik, a Giulio Einaudi kiadóvállalat adta ki. Mészáros István 28 éves, odahaza Lukács György tanársegéde és az
Írószövetség kritikai osztályának titkára volt, a forradalom után nyugatra menekült és azóta Turinban él. A Magyar Írók Szövetsége Külföldön legutóbbi közgyűlésén ügyvezető titkárává választotta. Magyarországon megjelent munkái
közül a legjelentősebb a „Szatíra és valóság” című könyv, amelyet 1955-ben adtak
ki.
*
Márton László, akinek „Édesapám árnyéka” című novelláját közöljük, ugyancsak a forradalom után menekült el Magyarországról. Ma 25 éves és Oxfordban
tanul. Az Eszmélet című folyóirat kiadója.
*
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Bakucz József, Gömöri György és Máté Imre a forradalom után külföldre
szakadt harminc éven aluli költők nemzedékéhez tartozik. Bakucz az Egyesült
Államokban él, Gömöri György Oxfordban tanul. Mind a ketten műfordítással
is foglalkoznak. Máté Imre, akinek Nagy Imre kivégzéséről szóló két költeményét előző számunkban közöltük, jelenleg egy nagyobb lélegzetű költői művön,
Hunor és Magor legendáján dolgozik. Ezen kívül nyelvészeti tanulmányokat is
folytat.
*
Domahidy Miklós a forradalom után hagyta el Magyarországot, jelenleg
Svájcban él. Odahaza több színdarabot és hangjátékot írt.
*
Kibédi Varga Áron költő és esztéta. Elsősorban a nyugati irodalmi áramlatok
foglalkoztatják. Jelenleg az amszterdami egyetemen a francia irodalomtörténet
előadója. Most közölt tanulmányának a német expresszionizmus magyarországi
hatásáról szóló bekezdéséből egy közbeszúrt mondatot sajnos kifelejtettünk:
„Trakl hatott Dsida Jenőre; tudomásom szerint ez az egyetlen komolyabb kapcsolat.”
*
Ekecs Géza szépirodalmi próbálkozásai az ötvenes évek elején, különféle
emigrációs lapokban jelentek meg. Az utóbbi években főleg filmesztétikai tanulmányokkal foglalkozik. A külföldi filmek magyarországi fogadtatásáról szóló
mostani beszámolója után a magyar filmgyártás forradalom utáni mérlegét is el
fogja készíteni.
*
Nagy László a „Gazette de Lausanne” belső munkatársa. Jelenleg Molnár
Miklós társaságában – akinek Nagy Imréről szóló és olvasóink körében nagy
visszhangot keltett tanulmányát előző számunkban közöltük – a genfi Institut
des Hautes Etudes Internationales megbízásából könyvet ír Nagy Imréről.
*
Doroszlai Sándor, a Párizsban élő fiatal író és műfordító tudomásunk szerint
elsőnek vállalkozott arra, hogy Saint-John Perse valamelyik művét franciából
magyarra fordítsa. Olyan terület meghódításába fogott, amelyen ösvényt taposó
elődök sarkában s egy műfordításra költött élet minden tapasztalatával sem
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könnyű a járás. Szorgalom és szerencse kísérje. Saint-John Perse Anabázisából
eddig két dalt és négy éneket fordított le. Kéziratához, melyből a bevezető dalt és
az első két éneket közöljük, a következő megjegyzéseket fűzte: „T. S. Eliot,
1930-ban kiadott angol fordításának előszavában ezt mondja az Anabázisról: ,Én
úgy gondolom, hogy e mű fontossága legalább akkora, mint James Joyce legutolsó alkotásáé, értéke legalább annyi, mint Anna Lívia Plurabelle-é. És ezzel valóban nagyra értékeltük.' De Hugó von Hoffmannsthal és Giuseppe Ungaretti,
hogy csak a legjelesebbeket említsük, ugyanilyen lelkesedéssel üdvözölték a költemény anyanyelvükön való megszólaltatását. Magáról a műről ennyit: A bevezető és záródal foglalatában csodálatos gazdagságú képek követik egymást tíz éneken át. Hatalmas területek meghódításáról, városok elpusztításáról és alapításáról, egy minden fajt és minden kort magába olvasztó civilizációról az ősi Keleten.
De ,megértésükhöz' tévedés volna történeti adalékokat keresni. ,Anabázis nincs
különösebb vonatkozásban Xenophonnal vagy a tízezer görög harcos visszavonulásával, még csak Kis-Ázsiával sem – figyelmeztet Eliot –, és vándorlásainak
térképét nem lehetne megrajzolni.' Szükségtelen is volna: a hadjárat, mert az
anabázis szó ezt jelenti, a ,szellem határain' folyik. A költő indul fölfedező- és
hódítóútra teremtő képzeletének teljes vértezetében.”
*
Borisz Paszternák Doktor Zsivágó című könyvéről szerkesztőségünkben
megoszlanak a vélemények. Minthogy nem annyira az etika, a politika vagy éppen a propaganda, mint inkább az általános esztétika köréből való megfontolásaink Gömöri György önmagában bizonyára helytálló tanulmányából nem derülhetnek ki – ellenkezőleg: Gömöri különféle összehasonlításokból egyedül Tolsztojt hozva ki győztesen és Thomas Mannt, mondjuk, holtversenyben, „a nyugati
írók nagy többségét” sommásan Borisz Paszternák mögé utalja –, a Doktor
Zsivágóra még visszatérünk.
*
Szerkesztőségünk az Új Látóhatár első számának megjelenésekor, október 4én házi ünnepségre hívta meg Münchenben élő munkatársait és néhány barátját.
A megjelentek, mintegy húszan, a folyóirat feladatairól tanácskoztak. Második
értekezletünk november 28-án volt. Rendszeresen tartandó szerkesztőségi értekezleteinken ezentúl is szívesen látjuk az Új Látóhatár munkatársait és barátait.
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*
Az Új Látóhatár első számát azzal a kéréssel küldtük meg régi előfizetőinknek és baráti társaságunk tagjainak, hogy ha nem kívánnak rá előfizetni, küldjék
vissza. Két példányt már meg is kaptunk. Két barátunk pedig – Fenyő Miksa és
Tábori Pál – a lapot megtartva, levélben fejtette ki idegenkedését, illetve rosszallását. E levelek közlésére nincs felhatalmazásunk, noha közlésük nagyon tanulságos volna, így, sajnos, nem is válaszolhatunk rájuk. Csak a Látóhatár megszűnésével kapcsolatban jegyeznénk meg annyit, hogy e folyóirat munkájának befejezését az öt tulajdonos többségi határozattal mondotta ki.
Külön hálával tartozunk Fellner Vilmosné Korek Valériának, aki a címére
küldött Új Látóhatár egyszerű visszaszármaztatásával nem érve be, lapunk címlapját két lendületes ceruzavonással keresztülhúzta és az Új Látóhatár címét
gyöngéd leleménnyel „Pfúj Látó- határ”-ra egészítette ki. Neki és azoknak az
olvasóinknak, akik nem ily közvetett formában, hanem közvetlenül buzdítottak
munkánk folytatására, ezúton mondunk köszönetét.
HELYREIGAZÍTÁS:
A 144. oldal első bekezdésének utolsó sora helyesen így hangzik: tői művének
egészét valójában soha fel nem mérték.
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1959.1
A NÉPI ÍRÓK GONDOLATAI TOVÁBB ÉLNEK
Elolvasás után nem kis örömmel állapítom meg: az Új Látóhatár nemcsak
egyenértékű, de talán kicsit jobb is, mint a régi volt. Egyetlen aggályom van csupán: Az Új Látóhatár és az Irodalmi Újság is általában úgy ír, hogy tudottnak
tételez fel sok mindent a magyar irodalomról. Én egyetemi oktató voltam otthon
is, itt is az vagyok. Hosszú ideje érintkezem fiatalokkal (vegyész vagyok) s az a
határozott megállapításom alakult ki még otthon, hogy fiatalságunk meglehetősen tájékozatlan a magyar irodalomban (különösen az utolsó ötven év irodalmában), nem is beszélve a külföldi irodalomról, sőt művészetekről (hiszen tudni
kell, hogy 1949 után a középiskolákban nem tanítottak művészettörténetet).
Ennek pótlására, elhallgatott irodalmunk ismertetésére, izoláltságunk felszámolására és a külföldi modern irodalom ismertetésére egyszer vállalkozni kell, s ki
más tehetné ezt meg, mint az Új Látóhatár vagy az Irodalmi Újság.
Annak a problémának sem akadt eddig gazdája, hogy a kisebbségben élő két
és félmilliós magyarság (Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia magyarsága)
irodalmi alkotásait bekapcsoljuk a magyar irodalom vérkeringésébe. Talán segíteni lehetne a dolgon egy-egy évente kiadott Almanach formájában.
Az Új Látóhatár egy-két cikkéről szeretnék még írni. (Ezeket a cikkeket itt egy
kis baráti körben meg szoktuk beszélni.) Az első cikk, amelyről szólni szeretnék
Kovács Imre „A népi irodalom hőskora”. Igen örültem ennek a cikknek, előttem
sok ismeretlen részletet világított meg. Én a háború alatt kezdtem meg az egyetemet és ennek a generációnak igen sok tagja olvasta a népi írók műveit. Mondhatom, a munka nem veszett kárba: mindnyájunkat megmozgattak ezek az írások és
később, a „népi kollégiumi” mozgalomban is igen erős maltert képeztek. Ez is volt
az egyik oka annak, hogy a népi kollégiumoknak el kellett tűnniük. A népi írók
gondolatai tovább éltek és élnek, ezeket nem lehetett és nem lehet megölni...
Végül egy kiigazjtás. Kovács Imre cikkében szó esett Hilscher Zoltánról (aki
az evangélikus egyházi közéletben a legutóbbi időkben Ordass püspök mellett
fontos szerepet játszott). Hilscher Zoltán nevét nem Máday-ra, mint Kovács
Imre írja, hanem Mádyra magyarosította.

Utrecht, Hollandia
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Prágai Dezső

NAGY IMRE ÉS A KOMPROMISSZUM
Nem szeretem a fellengzős jelzők használatát, így csak azt írom, hogy az Új
Látóhatár első száma – egészben véve– tetszett. Tetszett az, hogy az egyes cikkek, novellák nem árasztották magukból íróik öndicsőítését. Máté Imre versei
kiválóak. Molnár Miklós „Nagy Imre” tanulmánya sok olyan rejtett tényt világít
meg, amik fölött az emberek nagy része átsiklik. Pár megállapításával azonban
vitába szállhatnék („szellemi hatásával előkészítette október 23-át”, „megegyezést
akart amikor már csak szakítani lehetett; a szovjet vezetőkkel és a párttal egyetértve akart megoldást találni, amikor már csak ellenük találhatott volna”). – Ha a
kompromisszumos megoldás esetében ilyen hátborzongató vége lett a forradalomnak, vajon milyen kialakulást várhattunk volna teljes szakítás esetében?) Végül csak gratulálni tudok a nehéz vállalkozáshoz, amit minden erőmmel támogatni fogok, s biztos vagyok benne, hogy az Új Látóhatár a józanul, világosan,
tárgyilagosan gondolkodó magyar emigránsok egyedüli fóruma lesz.

Burwood, Ausztrália

P. T.

PEARSON IS BIBÓISTA?
Még Kanadában sem mindennapos az ilyen külügyminiszteri előadás, mint az
itt mellékelt. Az akadémikus tónus roppant erejének bemutatója Molnár József
cikke az Új Látóhatárban sokat ígérő kezdet, amely új horizontot nyit meg igen
sokak számára. A McInnis beszéd nem rossz példája a realisztikus érvelésnek a
kis szomszéd részéről (bár nem egyezemvele). Kanadát érdemes tanulmányozni a
külpolitikai technika nézőszemszögéből. Pearson is „bibóista” ebben a második
Erdélyben. (Két nyelvű, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között
nőtt fel, most meg az Egyesült Államok és a Szovjetunióval határos). Persze ez
cum grano salis veendő, de paradigmának használható tán. Szívből sok szerencsét kíván a régen esedékes vállalkozásotokhoz:

New York.

Polányi Károly, a Columbia Egyetem tanára

Ui: Szeretnék segíteni az Új Látóhatár terjesztésében. Hiszen vannak, akik
erre a hangra vártak, csak már nem igen reménykedtek benne.
Polányi Károlyné
153

SZÉGYELJUK EGYMÁS MÚLTJÁT
Otthonról hozott és kegyelettel megőrzött írógépemen próbálom kibökni
őszinte köszönetemet Kovács Imrének „A népi hőskora” című érdekfeszítő és
szívhasogató cikkéért. Jómagam „et quorum pars fal”, részese voltam azoknak a
hősies éveknek, de a háttérben. l938 őszén engem is behívtak karpaszományos
közlegénynek, de engem Salgótarjánba, nem Husztra küldtek. Ott a tiszt urak
szigorú szeme alatt ismertem meg a magyar parasztot – kollegáimat az ostor alatt
– és mély tiszteletet és szeretet éreztem irántuk. (Stílusom förtelmes, alig beszélek már magyarul tizenhét év amerikai emigráció után) Engem is leszereltek
karácsonykor – de azután a Szent János kórház, Bakay klinika, etc. aszeptikus
környezetében töltöttem időmet. A „Híd”-nak és a „Szabad Szó”-nak rajongó
olvasója voltam és mindenképpen ,„drukkoltam” a népmozgalom sikeréért...
Sajnos, itt Amerikában a magyarság reménytelenül szét van szórva – nem térben,
de szemléletben. Nem tudunk összemelegedni, mert nem merjük őszintén megkérdezni egymástól a nagy kérdést: Mi voltál odahaza? Náci? Zsidó? Kommunista? Népi? Horthysta? Szégyelljük egymás múltját – és azt hiszem szégyelljük
magunkat, mert emigráltunk. Igaz is: nekem az a szerencsém volt, hogy aktívan
részt vehettem az 1956-os forradalom áldozatainak letelepítésében... Az Új Látóhatár igen jó lapnak ígérkezik, de arra kérem Önöket, hogy néhanapján közöljenek klasszikus magyar verseket is: életemet adnám egy-egy Babits, Kosztolányi,
Ady Arany vagy Tóth Árpád versért. A magyar irodalommal való élő kapcsolat
nélkül lelkében elsorvad a magyar emigráció s bár igen nagyon kell pártolni az új
tehetségeket, nekünk a régi patinás is kell felfrissülésnek.

Chicopee Falls, USA

Dr. Vas György

A SZERKESZTŐSÉG MEGJEGYZÉSEI
A népi irodalommal foglalkozó vitánkban ezúttal Ignotus Pál tanulmányának
első részét közöljük. A második részt a következő számban tesszük közzé. Ezenkívül természetesen helyt adunk más hozzászólásoknak is. Az ankétnak az a célja, hogy megvilágítsa a népi irodalom és mozgalom több olyan részletét, amelyre
az otthoni vita résztvevői, közismert okok miatt, nem térhetnek ki. Kezdeményezésünket a vélemények megismerésére irányuló óhajunk indította el. A vita
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tehát a problémák tisztázására törekvő szándék, nem pedig – miként Szabolcsi
Miklós a budapesti „Kortárs” januári számában véli – a londoni Irodalmi Újság
„liberálisai” és az Új Látóhatár köré csoportosult népi írók közötti viszály jele.
HÍREK
Szabó Zoltánnak a szárszói konferenciáról szóló írása megegyezik azzal az
előadással, amelyet a hollandiai Mikes Kelemen Kör felkérésére január 24-én
Utrechtben tartott.
Hanák Tibor 30 éves. Innsbruckban él. Lehetségesnek tartjuk, hogy némely
olvasónk véleménye eltér Hanák Tibor nézeteitől. Szakszerű hozzászólásoknak
szívesen helyt adunk.
Maár Gyula 1947-ben a Függetlenségi Párt képviselője volt. Az Egyesült Államokban él. Cikkének közzétételét elsősorban az indokolta, hogy a magyar kérdés nemzetközi tárgyalását új oldalról világítja meg és még azokat az olvasókat is
a probléma alapos átgondolására indítja, akik esetleg nem értenek egyet elemzésével.
Papp László 30 éves. 1958-ig a legnagyobb külföldi magyar diákszervezet, az
Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetségének elnöke volt.
Bán Györgyit legtöbb olvasónknak nem kell bemutatnunk. Most, hogy újabb
verseinek néhány fontosabb darabjával ismét jelentkezik, hadd emlékeztessünk
mégis arra, hogy a jelenleg Traunstein-ben élő írónő, noha fiatal még, sok és
sokféle tudást szívott magába. Festő és műtörténész, az ókori irodalmak közül
főleg a héberrel, göröggel és latinnal foglalkozott, a modernek közül a franciával,
némettel és angolszásszal. A verskedvelők különös figyelmébe ajánljuk a „Múlás”
című költeményét, amelyet egy gépkocsiban megégett ifjú emlékére írt.
Az amerikai Petőfi Kör 1958 decemberében New Yorkban tartott választmányi ülésén az Új Látóhatárt félhivatalos szellemi fórumának nyilvánította.
Nemrégiben egy röpcédula jelent meg, melyet több olvasónk is megkapott. E
röpcédula folyóiratunkkal foglalkozó állításai súlyos tények elhallgatásából eredő
valótlanságok és ferdítések. Cáfolatukba nem bocsátkozunk, minthogy kénytelenek lennénk olyan tényeket közölni, amelyek nyilvánosságra hozatala a röpcédula
szerzőinek közéleti tevékenységét veszélyeztetné. Ha bármely olvasónkban hall155

gatásunk oka felől kétség támadna, levélben minden tájékoztatást szívesen megadunk.
Hátralékos előfizetőinknek megküldöttük számlánkat. Felkérjük hátralékos
előfizetőinket, szíveskedjenek hátralékukat a számlán feltűntetett címre megküldeni.
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1959.2
LEVELEK
A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSRÓL
Érdeklődéssel és haszonnal olvastam Papp László összefoglalását az amerikai
magyar diákok közt végzett lelkiismeretes véleménykutatásról. Nincs módom
bírálón hozzászólni a fölvételezéshez, mert nem láttam a kérdőíveket. Ismerem
azonban az angliai magyar diákok körében végzett hasonló munkát s
összehasonlítólag annyit Papp László beszámolójából is tisztán látok, hogy a
született angol és menekült magyar egyetemi hallgató vállvetett kutatása a szigetországban bölcsen elkerüli a politikára és irodalomra vonatkozó, ingatag értékű
„személyes” kérdéseket, amelyek rajta állnak az amerikai íven. (Az idézőjel a
szerzőtől való).
Mindig tanulhat a világ az amerikai társadalomkutatóktól: sem Anglia, sem
más európai ország nem jár előttük e tudományban. De az is tudott dolog, hogy
legnagyobb tekintélyű öt-hat egyetemük kivételével majdnem minden amerikai
intézet tudományos igényű nyomozásába is óhatatlanul be-becsúszik a gyermeteg
találós kérdés: „ki a kedvence?” Régi társasjáték, hogy miféle könyvet (vagy miféle tíz könyvet) vinne magával ön egy lakatlan szigetre: az elképesztő az, hogy
néha amerikai egyetemi tanárok szögezik a mellünknek ezt a robinsoni kérdést,
halálosan komoly ábrázattal. S akkor már nem olyan ártatlan a játék. Pár év előtt
szívós levelezéssel egy tengerentúli professzor ki akarta csikarni belőlem a titkot,
hogy mi a száz legjobb regény a világon? (Listát is mellékelt hozzá, katalógust a
gazdag bazárból!) Nincs se tíz, se száz legjobb regény.
Megkérdezték a még kavargó fejű magyar diákoktól, hogy kit tartanak a század három legkártevőbb magyarjának.
Mért éppen három? Mert varázserejű szám? Vagy mert három a magyar igazság? A kérdés komolytalan is, felelőtlen is. Ötvennyolc év telt el a századból s
jóformán minden évnek megvolt a történelmi helyzete, amelyikben intéző hatalmú ez vagy az a politikus volt a legkártevőbb. Ady nyilván közel járt az igazsághoz, amikor merev és fatalista hittestvérében, gróf Tisza Istvánban átkozta
meg a legkártevőbb magyart 1910 körül. A harmincas évek derekán alighanem a
reform-puffogtató Gömbös Gyulának jutott ez a negatív rang. A szalámi-taktika
157

idején Rákosi Mátyás volt a legkártevőbb ember az országban (függetlenül az
állampolgári hovatartozástól), 1956 október 23-án Gerő Ernő, november 4-én
Kádár János. S állítom, hogy egy időben Endre László sokkal kártékonyabb volt,
mint Szálasi Ferenc, mert a nyilaskeresztes vezér csak egy gyorsuló haláltánc
élére ugrott, míg a gödöllői szolgabíró törvényes államrendben s törvénygyakorlás mezében mutatott példát a törvénytiprásra a „vaskéz” mítoszába szédült kollégáinak. Az is van aztán, hála Istennek, hogy kártevő magyarból hasznos, nagyon hasznos magyar lesz, mint Bajcsy-Zsilinszky Endréből, aki egynémely középkori szent életútján ment végig: emberöléssel kezdte s vértanú halállal végezte
azoknak az oldalán, akiknek a védelmezője ellen fegyvert fogott felbőszült ifjú
elmével.
Félrevezető és komolytalan az irodalmi „kedvencem”-ről föltett kérdés is. Ma
ez, holnap az. Holtig változik az ítéletünk, különösen a forrongás éveiben. Egykét év múlva talán a válaszadóknak a fele is úgy megbánja vallomását, mint a
kutya, aki kilencet kölykedzett. Nagyon elszomorodnék a szabad világba került
magyar fiatalságon, ha túl komolyan venném azt a művelődési kérdés-felelet
játékot, amelyben Szabó Lőrinc, Babits Mihály és Illyés Gyula a lista végén kullog, Füst Milán, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kodolányi János, Kosztolányi
Dezső, Krúdy Gyula, Tamási Áron, Tersánszky J. Jenő és Weöres Sándor neve
elő se fordul, mert legfeljebb ketten-hárman szavaztak rájuk! (Mindenesetre öt
százalék alatt). Nem, nem! Sokkal különbek a diákok, bizonyára tengerentúl is,
mint ez a kulturális tükörképük.
Ennyit a kártevőkről és kedvencekről. Remélem, Papp László nem fogja akadékoskodásnak érezni hozzászólásomat ahhoz a munkához, amelyet tanulmánya
szerint más tekintetben az amerikai társadalomtudomány magas színvonalán
végeztek, mindnyájunk tájékoztatására s az emigráció történetíróinak jövendő
hasznára.

London

Cs. Szabó László

A PETŐFI KÖR NYILATKOZATA
Nemrégiben napvilágot látott Fenyő Miksának a newyorki Petőfi Kör 1958.
december 5-i vitaülésén Szabó Dezsőről tartott előadása, amely – jóllehet az
158

elmondottak hiteles szövege – számos olvasóban furcsa gondolat-társítást vetett
fel: vajon nem tükrözi-e ez az előadás a Petőfi Kör Szabó Dezsőről és munkásságáról alkotott véleményét is? E nyilatkozatunkkal ezt a kétséget szeretnénk eloszlatni.
Miután sem az előadás alcíméből, sem pedig a bevezető szövegrészből ez világosan nem tűnik ki, szükségesnek tartjuk megállapítani, hogy az előadás, a Petőfi
Kör hagyományai szerint, vitaelőadás volt. Mind az előadónak, mind az előre
felkért hozzászólónak, de az előadás alkalmi felszólalóinak is, a legteljesebb szabadságot biztosítottuk. Fenyő Miksa élt is ezzel, és megnyerő modorában majdnem annyi rosszat mondott el Szabó Dezsőről – nagyrészt elhallgatva nyilvánvaló
érdemeit –, mint az emlékezetes hazai Szabó Dezső-vitában az írót támadó „vonalas” kritikusok.
A hozzászóló Kiss Sándor és a mintegy tucatnyi felszólaló, akik sokkal inkább
a Petőfi Kör nevében beszéltek, elismerve Szabó Dezső emberi gyengeségeit,
valamennyien ragaszkodtak ahhoz a nagy magyar íróhoz, akit regényeiből, novelláiból, az „Egész Látóhatár”-ból, a „Ponyvás Szabó Dezső” aláírású füzetekből és
a Marcibányi- vagy pedig a Rákóczi-téri előadásokon megismert. Ez a Szabó
Dezső mitsem hasonlított ahhoz a mintegy pletykákból szőtt, alsóneműre vetkőztetett furcsa emberre, akit Fenyő Miksa egyébként szellemes előadásában
igyekezett megrajzolni. Nem kívánjuk ezeket, a néha kicsinyes szúrkálódásokat
cáfolgatni, azonban úgy érezzük, hogy Fenyő Miksa például nem jól emlékezett
Móricz Zsigmondnak Szabó Dezsőről alkotott véleményére, azt állítván, hogy
egyetlen elismerő szava sem volt Szabó Dezsőről. A mi emlékezetünk jobb. Húsz
esztendő távlatából is ki tudtuk bányászni azt a köszöntést, amelyet egy kisebb
baleset miatt ágyhoz kötött Móricz Zsimond küldött Szabó Dezső huszonötödik
írói jubileumára. 1
Mi, a Petőfi Kör tagjai, otthon és a száműzetésben, Móricz Zsigmond Szabó
Dezsőjét vállaljuk és nem Fenyő Miksáét vagy Nagy Péterét. Vállaljuk hibáiban
alázattal, érdemeiben büszkén.

New York
1

A Petőfi Kör vezetősége

Móricz Zsigmond írását lapunk más helyén közöljük. (Szerk.)
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1959.3
MÉG EGYSZER A WALESI BÁRDOKRÓL
Gömöri György az Új Látóhatár 1959 március-áprilisi számában „A Walesi
Bárdok” eredetével foglalkozva azt írja, hogy: Feltűnt neki Arany János balladájának hasonlósága Thomas Gray „A Bárd” című, 1757-ben írt (helyesebben kiadott!) pindaroszi ódájával. Tüzetesebb vizsgálat meggyőzte, hogy Aranynak
valószínűleg ez a vers adta A Walesi Bárdok első gondolatát.
A két költő által felhasznált monda eredetére „most végre fény derült” Neville
Masterman walesi irodalomtörténész kutatásában, amely kimutatja, hogy a bárdok lemészárlása: történelemhamisítás, egy Sir John Wynn nevű walesi ember,
Carnarvon grófság sheriffjének a koholmánya.
Kutatás közben Gömöri rábukkant Elek Oszkár tanulmányára az Irodalomtörténet 1912-es folyamában; ez a dolgozat – írja Gömöri – már a közvetítő művekről is tud, amelyeken át Gray ódája s az akkor még cáfolatlan monda eljutott
a magyar költőhöz. Summa summarum Arany János a rendelkezésére álló nyersanyagból: Gray közepes verséből és néhány kiegészítő adatból elsőrendű verset
írt. A cikk végén még kitüntetőbb jelzőkkel borítja el: magyar valóságnak, örökké
igaz balladának nevezi.
Gömöri közlését két pontban helyesbítenem kell, következtetésével pedig vitába szállok.
Arany János összes műveinek tüneményes kritikai kiadása 1951-ben jelent
meg, az Akadémia költségén. Voinovich Géza, a legnagyobb Arany szakértő,
évtizedeken keresztül irodalmi hagyatékának örököse és túl féltékeny kezelője
gondozta. Az első kötet (Kisebb Költemények) 272-275. lapján áll a vers, 503505. lapján vannak a jegyzetek. Ezekben Voinovich kitér Elek Oszkár tanulmányára és felsorolja a Gömöri által említett egykét forráson kívül Arany számos
feltehető és idevágó összes olvasmányát. Egyetlen kalász se maradt heverőben az
ihlet-nyomozás letakarított tábláján. Azon a területen egyszerűen nincs mit kutatni, se tüzetesen, se anélkül. Gömöri nyelvész volt a budapesti egyetemen, naponta hozzáférhetett az új teljes Aranyhoz s felüthette az 503. lapon, a mű két
londoni közkönyvtárban is megvan, balladai nyelvvel szólva Angolhonban is
játszva hozzá lehet férni, többek közt abban a British Museumban, ahol rábuk160

kant Elek Oszkár tanulmányára. Félig nyitott ajtón csak-csak érdemes még kopogtatni, de minek dörömbölni tárt kapun?
Mit szól azonban a magyarországi olvasó, ha kezébe kerül az Új Látóhatár –
már pedig kezébe kerül –, s megtudja Gömöritől, hogy „most végre fény derült”
a monda eredetére? A beavatottak elszontyolodva azt gondolják, hogy a cikkíró
Angliában, tehát a helyszínen tizenegy évvel elmaradt a tudományos élettől, a
tájékozatlanok megtévesztve fűt-fát megmozgatnak, hogy hozzájussanak Neville
Masterman írásához, amely most kivonszolja az igazság fényére a koholmány
titkát!
Masterman tanulmánya tizenegy évvel ezelőtt jelent meg a „The Welsh
Review”-ban (vol. VII., no 1. Spring, 1948), s nemcsak a monda mulatságos
eredetével foglalkozik, hanem Arany balladájával is: említi a Voinovich és Elek
Oszkár által felsorolt forrásokat, tehát Gömöri itt már a harmadik helyen könynyűszerrel rájuk bukkanhatott, végül bemutatja a vers angol átköltését. Szó esik
Masterman cikkében, akárcsak Gömörinél, hogy Arany nem beszélt határozott
valóságként a bárdmészárolás mondájáról, viszont nagyon helyesen hallgat a
Gömöri cikkében említett belső rímek hasonlóságáról, mivel Graynél mindössze
háromszor bukkan fel, Aranynál ellenben a ballada gerincoszlopának a tartozéka.
Vasfüggönyön innen és túl még ma is van kötelező tudományos erkölcs, amelyhez Nyugaton jelenleg könnyebb ragaszkodni, mint a pártszajkóknak kiszolgáltatott Keleten. Gömöri nyelvész és irodalomtörténész, tisztában van ennek az erkölcsnek könyörtelen nemzetfölötti szabályaival. Cikke nem említi a Neville
Masterman féle fölfedezés közlési évét, hallgat Aranyra vonatkozó részéről, a
vers játszva megtalálható és közhelyszerű forrásairól írva pedig azt a látszatot
kelti, mintha tüzetesebb kutatásokat végzett volna az eredet körül. Eljárása vagy
elszomorítóan felületes vagy megtévesztő, de mindenképpen menthetetlen.
Idáig a két tárgyi helyesbítés. Szabad vitának vethető alá viszont, mert egyéni
ítéletemre támaszkodik, visszautasító felfogásom a két vers belső hasonlóságáról.
S e tagadásban Neville Masterman professzorral is szembenállók.
Thomas Cray (1716–1771) bonyolult eset. Elégiája egy falusi temetőről kétszáz esztendő óta százezreket, ha nem milliókat kísér ez elemi iskolától a sírig.
Holott egyébként kicsiszolt kultúrájú, szűk baráti körnek írt, nem gondolt publikálásra, két pindaroszi ódája (egyike a szóban forgó „A Bárd”) vég nélküli meg161

munkálás után negyvenegy éves korában jelent meg egy lord magánsajtóján s
görög mottóval riasztotta vissza a beavatatlanokat. Egyik levele szerint a költőt
az érdekelte csupán, hogy mit szólnak hozzá Cambridgeben a rosszmájú, ráérő
tanárok, „mes confréres, the learned”. (Persze amikor az ódák szélesebb körben
csakugyan megbuktak, vérig sértődve elnémult).
Visszahúzódó, érzékeny, idegbajos ember volt, tele fóbiákkal; beteges rettegését a tűzveszélytől egyszer komisz tréfára használták ki a cambridgei diákok.
Szétágazó, mérhetetlen tudása gyöngybetűs töredékekben porosodott agglegény
szállásán az egyik kollégiumban s folyamatos jegyzetekkel kísért olvasmányairól
mindössze néhány kristálycsepp vált le: a versei. Kortársai egy tucatot se ismertek, mi se sokkal többet ismerünk.
Gray kitűnő hellenista volt, mint minden tudós költő (mint nálunk Babits,
akire természetében is emlékeztet) s át akarta ültetni angolba a pindaroszi ódát.
Igen ám, de ugyanakkor az elsők közt bukkant a „barbár és hősi előidők”-re,
lelkesült a középkorért, a „bárdolatlan gót” emlékekért, a skandináv és kelta költészetért, pogány bárdokért s azt hiszem, a legelső volt, aki tervezett, de persze
félbehagyott irodalomtörténetében a hazai ősköltészettel is foglalkozni akart.
Terjedőben volt a borzongó kíváncsiság az uralkodó racionalizmus védetlen és
megvetett határszélein; költők és műkedvelő régészek lábukat mártogatták abba a
háborgó tengerbe, amelynek a következő nemzedék már a habokkal viaskodó
szabadúszója volt. A félénk érzelmi lábmártogatásnak preromantika a neve;
Szerb Antal huszonöt-harminc év előtt preromantikusan lelkes tanulmányt szentelt a korszaknak.
,,A Bárd” is ilyen régészkedő kísérlet, amelyben az angol Augustus-korszakra
kötelező görög-latin műveltség tikkadt vonzódással megkörnyékezi az ízlés pokoltornácába letaszított s félig elfelejtve senyvedő barbár emlékeket. Ha volt valaha költő, Gray volt az, aki megpróbálta Izlandot az antik Thébával, Homérost
Ossiánnal párosítani közös vers-igában. Telhetetlen olvasói szenvedélyén felül
környezete is erre ösztönözte. Angliában hajdan minden esztétikai forradalomnak egy műkedvelő főúr volt a parancsoló kútfeje: a szigorú klasszicizmusé
Burlington, a gótikus felújulásé Horace Walpole. Már pedig Walpolenak a közrangúak sorából éppen Thomas Gray volt a nehezen kezelhető, de kitartó barátja
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s olaszországi útitársa. ,,A Bárd” is Walpole sajtóján jelent meg, fényűző kiadásban.
E háttér ismerete nélkül nem sokat érthetünk a tudós versből. Mert tudományosnak aztán tudományos a javából! Harmincöt jegyzet van ráaggatva a norvég
ódáktól Raffaellon át Derby grófság madártanáig. Maga a szöveg meg indián
tollazatot visel helyi zamatú szavakból: Cambria, Snowdon, Conway, Hoel,
Llewllyn, Cadwallo, Úrien, Plinlimmon, Arvon és így tovább. Nem csoda, ha
Doktor Johnson, a szemellenzős, de az ellenzők közt mélyre pillantó korabeli
kritikus bonyolult játéknak tartotta a verset, amelyből nem derül ki sem erkölcsi,
sem politikai igazság.
Gray verse egyébként a múltba teszi a dalnokmészárlást. A hírmondónak
megmaradt ősz bárd egy szirtfokon a lefolyt mészárlástól felbőszülve átkokat szór
a királyra s megjövendöli Edward vérvonalának szörnyű sorsát a trónon: királygyilkosságokat, a Rózsa-háborúkat, majd a gaztett kiengesztelését, amikor a
walesi eredetű Tudor család kerül Anglia uralkodó székébe. Egyéni vonzódásból,
gavallériából, Shakespeare-rajongásból, a jó Isten tudja miért, Gray a dinasztiaalapító két Henrik helyett I. Erzsébetben magasztalja fel a Tudorokat az óda
végén; választásával szívből egyetértek.
Gömöri közepesnek mondja Gray ódáját. Minden, csak nem az. Rá lehet
fogni, hogy olvashatatlan, zsúfolt, tudálékos – maga a költő is ironikusan odavág
egy levelében a jegyzeteinek –, de nem közepes és nem jelentéktelen. Ez a vers a
nagy lírai átváltozás egyik legkoraibb és legérdekesebb példája a 18. században.
De az elmondottak után lelki nyugalommal hozzátehetjük, hogy pontosan az
a fajta vers, amely a feldolgozott közös téma ellenére semmiképpen sem ihlette,
nem ihlethette Arany Jánost. Ellenkezőleg! Ismerve a két költőbarát népi stílusforradalmának esztétikai hitvallását, amelyet Petőfi Aranyhoz intézett első s méltán híres levele pár mondatban tökéletesen összefoglal, Gray verse egyenesen
elrettentő példa lehetett a számukra.

CS. SZABÓ LÁSZLÓ
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GONDOLATOK A HITVÉDELEMRÖL
(VÁLASZ KOMÁROMI ISTVÁNNAK) 1
A vallásosság és főképp a keresztény vallásosság, bármily tiszteletreméltó emberi életforma is, nem zárható ki a tudományos vizsgálódás köréből, még akkor
sem, ha egyesek nem éppen méltányos módszerekkel igyekeznek elvenni azoknak
a kedvét, akik a lehetőségekhez mért és akárcsak módszertani meggondolásból
kívülről kívánják szemlélni korunk vallási helyzetét.
Cikkem bírálója, Komáromi István által előnyben részesített publicisztikai
eszközökről lemondva tárgyi oldalról nézek szembe állításaival, és ez talán alkalmat nyújt a gyermekded triumfálni-akarás zavaró szempontja nélkül a probléma
egy-egy aspektusának világosabb megfogalmazására.
A figyelmes olvasó nyílván észrevette, hogy cikkemben két számozott ponttal
jelöltem kettős megállapításomat. Az első részben a vallásos tudat és gyakorlat
gyengülésének tulajdonítható megnyilvánulásokra mutattam rá, majd ismertettem az ezekhez kapcsolódó kultúrfilozófiai értelmezéseket; a második részben a
valláspótlékok, pseudovallásos elemek fokozott szerepét hangsúlyoztam. Teljesen
fölösleges tehát azzal hozakodni elő, hogy „mennyire pseudo-vallásos jellegű a
szovjet-kommunizmus”. Hiszen épp azért hivatkoztam Berdjajevre, mert többek
között „Az új középkor” (Das neue Mittelalter, Darmstadt 1927), c. művében
vallásos jellegűnek, mintegy „ellenvallásnak” minősíti az orosz kommunizmust,
mely nem tűri a „harmadik utat”. Az összefüggés megérteni akarását háttérbe
szorító szándékoknak lehet a következménye, hogy azt, amit a marxisták szájába
adok, Komáromi az én számlámra írja, sőt még a cikkemben nem szereplő, szándékaimtól távol álló és általa előhozott „új kereszténység”-et vagy „szupra-vallási
limonádé”-t is nekem tulajdonítja. Ezzel a nem éppen nemes gesztussal könnyedén átdob a vallásalapítók és szektáriánusok barátságtalan környezetébe, hogy a
jól sikerült vállalkozás után belehelyezkedhessek a „gyakorlati humanizmus” cégtábláját illetéktelenül viselő fészekbe és igazolásról lemondó dogmatikus biztonsággal onnét hirdesse Nyugat kereszténnyé válásának hitét.
1

Hanák Tibor: A vallásos tudat és érzület korunkban, Új Látóhatár, 1959 januárfebruár; Komáromi István: Korunk és a vallás, u. o., 1959 március-április.
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De nemcsak megállapításaimat és véleményem közlésénél messzebbre nem is
terjedő szándékaimat értette félre bírálóm, hanem módszeremet is. Gondolom,
épp eléggé hangsúlyoztam, hogy a propaganda-célokra felhasznált vagy könnyen
felhasználható statisztikai adatokat tudatosan hagytam figyelmen kívül, s ha
Komáromi valamely okból nem titkolta volna el, hogy kit tart „a francia vallásszociológia egyik legkiválóbb és legöregebb szakértőjé”-nek, akkor talán most
kifejteném véleményemet a statisztikus módszer egyeduralmi törekvéseiről. Viszont nem értem, miért gondolja a hozzászóló, hogy munkámat „a tömeglélektan
szempontjaira” alapoztam. Valójában a szociológia és a társadalomlélektan szokásos
módszereinek
kizárólagos
alkalmazásáról
lemondva,
a
kultúrpszichológusok és kultúrbölcselők összegező, egészt-néző eljárását próbáltam követni, amint ezt Dilthey, Símmel, Jaspers, Hellpach, Russel, Freyer és
mások írásomnál igényesebb és terjedelmesebb műveikben teszik.
Úgy látszik, néhány önkényes leegyszerűsítésből eredő konfúziót is el kell
oszlatnom. A jel és a jelzett, a jelenség és lényeg, szubsztancia és akcidens stb.
fogalompárjának nagy múltra visszatekintő filozófiai problémáját most mellőzöm, és csupán arra szeretnék rámutatni, hogy valami meglétének jelét, de még
inkább annak egyértelmű kritériumát keresni fáradságos és csak bizonytalan
eredménnyel kecsegtető vállalkozás, főképp ha ez a valami a pszichikai világ körébe tartozik. Kierkegaard egy szellemes kis írásában (Das verborgene Leben der
Liebe, Wien 1957) fölveti a kérdést, hogy mi a szeretet kritériuma. Sorra veszi a
szeretet általánosan elismert jeleit és egymásután megállapítja róluk, hogy egyikből sem lehet teljes biztonsággal a szeretet létére következtetni. Elmélkedését
ezzel a szellemes fordulattal zárja le: a szeretet egyetlen biztos ismérve a szeretet.
Csaknem éppily problematikus a vallásosság kérdése is. Vajon a hitélet jele-e az,
ha egy művész, mint Rouault, azt hirdeti, hogy művei vallásos érzésből fakadtak?
Hiszen Joan Miró meg ugyanily komolysággal realista festőnek hiszi magát és fel
van háborodva, hogy az absztrakt művészek közé sorolják. Vagy tényleg a vallásosság kritériuma lenne ,,egy-egy elmélyült gondolat”, „érzés”, „egy ösztönös
jócselekedet”, „egy önfeláldozó testvéri tett”? Hiszen mindez eredhet akár ateista
meggyőződésből is. Vagy talán csak nem gondolja valaki, főképp azok után, amit
Kant mondott az autonóm etikáról, hogy az erkölcs a vallás magántulajdona?
Mármost Kierkegaard fönti példáját a plasztikusság kedvéért nyílt tautológiává
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téve így alkalmazhatom: „egy-egy elmélyült gondolat” vagy akár „egy önfeláldozó
testvéri tett” csak akkor a vallásosság jele, ha a vallásosság jele, vagyis ha előre
tudom, hogy oly cselekedetekkel állok szemben, melyek vallásos meggondolásból
jöttek létre. A pozitív kritérium keresésének vállalkozásával tehát nem jutunk
messzire. Sokkal egyszerűbb és ráadásul helytálló is, ha a felállításon fordítunk
egyet és bizonyos tökéletességek, mint pl. a jócselekedetek hiányából következtetünk a vallásosság elégtelenségére, elferdülésére vagy hiányára.
A vallásosság, vagy ha tetszik, a kereszténység történelmi hatékonyságának
mindenáron való igazolni akarása pedig szorult helyzetbe kergeti a kisszerű hitvédőket. Nagyon jól látta Max Scheler, hogy az első világháború és az azt követő
embertelenségek történelmi okain és jelentőségén gondolkodó ember előtt a
kereszténységgel kapcsolatban ez az alternatíva áll: a kereszténység vagy csődbe
jutott vagy hatástalan. Ha ugyanis a kereszténység volt annak az időnek és azoknak a népeknek tápláló eszméje, melyek a háború keserveit az emberiségre hozták, akkor a kereszténység objektív hittartalma szerint került csődbe. Viszont, ha
tanításának igazságát, erkölcsi nemességét, ideáljainak értéktartalmát érintetlenül
kívánjuk hagyni, akkor el kell ismernünk, hogy a kereszténység a szubjektív hit
értelmében véve nem élt és uralkodott a lelkeken, vagyis nem alakította a történelmet oly mértékben, amint ezt kegyes öncsalással a hiten inneni realitást torztükörben néző apologéták megnyugtatásaiból gondolni lehetne (v. ö. Max
Scheler, Gesammelte Werke, Bánd 5; Vöm Ewigen im Menschen, 4. Aufl.,
Bern 1954, 118. lap).

HANÁK TIBOR
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1959.4
LEVELEK
EGY A SZÁRSZÓI HATSZÁZ KÖZÜL
Azon tűnődöm, mi lenne jobb: sírni-e Szárszó nevének hallatára, vagy minden feltörő érzelmet és emléket visszafojtva meg se rezdülni rája? Hallgatni mélyen, vagy nagyot kiáltani? Ez a név „Szárszó” olyan visszhangot vert lelkemben,
mint eddig egyetlen magyar helységnév sem. Milyen szép ez a név: Szárszó! Köszönöm Szabó Zoltánnak, hogy leírta, köszönöm az Új Látóhatárnak, hogy kinyomtatta.
Huszonegyéves voltam akkor. Úgy tudtam csak a szárszói konferenciára elutazni, hogy előtte két hétig marokszedője voltam az első kaszásnak apám tarlóján. A rám eső részből száz kemény pengő ütötte markomat. Bizony kevéske volt
ez az összeg. A visszafelé úton már csak sárgadinnyére futotta, mert a kosztra
való egy részét nagy könnyelműen Sinka „Vád”-jára tékozoltam. Ha jól emlékszem, „Nefelejts”-nek hívták a táborhelyhez tartozó nyaralót s este, Székesfehérvár irányából érkezve, úgy tizenegy körül, már csak az almafák alatt jutott éjjeli
szállás. Reggel korán serkentem, mert fáztam egy kicsit. Az első ember, akivel
kezet fogtam, Veres Péter volt. A nap folyamán aztán kijelölték helyemet, egy
négy ágyas kis szobába kerültem. Lakótársaim velem egyidős lányok voltak: egy
berettyóújfalusi kislány, egy kolozsvári bölcsész és a dudari tanítónő.
Minden szó érdekelt. Sehonnan sem maradtam el. Kitartóan követtem a vitázókat. Még a Balaton se vonzott, pedig először láttam életemben. Inkább Veres
Pétert hallgattam, aki olyan eligazító-gazda szerepet töltött be. Igen rosszallottam Kovács Imre hevességét, aki ha jól emlékszem azzal kezdte előadását, hogy a
keresztény politika nem egyéb, mint cégér. Sajnálom, hogy nem engedték elmondani neki, ami a szívén feküdt!
Húsz év távlatából visszatekintve, a homályos képből Németh László sovány
arca bontakozik ki a legtisztábban előttem s Kodolányi, ahogy – most már nem
vagyok egészen bizonyos benne – egy tolószéken ül. Aztán a göndörhajú Somogyi Imre száll le a kerékpárjáról porosan, kimerülten. Majd Balla Péter hegedül
egy szomorúfüz alatt, azt hiszem, Bartóktól valamit. Később Juhász Gézához
szegődtem, a népi írókról beszélgettünk ... Tűnő képek, mozaikok. Tüzek, tá167

bortüzek, este „Énekelj magyar ifjúság!" Reggel istentisztelet. Pápista létemre én
is ott vagyok, egy kissé idegenül, elfogultan, de mégis egy a gyülekezettel.
Milyen szép ez a név: Szárszó! Az angolban van ilyen?
Számomra nem azért maradt emlékezetes a szárszói konferencia, mert eszmék tisztázódtak bennem, s mert minden a helyére került, hanem mert együtt
énekelhettem hatszáz magyar fiatallal. „Megyen már a hajnal csillag lefelé”, mert
a lelkem mélyén elbúcsúztam egy olyan magyar világtól, amelyet fel sem építhettek még és máris leromboltak.
Szívvel és szeretettel egy a szárszói hatszáz közül:

Cleveland, USA

K. M-

A HILLSDALEI KONFERENCIA
New York állam egyik legszebb farm-övezetébében fekvő Hillsdale községben június 27-én tizennyolc emigráns politikus, diplomata, író és mozgalmi ember gyűlt össze egy kétnapos konferenciára. Az amerikai ,,Szárszó”-n, ahogy a
résztvevők a konferenciát spontánul elnevezték, három előadásban foglalkoztak
az elmúlt két évtized magyar eseményeivel és az emigráció feladataival. A bevezető előadást Kovács Imre tartotta a negyvenötös demokratikus kísérlet és az
ötvenhatos forradalom elbukásának külső és belső okairól. Kiss Sándor a Kádár
rendszer politikáját taglalta. Varga László, volt keresztény demokrata néppárti
képviselő, aki egyúttal a konferencia házigazdája is volt, a magyar kérdés nemzetközi vonatkozásait vizsgálta, a megoldás lehetőségeit és módjait keresve.
A nagy kert árnyas fái alatt vitatkozó, főképp a fiatalabb emigráns nemzedékhez tartozó kisgazdapárti, keresztény demokrata néppárti, parasztpárti és szociáldemokrata résztvevők minden pártköteléktől felszabadultan, igényesen és tárgyilagosan elemezték ki a hazai és a nemzetközi helyzetet és derítették fel azokat
a politikai, társadalmi, szociális, gazdasági és külpolitikai irányzatokat, amelyek
közelebb vihetik a magyar kérdést a megoldáshoz.
Az amerikai „Szárszó” résztvevői nem foglalták határozatokba vagy pontokba
nézeteiket és javaslataikat, de a legfontosabb kérdésekben így is egységes állásfoglalásra jutottak. Először is egyöntetűen megállapították, hogy negyvenöt és
ötvenhat bukásában a nemzetközi tényezők sokkal nagyobb szerepet játszottak,
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mint a belső okok vagy azok a hibák, amelyeket tapasztalatlanságból, tájékozatlanságból elkövettünk és azok az engedmények, amelyeket külső nyomásra, esetleg megfélemlítettségünkben tettünk. Jobb felkészültséggel és ügyesebb politikával talán késleltetni tudtuk volna a tragédia bekövetkezését, de megakadályozni
semmiképpen sem. A konferencia a belső okok feltárásával elsősorban a tanulságok levonására törekedett, nehogy újabb alkalom esetén hasonló hibákat kövessünk el, amelyek között egyik legfontosabb a ténylegesen demokratikus erők
összefogásának elmulasztása volt.
A konferencia résztvevői kimondották, hogy az emigrációnak pozitív tervekkel, reális javaslatokkal kell a magyar kérdés megoldását elősegítenie. A nemzetközi politikai mostani szakaszában, amikor mindkét fél a kölcsönös engedményektől várja az enyhülést – mint a német egység kérdésében is –, a konferencia
résztvevői nem hiszik, hogy a magyar kérdés megoldására olyan javaslatok elfogadhatók lennének, amelyek az egyéni szabadságjogok megszorításához vagy a
parlamentáris demokrácia feladásához vezetnének. Azt a véleményüket azonban
határozottan kinyilvánították, hogy a szocialista gazdasági rendnek fenntartását
addig a mértékig, ameddig a magyar nép szükségesnek és jónak tartja, nemcsak
engedményként kell elfogadni, hanem mint gazdasági programot vállalni is lehet.
Abban is közös vélemény alakult ki, hogy a politikai emigráció tevékenységét a
hazai fejleményeknek kell megszabniok. Figyelmen kívül hagyni az otthon élő
magyar nép ellenállásnak új formáit, nem ügyelni az otthon élők kezdeményezéseire annyi, mint elszakadni a nemzettől.
Végezetül: a konferencia résztvevői elhatározták, hogy a jövőben kibővített
értekezleteket tartanak, amelyekre meghívják a jelentősebb emigráns tudósokat
és szakembereket is. A magyar kérdés megoldására kidolgozott javaslataikat Fehér Könyvben rövidesen közreadják. A konferencián Bokor Béla elnökölt. Résztvevői – a már említett előadókon kívül – Balits Lajos, Derecskey Károly, Füzessy
István, Gábor Róbert, Gombos Gyula, Hajdú Németh Lajos, Hamza András,
Horányi Tibor,Papp László, Szabó István, Sztáray Zoltán, Turóczy N. György,
Vas Vilmos és e sorok írója voltak.

Sz. Szabó Pál
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EGY EMIGRÁNS KÖNYVÁRUS GONDJAI
Afféle B-listás orvos vagyok Angliában s sovány keresetem följavítása céljából
mellékesen könyvárusítással is foglalkozom. Eddigi tapasztalataim alapján
mondhatom, hogy a ponyvairodalom terjesztése gyerekjáték bármilyen komolyabb irodaloméhoz képest. Lassan hozzá kell szoknom a gondolathoz, hogy az
emberiség – de ne menjünk olyan messzire, a magyar emigránsok – túlnyomó
része vagy nem tud, vagy nem akar komolyan gondolkozni.
Néha kissé úgy érzem, mintha kábítószerárus lennék, aki mások alantas szenvedélyeinek kielégítéséből biztosít magának busás hasznot. Lelkiismeret furdalásomat csak két körülmény enyhíti némileg: az egyik az, hogy regényeim olvasóinak lelkületében – amennyire én ismerem ezeket az olvasókat – már nincs sok
kárt tenni való, ponyvás könyveim tehát különösebb kárt nem tehetnek bennük;
a másik meg az, hogy szerény „kábítószer-kereskedésem” korántsem biztosítja
azt a busás hasznot, amit a rokon szakmában foglalatoskodó hasonló árusok élveznek. De van egy harmadik, sokszor önmagam előtt is gyermetegnek tűnő
elképzelésem, mely szintén megvigasztal néha. Az ugyanis, hogy ezeknek a
ponyvaregényeknek a segítségével meg fogok próbálni becsempészni egy-egy
igazi könyvet is gyanútlan vevőim kezébe. Ha aztán pesszimistább hangulatban
vagyok, attól félek, hogy a „nyájas olvasó” esetleg felismeri a trükköt és felháborodva fejemhez vágja az igazi könyvet. Félretéve azonban minden ön- és más
gúnyt: komolyan foglalkozom a gondolattal, hogy időnként becsempészek ponyva-előfizetőimnek kiküldendő kisregényekbe egy-egy gépelt oldalas ajánlatot a
nálam beszerezhető jó magyar könyvekről és kiadványokról. Talán mégsem olyan
menthetetlen az emberiség, akarom mondani, a magyar emigráció.

London

I. T.

HIBAIGAZÍTÁS
Előző számunk 230.-ik oldalán, Gömöri György „Tűz-tánc” című cikkében a
versidézet negyedik és ötödik sora helyesen így hangzik:
idegeink szőlőfürtjeiben érnek már az akarat és a „másképp” magvai.
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR KÖLTSÉGVETÉSE
MÉRLEG

1958. augusztus 1 – 1959. augusztus 1-ig

BEVÉTEL:
Előfizetések DM 7.562.77
Példányonkénti eladás DM 3.859.67
A szerkesztőség tagjainak és munkatársaink hozzájárulása DM 3.114.39 DM
14.536.83
KIADÁS:
Nyomdaköltség DM 9 942.10
Portó DM 1 336.26
Irodaszer DM 356.49
Telefon DM 212.69
Irodabér DM 600.—
Személyi kiadás DM 800.—
Egyéb DM 83.37
DM 13.330.91
EGYENLEG, az 1959/5 számra előirányozva DM 1,205.92
Mérlegünk nyilvános közzététele alakalmából elsősorban azoknak az előfizetőinknek mondunk köszönetét, akik az előfizetési díj beküldésével lehetővé tették folyóiratunk rendszeres és pontos megjelenését. Külön köszönettel fordulunk
valamennyi munkatársunkhoz, akik nemcsak díjtalanul bocsátották rendelkezésünkre értékes kézirataikat, hanem – közülük többen – komoly anyagi áldozatot
is vállaltak folyóiratunk fenntartása érdekében. Végül köszönetét mondunk lapunk országos terjesztőinek, akik önzetlen munkásságukkal hozzájárultak e biztató eredmény eléréséhez.
Új számunk a szokásos 80 oldal terjedelem helyett 96 oldalon jelent meg. A
múlt esztendőben ugyanis nemcsak olvasóink, hanem munkatársaink is megsokasodtak. A beküldött kéziratok, hosszabb tanulmányok és elbeszélések közlésére
a 80 oldal terjedelem már szűknek bizonyul. Sok értékes írás közlését állandóan
halogatnunk kell, sőt az utolsó számokban már olvasóink leveleinek s a szerkesztőség fontos tudnivalókat közlő jegyzeteinek sem tudtunk helyet adni, arról nem
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is beszélve, hogy a szerkesztőség tagjainak – a világ minden táján szétszóródott
külső munkatársak kéziratait előnyben részesítendő – közléséről is le kellett
mondanunk. Az állandó helyszűke megnehezítette a szerkesztés munkáját: a
megjelent politikai, kritikai, tudományos és szépirodalmi írások közlésére szánt
oldalak száma ezért nem állt mindig a helyes arányban. Az sem sok segítség,
hogy most egy alkalommal sikerült 96 oldalon megjelentetni folyóiratunkat. Ha
ezután állandóan 96 oldalon jelentethetnénk meg, nemcsak több szépirodalmat
nyújthatnánk olvasóinknak, hanem egy sokkal jobban szerkesztett és az eddiginél
is színvonalasabb folyóiratot. A 96 oldal azonban annyira megnövelné költségeinket, hogy véglegesítésére csak akkor gondolhatunk, ha előfizetőink a jövőben
nemcsak idejében beküldik az amúgy is csekély előfizetési díjat, hanem ha mindnyájan igyekeznek legalább egy új előfizetőt szerezni.
Arra kérjük tehát minden olvasónkat, előfizetőnket, barátunkat és munkatársunkat, hogy további áldozatkészségükkel tegyék lehetővé a 96 oldalon kinyomtatott és mégis az eddigi áron kínált Új Látóhatár megjelenését.
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1959.5
LEVELEK
ALFRÉD KANTOROWITZ LEVELE
(Válasz a születésének hatvanadik évfordulójára küldött üdvözletre.)
Kedves Barátaim, Sorstársak, a köszöntők és jókívánságok közül, melyeket
üdülésem után hazatértemkor itthon találtam, az önök baráti jelentkezése különösen meghatott. Úgy látszik éppen az önök társaságát és sorsomat belső kapocs
fűzi össze, mely – olykor paradox módon – de mindig szembeszökően jelentkezik. A keletnémet írószövetség magyarellenes-határozatának aláírását megtagadva telt be utolsó és legvégsőbb elhatározásom és ez ott is, itt is számkivetetté tett.
Hasonlóan dicstelen, közelről nevetséges, nekünk íróknak, azonban különös
figyelmeztető jel volt legújabban az a komédia, amely a nyugatnémet PEN égisze
alatt került színpadra. Részben mosolyogva, de nagyobbrészt mégis undorral
olvastam a hangadó juste milieu hazudozó, gyáva felhívását. Itt is mutatja a példa
– és ez nemcsak személyes, de mindenképpen paradigmatikus példa –, mennyire
nem köt a szó. Azzal, hogy a keletnémet írók közül egyedül, szót merészeltem
emelni szorongattatásuk óráján magyar kollégáim, barátaim, társaim érdekében,
elvesztettem nemcsak keletnémet, de egyben nyugatnémet pen-tagságomat is. A
DDR delegáltjait, akik nem csupán a magyarellenes felhívást írták alá – neveket
nem említek – de még tovább is mentek, hogy Déry Tibor, Háy Gyula és mások
elleni lázító cikkekben pártos mivoltukat bebizonyítsák, a darmstadti társaság
szívélyes előzékenységgel fogadta. Ezzel szemben én jó harminc éve először még
egy meghívót sem kaptam a PEN nemzetközi ülésére. Aki a szó és tett egységét
keresi, megbüntetik napjaink Világában, mintha ugyan büntetés lenne, hogy
nem eresztenek be egy ilyen körbe, de nem az, sokkal inkább kitüntetés, amint
kitüntetés volt nekem odaát is, hogy soha semmiféle párt jelvényt (amivel két
millió embert árasztottak el) nem viseltem, s még kevésbé bármiféle más jelvényt,
kitüntetést, érdemrendet, jutalmat, akármi is volt az. Mégis van egy különösen
kiélezett jelentősége ennek a paradoxonnak: hagyományozható.
Petőfi halálának 100 éves évfordulójára az „Ost und West”-ben közöltem
„Európa újra csendes” c. versét, ebben ez áll:

,,... Die feigen Völker lassen einsam
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Den Ungar um die Freiheit ringen ...
Erheben soll uns das Bewusstsein,
Dass wir die Strahlen sind im Dunkeln,
Die, während andre schlafen, einzig
Die Finsternis dér Nacht durchfunkeln.
Denn würden durch die Nacht, so finster
Nicht leuchtend unsre Strahlen wallen,
So glaubten sie im Himmel oben,
Die Welt sei schon ins Nichts zerfallen.
O blick auf uns, Du heil'ge Freiheit!
Erkenne Deine treuen Söhne,
Wir opfern Blut dir, wahrend andre
Für Dich kaum wagen eine Träne.
Braucht's mehr noch, dass Du Deinen Segen
Nicht unverdient uns mögst verleihen?
In diesen treuelosen Zeiten
Sind wir ja einzig Deine Treuen.”

A fordítás persze egy kissé döcög. De a tartalom újra nagyon időszerű.
Összetartozásunk tudatában üdvözlöm önöket.

München, 1950 aug. 23.

A. Kantorowicz

IDÖSZERÜ-E A NÉPI-URBÁNUS ELLENTÉT?
A népi-urbánus ellentét a – nagyrészt fiktív – Horthy-féle magyar középosztályi Standesbewusstsein talaján termett. A népiek – csaknem kivétel nélkül – az
„úri” Magyarország alsó perifériáin lézengtek, egyesítették magukban azokat a
requisitumokat, amelyek társaságképessé tehették volna őket akármelyik percben,
de hogyan-hogyan nem, érezték, hogy a helyük nem ott van. Az urbánusok viszont – csaknem kivétel nélkül zsidók és ráadásul, szabadkőművesek voltak – és
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ezért kívül rekedtek az „úri” Magyarország körén, jóllehet, a helyük, a szó marxista értelmében vett osztályhelyzetüknél fogva, ott lett volna. Mély meggyőződésem, hogy az egész ellentét fiktív volt: népi és urbánus írók egyaránt a saját
felemás társadalmi helyzetük okozta komplexumokban szenvedtek és egymásra
projiciálták mindazt a gyanakvást és mindazt a gyűlölködést, amely igazában a
saját ellentmondásos társadalmi létüket illette – és ez a marakodás a felemás intellektuelek között a Horthy- rendszer stabilitásának egyik biztosítéka volt – és
semmi más.
Mert, vajon feltételezhető-e, hogy az „urbánus” Ignotusnak elvi kifogása volna a földosztás ellen, vagy, hogy a „népi” Illyés Gyula tiltakozott volna a Nagypáholy működése ellen? Vagy: mennyiben képeznek egymást kölcsönösen kizáró
ellentétpárokat a falusi és városi szociális gondozás, a falusi és városi oktatási
színvonal emelése, a nagybirtok és a nagytőke megrendszabályozása, stb.? És
végső soron, miért volna szükségszerűen akadálya két ember között a baráti és
harcostársi kapcsolat kialakulásának, hogy az egyik a Lipótvárosban nőtt fel, a
másik pedig egy dunántúli tanyán?
Ha azonban belátjuk, hogy az „ellentét” mondvacsinált és alapvetően egy tragikus félreértés következménye, az is nyilvánvaló, hogy a kiút keresésében megnyilatkozó módszertani különbségek honnan fakadnak! Én magától értetődőnek
tartom, hogy Zilahy vagy Illyés vagy Móricz legalább megpróbált együttműködést keresni az „úri” Magyarország olyan képviselőivel, akik erre némi hajlandóságot mutattak: én az ő helyükben nyilván ugyanezt tettem volna. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy a háború után egyes becsületes magyar értelmiségiek megpróbáltak. a kommunistákkal együttműködést keresni: az ő tévedésük, bár semmivel
sem volt kevésbé jóhiszemű, tragikusabbnak bizonyult, mert a sztálinista diktatúra módszerei sokkal tökéletesebbek és hatékonyabbak voltak a Horthy-féle patriarchális módszereknél. A jóhiszemű és jó szándékú tévedéseiért azonban ki-ki
már régen megfizette az arányos büntetést, leülve a maga éveit a kommunista
börtönökben, vagy átnyomorogva az emigráció reménytelenségét.
A hamis kérdésfeltevésből természetszerűleg következtek a hamis feleletek.
Elvi ellentétek régen nem lévén, maradtak a régi sérelmek és az örök pletykálhatnék. Ignotus a sokfelől támadott cikkében igen súlyos politikai hibát követett
el: bizonytalan emlékezetre és elfogult ítéletre támaszkodva súlyosan kompromit175

táló dolgokat közölt olyan emberekről, akikkel neki ex officio az együttműködést
kellene keresnie, már csak az Írószövetségben viselt funkciója miatt is, nem is
szólva a Magyarországon élő írók megrágalmazásáról, ami már több, mint hiba
... Megítélésem szerint Ignotusnak illenék levonnia a személyére háruló konzekvenciákat és lemondania az Írószövetségben viselt tisztségéről. Viszont bízom
annyira Ignotus demokratikus és közületi erkölcsében és becsülöm őt annyira,
hogy meg vagyok győződve arról, hogy ezt az elégtételt önként megadja
Zilahynak és azoknak az íróknak, akik annak idején részt vettek az Ignotus által
túlzott gyanakvással és rosszhiszeműséggel értékelt megbeszélésen.
Zilahy magatartása azonban szintén nagyon komolyan kifogásolható. Ma már
mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az az együttműködési kísérlet, amelyet Zilahy
kezdeményezett egyfelől Gömbösnél, másfelől az akkori népi írók egy csoportjánál, kezdettől fogva zsákutcába vezetett és mind- annyinknak komoly szerencséje, hogy Gömbös korán bekövetkezett halála megkímélte őket attól, hogy komolyabban kompromittálják magukat a magyarországi félfasizmussal. Zilahy ennek
ellenére nyilatkozata túlnyomó részét Gömbös apológiájának szenteli, elmondva
róla, hogy „úriember” volt – amit egyébként, azt hiszem, a világon senki nem
vont kétségbe a társasági érintkezés vonatkozásában –, ahelyett, hogy felismerné,
vagy ha ez már megtörtént, elismerné, hogy felült a Horthy-rendszer társadalmi
demagógiájának és egy akkori téves ítélete belevitte egy szerencsére jól végződött,
de roppant veszélyes politikai kalandba. Pusztán abból, amit Zilahy közöl erről a
kísérletről, az derül ki, hogy Gömbös megpróbálta a személyes charme-jával és a
miniszterelnöki pertuval korrumpálni a magyar ellenzéki értelmiségiek egy válogatott csoportját, amelynek tagjai nyilván kidobták volna a közbenjáróit, ha
pénzt vagy pozíciót kínált volna az aktív vagy passzív együttműködésük fejében.
Gömbösnek sem ez az attitude-je, sem a politikai ügykezelésének ugyancsak
Zilahy által javára írt patriarchális lazasága nem elégséges ok arra, hogy Gömbös
történeti értékelését a baloldali emigráció revízió alá vegye. Zilahytól természetesen senki sem vitatja el azt a szabadságát, hogy Gömbösről úgy vélekedjék, ahogy
akar, de Zilahy idáig, nagyon helyesen, úgy ítélte meg a helyzetet, hogy senkire
sem származnék előny non-konformista memoárjainak kiadásából; most azonban – egy megérdemeletlen támadás hatására – jónak látta nyilatkozatba adni
Gömbösre vonatkozó nagyon is szubjektív visszaemlékezéseit... Ugyancsak fur176

csállom Zilahynak azt a reakcióját, hogy Ignotusnak egy balkezes publikációjára
vonatkozó tiltakozását az írószövetségből való kilépéssel óhajtja dokumentálni:
végeredményben az írószövetség tisztikara és tagsága semmilyen formában nem
felelős Ignotus olyan nyilatkozataiért, amelyet az Írószövetség megfelelő fóruma
előzetes tárgyalás és demokratikus szavazás útján nem tett magáévá. Mint az
Írószövetség tagja, nagyon sajnálnám Zilahy együttműködését elveszteni, de ha
Zilahy tagsága feltételéül azt szabná, hogy az Írószövetség tagjai egyetemlegesen
tartoznak felelősséget vállalni minden egyes tag minden egyes publikációjáért,
úgy nem fogadhatnám el a feltételét.

Mexico

Láng Dezső

NYILATKOZAT 1
Az Új Látóhatárban több mint 20 lapra terjed Zilahy Lajosnak Benedek Istvánnal folytatott, dramatikus éjszakai beszélgetése, amelyben kifejti, hogy nem
óhajt Ignotus Pálnak ugyanazon folyóirat lapjain megjelent írásához hozzászólni.
Ez az elhatározás ugyanúgy tiszteletet érdemel, mint az az írói joga, hogy a hozzászólástól való tartózkodást ilyen hosszúra szabja.
Hozzá-nem-szólásának néhány kitételéhez azonban Ignotus Pálnak szomorú
kötelessége ezennel hozzászólnia:
Ama hozzászólásra nem érdemesített tanulmányt vagy visszaemlékezést kifejezetten, mint Ignotus Pál írtam. Egy szóban sem hivatkoztam arra, hogy a Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnöke vagyok. Az, hogy Zilahy Lajos ez írásomat mégis e szövetség „elnökségének” rója fel, nemcsak azért meglepő, mert e
szövetségnek elnöksége nincs, hanem azért is, mert én írásom bevezető részében
tisztáztam, hogy amit írók, három olyan írótársammal vitába szállva írom, akik
közül az egyik történetesen e szövetség főtitkára, kettő pedig választmányi tagja.
Ez őket nem feszélyezheti elvi véleményem kifejezésében. Nem feszélyezte (a
sztálini szájkosár lehullása után) a hazai Írószövetség vezetőit sem. Mindenki
tisztában volt vele, hogy Veres Péter, amikor a Petőfi szobor talapzatán a magyar
1

Ignotus Pál e nyilatkozat közzétételére kérte fel szerkesztőségünket. Kérését teljesítjük. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy hangjával és érvelésével és következtetéseivel
természetesen nem érthetünk egyet.
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nemzet követeléseit felolvassa, mint az Írószövetség elnöke beszél; s hogy viszont
amikor naplójegyzeteiben Graham Greenet a brit titkosszolgálat kozmopolita
szellemével rokonítja, vagy amikor Thomas Mann irodalmi hagyatékáról ugyancsak elmarasztaló véleményt mond, akkor saját észleleteit közli. Csodálom, ha a
szabad Nyugaton töltött esztendőkkel, a hajló korral és a növekvő világreputációval valakiből ez az elemi distingváló-képesség kivész.
Zilahy Lajos azt állítja, hogy én amerikai denunciánsainak szolgáltatok anyagot, amikor (elismerően és részvéttel) három esztendőre teszem azt az időszakot,
amelyben a fasizmus magyarországi összeomlása után, a szovjet-magyar kulturális közeledést igyekezett előmozdítani. Hiszen ebből azt mondhatják, hogy az
1948-as kommunista kormányt szolgálta! Hát persze, ha nem ismerik az egyszeregyet, akkor mondhatják. Én azonban úgy tudom, hogy az első antifasiszta
magyar koalíciós kormány 1944 dec. 22.-én alakult meg s hogy 1944 + 3 = 1947,
nem pedig 1948 vagy 1949. Viszont töredelmesen bevallom, hogy Zilahy útlevélláttamozási és egyéb, valóban inkább a hatóságokra tartozó adatait elmulasztottam figyelemmel kísérni, már csak azért is, mert sértőnek tartottam volna föltenni róla, hogy az ezekben föllelhető s a lakhely változását illető tények lényegesen
módosították elvi állásfoglalását. Nem teszem föl róla most sem, és sajnálom,
hogy e ponton, mint éjszakai önmarcangolásának más szakaszain is, akaratlanul
megrágalmazza önmagát.
Sajnálom, hogy a maga vélt sérelmein érzett felindulását úgy igyekszik feltüntetni, mintha másokat ért volna sérelem, s mintha ezeket védené. Szerintem őt
sem érte sérelem: ahol megemlékezéseim során óhatatlannak éreztem, hogy egykori megmozdulására kitérjek, vattázott kesztyűvel nyúltam személyéhez. Ő a
kesztyűvattázást vállveregetésnek érzi, ami lehet az ő hibája, lehet az enyém. De
ezzel nem éri be. Hanem felsorol egy sereg érdemes magyar írót, élőket és holtakat, s azt állítja, hogy írásommal az élők ellen a hazai kormányhatóságoknak
szolgáltatok adatokat, a halottakat pedig gúnyolom. Aki írásomat elolvassa, tudja, hogy ebből egy szó sem igaz, a Zilahy által felsoroltak közül senkiről egyetlen
bántó szót nem írtam. (Annakidején, a Horthy-korszakban igen; de most nem).
Ami nevezetesen az én Washingtontól-Budapestig terjedő adatszolgáltató tevékenységemet illeti, az különösen azért veszedelmes, mert ,,a kormány (mármint a
budapesti) a száműzött magyar sajtó minden betűjét nagyítóüveggel olvassa”. Ez
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lehetséges. De írásom megjelenésétől Zilahy hosszú hozzá-nem-szólásáig négy
hónap telt el s az alatt senkinek Budapesten eszébe nem jutott az én írásomat
bármelyik írótársunk ellen felhasználnia. Mert még a budapesti kormány nagyítóüvege sem torzít annyira, mint Zilahy Lajos izgatottan villogó szemüvege, De
arról nem kezeskedhetek, hogy Zilahy mutatványos jeladására nem fognak-e
nyelvöltögetésbe kezdeni, akár Budapestről, akár valami, fasiszta fertőzetű emigráns odúból.
Zilahy méltatlankodva megmagyarázza, hogy amikor az Új Szellemi Front
jelszavát kiadta, nem volt fasiszta. Magam is azt állítottam, hogy nem volt az; s
éppen emiatt éreztem dermesztőén naivnak azt a cikket, amelyben írók, művészek, tudósok közéleti mozgósítását sürgetve azt írta a Gömbös-kormány dicséretére és parlamentjének kárhoztatására:
„Ma már nem történhetik meg, hogy a magyar irodalom legjobbjait politikai
gondolkozásuk bátorsága miatt bizonyos oldalról, mint veszélyes elemeket
nyomják el. Nem azért, mert a magyar politikai, sőt kormányzati gondolkodás
egy lassúbb, de bizonyára szervesebb fejlődés és az idők szellemében végbement
átalakulás után ma már eljutott oda, ahova az irodalom sokkal előbb megérkezett.
Szóval, amikor az új nemzetgyűlés gondosan és szinte benzinnel van megtisztítva az irodalom szellemétől, ebben a megállapításban nem rémlik fel előttünk
semmiféle atrocitás, mert az az érzésünk – különösen a Gömbös Gyula és Kozma Miklós személyére gondolva –, hogy nem zárkóztak volna el, ha például tíztizenkét író jelöltnek jelentkezett volna. Mindenesetre szerencsés dolog, hogy ez
az érzésünk megmaradt... De arról a bizonyos légüres térről szólva, ez nem csak
az irodalomra, hanem a szellemi élet minden ágára vonatkozik. Ugyanilyen megállapítást végezhetnek az új parlamentekkel szemben a magyar tudósok, a magyar
mérnökök, tanárok, orvosok, egyszóval a nemzet életének az a színvonalban is
magas rétege, amelyet a külföldi reformmozgalmak, akár a fasizmust, akár a hitlerizmust nézzük, siettek megszerezni a maguk szolgálatára, egyszerűen azért,
mert ennek a rétegnek egyöntetű munkája nélkül minden reformmozgalom csak
írott malaszt marad”. (Zilahy Lajos: „Új Szellemi Frontot!” — Pesti Napló 1935
ápr. 14.)
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Ha jól értem Zilahy 1959-es éjszakai nyilatkozatát, ő ma úgy érzi, hogy
1935-ös zászlóbontásában a Comte-féle pozitivizmus és a Kant-féle idealizmus
lobbant fel utoljára és szintetikusan, mégpedig a liberális amerikai reformtörekvések („New Deal”, ,,Looking Forward”) közvetlen sugallatára. Ha így érzi, nyilván így is volt: de akkori cikkében elmulasztotta megemlíteni. Magamat hibáztassam-e, hogy nem találtam ki?
Nem találta ki a nálam sokkal hatalmasabb képzelőerejű József Attila sem,
akiről Zilahynak egyetlen releváns megjegyzése az, hogy a Gömbös-találkozásra
nem volt meghíva. Csakugyan nem volt. Hogy miket írt, ami miatt nem is lehetett, azt nem idézem; nem például az Új Szellemi Front elleni támadást sem:
lehet, hogy ő is, többedmagunkkal, először túlzott hévvel reagált a kormánybaráttá ferdült széplelkűség e félszeg hírlapi toborzójára. De néhány évvel később,
maga is megenyhülten, s a megszédültek jó részének töredékes észbekapását
látván, olyan tárgyilagos és tömör összefoglalót adott az akkor már kiégettnek
vélt, Gömbös-féle reformlobogásról s a maga álláspontjáról, amelyet érdemes
idéznünk:
„Egy időben, a Gömbös-kormány nevezetes választásakor, az új ezer esztendőre szóló reformkorszak elején az új népiesség képviselői „Új Szellemi Front”
(hányszor szerepel az ,,új” szó) néven léptek fel és zárkóztak Zilahy Lajos mellé,
aki azt sürgette, hogy a külföldi „reformmozgalmak”, fasizmus, hitlerizmus mintájára a magyar íróknak is szellemi frontba kell tömörülniök, hogy a „látható
kormányt” támogassák a „láthatatlan kormány: a papi, a világi nagybirtok és a
nagytőke szentháromsága” ellen folytatott reformhadjáratban. Nem kétséges
tehát, hogy a Gömbös-korszak völkisch-ideológiájától nem határolta el magát
élesen az új népies szellem.
Az „Új Szellemi Front”-ot annakidején megtámadtam a „Szocializmus”-ban
és az „Esti Kurir”-ban és megtámadta Ignotus Pál is, akivel azóta együtt szerkesztjük a SZÉP SZÓ-t. Nem mondhatni, hogy köztünk és az új népiesek között azóta rendkívül szívélyessé vált volna a viszony, jóllehet a „SZÉP SZÓ”
örömmel üdvözölte az úgynevezett „Márciusi Front”-ot, amely határozott demokratikus követelésekkel lépett a nyilvánosság elé, élén Zilahy Lajossal és Féja
Gézával és az azóta feledésbe merült „Új Szellemi Front” többi tagjaival.
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Az előbb azt mondtam, hogy az új népiesség képviselőivel való viszonyunk
nem nevezhető rendkívül szívélyesnek. Megjegyezhetem, hogy ez nem rajtunk
múlik; ők azok, akik, úgy látszik, nem tudják megbocsátani, hogy annakidején
gyöngének bizonyultak, elvesztették a fejüket, mi pedig helyünkön állottunk, sőt
megtámadtuk őket, jóllehet fiatal irodalmunknak legismertebb tagjai álltak össze
az „Új Szellemi Front”-ba.
Egyébként csak természetes, hogy én, aki társadalmi kérdésekben a tudományos szocializmus logikáját veszem irányadóul, legfeljebb csak fegyverbarátjuk
lehetek az új népieseknek s az is csak addig, míg valóban demokratikus és szociális, ha nem is szocialista követeléseikkel megérdemlik a rokonszenvet. Nagyon
sajnálnám, ha sok gyakorlati pontban megegyező közös követeléseinkért az új
népiesek vonakodása miatt nem léphetnénk fel a jövőben együttesen a francia
népfront mintájára, ahogy a SZÉP SZÓ-val szeretnék”. (József Attila: „Van-e
szociológiai indokoltsága az új népies iránynak?” – Magyar Nap, 1937, július 26.
Szép Szó, 1937, szeptember.)
Zilahy megró, hogy az emlékezetemre támaszkodom, ahelyett, hogy idéznék.
Hát idézek, tovább. Előttem egy füzet, amelyről most már dehogy is merem azt
mondani, hogy 1946-ban jelent meg: hátha 1945-ben, ami nyilván óriás különbség. Mert évszámot nem látok rajta. De merem föltenni, hogy a háború után
jelent meg; címe „Új Szellemi Front”; kiadója Szikra, Budapest; s cikksorozatot
közöl (a címlapon föltűntetett, ezen sorrendben) Kállai Gyula, Révai József,
Darvas József, Zilahy Lajos, Gábor Andor, Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Szekfű
Gyula és Horváth Márton tollából.
Szövegének első lapján hirdeti Kállai:
„Közvetlenül a háború kitörését megelőző években a magyar értelmiség két
széles frontja már ott húzódott egymással szemben: egyfelől az értelmiségieknek
a Gömbös-féle Új Szellemi Front-tól az „1938 Jön Szálasi” jelszóig terjedő fasiszta-frontja, másfelől a falukutató írók és a Márciusi Front népi orientációjú
szellemi frontja ...”
Pártatlanul megállapíthatjuk, hogy „pártos” mondat a javából: fogalmazásában nem kevésbé, mint elfogultságában.
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Majd Darvas József, aki (hogy József Attila megállapítása az „új” jelszó inflációjáról jóslásnak is beváljék) meghirdeti az újabb Új Szellemi Frontot, de előbb
kegyetlenül leszámol a régebbi Új-jal, visszaemlékezve a korra, amikor:
„...forradalmi álruhát öltött a reakció s vele szemben nem egyszer az addig reakciósnak hirdetett alkotmányvédelem és hagyománytisztelet sáncai közé szorult
a progresszió, a haladás szelleme. Nem csoda hát, ha a „népi” értelmiségi tábor is
tele volt zavarral, néha túlzó radikalizmussal, de többször retrográd vagy éppen
fasiszta ízű szemléleti elemekkel... A többség meglehetősen idegenül, sőt elutasítóan állott a függetlenségi mozgalommal szemben, „Idegen ügyet” vagy éppen
„zsidó ügyet” látott benne... A magyarság sorsát „két pogány közt”-i vívódásnak
látva, a „harmadik út”-at választotta, legalább jelszavakban... 1944 március 19-e
mindenesetre iszonyú kijózanodást jelentett ennek az értelmiségi tábornak is.
Hívei rájöttek, hogy nincs .harmadik út.”
Hogy idézés közben hallgatok, persze nem egyetértést jelent, de itt mégsem
állom meg, hogy közbe ne szóljak, utalva Darvas és társai szándékos vagy őszinte
tárgyi tévedésére: a „Harmadik út” a háború után emelkedett jelszóvá, Leon
Blum kezdeményezésére. A Tengely-hatalmak és az Egyesült Nemzetek közti
ingadozást a háború alatt attentizmusnak hívták. De ez nem fontos, hanem a
Darvas-felé záróakkord:
„Demokratikus szellemű írókból, tudósokból, publicistákból, művészekből,
egyszóval az alkotó értelmiség legjavából meg kell alakítani egy új szellemi frontot. Talán éppen ezzel a névvel, hogy „Új Szellemi Front”; ne ijedjünk meg attól,
hogy egyszer már Gömbös idejében s Gömbös oldalán néhány író ezzel a névvel
próbált népet menteni ...”
Amire Zilahy Lajos:
„Új szellemi front. A szó egykor tőlem származott... A tíz év előtti irodalmi
mozgalom ismertetése nem tartozik most ez írás keretébe, úgyszólván mindenben aláírom Darvas Józsefnek erről a kérdésről mondott megállapításait. Ha
most mégis emlékezetembe idézem azt a másik Új Szellemi Frontot, úgy érzem,
ha bűntudat nélkül is, de marcangoló önváddal állunk valamennyien a magyar
Marianne ítélőszéke előtt, de lélekben mégsem összetörve, mert akkori harcaink,
legalább szándékaikban, mégsem voltak egészen dicstelenek.” (Kiemelések, mint
minden idézetemben, az eredetiből).
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Mentségemre idézem ezeket. Most marcangoló önváddal, bár lélekben mégsem összetörve, elmondhatom, hogy senkit sem akartam megbántani, Minden
álláspont megértésére és méltánylására, tárgyilagos kép felvázolására törekedve s
magamat régebbi heves hanghordozásom miatt nem egyszer kárhoztatva idéztem
föl régi publicisztikai összecsapások emlékét. Nem gondolhattam, hogy aki Kállai Gyulától az igazságtalan, retrospektív lefasisztázást mukk nélkül elviselte,
Darvas Józsefet pedig egyenest egyetértéséről biztosította, az, tizegynehány év
múlva kikel magából az én főhajtásos és önbíráskodó visszaemlékezésem hallatára. Azt hittem, hűlt ereklyék, sárgult papírlapok közt turkálok; s amint hozzájuk
értem, kiderült, hogy égetnek, mint a tyúkszem, és fojtogatnak, mint a lidércnyomás.
Végül esztétikai elismerésemet fejezem ki Zilahy Lajosnak azért a lüktető látomásért, amelyet az én szerény megemlékezésemtől fölzaklatva papírra vetett
vagy vettetett. Aki ennek megírását összeveti például azokkal a mondatokkal,
amelyeket huszonnégy év előtti cikkéből idézek, megállapíthatja, hogy írói szemléltető erőben gazdagodott, stílusa gyönyörűen kiszínesedett és kibontakozott, az
önkéntes száműzetésnek az íróságra oly gyakran hervasztóan ható évei alatt. Kivált remekül van megírva érintkezése Gömbös Gyulával. Látszik, szívéből írta. A
kitömött túzokkakas alatti parolázás és kvaterkázás a nép sorsáról – az érdekes
személyes emlék mais virulens bűvölete – ez az, amivel nem mertem volna
Zilahyt megvádolni, ha a vádat védekezés és halott siratás formájában ő maga
meg nem erősíti. Olyan megindító, hogy ellentmondásra sem késztet. Érthetővé
válik, miért látta s látja ma is Bismarckot, Talleyrandt, de kicsit Rooseveltet, s
részben Churchillt is megtestesülve egykori nagyméltóságú és vitézlő pajtásában.
Milyen elbájoló házigazda volt ott Tétényben, ahol valamikor Erzberger gyilkosainak adott hajlékot! Milyen szerény volt egy tejben-mézben-panamában úszó
rendszer élén! Arra, hogy Amerikába ellátogasson, nem tellett neki, mindössze
Berlinig futotta, bár oda hamarabb, mint bármely más kormányfőnek, Hitler
uralomra jutása után. Hogy tudott vendéget látni, úrian, de igénytelenül!
Ez lett volna Hitler szálláscsinálója? Ez, aki olyan gálánsán csókolt kezet egy
zsidó primadonnának, s aki olyan szívhez-szólóan súgta fülébe neki, mármint
Zilahynak, és még egyetlenegy embernek, Bajcsy-Zsilinszky Endrének, hogy jól
teszik, ha támadjak a németeket? Nem csoda, hogy nem bűvölte el Bajcsy183

Zsilinszkyt. Pedig Bajcsy-Zsilinszky egykori fajvédőtársa, tiszttársa, sok mindenben bajtársa volt Gömbösnek és ezer dologról tudott kevesebbet, mint Zilahy
Lajos. És mégsem ugrott be az Új Szellemi Frontnak (erre rosszul emlékszik
Zilahy), hanem a legélesebb ellenzékbe állt Gömbössel szemben (erre jól emlékszik Zilahy) s tette ezt azért, mert – túzokkakas ide, tiszti kardbojt oda – nem
aszerint ítélt meg egy kormányfőt, hogy mennyit parolázik és mit súg, hanem,
hogy mit csinál és nem csinál. Őneki, akár az egészen más társadalmi és szemléleti tájakról jött József Attilának, Gömbös az a miniszterelnök volt, aki elárulta a
földreformot, el a titkos választójogot, viszont meghonosította a telefoncenzurát
és megkezdte a lakosság kartotékolását (ma káderozásnak neveznék), főként
pedig, ami, kétségtelenül történelmi jelentőségű cselekedete volt, kiadta a
,,Róma-Berlin Tengely” jelszavát, amikor még sem Hitler, sem Mussolini nem
bízott benne. Igen, a frankhamisító botránytól 1956 gyászos dicsőségéig, ez a
Tengely-kovácsolás volt az egyetlen közéleti tény, amellyel a magyarság beírta a
nevét a világtörténelembe, s azóta is ennek súlyát nyögi, ennek szégyenét sínyli,
vagy sínylette 1956-ig, amikor a szabad lélegzethez jutott nemzet a Gömbös
megvetette nyugati demokráciára vetette tekintetét s végre azt remélhettük, hogy
apraja-nagyja kilábalt a harmincas évek szomorú bódulatából. De ha egy NewYorkban, Belgrádban és Tel-Avivban egyformán otthonos, jeles magyar író ilyen
vak bámulattal csüng a néhai szittya Führer emlékén, akkor attól kell rettegnünk,
hogy kissé elhamarkodva reménykedtünk.

London

Ignotus Pál

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MÉRLEGE
Már régen vártam, hogy az Új Látóhatár egy ilyen mérleget olvasói elé tárjon
és egy előfizetőket toborzó és lapfejlesztő akciót elindítson. Én nem csupán paszszív olvasója szeretnék lenni a lapnak, hanem célkitűzéseit elő is kívánom mozdítani. Erre a célra küldtem most 50 dollárt és remélem a jövőben is módomban
lesz még küldeni.

Szathmári Ferenc
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Chicago

ELŐFIZETŐINKHEZ
Az Új Látóhatár legutóbbi számában közzétett mérlegünk és felhívásunk
nagy visszhangra talált előfizetőink és olvasóink körében. Előfizetőink száma
augusztus eleje óta tíz százalékkal növekedett. Több előfizetőnk azonnal külön
adománnyal járult hozzá lapunk fejlesztésére irányuló terveink megvalósításához.
Az eddigi eredmény tehát igen biztató. De még mindig nem elegendő ahhoz,
hogy a szokásos 80 oldal helyett rendszeresen 96 oldalon nyomtathassuk ki folyóiratunkat és hiányzanak még annak az előfeltételei is, hogy legalább a rászoruló, tehetséges, fiatal munkatársainknak szerény honoráriumot fizethessünk, ösztöndíjas diák olvasóinknak folyóiratunkat önköltségi áron adjuk. Szerkesztőségünk tagjai, kiadóhivatalunk vezetője és munkatársaink díjtalanul végzik munkájukat. Vállaljuk továbbra is az áldozatot a lap fejlesztése érdekében és hisszük,
hogy előfizetőink is vállalják, ezzel szavazva a mi áldozatvállalásunk értelméről.
A félmilliós magyar emigrációban kell lennie annyi művelt olvasónak, hogy egy
irodalmi folyóiratot kizárólag előfizetésekből is fenntarthassunk és a fiatal magyar írókat és költőket bármily csekély honoráriummal további alkotásra buzdíthassuk. Ezért fordulunk ahhoz a művelt magyar közönséghez, amely a magyar
szó, a magyar szellem és irodalom legfőbb támasza volt minden időkben.
Megint arra kérjük tehát előfizetőinket és olvasóinkat, hogy lapunk továbbfejlesztése érdekében mindannyian igyekezzenek legalább egy új előfizetőt szerezni
folyóiratunknak. Az új előfizetők szerzésének megkönnyítése céljából mostani
számunkhoz külön levelezőlapot mellékeltünk. Kérjük, hogy e levelezőlapra írják
fel barátaik és ismerőseik címét, akiknek ajánlásukkal küldhetünk mutatványszámot. Azok az előfizetőink pedig, akiknek előfizetése lejárt, vagy hátralékban
vannak, azzal segíthetnek leggyorsabban, ha a nekik küldött példányhoz mellékelt felszólításra az előfizetési díjat postafordultával beküldik.
Az Új Látóhatár kiadóhivatala ezúton nyilvánosan is megköszöni mindazoknak az előfizetőinknek a segítségét, akik legutóbbi felhívásunkra azonnal cselekedtek. Az eddigi eredmények láttán bízunk abban, hogy 1960-tól kezdve már
96 oldalon jelenhet meg folyóiratunk és fiatal munkatársaink rövidesen élvezhetik majd a művelt magyar emigráció áldozatkészségéből nyújtandó szerény honoráriumot.
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1959.6
LEVELEK
POLÁNYI MIHÁLY LEVELE A SZERKESZTŐHÖZ
Kedves Barátom!
Nagyon érdekelt a Zilahy interjú. Csak azt sajnálom, hogy az ő mozgalmának
fasiszta felhangjait olyan felháborodással tagadja. Talán ezek nem léteztek; talán
hiba lett volna, ha léteztek volna; de semmi esetre se lett volna megszégyenítő.
Korunk nagy mozgalmai mind kihatottak egymásra és sok kölcsönösség volt
nevezetesen a kommunizmus és a fasizmus fejlődésében. Mondhatnám, nehéz
elképzelni egy népi mozgalmat 1938-ban, mely semmiben sem visszhangozta
volna a modern totalitarizmus nemzeti formáját és nem merítette volna dinamizmusát valamely mértékben ennek árjából. Ez persze nem mond ellent annak,
hogy ez a mozgalom erősen Hitler-ellenes volt. A harcban álló Loyola Ignác és
Luther Márton közelebb álltak egymáshoz, mint a liberális Erasmushoz, és Hitler és Sztálin közelebb álltak egymáshoz, mint Roosevelthez,
Persze, én sajnos keveset tudok a magyar eseményeket illetőleg első kézből, és
csak azzal menthetem hozzászólásomat, hogy a magyar írók közötti hasadások
annyira szomorítanak. Erre hivatkozva kérem elnézésedet.

Oxford, Meiton College

Polányi Mihály

MARXIZMUS ÉS FILOZÓFIA
Érdeklődéssel olvastam Fejtő Ferenc cikkét Bernstein revizionizmusáról. Példás összefoglalást adott a századforduló idejének marxista problémáiról, mely
egyben a revizionizmus eredetének bemutatásával a szovjet ideológia legaktuálisabb belső problémájának megértését segíti elő.
Szeretnék ezzel kapcsolatban rámutatni Fejtő cikkében elméleti háttérként
szereplő néhány alapvetően fontos problémára, melynek föltárásában nem kis
része volt Eduard Bernsteinnek.
Marx egyik vitathatatlanul nagy érdeme az a „felvilágosult” és őszinte törekvés, mellyel fölfedte a történelem, de legalább is kora mozgató rugóit. Eszmekritikai írásaiban bemutatta, hogy ahol az eddigi történelemszemlélet a gondviselés
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munkálását, a szellem győzelmét és a héroszok nemességét látta (a la Carlyle),
valójában kisebb vagy nagyobb társadalmi csoportok érdeke húzódik meg. Feuerbach nyomán azt vallotta, hogy a vallási kategóriák az ember közvetlen tapasztalásából merített képzetek gondolati modellekké való formálása, kivetítése és
visszavonatkoztatása az emberi életre. Azt azonban nem vette észre, hogy ő maga
is azokat a kategóriákat használja, melyeket a mitológia, a materializmus által
döngetett skolasztikus filozófia, sőt az újkori bölcseleti rendszerek javarésze az
alkotás, az élő szervezet, a társadalmi rend, tehát merőben emberi viszonylatok
mintájára készített világképből merített. A végső filozófiai gyökereket tekintve,
Marx nem áll kiengesztelhetetlenül szemben a vallással vagy magával a kereszténységgel, hiszen Hegel és a felvilágosodás bölcselőinek útmutatása nyomán ö is
átvette azt a világképet, mely többek közt a keresztény bölcselet alapját képezi.
Marx emlékeztet Breughel közmondás-sorozatának arra a festményére, melyen a magát földönjáró bölcsnek tartó alak kárörvendően mutat a fáramászó
fiúra, gondolván, hogy majd leesik onnét. Valójában azonban ő sajnálatra méltóan nevetséges, mert nem veszi észre a már-már lába alatt levő vizes árkot, melybe
a következő pillanatban belefordul. Marx fennhangon szónokolt az utópisták
ellen, s nem eszmélt rá, hogy „tudományos” szocializmusa nem tényeket ír le,
hanem ideálokat fogalmaz meg; nem a lét síkján mozog, hanem a „kell” (Sollen)
régiójába kapaszkodik, tehát mint Ludwig Woltmann mondta, Marx nem tudományt űz, hanem etikát fabrikál.
Bernstein nagyon helyesen látta, hogy Marx a tradicionális filozófiában honos
fogalmakra épít. Mint a hagyományos természetjog-elméletek, Marx is a létből
véli levezetettnek a követeléseket, azt, aminek lennie kell, s ennek következtében
a rosszat kénytelen hiánynak, privációnak minősíteni, mint már egyes görög filozófusok tették. Így aztán belekerült abba a circulus vitiosus-ba, melyben az egész
természetjog topog; valamely értékkritériummal megállapítják, hogy melyik az
„igaz”, a „valós” lét illetve természet, és az így konstruált valódiból („valódi világ”,
„valódi emberi természet”, stb.) levezetik azt az értékkritériumot, melyet elővételeznek. Marx normatív jellegű „tudománya” ráadásul az „igaz emberi természetet” teszi meg a történelmi fejlődés végcéljának, melyet maga a történelem hivatott megvalósítani. Ezzel megszabadul a moralizálás feladatától, és azt a látszatot
kelti, mintha csak a történelemből kiolvasható tényeket szögezné le. Egyrészt
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azonban épp a „történelmi törvény” fogalmával csatlakozik az ősi, Anaxagorasra
és Herakleitosra visszanyúló logodiceákhoz (a Nus, a Logos, az Ige mint
kozmokrátor!), másrészt ennek következményeként magára vette a velejáró egész
problémakomplexumot. Ha ugyanis a világot és a történelmet a Törvény, a célra
irányító Rend (Logos) vagy mint a keresztény bölcselet tanítja, a mindenható
Isten, a Gondviselés vezeti, akkor honnét ered a rossz, a haladásellenes, hol marad hely az emberi szabadságnak, aktivitásnak, forradalomnak, bűnnek, felelősségnek, stb,? Bernstein nem szociáldemokrata kortársai főképp ebből az aspektusból támadták az ortodox marxizmust, Rudolf Stammler 1896-ban megjelent
könyve így összegezi Marx politikai törekvéséről alkotott véleményét; értelmetlen
dolog pártot indítani az exakt módon kiszámított holdfogyatkozás céltudatos
kedvezővé tételére, azaz fölösleges segíteni a szükségszerűségnek.
Az itt csak felületesen érintett kérdést végeredményben sem Plechanov erre
irányuló törekvései, sem Lenin, sem a nyomukban járó szovjetbölcselet sem tudta
megoldani. Max Adler megkísérelte ugyan a történelmi célirányosságot valami
más fogalommal, mint a „második cselekvési séma” leváltani, de fáradozásának
eredménytelennek kellett maradnia, mert a haladás-eszme antropomorf képzetét
nem adta fel: a történelemben értékideálok („a társadalom mindig magasabb
létformáinak”) megvalósulását látta. Persze ezek a nehézségek és antinómiák
még nem jelentik azt, hogy Marx tana nem volt pszichológiailag hatásos. Ez
azonban ismét más kérdés.
Találóan jegyezte meg Berdjajev, hogy a marxizmus az anyagot spiritualizálta
és kénytelen volt hinni a termelési folyamatban megnyilvánuló értelemben. Ennél
még tovább lehet mennünk és Ernst Topitsch megállapításával egybehangzóan
kimondhatjuk, hogy a történelmi materializmus lényege szerint logosz-elmélet,
míg az anyag és a természettudományos kauzalitás csak a külső vakolat rajta.
Mint Topitsch új könyvével kapcsolatban másutt kifejtem, Marx alkotása kettős: részint a modern tudomány útját egyengeti az ideológiák értékposztulátumainak kimutatásával, másrészt azonban maga is az alapvetően emberies, értékeszméktől átszőtt világképre épít. Az általa felhasznált vezéreszmék, képzetek
(Leitvorstellungen) valójában üres gondolati formák, melyeket a különböző világnézetek más és más tartalommal töltöttek ki.

Hanák Tibor
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A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI
1959-ben eddig közel 9000 DM előfizetési díj folyt be. Azonban még mindig
több mint 2000 DM hátralékot tartunk nyilván. Az előfizetési díj késedelmes
beküldése nagyon megnehezíti kiadóhivatalunk munkáját és akadályozza az
1960-ra tervezett lapfejlesztési programunkat.
E számunkhoz mellékelten megküldjük minden előfizetőnknek az 1960. évre
szóló előfizetési felhívást. Kérjük, hogy az előfizetési díjat lehetőleg minél előbb
szíveskedjenek beküldeni, akik még ez évről is hátralékban vannak, hátralékukat
is.
*
Az elmúlt két hónapban 25 százalékkal növekedett előfizetőink száma. Legutóbbi számunkban előfizetőinkhez intézett felhívásunk tehát nem maradt hatástalan. Több előfizetőnk újabb adománnyal is hozzájárult sajtóalapunkhoz.
Azonban többen nem küldték még vissza a legutóbbi számunkhoz mellékelt
levelezőlapot, amelyet azzal a kéréssel küldtünk, hogy írják rá ismerőseik és barátaik címét, akiknek ajánlásukkal mutatvány számot küldhetünk. Minthogy mostani számunkból ismét több száz mutatványszámot szeretnénk szétküldeni, kérjük azokat, akik még nem küldték be az említett levelezőlapot, sürgősen pótolják
a mulasztást.
*
A Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége 100 frank adománnyal járult hozzá
lapunk fenntartásához. A szövetség elnökségének és a szövetségbe tömörült
egyesületek minden tagjának ezúton nyilvánosan is köszönetét mondunk a jelentős anyagi és erkölcsi támogatásért.
*
Az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala minden előfizetőnknek, olvasónknak és munkatársunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és egy
boldogabb új esztendőt kíván.
HIBAIGAZÍTÁS
A Brankov Lázárral folytatott beszélgetésünk szövegébe értelemzavaró hiba
csúszott. Az Új Látóhatár 1959/5. számában, a 372 oldal 21 sorában úgy idéztük
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Brankov Lázár szavait, hogy Kádár „tanúskodásának fontos szerepe lett a magyar-jugoszláv viszony elmérgesítésében.”
A beszélgetés e részében Brankov pontosan a következőket mondotta Kádárról: „Kádárnak az volt a feladata, hogy a jugoszlávokat Rajk ellen hangolja. Rákosi azt gondolta, hogy Titónak nagy befolyása van Moszkvában. Mivel Rajk jó
viszonyban volt a jugoszlávokkal, Rákosi attól tartott, hogy Tito interveniálni fog
Rajk érdekében. Mindez a Kominform- határozat előtt volt.”
FIGYELEM! AZ ÚJ LÁTÓHATÁR ÚJ CÍME
Szerkesztőségünk címe 1959. december elsejétől megváltozott.
ÚJ CÍMÜNK:
München 8, Steinhauser Str. 35. Telefon: 45 06 07
Kérjük olvasóinkat és munkatársainkat, hogy leveleiket a jövőben már új címünkre küldjék.
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1960.1
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG,
Nem tudom, figyelemmel kísérték-e a népi irodalomról szóló vitájuk otthoni
visszhangját. Mint a hazai lapok olvasója és a budapesti rádió hallgatója feljegyeztem néhány adatot az Új Látóhatárral kapcsolatos otthoni észrevételekről.
Ezek a megjegyzések, mondhatom, meglehetősen gyatrák voltak, főleg azért,
mert sok mindenről beszéltek, de a lényegről alig. Érveik sem győzik meg az
olvasót. A szerzők általában az Új Látóhatárt szapulják vagy pedig kiragadott
mondatok alapján iparkodtak megsemmisítő véleményt formálni a népi vitáról.
A legmulatságosabb Mesterházi Lajos „Amit egy vita elárul” című három hasábos cikke volt a Népszabadság 1959 szeptember 23-i számában. Ebben az illusztris szerző nyilvánvaló célzattal megjegyzi, hogy az Új Látóhatár impresszumán az American Express is fel van tüntetve. Azt azonban nem említi, hogy
miért szerepel – nem az impresszumon, hanem a borító lap utolsó oldalán – az
amerikai bank neve. Az Új Látóhatár nem jut el a Népszabadság olvasóihoz,
tehát Mesterházi büntetlenül állíthatja be úgy a dolgot, mintha az Új Látóhatár
és az American Express között valamifajta kapcsolat állna fenn. Nagyon otromba
dolog ez. Gondolom, Önöknek sem volna kifogásuk az ellen, ha Mesterházinak
valóban igaza lenne és az a tény, hogy valahol csekkszámlájuk van, együtt járna
azzal, hogy a bank támogatja is önöket. Akkor bizony én is nyitnék azon nyomban csekkszámlát.
Mesterházi különben a tőle megszokott dühvel ront neki Zilahynak és a többi
vitázónak. „A feudális korlátok ledőltek. A londoni urbánusoknak – írja – és a
müncheni népieknek egymással szemben véletlenül egyaránt igazuk van: nem ők
döntötték le.”
A budapesti rádióban két előadást hallottam a vitáról, December 12-én a
„Szülőföldünk” műsorában Fekete Sándor foglalkozott vele „Széljegyzetek egy
vitához” címen. December 22-én pedig a Kossuth Rádió esti kommentárjában
tért ki a népi irodalomról az Új Látóhatárban megjelent cikkekre. Mindkét
kommentáríró az egész vitából csak azt vette észre, hogy Zilahy rokonszenvvel
nyilatkozott Gömbösről, Ignotus Pál pedig „elismerte, hogy az Új Szellemi
Front bizony fülig beleesett a fasizmus vermébe” (december 12) és megírta, hogy
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„ez az önálló politizálásra törekvő értelmiségi mozgalom az egyes résztvevők
esetleges jóhiszeműsége ellenére is a fasizmus buzgó támogatója lett” (december
22).
Mesterházi előbb említett terjedelmes cikkét azzal fejezte be, hogy „gyomorforgató ez az egész újlátóhatári tragikomédia”.
Tisztelt szerkesztőség, én nem akarok ebben ítélni. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy az én gyomromat az effajta mondatok forgatják fel. Sajnos, akadt
belőlük bőven az Új Látóhatárról szóló otthoni cikkekben.

Bécs

Balázs Péter

KRITIKA EGY KRITIKÁRÓL
Kovács Imrének Méray Tibor „Thirteen Days that Shook the Kremlin” című
könyvéről írt kritikájával kapcsolatban (Új Látóhatár, 1959 november-decemberi
szám) szükségesnek tartok egy megjegyzést. Úgy érzem, meg kell védenem az Új
Látóhatár olvasóközönsége előtt egy írót, aki a koreai „baktériumháborúról” szóló szörnyű és uszító cikkeivel közvetve hozzájárult ahhoz, hogy Recsken barátaimmal együtt több rúgást és pofont kaptunk az ávósoktól, egy másik íróval szemben, aki szinte mindig politikai ideáljaink közé tartozott, és akivel ma is megértjük egymást. Talán nem hat nagyképűségnek, ha idézem a régi mondást: „barátja
vagyok Platonnak, de még inkább barátja az igazságnak”.
Kovács Imre kritikáját bizonyos helyeken igazságtalannak érzem. Méray írói
módszere és kétségtelen tárgyi tévedései természetesen kifogásolhatók. Ám, nem
tartom helyesnek azt az eljárást, amely nem csak a könyvet, hanem a szerző
múltját is bírálja. Méray egyszer már megírta „önkritikáját” a Figaro hasábjain, a
koreai „baktériumháborúról” szóló írásában, azt is elismerte, hogy „együtt csaholt
a csahosokkal”. Ne kívánjuk most már tőle, hogy valahányszor megszólal, mindig
megtépje köntösét.

New York
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Jónás Pál

1960.2
BÚCSÚ DOHNÁNYITÓL
Egy nagy generáció egyik utolsó nagy alakja hagy el minket ismét, alig néhány héttel Edwin Fischer halála után. Különösen fájdalmas a hír ezúttal nekünk, magyaroknak és a nemzetközi zenei világ gyászában a személyes veszteség
vigasz nélküli érzésével veszünk részt. Dohnányi Ernő érkezett el életének utolsó
állomásához: 82 éves ifjúi szíve megszűnt dobogni azon a földön, ahol mindenkori barátja, Bartók Béla már hosszú évekkel ő előtte örök pihenőre talált.
Gondolom, senki nem várja tőlem, hogy volt mesteremről emlékezvén bonyolult szakmai fejtegetésekbe bocsátkozzam. Évszámok, helységnevek és első
bemutatók felsorolásában pedig már ezirányú tudatlanságom is megakadályozna.
De az emberiség nagyjai talán éppen azáltal is kiemelkednek a hozzájuk hasonlók megszámlálhatatlan tömegéből, hogy nincs szükségük katalogizált, hivatalosan elismert és fölkarolt érdemek szünet nélküli hangoztatására. Egyszerűen
megemlítve tehát, hogy az elhunyt világhírű művész kitűnő karmester, nagytehetségű zeneszerző és minden idők egyik legnagyobb, történelmi jelentőségű
zongoristája volt. Hadd emlékezzem Dohnányiról azoknak a nevében, akiknek a
sors megadta, hogy közelében lehessünk fiatal muzsikusok, akik ismertük, tiszteltük és szerettük őt. A többi zenetörténészek és konzervatóriumi tanárok dolga.
Mi az igazán nagy egyéniség titka? Hogyan válik valaki egy ország zenei életének szimbólumává? Hogyan lehet a legkisebb erőfeszítés nélkül ugyanabban az
időben a Philharmóniai Társaság elnök-karnagya, a Zeneművészeti Főiskola
főigazgatója, a zongoramester-iskola vezetője és a rádió zenei életének irányítója?
És mindenekfelett, hogyan gyakorolhatja ezt a zenei diktatúrát hosszú évek során
át anélkül, hogy fiatalságából, lelkesedéséből és mindnyájunk iránti jóindulatából
egy szemernyit is veszített volna? Az ámuló, félig még gyerek növendék-pianista,
aki a harmincas évek közepe táján az ősz mestert először pillantotta meg a budapesti Operaház zsúfolt nézőterén, mindezeket a kérdéseket nem tette fel. Megéreztem és azóta meg is értettem, hogy az élet nagy rejtélyei között talán a tehetség ereje a legáthatolhatatlanabb. Rendkívüli ember volt Dohnányi, mert nagy
művész volt? Nagy művész volt, mert rendkívüli ember, bármihez nyúl, naggyá
válik? Nem ismerem a választ, nincs is jelentősége. És tudom, hogy őt sem érde193

kelte. Azok közé a kevesek közé tartozott, akik elfogadták az életet valódi megjelenésében. Volt bátorsága hibáit ugyanavval az egyszerű őszinteséggel hordani,
amellyel hihetetlen képességeit is magától értetődőnek vette.
Hosszú éveken át nyúló mester és tanítványi kapcsolatunk során soha egyetlen szavát, mozdulatát vagy akár gondolatát sem tudtam meglepni, amellyel saját
magát az utókor előtt nagyobbá vagy folttalanabbá akarta volna tenni. Tudjuk,
hogy az álnagyságokat általában ez teszi elviselhetetlenné.
Búcsúzóul legyen szabad ünnepélyesség nélkül, ahogyan tőle tanultam, megköszönnöm Dohnányi Ernőnek mindazt, amit nekünk adott. Ránk pazarlóan
vesztegetett idejét, energiáját, rendelkezésünkre bocsátott mérhetetlen tudását,
tapasztalatait és a bepillantást, melyet rajta keresztül kaptunk abba a világba,
amelyet a 19. század soha vissza nem térő gazdagsága jelent a zenetörténelemben. És talán valamelyikünk révén neki is megadatott, amit Brahms érzett a
tizenhatéves Dohnányi zongora-quintettjének hallatára: nincs miért aggódnunk,
van aki, mit elkezdtünk, folytatni tudja.

SZOLTSÁNYI GYÖRGY
KÉRI PÁL
Az első októberi forradalom tanúi közül mind többen eltávoznak körünkből.
Mintha csak azt várták volna, hogy még megérjék a második Októbert. A nagy
beteg Jászi Oszkárnak egy világos pillanatában, 1956 őszén Lesznai Anna még
megmondhatta: „Oszkár, forradalom van Magyarországon!” De úgy halt meg,
hogy a második szovjet beavatkozásról, a forradalom vérbefojtásáról már nem
vett tudomást. Podmaniczky Tiborral nemrég arról beszéltünk telefonon, hogy
lefordítja német nyelvre a forradalom költészetét. Kéri Pál az Írószövetség legutóbbi kongresszusára még áthajózott Amerikából Párizsba, hogy találkozhassék
régi barátaival és a második Október fiatal íróival és újságíróival. Azóta ő is elköltözött közülünk.
Kéri Pál életéről, színes és gazdag egyéniségéről, újságírói és írói munkásságáról közelebbi barátai sok mindent elmondottak a róla írt nekrológokban. E késői
megemlékezésemben én egy ifjúkori emlék felelevenítésével szeretnék búcsúzni
tőle, folyóiratunk munkatársától. Még középiskolás diák voltam, amikor Achim
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L. András életét kutatva a Nemzeti Múzeum könyvtárában Az Est 1911-es évfolyamában Kéri Pál riportjaira bukkantam, amelyeket Achim temetéséről küldött
lapjának. Egyik tudósítása így kezdődött: „A ma délutáni órákban temetik a
Nagyságos Urat, a parasztok királyát, a mezítlábasok istenét, az urak félelmét,
Achim L. Andrást.” Achim L. András temetését még ma is úgy látom, ahogy
félévszázaddal ezelőtt Kéri Pál leírta. Azon a csöndes, napos nyári délutánon ott
a Múzeum könyvtárában örökre bevésődött emlékezetembe Kéri Pál neve. Akkor még nem is sejtettem, csak később jöttem rá, hogy az én Kéri Pálom azonos
azzal a Kéri Pállal, akit az ellenforradalom Tisza István meggyilkolására való
felbujtással vádolt és halálra ítélt. Aztán évekig nem találkoztam a nevével. Csak
idekint az emigrációban tudtam meg, hogy Kéri Pál még él és New Yorkban
lakik. Azonnal levelet írtam Neki s postafordultával jött a válasz, melyet ma is
kegyelettel őrzök irataim között. A Látóhatár megalapítása után több cikket
küldött nekünk s mi büszkék voltunk, hogy munkatársunknak tekinthettük. New
York-i tartózkodásom idején a Brodway és a 75-ik utca sarkán lévő szegényes
szállodai szobájában sokszor éjszakákon át mesélte nekem emlékeit az októberi
forradalomról (milyen kár, hogy nem írta le soha) s kitartóan fejtegette a magyarországi kommunizmus bukásának szükségszerűségét. Nagyon jól ismerte a
magyar népet, tudta, hogy a kommunizmus sohasem fogja ennek a népnek lelkét
megnyerni. Ezért nem ment haza a második világháború után még látogatóba se.
Egy életen át küzdött a keresztény kurzus politikusainak hazug vádjai ellen és
nem akarta, hogy hazaérkezésekor Rákosi Mátyás Tisza István gyilkosainak felbujtójaként üdvözölje, mint annak idején Kun Béla a moszkvai pályaudvaron.
Ismerte az orosz kommunistákat is és tudta, kiknek a kezébe került a hatalom
Magyarországon. A kommunizmussal sohasem tudott volna megbékélni. A demokratikus szocializmus híve volt. Megvetette a diktatúrát, hitt az emberi méltóságban, a tizenkilencedik század nagy humanistáinak eszméit vallotta. A szocializmust egy új erkölcsi rendtől és nem a szovjet segédlettel és titkos rendőrségi
terrorral végrehajtott államosítástól remélte.
A magyar újságírás egyik legnagyobb újságírója szállt vele a sírba. Ha valaki
egyszer megírja a magyar újságírás történetét, Kéri Pált bizonyára a legnagyobbak és a legnemesebbek között fogja említeni.

MOLNÁR JÓZSEF
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EMLÉKEZÉS PODMANICZKY TIBORRA
Leginkább, mint műfordítót tartották számon. Mikor nemrég elhunyt feleségét 1960 februárjában követte a halálba, négy évtizede élt már külföldön – javarészt Németországban – és ezt az emberi mértékkel mérve nagyon is hosszú időt
csaknem maradéktalanul a magyar irodalom német nyelvű tolmácsolására költötte. Illyést, Adyt, József Attilát fordította; a Puszták Népét német ismerőseink –
akik ebben a kérdésben egyedül illetékesek – élvezettel, lelkesen olvassák az ő
átültetésében. Márai Sándor és Molnár Ferenc több művét is lefordította. Ö
maga németül írt: költeményeket, irodalomtörténeti értekezéseket és egy társadalmi regényt. A hamburgi Hansa-Verlag gondozásában 1951-ben megjelent
mű címe; Herren ihrer Erde. Hű kifejezője annak a szocialista életfelfogásnak,
mely Podmaniczkyt Horthy Magyarországából annak idején kiközösítette. A
külföldre szorult író okosan, nagy felelősségtudattal rajzolja meg a századfordulótól az első világháború végéig terjedő évek Magyarországát. A jól jellemzett
hősök földjük urai még, de fölöttük és a föld fölött enyészet lebeg már, az el nem
hárítható, hirtelen vég sejtése. A Herren ihrer Erde a két világháború között
folytatódott volna – otthon és az emigrációban – és 1956 forradalmával ért volna
véget. Kár hogy csak az első fejezetek készülhettek el. Ezzel a soha meg nem
szólaló regénnyel sok értékes tapasztalat maradt kimondatlan és olyan szenvelgés
nélkül való keserű honvágy, amilyet csak több évtizedes emigráció kristályosíthatott ki egy komoly, kiváló adottságú és nagyon nagy szorgalmú emberben.

BÁN GYÖRGYI
LEVELEK
SZABADSÁGHÖSÖK VAGY OPPORTUNISTÁK
Az Új Látóhatár legutóbbi számában rövid levél jelent meg „ Kritika egy kritikáról” címmel. A levél írója Kovács Imrének Méray Tibor új könyvéről szóló
bírálatával foglalkozott, nem szállt vitába Kovács Imre irodalmi megállapításaival, de igazságtalannak tartotta Méray múltjának felhánytorgatását.
Ez a levél és az emigráns sajtó sok más cikke is arra ösztönzött, hogy a volt
kommunista írókkal kapcsolatban én is elmondjam véleményemet. A hazájától
elszakadt magyar ezzel a problémával az emigráció első korszakában nem sokat
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foglalkozott. Elfogadott bizonyos neveket, hiszen a nyugati propaganda is ezeket
használta fel a bolsevizmus ellen. De több mint három évvel a magyar forradalom után elérkezett az idő, amikor meg kell fogalmaznunk véleményünket ezekről a neofita demokratákról, akiknek nagy része az emigráció sajtójában is
ugyanolyan vezető szerepet játszik, mint otthon a sztálinizmus idején. A társadalom az írótól kristálytiszta politikai erkölcsöt követel. A hivatásos politikusnak
megbocsátja a pálfordulásokat, sőt még a politikai becstelenségeket is, de ha ezeket a bűnöket író követi el, ezt soha semmiféle társadalom az írónak meg nem
bocsátja. Nem lehet tehát csak úgy szemet hunyni azoknak a jobbára fiatal s nagyobbrészt polgári családból származó intellektueleknek a múltja felett, akik
elfogadták Rákosi kezéből a pozíciókat és anyagi juttatásokat s ennek fejében
közel egy évtizeden át írásban és szóban a legélesebb támadásokat intézték a
nemzet történelmi, vallásos, kulturális hagyományai ellen, és a hatalom mámorától megrészegülten a „fordulat évében” egyszerűen letörölték a tábláról az előttük
járt magyar írónemzedéket: meggyalázva a holtakat és kiebrudalva az Írószövetségből az élőket.
E bűnök elkövetői aligha érdemelnek bűnbocsánatot. Akik az irodalom és az
újságírás perifériáin végig élték ezeket az éveket és ismerték a szereplőket, tudták, hogy ezeknek az íróknak cikkeit, verseit, könyveit nem a meggyőződés diktálta. A kommunizmusba is át akarták menteni nagypolgári életformájukat, amelyet a múltban megszoktak. Vakságukat, gátlástalan gyűlölködésüket, szolgai
magatartásukat másképp lehetetlen megmagyarázni. Akiket eszmei meggyőződés
vitt a kommunisták táborába, azok már a „fordulat évében” kiábrándultak és nem
követtek el embertelenséget. Amikor már az egész ország lakossága tudott az
ÁVO brutalitásairól, a deportálások szörnyűségeiről, a kisemberek kifosztásáról,
a parasztok kolhozba kényszerítéséről, a kulákok üldözéséről, ezek a nagypolgári
életformához ragaszkodó, általában művelt fiatalemberek még mindig pártos
cikkekben dicsőítették Rákosit és rendszerét. Erre nem találunk semmiféle
mentséget, még a késői megbánás mentségét sem. Meg kell már végre cáfolni azt
az emigrációban terjesztett legendát, hogy a párt kényszerített valakit pártos cikkeket írni, Rákosi kék szeméről énekelni, vagy akár a koreai baktériumháborúról
regélni. Erre akadt elég önkéntes jelentkező, akiknek hosszú éveken át az volt a
legfőbb törekvésük, hogy Kossuth-díjat kapjanak és „káder-villát” szerezzenek. A
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konzekvenciák levonására idejében lett volna módjuk nekik is. Ha a kommunista
Magyarországon alacsony is volt az életszínvonal, mindenki dolgozhatott, s ha
ezek az „írók” belátták volna tévedésüket, segédmunkásként is megkereshették
volna kenyerüket.
Nem véletlen tehát, ha csak a huszadik szovjet pártkongresszus után nyílt ki
legtöbbjük szeme. A magyarázat ismét kézenfekvő. A huszadik kongresszus után
a magyarországi kommunista párt kettészakadt s ezeknek a pártos íróknak egy
része úgy látta, hogy pozícióját csak oly módon tudja megtartani, ha a párt
antisztálinista, Rákosi-ellenes frakciójához csatlakozik. És ekkor kezdődött a
„kritika” korszaka! De ezt a kritikai korszakot a párt egyik szárnya támogatta és
részben irányította. Természetes, hogy ezek a párt által kinevezett írók megrészegedtek saját hangjuktól. Tudták ők nagyon jól, hogy addig a könyvtárosok a
közkönyvtárakban valósággal könyörögtek a dolgozóknak, hogy a statisztika
kedvéért vigyék haza az ő műveiket is, de senki nem olvasta őket. Az Andrássy
úton a Párizsi Áruház épülete zsúfolásig telt meg a pártos írók eladhatatlan
könyveivel, és most a legeldugottabb faluban is izgalommal várták írásaik megjelenését. De még így is érdemnek tekintenénk, ha ezek az írók azonnal levonták
volna megtérésük konzekvenciáit. Ha például követték volna azoknak a valóban
kommunista írótársaiknak a példáját, akik lemondtak az Irodalmi Alap 20.000
forintjáról és kiköltöztek a „kádervillából”, egyéni életükkel is igazolva kiábrándulásukat. Akik ezt nem tették, azokról joggal feltételezhető, hogy „kiábrándulásuk” is csak helyezkedés volt, az új helyzetben is biztosítani akarták Rákositól
kapott pozíciójukat.
Miért írom hát ezt a levelet? Senki közülünk nem akarja ezeket az írókat felelősségre vonni, vagy idekint az emigrációban meggátolni életlehetőségükben. De
nem akarjuk neveiket az emigráns sajtó élén látni. Nem akarunk ezeknek az
íróknak a tollából – még álnév alatt sem – olyan cikkeket olvasni, mint amilyen
nemrégiben a Bécsi Híradóban látott napvilágot „Írástudatlanok felelőtlensége”
címmel. A magát találóan Sarkantyúnak nevező egykori pártíró Révai elvtárstól
kölcsönzött fölénnyel úgy fricskázza le az Új Látóhatárban közölt urbánus és
népi irodalomról szóló vita résztvevőit, mint ahogy a cigarettája hamuját söpri le
az ember a kabátjáról. Egykori pártos fölényével – mintha a párt most is mögötte
állana minden mondatának – írástudatlannak és felelőtlennek bélyegzi Zilahy
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Lajost, Kovács Imrét és Ignotus Pált. Azt hiszem, sokak nevében beszélek, amikor kijelentem, hogy nem akarunk ezektől az íróktól kioktató cikkeket és a magyar sorskérdésekről tanulmányokat olvasni. ízléstelennek és szemérmetlennek
tartjuk, hogy ezek a neofita demokraták idekint az emigrációban úgy idézik Kossuthot, Deákot és Széchenyit, mint annak idején Sztálint vagy Rákosit. Ide kell
iktatnom egy Kanadában élő barátom leveléből egy kis részt: „Nem tudom kezembe venni... (s megnevezi a lapokat), mert azokkal a nevekkel találkozom bennük, akik elől elmenekültem Magyarországból”. De hadd idézzem egy Budapesten élő íróbarátomat is, aki átutazóban meglátogatott és erről a kérdésről beszélgetve ezt mondta: „Csodálatos, hogy ezeket az embereket az egész ország megvetése kíséri, kommunisták és antikommunisták egyaránt megvetik őket.” Mindezek tudatában csupán több szemérmet követelünk!
Ismétlem, nem akarjuk vétkeiket számon kérni, nem akarunk ítélni felettük,
csak éppen ízlésünk tiltakozik az ellen, hogy akik tíz éven keresztül a sztálinizmusról oktattak bennünket, most idekint a demokráciát magyarázzák nekünk.
Kívánságunk igazán szerény.
Visszatérve kiindulási pontomhoz: nagyon helyesnek tartom Kovács Imre kritikáját Méray könyvéről. Az olvasó fantáziájára bízom, mi mindent írt volna
Kovács Imre, a jeles parasztpárti politikus és író ha még végig is élte volna ezeknek a nagypolgári intellektueleknek irodalmi rémuralmát.

Wien

Molnár György

PRÓBÁLJUNK ÚJBÓL MAGYAROK LENNI
Borbándi Gyula Sánta Ferenc novelláiról írott kritikájában (Új Látóhatár
1960 január-február) újból olvasunk a kiadóhivatali gondokról, a küszködésről, a
szegénységről, a magyar emigráns folyóirat kiadásának nehéz útjáról, az emigráns
magyar sajtó iránti nagymérvű érdektelenségről. „Kuporgatjuk a pénzt... sóvárgó
pillantással várjuk a postást... filléres gondok ... munkatársaink közel egy évtizede
ingyen dolgoznak ...” Fájó szavak, melyeket Borbándi használ, fájó, de igaz szavak!
Külön tanulmányt érdemelne, hogy a kultúrára általában szomjas, irodalmat
szerető magyar ember emigrációs évei szaporodván miért válik közömbössé? Mi
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okozza azt, hogy a valóban nívós magyar nyelvű folyóiratok, hetilapok szinte
ráfizetésből kénytelenek megjelenni? Három év elég volt ahhoz, hogy a „forradalmi” emigráció elfeledje forradalmi múltját és nemzeti küldetését. Mi okozza
ezt?
Az érdektelenség elsősorban az emigrációban élő magyarság társadalmi,
származási, vallási és politikai összetételével s részben az elmúlt esztendőkben
végbement anyagi rétegződésével magyarázható. A magyar nyelvű olvasmányok,
irodalmi viták s a magyar kérdés önmarcangoló problémájának helyét az emigráns agyakban az új Volkswagen, három-négy szobás lakás, családi ház, remekbe
szabott televízió, új részletfizetések gondjai foglalták el. Itt kezdődik az átlag
emigráns elszakadása a hazától, az otthon maradt néptől és mindentől, ami magyarságával összefügg. Itt kezdődik az az elkülönülési folyamat, amely végül a
„hol vagyok én már ezektől a dolgoktól” életfelfogásban csúcsosodik ki. A magyar érzések homályosulnak és kihaló félben vannak. Ezt tudnunk kell és számolnunk kell vele.
Az emigráns hazája szellemi haza, „haza a magasban” – ahogy Illyés Gyula
nevezi egyik szép versében a magyar irodalmat – s ha már a „jajt zümmögő ország”" sorsa nem, a magyar irodalom pártolása kizárólag rajtunk múlik. Ebben
nem akadályozhat meg minket sem a Kádár rendszer terrorja, sem a nyugati
hatalmak oly sokszor emlegetett „közömbössége". Miért beszélünk a Nyugat
közömbösségéről, ha már nekünk is csak ünnepi frázisaink vannak? Miért követelünk az idegenektől áldozatvállalást, ha mi magunk a legkisebb áldozatra sem
vagyunk hajlandók? Próbáljunk újból magyarok lenni, magyarul gondolkodni és
főkép a semmirevaló, olcsó frázisok helyett több áldozatot hozni. Például a magunk erejéből lehetővé tenni, hogy a magyar íróknak ne kelljen ingyen írniok.
Támogassuk ebben a törekvésében az Új Látóhatár szerkesztőségét!

Burwood, Ausztrália

Topolánszky Péter

EGY ÖREG KANADÁS MAGYAR ÜZENETE
A múlt hó derekán kaptam egy Új Látóhatár mutatványszámot. Itt küldöm az
árát, egy dollárt pénzesutalványon. Bár mutatványszám volt, mégsem fogadhatom el ingyen. Sőt, kérek a következő számból is egyet. Annak az árát is el fo200

gom küldeni. Úgy értesültem, hogy Torontóban is lehet az Új Látóhatárt kapni,
de egy évre nem tudom megrendelni. 75-ik életévemet taposom, öt éve a kanadai
government korpáján élünk több hozzám hasonszőrűvel. Nyolc éve nyugalomban
vagyok. Ha Mátyás király élne, tőlünk is megkérdezhetné: messze-e még a meszsze? – Márcsak az ökröm szarváig. – Hát a harminckettő? – Márcsak tizenkettő,
talán még párral több, de nem jó.

St. Catharines, Kanada

L. Tamás

96 OLDAL AZ ÚJ LÁTÓHATÁR
Mostani számunktól 96 oldalon jelenik meg az Új Látóhatár, 1600 példányban. Noha az elmúlt évben a nyomdaköltségek ismét tetemesen emelkedtek, a
példányonkénti eladás megnövekedése és előfizetőink számának örvendetes
emelkedése lehetővé tette, hogy mérlegünk nyilvános közzétételekor tett ígéretünket beválthassuk. A jövőben tehát nemcsak 16 oldallal nagyobb terjedelmű
lapot, hanem az eddiginél is jobban szerkesztett, tartalmasabb és színvonalasabb
folyóiratot és főként több szépirodalmat nyújthatunk olvasóinknak, az amúgy is
csekély régi áron. Ezért köszönetét mondunk mindazoknak a barátainknak, akik
pontos előfizetésükkel, önkéntes adományaikkal, önzetlen munkájukkal és új
előfizetők szerzésével lehetővé tették e tervünk megvalósítását.
A szerkesztőség és kiadóhivatal azonban csak akkor tudja a régi áron kínált
folyóirat 96 oldalas terjedelmét állandósítani, ha barátaink, terjesztőink és főként
előfizetőink továbbra is támogatnak minket. Különösen fontos, hogy előfizetőink
az eddiginél is pontosabban, lehetőleg minden külön felszólítás nélkül küldjék be
az esedékes előfizetési díjat és ok nélkül senki se maradjon hátralékban.
A96 oldalas terjedelem megvalósításakor megismételjük egy évvel ezelőtt tett
második ígéretünket: a folyóirat terjedelmének megnövelése után arra törekszünk, hogy a tíz év óta ingyen dolgozó magyar íróknak az emigráció erejéből
minél előbb honoráriumot fizethessünk. Honorárium-alapunk javára önkéntes
adományokat is szívesen fogadunk.
A magyar írók nevében ehhez kérjük most előfizetőink, olvasóink és barátaink további támogatását.

Az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala
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1960.3
LEVELEK
A SZÉCHENYI SZÖVETSÉG AZ ELLENÁLLÁSBAN
Borbándi Gyula cikkét a Széchenyi Szövetségről és az utolsó falukutatókról
örömmel és valami olyasféle érdeklődéssel olvastam, ahogyan a saját – már rég
elfeledett – diákköri naplóját nézegeti az ember. Engem is kedves emlékek fűznek a Kecskeméti utca 6. szám alatti házhoz, amely mintegy öt esztendőn keresztül szinte második otthonom volt. De a személyes élményeknél sokkal fontosabb indítékai vannak e levélnek. Borbándi – azt hiszem – elsősorban a falukutatás egykor megírandó történetéhez akart néhány alig ismert adatot írásba rögzíteni, érintett azonban egy másik – talán még fontosabb – problémát: a Széchenyi
Szövetség összetételének, politikai arculatának fokozatos átalakulását. Én ebben
a változásban a két háború közti kor tipikus jelenségét látom, s alig ismerek érdekesebb tanulmányt, mint annak a kutatását: hogyan alakulnak át –mondjuk 34
és 44 között – az uralkodó rendszer szolgálatára szánt ifjúsági egyesületek a magyar radikalizmus szellemi műhelyeivé, sőt néha forradalmi gócpontokká.
A magyar társadalomnak ezt az erjedését sokan figyeltük, vagy inkább: önmagunkban átéltük azokban az években. Az is közismert, hogy az élesztő szerepét a
népi írók művei és a szocializmus eszméi játszották. Maga Németh László mutatott rá nem egyszer a folyamat történelmi jelentőségére, s talán nem volt túlságos
naívság, ha néhányan a belső fejlődéstől – s nem külső erőktől – vártuk az annyira szükséges megújhodást. A háború persze merőben új helyzetet teremtett, de ez
a tény semmit se von le a harmincas évek szellemi mozgalmainak jelentőségéből.
Az a szellemi hatás, amely a tányérsapkás „bajtársak” közül kiemelkedő diákokat
a haladás művelt és tiszta szándékú híveivé érlelte, a pillanatnyi gyakorlati eredményektől függetlenül, a magyar történelem fontos tényezője volt és marad.
Mégsem írta meg senki – tudtommal – ennek az erjedésnek igaz történetét.
Pedig mennyire ingerlő a feladat! Csodálom, hogy az írástudókat nem csábítja
például a Diákok Háza, vagy még inkább a Győrffy Kollégium esete – micsoda
kitűnő alkalmat nyújtana, különösen az utóbbi –, az útvesztők között eligazodni
akaró fiatalok vívódásainak ábrázolására.
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Ugyanezt mondhatom a Széchenyi Szövetségről. Sőt talán együtt kellene
megírni a Hársfa utca, a Királyi Pál utca és a Kecskeméti utca történetét. Hiszen
bizonyára nem véletlen, hogy én például az elsőben laktam, a másodikban gyakori vendég s a harmadikban – egy ideig – házigazda voltam. Persze az én egyéni
szerepem csak annyiban érdekes, amennyiben tipikus jelenség. S hogy valóban
az, könnyen bizonyíthatnám, ha helyem volna.
Addig is, amíg valaki – nálam hívatottabb – vállalja a megírás gondját, hadd
fejezzem be én pár szóval a Borbándi által abbahagyott történetét. Amikor őt és
Halász Gézát behívták katonának, a Szövetség hamarosan az újonnan jött fiatalok – elsősorban Varga József főtitkár – irányítása alá került. A falukutatást mi is
folytattuk, még 43 elején is jártunk Biharban, de a hangsúly ekkor már nem az
adatgyűjtésen, hanem a felvilágosításon volt. Könyvek százait osztottuk szét ingyen, egy körösvölgyi faluban egész könyvtárat hagytunk a népi írók műveiből,
amely még ma is mágnesként vonzza a környék lakóit. S ahogy az idők nehezedtek, úgy súlyosodtak a feladatok is. Az irodalmi estéket társadalomtudományi
előadások váltották fel, a felvilágosítás munkáját a politikai szervezésé követte.
Amennyire igaz, hogy a náci-nyilas elnyomás idején nem bontakozott ki országos méretű ellenállási mozgalom, éppúgy igaz az is, hogy nem az akkor teljesen
jelentéktelen Kommunista Párt, hanem a népi irodalmon nevelkedett értelmiség
tanúsította a legkomolyabb ellenállást. Március 19-e után a Széchenyi Szövetség
„kis udvari szobája” lett a Szabad Élet Diákmozgalom központja. Azé a mozgalomé, amelynek 12 tagja került később a Margit-körúti katonai fogházba, Kiss
Sándorral az élen. De amíg szabadon, pontosabban illegalitásban éltünk, a Kecskeméti-utcai raktáraiból röpcédulák ezreit osztottuk szét naponta s fegyvereket
szállítottunk azoknak, akiknek a védelemre más lehetőségük már nem maradt.
A 45 utáni demokratikus kísérlettel járó erőfeszítések idején nem futotta
erőnkből a Szövetség újból való felvirágoztatására. Egyéb – akkor fontosabbnak
látszó – szervezetekben próbáltunk védőfalakat emelni a közeledő kommunista
diktatúra ellen. A Szövetséget – szellemi betakarításnak nevezhető csendes munka s egy utolsó mentési kísérlet után – ha jól emlékszem 48 elején oszlatták fel.
Amikor engem emiatt a rendőrségre idéztek, nem volt nehéz kitalálnom, hogy
csak átmenetileg engednek szabadon. Nem is volna teljes a történet, ha meg nem
említeném, hogy a 44-es ellenállási mozgalom legtöbb résztvevője – köztük jó
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néhány volt széchenyista – később Rákosi börtöneiben és internálótáboraiban
látta viszont régi barátait. Sorsuk egyik meggyőző bizonyítéka annak, hogy a
háború által felvetett két lehetőség közül egyik sem hozhatta meg a magyar nép
tényleges felszabadulását.
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy semmi személyes okom nem volt
e levél megírására. A neveket akár ki is lehet hagyni a megírandó történetből. De
maga a történet, a dokumentálás fontos feladat lenne. Mert utánunk fiatalok
jönnek, akik tudni akarják, milyen örökséget vesznek át tőlünk. S ahogy Németh
László mondta: „ha van köztük egy, aki hinni és folytatni tud, ne mondhassa,
hogy nem harcoltunk a lelkéért.”

Augsburg

Nyeste Zoltán

BÍRÁLAT VAGY FELELŐSSÉGREVONÁS?
Ha tőlem kérdezték volna: szabadsághős vagy opportunista-e Méray Tibor,
azt feleltem volna, hogy természetesen egyik sem. Molnár György szerint „A
társadalom az írótól kristálytiszta politikai erkölcsöt követel.” Követel a fene! A
társadalom – melyik társadalom? – az írótól műveket követel, remekműveket, ha
lehet, tisztességgel kimunkált műveket, ha többre nem tellik. Az író – kívánhat a
társadalom bármi mást – se nem bíró, se nem pap, se nem hős, se nem szökevény, legalábbis nem szükséges, hogy írón kívül bármi más is legyen. Amit a kor
a maga esztétikai színvonala szerint jónak ítél, azt elfogadja, a többit az irodalomtörténet, bibliográfia, esetleg a zúzdák gondjára bízza. Hogy az író írás előtt,
közben vagy után kinek a kezét vagy más testrészét csókolta meg, az legfeljebb
irodalomtörténeti érdekesség, ha írásaiban nem nyer kifejezést, még az sem. A
kristálytiszta politikai erkölcs engem mint olvasót kévéssé érdekel. A kristálytiszta politikai erkölcs, mint esztétikai követelmény, értelmetlen és irodalmon kívüli.
Ha az írót, bármilyen okból nem állhatom, nem ülök le vele egy asztalhoz, vagy
az első adandó alkalommal felpofozom, de nem követelem cikkeinek kitiltását az
emigráns sajtóból.
Ami pedig az elkövetett bűnök – butaságból, jóindulatból vagy haszonlesésből
elkövetett bűnök – bocsánatát illeti, a társadalmak Molnár Györgynél megértőbbnek, vagy ha úgy tetszik, opportunistábbnak bizonyultak. Josephus Flavius
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például a világtörténelem egyik legalávalóbb árulását követte el, művei ennek
ellenére fennmaradtak, népszerű és nélkülözhetetlen olvasmánynak bizonyultak,
mind a győzők, mind a legyőzőttek táborában. Hogy nagyot ugorjak, Thomas
Mann az első világháború elején, amikor már igen tekintélyes író volt, éppen úgy
bedőlt a soviniszta propagandának mint számos magyar társa. A Varázshegy és
az Európa Vigyázz! szerzőjének mégsem hánytorgatták fel e „pálfordulását”,
hanem mint túlhaladt, csak az irodalomtörténetre tartozó álláspontot tudomásul
vették. A pálfordulásokra van és legyen is bűnbocsánat. A társadalom pedig jobban tenné, ha a politikusoktól kérné számon bűneiket, lévén, nekik csak a politika marad, az írókat pedig hagyja békén íróasztaluk mellett,
Hogy Méray Tibor őszintén írta-e azt a sok rosszat, amit összeírt, erről nem
érdemes vitatkoznunk. Ő természetesen nem remekíró, aligha több ügyes zsurnalisztánál, bár ez a kifejezés csak a magyar szóhasználatban jelent lekicsinylést.
Véleményem szerint szívből és időnként kitűnően hazudott, de mindennek az
égvilágon semmi köze sincs ahhoz, amit most ír, vagy írni fog. Ha tud írni, írjon.
Ha kedve támad, hogy Kossuthot, Deákot, Széchenyit idézze és helyesen idézi,
hadd tegye. Ha úgy érzi, hogy a demokráciát kell magyaráznia és van mit mondania róla, miért ne mondja? A gondolatközlés nem mártírok, aszkéták vagy
maguk faragta kőszentek monopóliuma. Az irodalomban az irodalom számít, az
irodalom és semmi más.
És még valami. Molnár György tapasztaltabb vitatkozó annál, hogy sem a
mások nevére, vagy a plurális rnajestatis-ra szüksége lenne. A többes szám érveiből el nem vesz semmit, de hozzájuk sem tesz.

Oxford

Márton László

KÖNYVKIADÁS „KELETI” MÓDRA
Az egyik New York-i könyvesbolt kirakatában, két híres magyar könyv rég elfogyott példányaira lettem figyelmes. Az egyik Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak
és Másoknak Fabulái, a másik Anatole France: Nyársforgató Jakab meséi.
Mindkét kötet apám, az egykori békéscsabai könyvkiadó, Tevan Andor művészi
tervezésében és kiadásában jelent meg a negyvenes évek végén.
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A könyvek látványa mély megindulást keltett bennem s arra gondolva, hogy
antikvár példányok, a boltba siettem, hogy közelről megnézzem őket. Megindulásomat hamarosan megdöbbenés váltotta föl. A könyvek az Európa Könyvkiadó
kiadásában és az Isten tudja hányadik nevét viselő Kossuth nyomda nyomásával
készültek. Az utolsó oldalig lemásolt, silány utánzatokról van szó. A megdöbbenést nem is annyira a könyvek gyenge nyomása és kiállítása okozta, mert hát nem
azért volt Tevan Andor „mesterségének művésze és tudósa”, hogy munkáját csak
olyan könnyűszerrel utánozni lehessen. Az sem lepett meg, hogy ezt a két nagysikerű könyvet – melyek megjelenésük idején „a legszebb magyar könyv” címet s
alkotójuk a Pro Arte kitüntetést nyerte el a kormánytól – választották felújításra
az új kiadók, mint a XX. század magyar könyvkiadásának reprezentatív alkotásait. A megdöbbenést Keleti Arthur író és műfordító minősíthetetlen eljárása keltette. Keleti, ki mind két mű Tevan kiadásánál értékes írói munkát végzett, az
együttműködés során baráti viszonyba került apámmal, így alkalma nyílt közelről
látni és értékelni azt a különleges felkészültséget, linóleummetszési művészetet és
színezést eljárást, amelyre egyedül apám volt képes és melyet se azelőtt, se azután
sehol sem alkalmaztak, és amely a könyvet teljesen újszerű és egyéni tipográfiai
megoldásával páratlan termékké s apám elidegeníthetetlen tulajdonává avatta.
Régi szokás szerint, a díszesebb kivitelű könyvek fontosabb adatait a vele foglalkozó művészek neveit a könyv végén található kolofonban röviden feltűntetik.
Itt kapott helyet egy szerény mondatban apám tevékenysége, azonkívül Keleti
közreműködése is. A könyv elkészülte után, apám Keleti előtt megjegyezte, hogy
az újra megjelentetés esetén bizonyos változtatásokat végezne. Így a
,,Nyársforgató”-ban az 58-59-es szemben lévő oldalak illusztrációit a jobb tipográfiai egyensúly kedvéért más elrendezésbe állítaná.
Apám halála után Keleti többször beszélt velem a könyvek újbóli kiadásáról.
Miután a több mint tíz esztendő elteltével ismét megjelenő könyvekben csupán
az 58-59-es oldalak változtak apám intenciói szerint, nyilvánvaló, hogy az új
kiadás kezdeményezője és véghez vivője Keleti Arthur volt. Ez azt is bizonyítja,
hogy Keletinek igen jó memóriája van. Éppen ezért érthetetlen, hogy a különben
teljesen azonos könyvekből csak az a szerény kis mondatocska hiányzik, mely
apámról szól. Ámbár eldugva és a többinél jóval kisebb betűkből szedve a kiadó
megjegyzi, hogy a könyvek a Tevan kiadás nyomán készültek. Mivel azonban e
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könyvek az átlagosnál jóval nagyobb művészi értéket képviselnek és Tevan Andor személyes művének tekinthetők, illendő lett volna alkotójuk munkáját kiemelni. ,,... Tevan Andor új irányt szabott a magyar könyvnyomtatás és könyvművészet történetében ...” – írta 1955-ben a rádióban felolvasott megemlékezésében Keleti. Úgy látszik, ez a megállapítás már annyira elévült, hogy apám
munkássága és neve említésre sem méltó még azokban a könyvekben sem, amelyekkel koronát tett élete művére. Keleti Arthur neve öt helyen szerepel az új
kiadásban, mint író, fordító, irányító és ötletadó. Ilyen mérvű propagandára az
utcai falragaszok sokkal alkalmasabbak.
Kétségtelen, hogy nem egyedül Keleti felelős a könyvek eltulajdonításáért. A
felelősség a szépen hangzó és mély értelmet jelentő Európa Kiadóé is, melynek
tudnia kellene, hogy ilyesmi Európában nem fordulhat elő, mert nyugaton sem
az erkölcsi norma, sem a jog nem teszi lehetővé.
A könyvek kiállítása nem szerez sok dicsőséget Keletinek, de a Kossuth
nyomdának sem. A „hajlékony” linóleum dúcok helyett alkalmazott mechanikus
autotypiák merev és kemény tónusokat adnak. A fakó és tompa színek meg sem
közelítik az eredetiek tűzét. A túlzottan felhígított, pigment nélküli fekete festék
„schmitcelést”, lehúzódást és a garmadával hemzsegő sérült betűkben tömődést
okozott. De nem ritkaság az idegen betűtípus és sajtóhiba sem, mint például a
61., 83. oldalakon. Hullámos sorok, széteső szavak (14. old.), egyenetlen festékezés, ferde oldalak olyan szégyenletes hibák, melyek következtében e két kiadvány
nem a „legszebb magyar könyv”, de még egy átlagos könyv mértékét sem üti
meg.

New York

Tevan Gábor

HIBAIGAZÍTÁS
A szerkesztőség ezúton kéri a nyájas olvasó elnézését, amiért Ausztria fővárosát magyar szövegben, az Új Látóhatár ez idei második számának 175-ik lapján Bécs helyett Wien-nek nevezte.
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96 OLDAL AZ ÚJ LÁTÓHATÁR
Mostani számunktól 96 oldalon jelenik meg az Új Látóhatár, 1600 példányban. Noha az elmúlt évben a nyomdaköltségek ismét tetemesen emelkedtek, a
példányonkénti eladás megnövekedése és előfizetőink számának örvendetes
emelkedése leletévé tette, hogy mérlegünk nyilvános közzétételekor tett ígéretünket beválthassuk. A jövőben tehát nemcsak 16 oldallal nagyobb terjedelmű
lapot, hanem az eddiginél is jobban szerkesztett, tartalmasabb és színvonalasabb
folyóiratot és főként több szépirodalmat nyújhatunk olvasóinknak, az amúgy is
csekély régi áron. Ezért köszönetét mondunk mindazoknak a barátainknak, akik
pontos előfizetésükkel, önkéntes adományaikkal, önzetlen munkájukkal és új
előfizetők szerzésével lehetővé tették e tervünk megvalósítását.
A szerkesztőség és kiadóhivatal azonban csak akkor tudja a régi áron kínált
folyóirat 96 oldalas terjedelmét állandósítani, ha barátaink, terjesztőink és főként
előfizetőink továbbra is támogatnak minket. Különösen fontos, hogy előfizetőink
az eddiginél is pontosabban, lehetőleg minden külön felszólítás nélkül küldjék be
az esedékes előfizetési díjat és ok nélkül senki se maradjon hátralékban.
A 96 oldalas terjedelem megvalósításakor megismételjük egy évvel ezelőtt tett
második ígéretünket: a folyóirat terjedelmének megnövelése után arra törekszünk, hogy a tíz év óta ingyen dolgozó magyar íróknak az emigráció erejéből
minél előbb honoráriumot fizethessünk. Honorárium-alapunk javára önkéntes
adományokat is szívesen fogadunk.
A magyar írók nevében ehhez kérjük most előfizetőink, olvasóink és barátaink további támogatását.

Az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala
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1960.4
JUAN ÉS QUIJOTE
– Simon Tamás emlékezete –
A könyv 1, amely nikotinlázas éjszakáimon minduntalan lekerül a polcról,
poszthumusz mű: Simon Tamás első és utolsó munkája. Tizenhat éves korában
írta meg drámai költeményének első változatát és húszesztendős volt, amikor
hirtelen halála előtt néhány héttel befejezte, vagy abbahagyta a dráma végleges
kimunkálását. Simon Tamás Don Juan-ja, melynek elkészültében az egyszerű
olvasónál nagyobb, a bábánál kisebb részem volt, az idő és távolság hűvöséből
szemlélve nem idomul annak az óceánnyi medernek arányaihoz, amelybe szerzője szánta. A Don Juan írójának sorsa és példája azonban megéri, hogy fogadatlan
és feledékeny Eckermannak szegődjem hozzá.
Életének eleje, amelyet csak hallomásból ismerek, szokványosnak látszik. Apját munkaszolgálatosként hurcolták a frontra, ahol éheztették és halálra kínozták.
Édesanyját a fasiszták hurcolták el, de ő visszatért a haláltáborból és újból férjhez
ment. A kilencéves fiú a gettóban vészelte át a nyilasuralmat; koplalt, fázott és
nem talált különösebb gyönyörűséget abban, hogy büszkén vagy bármiképp viselje zsidó sorsát, lelke mélyén talán még azonosult is üldözőivel. A gettó kiszolgáltatott népe öregekből és betegekből állt, az ellenállásra képes fiatalját már régen a
frontra vitték. Az idősebbek önként vagy kényszerből, de egész életüket gettókban töltötték és egy túlvilági üdvösség reményében letargikus egykedvűséggel
fogadták el az evilági irtózatot. Tamás nem ítélte meg őket, de szemében éles
fény volt a részvét, nem azonosulhatott velük.
A háború, az ostrom és az üldöztetés emlékei később képzetekké, mi több,
kényszerképzetekké váltak; elbeszélésük és felidézésük mindent kitöltő életcélnak
tetszett, a borzalom költői átlényegítése már-már benső felszabadulással kecsegtetett.
Simon Tamás, amikor 1952-ben megismertem, jobbára csak olyan emberekkel érintkezett, akik hasonló élmények terhét hurcolták és a gyógyulást is hasonló
ambivalenciával keresték. Sohasem fejezte be a gimnáziumot, nem volt hozzá
1

Simon Tamás : Don Juan. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957.
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sem kedve, sem ideje. Egy ellenszenves tanár gyapjúruhájának meggyújtása miatt
kizárták az ország összes tanintézeteiből, a határozatot egykedvű lemondással
vette tudomásul. Felleghajtó köpenyt öltött, kéthetenként borotválkozott, versei
és drámatöredéke kéziratát lobogtatva írószövetségi tagságért folyamodott és
megszöktetett egy tizenhatesztendős gimnazista költőnőt. A de facto házaspárt a
szülők felkérésére a rendőrség körözte. Simon álszakáit öltött, felesége parókát,
egy római parti csónakházban laktak és verseket írtak napszámra. A szemfüles
nyomozók végül is rájuk akadtak és a házasságot rendőrségi segédlettel nyomban
törvényesítették. A fiatal pár tisztesebb lakás híján egy gellérthegyi barlangba
költözött. Odahordták bútoraikat: két tábori ágyat, és egy barokk íróasztalt, a
bejáratot helyettesítő sziklára az ifjú férj névtáblát erősített: Simon Tamás és
Kemenes Inez, költők.
Simon Tamás ebben a barlangban látott Don Juan-jának átírásához, az első,
prózai változatból Heltai Jenő tanácsára verses színművet formált. A barlangból
járt az irodalmi lapok szerkesztőinek nyakára, sakkversenyekre, szerzői estekre, a
barlangban rendezett hetedhét országra szóló mulatságokat, amelyek lármája a
népművelési minisztériumig és a legfelsőbb ügyészségig is elhallatszott. Végül az
ügyészség szerzett nekik lakást, illetve egy sötét és fürdőszoba nélküli odút a
Leonardo da Vinci utcában. Otthonuk volt már, Inez első gyermekét várta, de a
szerzői jogdíjak csak nem futottak be. Tamás a házmesterek szakszervezeténél
kapott könyvtárosi állást, ahol a tagság természetesen nem olvasott. A betűéhes
költő könnyen segített magán, a könyvtár forgalmának fellendítése helyett hazacipelte a könyveket, majd lemondott tisztségéről, elhatározta, hogy az irodalomnak és az irodalomból fog élni.
Versei a szerkesztőségekben terpeszkedő, lipótvárosi polgárokból marxistává
vedlett írásszakértőknek nem kellettek, csak Heltai Jenő és egy különös körülmények között kialakult barátság folyamán, Erdélyi József bíztatták, Képes Géza
is segítette a Rádiónál, amíg ott volt. Életében három-négy verse láthatott
nyomdafestéket: a Szabad Ifjúság és az Új Hang közölt néhányat. Az Irodalmi
Újság többszörös drótsövényén nem sikerült átvergődnie. Költeményeit ciklusokban írta, kéziratok helyett összefűzött kötetet vágott e szempontok fogságában vergődő szerkesztők asztalára. A cikluscímek még pártfogóit is elrettentették. A „Körút dalai” és a „Gettó énekei”, noha kisebb súrlódási felületet mutat210

tak, mint a hízelgő vagy leleplező költészet ez időben megjelent példái, veszélyesebb tabukat érintettek, mint amazok.
Simon egyébként nem volt eredeti költő, verseiből bajos lenne egy jó kötetre
valót összeállítani. Korán kezdett olvasni és túl sok nyelven: Heine hetykeségét és
Heltai báját, Morgenstern rémálmait és Bialik kétségbeesését sohasem ötvözte
elemeire-bonthatatlan egyéni stílussá. Legjobb költeményeiből is kölcsönzött
sorok kandikálnak, hiába volt a látomás sajátja, a világirodalom és kivált a XIX.
század mankóira támaszkodott. Anakronisztikus költői modorát könnyedén
értékesíthette volna, ha politikai versek írására szánja magát és nem lelkiismereti
kétségek tartották vissza, az állásfoglalás iránti irtózatát nem tudta legyőzni. Politikai elveit, ha voltak, stíluskritikájával fejezte ki. Nemegyszer a napilapokban
megdicsőült szerzők füle hallatára bizonyította, hogy a becsületes szándékkal
írott reformista vagy akár forradalmi politikai versek éppen olyan silány anyagból
szövődtek, mint hízelgő elődeik. Simon Tamás, ha életben marad és megöregszik, a magyar költészet hadtápterületén húzódhatott volna meg, bár maga azt
hajtogatta, hogy ha huszonegy éves koráig nem ismerik el a legnagyobb magyar
költőnek, nem lesz miért élnie. A fiatalságával és magányával magyarázható
egetverésre egy mentsége volt; műfordításainak hűsége és hajlékonysága valóban
a legnagyobbak társaságába emelhette volna. Büszke volt és hiú, semmit sem
vetett úgy meg, mint a kínálkozást. Abban a korban, amely a költőket vélt vagy
igaz kötelességek vállalására kényszerítette, Simon Tamás úgy vállalt egy magasabb rendű költői hivatást, hogy kötelességéről, amíg erre hatalmi szó vagy a
közvélemény kényszerítette, nem vett tudomást.
Nyilvánvaló szkizofréniája volt, de betegségét ismerte, és ha kellett, féken tartotta, a Don Juan-ban még költői kifejezéséhez is eljutott:

Gyilkos kísértet jár vissza: a múlt.
Ó, mily átok! a legnagyobb talán,
Ha egy emberbe két lélek szorult.

Az újabban hárshegyi idegszanatóriumnak nevezett elmegyógyintézet csendes
osztályán, egy orvosoktól és betegektől egyaránt kímélt szoba magányában fejezte be a Don Juan utolsó ránk maradt változatát. Nem ő volt az egyetlen magyar
költő, aki akkoriban az elmegyógyintézet üvegházi világában keresett és talált
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alkotó nyugalmat, amikor a világ a bolondját járta, a bolondok háza egészséges
elmét őrizhetett.
Micsoda eszeveszett bátorság késztette a húszéves költőt arra, hogy Tirso de
Molina, Moliére, Byron és isten tudja még hány nagy költő után, a szokványos
Don Juan történet részleteit másolva, erről a tárgyról írjon? Mivé válhatott e
téma az ő tapasztalatlan kezén? Megérett-e egyensúlyérzéke, megerősödött-e
önfegyelme, egyéniséggé döngölték-e a fejjel megrohamozott falak?
Simon Tamás az előadás legkisebb reménye nélkül írta meg darabjának első,
prózai változatát és mire a dráma verssé vált benne, a megjelentetés reményéről is
lemondott. A jelen állapotában százhatvan oldalnyi színmű előadásra alkalmatlan, bár részletei kiváló drámai érzékről, a színpadi technika és színészi játék nem
mindennapi ismeretéről tanúskodnak. A csúfolkodóan romantikus, páros rímelésű, érzelmi tetőpontokon jambusba szökellő dráma olvasmányemlékek meg nem
emésztett maradványait tárja fel.

A főhős első felvonásbeli monológja:
Ismerjük már e föld s az ég csodáit,
S éppoly hülyék maradtunk mostanáig,
Mint apáink e barbár földeken,
Kik élni tudtak csak, – jól élni nem ...
Goethe Faustjának nyitómonológjára üt:
Durchaus studiert mit heissem Bemühn,
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug, als wfe zuvor;

Talán nem is rejtett, nem is szégyenlett hasonlatossággal. Ugyanebben a felvonásban másik négy sor a középkori héber elégiák, különösen a spanyolországi
száműzetéséből Cion-ba vágyó Hálévi hangját idézi:

A mi Hazánk testét sakálok tépik;
A mi népünket szétszórta a szél;
A mi erőnk falat csak másnak épít;
A mi nyelvünk csak bennünk él, ha él.

Heltai Jenő verses játékainak tiszta rímeit éppen úgy kihallhatjuk ebből a
drámai költeményből, mint Szabó Lőrinc életfilozófiájának dörömbölését, amelyet egyébiránt megvetett.
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Eklekticizmusára azonban mentséget ad, hogy ha rokoncsillagok jegyében fogant is, a mű Simon Tamásé, ha kitaposott ösvények keresztezik is koncepcióját,
a mi korunk kínjait és válságát foglalja magába. Ennek a Don Juan drámának a
hőse ugyanis nem a legendáshírű szevillai nemes úr, hanem egy apától származó
féltestvére, a szevillai gettóban élő zsidó orvos fia. A fiatalember kitömni készül
atyái önként vállalt, de kívülről is körülsáncolt börtönéből:

Ima ... Csak Őt, csak Őt dicsérjem váltig,
Mert szabad volt dicsérnem mostanáig ...,
Dicsérd, dicsérd, és Ő mit ad neked?
Görnyedt hátat, rabszolga életet.
E szolga nép nyomorék istenét
Tovább miért, miért imádja még?

Az igazi Don Juan hirtelen halálának híre alkalmat ad a fiatal zsidónak, Dávidnak, hogy közösséget változtasson. Arcának vonásai elhitetik, hogy Don Juan
visszatért és a zsidófiú, elnyomóival azonosulván, végre azt az életet élheti, amelyet a sajátjának hisz:

Szeretni minden szerelmes helyett!
Végigkóstolni a föld minden ízét!
Fellobbantani milliók tüzét!
Végigszenvedni százezrek szerelmét.
És végigélni ezrek életét!

A donjuani kalandok, amelyek rendszerint az ördögi hedonizmust kárhoztatták vagy a korabeli erkölcsök tarthatatlanságát példázták, a zsidó Don Juan történetében a közösségi terheket elutasító egyéniség kiteljesítését szolgálják. A
nemesi hős, bármily vakmerő tettre vállalkozott is, csak saját únott környezetének mutathatott csipiszt, és ha a bohó férjek eszén túljárt, csak egyéni ügyességét
bizonyíthatta, a zsidó fiú népének elnyomóin állt bosszút, ha nemes úr képében
ágyukba furakodott, A zsidó tudomány és gondolat kisebbségi helyzetben természetes felsőbbrendűségi tudatát elutasítja ugyan, de helyében karddal és szerelmi
hódításaival igazolja fajtájának evilági egyenrangúságét. E Don Juan legendája
végső soron Ruy Blas sorsának tanulságával szolgál.
A hős büszke magányát csak sikerének tetőfokán viselheti el, az elhagyott és
megvetett közösség vonzása az elkeseredés óráiban ellenállhatatlan. A szertelen213

sége miatt bajbajutott Don Juan ismét Dáviddá vedlenék, hogy megmentse testvéreit a gettót fenyegető csőcseléktől, azt a szerelmet, amelyben ő válik védtelenné, népében találja meg, de a hajdani társak inkább vállalják sorsukat, sem hogy
az ő kardjára bízzák magukat:

Hitehagyottat nem segítek!
Ki elmegy közülünk, mind áruló;
S gyáván szolgálja ellenségeinket
Minden népétől elpártolt zsidó.

Dávid kívánságai teljesültek, kísérlete sikerült. Leszámolnivalója csak önön
természetével maradt, de kétlelkű maga-magát nem képes megváltoztatni. A
zsidófiú, Don Juanként és Don Juan helyett, a győzelem tudatával száll pokolra.
„Önmagából – állapítja meg Hegedűs Gézának a drámához írt előszava – kétféleképpen léphet ki az ember: vagy hazudik, vagy öngyilkos lesz. Don Juan ebben a drámai költeményben egy egész életet hazudik magának, Simon Tamás
halála pedig legalábbis nagyon hasonlít az öngyilkossághoz”. A rendszer, amely
másokat arra kényszerített, hogy egy egész életet hazudjanak maguknak, Simon
Tamásnak csak a második alternatívát hagyta meg.
1956 március huszonhatodikán hunyt el, ez a halál azonban csak hasonlít az
öngyilkossághoz. A kiadók és színházak szerény előlegei ekkor már elfogytak, az
Irodalmi Alap a költőt nem találta tőkebefektetésre érdemesnek. Tamás jobb
híján otthon ült, felesége havi négyszáz forintos bérért kosarat font egy szövetkezetben. A tehetősebb barátok hirtelen irritálónak találták a sarokba szorított ember viselkedését; jó ürügy volt arra, hogy elhagyják. Az SZTK orvos csak altatókat rendelhetett ingyen recepten, táplálékot nem. Tamás, ha éppen nem írt,
szevenálos önkívületbe menekült gyomrának követelődzése elől. Egyre nagyobb
adagokra volt szüksége és reggelenként egyre későbben ébredt fel. Józan óráiban
azonban újabb drámák terveiről beszélt. Vidám volt, és életében először szerény
is. Akik ismerték tanúsíthatják, hogy bár a halál gondolatával mindig játszott, az
öngyilkossághoz szükséges hirtelen impulzus hiányzott belőle.
A boncolási jegyzőkönyv teljes legyöngülést és ráadásul lappangó tüdőgyulladást állapított meg. Az orvosszakértők véleménye szerint a testben talált szevenál
mennyisége jól táplált és egészséges emberrel nem végezhetett volna.
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Miért szépítsük a véget? Simon Tamás a szó legszorosabb értelmében
éhenhalt.

MÁRTON LÁSZLÓ
EGY AKADÉMIÁS VÁROSBAN
– A leideni találkozóról –
„HOLLANDIÁNAK Leida nevű akadémiás városában egy magyar deák...”
kezdi egyik anekdotáját a Nagyenyedi Demokritusban Hermányi Dienes József,
odavaló főpásztor és vidám tudós ember. 1759-ben jegyezte le, másik háromszázöt történet mellé. De ezzel a mondattal kezdhette volna tréfáját száz év előtt
is, a tizenhetedik század derekán, sőt, akkor lett volna csak igazán találó indítás.
Volt idő, amidőn a leideni diákok közel egyharmada Magyarországról, nagyobbára a fejedelmi Erdélyből került ki. Itt tartotta meg idén nemzetközi magyar
találkozóját a Hollandiában működő Mikes Kelemen Kör. Régi menekültek
alapították az egyesületet, amely kicsiben úgy, mint hajdan a velencei szenátus
nagyban, kiváló friss erők, ezúttal fiatal menekültek meghívásával egészíti ki
magát. Tavaly Doorn volt hasonló baráti torna színhelye, a szintén magyar emlékektől édes Utrecht közelében.
Mintegy félszáz fiatalember gyűlt össze nyolc országból, egy hétre. Hazájuk
elevenedik meg ilyenkor, akárhol találkoznak, norvég sítelepen, hollandiai vízi
kastélyban, német várban vagy olasz hegyi üdülőn. „Senkise viheti magával hazáját a cipősarkán” — mondta megvetéssel Danton a francia mágnás menekültekről; a cipősarkon csakugyan nem, de a szívben, a nyelven igen, amint röviddel
Danton halála után is kiderült, hiszen a Konvent uralmától Napóleon bukásáig,
jó húsz esztendőn át emigrációba húzódott a francia irodalom színe-java, idegen
földeken fordított új lapra a szellemük: a Romantikára. A szétszórt magyar fiatalság évente háromszor-négyszer e gyülekezőkön veszi számba változó gondjait
s elütő színeződését. Mert hiszen a menedékadó ország szokásai, törvényei, előítéletei, csókjai és ütései mégis csak „lefestenek” a legényekre; mulatságos, hogy
pár év után az öltözetről, hanghordozásból és tartásból milyen könnyű kitalálni
négy-öt diskuráló s egyformán bősz magyarról: melyik a „francia”, melyik a „német”, melyik a „skandináv”, melyik az „angol”, melyik az „amerikai”. Számolni
215

kell apróbb-nagyobb válságokkal, keserűséggel, lázadozással s néhány elhullással,
mégis bizonyos, hogy 1956 menekültjei jobban boldogulnak végzet-adta két
hazájukkal, szívükben az anyafölddel, cipősarkukon ezzel vagy azzal az újjal,
mint őseik a Világosra következő évek alatt.
Több okból.
Sokkal fiatalabbak amazoknál; könnyen és elevenen mozognak, az idegen nép
és idegen föld még pezsdítő ajándék szénsavas lelkűknek. S a világ is többet tud
velük kezdeni, nyájasabb és nyíltabb, mint száz év előtt, sokkal jobban tudja – s
nemcsak az értelmével, hanem minden idegrostjával –, hogy miről van szó, hiszen a befogadók, hiszen az egész emberiség sorsa is bizonytalan, a nyugati vagy
észak-amerikai menedéknyújtók is maholnap ugyanolyan emigránsok a földönfutást, szökéseket, pusztulást gyártó huszadik századi történelemben, akárcsak a
magyar ifjú, akinek immár két nyelv szálai: igen-nem, yes-no közt kell hogy járjon, új életet szőve az elméje. S a mai fiatal menekültek, szemben bújdosó őseikkel, Nyugaton idősebb eligazítókra leltek, az idegen élet megviselt és edzett,
fanyar és szívós veteránjaira. Rendszerint őket szokták megkérni vitaindítónak e
találkozókon. Ők fecskendeznek józan és kijózanító szemléletet az ábrándjaikba.
Vagy éppen megfordítva. Olykor a fiatalok könyörtelen szembenézése a valósággal riasztja a valóságra a nemzedéknyivel öregebb ködlovagokat, múlton merengőket, régi dicsőségen rágódókat. Ha valahol, e találkozókon lesz a porhanyómálló emigrációból két hazát hordozó és vállaló, szívós diaszpóra, hogy Kerényi
Károly megragadó, költői hasonlatával éljek. Ezeken tart lépést magyar és európai mivoltával, a magyar és európai helyzethez mérve egyaránt változó problémáival a holland-magyar, angol-magyar, belga-magyar, francia- magyar, svédmagyar, osztrák-magyar ifjú. Említek egy példát. A jelek szerint 1959 volt átmenetileg az utolsó esztendő, amikor nyilvános vitákra kívánkozott ki az 1956-os
forradalom, amikor kerékasztalnál próbálták tisztázni az eredetét, különböző
elemeit, egyetemes társadalomtörténeti jelentőségét idegen népek szemével,
eszméltető jelentését magyar szemmel, a külföld mulasztásait, a magyarok tévedéseit s tovább vihető örökségét, amelynek Magyarországon a bebörtönzött Bibó
István, idegenben a nemrég tragikusan elhunyt Zádor István volt a legjózanabb
számba vevője. Leidenben is, másutt is az volt a benyomásom, hogy homályos,
de a történelem során gyakran bevált, közös ösztönnel a csodálatos év lehúzódik
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telelésre a szívekbe, másfajta kérdések, gondok inkább védő, semmint ártó hótakarója alá. Bízzunk az efféle ösztönben, amely titkos átvitellel, jeladások és üzenetváltások nélkül is nyilván összeműködik a kibocsátó nép: az otthon maradottak magatartásával. Négy esztendő, úgy látszik, olyan távlat, amely egyszerre túl
kicsi és túl nagy, hogy négy-öt, negyvenötven magyar összehajoljon tűnődő tisztázásra. Velünk van a forradalom, velünk vannak Bibó és Zádor írásai s talán
köztünk él az a fiatal ember, aki a neki tetsző órában mesterien elkészíti az 1956os forradalom világpolitikai és magyar mérlegét.
Magam ezúttal megint tapasztaltam, hogy mennyire lepergett a fiatalokról a
bárdolatlan ítéletekre kapató gondolkodásmód, a legfogékonyabb éveikre rontó
sztálinizmus. Vitaindító előadásom a politikai és társadalmi romantika eltorzult
örökségével foglalkozott, a nemzet- és népszabadító, világmegváltó apostoli hit
balsorsával Rousseautól napjainkig. Ha zárt filozófiai iskola nem is, egész sereg
ragyogó elme kérdi független egyetértésben Harvardtól Oxfordon és Párison át a
jeruzsálemi egyetemig, hogy Úristen, mi történt az utolsó százötven évben, mi
lett a jószándékkal, annyi nemes akarattal, miképp végződött az új Aranykorért
szenvedő, fáradó, olykor vértanú igyekezet totalitárius demokráciában, demokratikus centralizmusban, nevezzük ahogy akarjuk, szóval olyan boldogító rendszerben, amelynek már csak a hatalmi eszköz szent és semmi az eredeti cél: a láncaitól megszabadított ember. Vértelen, víg csatatérré alakult át a szoba a leideni vízi
kastélyban, amint a fiatalok – tudtukon kívül nálam jóval nagyobbakat bírálva –
finom érzékkel az árnyalások s a dolgok lappangó, sokoldalú értelme iránt, pontosabb fogalmazást, óvatosabb ítéletet kívántak, ezzel is tanúskodva, hogy nem
akarnak sommásan bánni sem a múlttal, sem életünk szorongató problémáival s
nem hajlandók dialektikus angyalokra és ördögökre osztani a múlt század vitatható mestereit. „Szabadgondolkodók” eszmecseréje volt ez a vita, a szónak nem
dogmatikus, hanem módszertani értelmében, a messianisztikus politikai romantika eltorzulásairól.
A TALÁLKOZÓ első napját a századik halálévfordulón gróf Széchenyi Istvánnak szentelték. Nem szónokias emlékének, hanem e bonyolult lángelme néhány problémájának. Iványi Grünwald Béla, a Londonban élő történettudós,
Széchenyi legjobb ismerője indította el a megbeszélést, amely különösen apa és
fiú: Ferenc és István viszonyáról, e viszonyból fakadó bűntudatról és feszültsé217

gekről, Széchenyi szabadon válogató, szintetikus gondolkodásáról, nyugati mintaképeit is bíráló, mély emberiességéről s a Döblingből irányított, titkos felvilágosító munkáról tárt fel, több évtizedes kutatásokra támaszkodva, új tudnivalókat. S arról, hogy Széchenyiben van egy alaposan elhanyagolt, hatalmas írónk. A
következő nap Kerényi Károly, a világhírű hellenista nagyvonalúan felépített
önéletrajzi keretben foglalkozott az újfajta magyarságtudattal, e tudat kialakulására döntő harmincas években, amikor legjobb íróbarátai: Németh László és
Szerb Antal pislákoló fényű szellemi szigetekre szorultak, ő pedig görög földön
felfedezte ősi életüknek a magyar parasztsággal rokon gyökereit. Előadásához – a
lélek logikájával – a találkozó záró előadása kapcsolódott legjobban, Szabó Zoltáné a népi írókról, gondosan szerkesztett, bő szemelvényekkel, amelyekből nemcsak a forrongó népi magyarságtudat bontakozott ki, hanem a papíron végrehajtott demokratikus, eszmei új honfoglalás is a fiatal Erdélyi József, Erdei Ferenc,
Féja Géza, Kis Lajos, Kodolányi János, Kovács Imre, Németh László, Veres
Péter írásaiban, Illyés Gyulával és Tamási Áronnal a végső, költői szó jogán.
Megindító hatásuk még ma, közel egy emberöltő után s a jámbor Leidenben is
felkavarta a hallgatókat; ha valamiben, az ilyen hosszantartó hullámverésben
rejlik egy nép szavakká nem önthető, pusztíthatatlan élete, egyetértése, frigykötése öregek s ifjak közt. A régi menekültek közép-nemzedéke is állított két vitaindítót. Kibédi Varga Áron, az amsterdami protestáns egyetem francia lektora a
magyar versalkatot vizsgálva általában a vers tovasikló lényegét próbálta megragadni elegánsan kezelt, közvetlen hangú tudással. Bikich Gábor hitújításkori és
barokk nyelvünk szenvedélyes búvára és szerelmese a külföldi magyarság nyelvromlásával foglalkozott s az idegenben és Magyarországon most írt művek összevetése után óvatosan bizakodó eredményekre jutott. Leidenbe várták Veress
Sándort, a Bernben élő nagy magyar zeneszerzőt is, ő azonban, magas lázzal
ágyhoz verve, kénytelen volt táviratilag lemondani. A viták után, egyik este lepergették Márton László angol segítséggel, Angliában készült két rövid filmjét;
az egyik, amelyet Vas Róberttel írt, egy magyar menekült első londoni napjáról
szól, a másik a halálos ítélet ellen. Wilde híres readingi balladájából kiindulva,
angol diáktársával írta e másodikat. Ugyancsak a viták után, mintegy vizsgajutalom gyanánt, került sor a Fából faragott királyfi lemezfölvételének a meghallgatására. Három festő: az Amsterdamban már régebben megtelepült s intellektuáli218

san is erősen felkészült Flór Ede s az Angliában élő Herpay Zoltán és Kaposi
Ödön – két friss menekült – mutatta be válogatott képeit az előadó teremben;
tárlatnyitásukon holland újságírók és leideni vendégek is részt vettek.
ÉS VOLT két irodalmi est, a vendégek rögtönzött bevetésével. Félig tréfából,
félig megszeppenve, inkább tréfából, mint megszeppenve azt mondtam egyszer a
forradalom után, hogy húszezer író Nyugatra tart. Legalább harminc-negyven
vérbeli van köztük.
Beszéljünk magyarul. Érzelgős kontárok árvalányhajas mezei csokrokat kötözgetnek, palotának beillő házat vásárolnak szemfüles, műkedvelő kiadók. S a
másik végleten vannak, akik megpróbálják angolul, franciául vagy németül kiárusítani sekélyes, silány világpolgári kacatjukat. De van egy harmadik igazság is, a
legfontosabb, az egyetlen, ami számít. A két leideni estet ma nem tudták volna
megtartani Magyarországon. Tehetségből persze futotta volna bőven; a kétszeresére is. De ki mert volna ilyen komoran beszélni? Ennyire a tárgyhoz szólni? A
tárgyhoz, amely a világ.
Csak lelkileg elpetyhüdő rabok nyugszanak bele az embertelen sorsba. Minek
elfogadni az életet úgy, amint van, ha közben százmillió áldozatot követel az
elmebajos század? S ha – például – a Hold felszántása közben űrközi
senkiföldjének nyilvánítják a magyar ember számára Kolozsvárt? A fiatalok lázadása: erkölcsi robbanás, az Isten által akart másfajta élet komor, de csüggedetlen
jeladása. Nem elég nekik a szaporodó mosógép Nyugaton, a szaporodó műhold
Keleten. Ezért komorak. Párisban is, Moszkvában is, Budapesten is, Leidenben
is tudják az írók – már akik méltók e nehéz rangra –, hogy nemcsak kenyérrel
élünk. Párisban és Leidenben ki is tudják mondani, annyiszor, ahányszor akarják
s akármilyen keményen. Langyos istentelenséggel, hangoskodó sexiséggel és
csalóka társadalmi biztonsággal maguk körül, huligánok ricsaja, motorbiciklik
puffogása, jóléti hivatalok vezényszavai közt azért írnak, hogy beteljesedjék Rilke
gyönyörű záró sora az Apollo szonettben:
Változtasd meg éltedet!

CS.
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MÉRLEGE
BEVÉTEL:
Áthozat az előző évről
DM
Előfizetés és eladásból
DM
Az Új Látóhatár Baráti Társa- DM
sága tagjainak hozzájárulása
KIADÁS:
Nyomdaköltség
DM
Portó
DM
Irodafelszerelés
DM
Telefon
DM
Irodabér
DM
Személyi kiadás
DM
Egyéb
DM
Átvitel az 1960/5. szám költségeire

1959. augusztus 1 — 1960. augusztus 1.
1.205.92
17.315.95
1.788.90

13.457.90
1.757.35
770.16
246.48
1.200.—
520.—
68.03

DM

20.310.77

DM
DM

18.019.92
2.290.85

Mérlegünk szerint az előfizetésekből és eladásokból eredő bevételünk az előző
évihez képest 5.893.51 DM-mel szaporodott. A nyomdai árak emelkedése s a 96
oldalas terjedelemre való áttérés azonban ezt az összeget majdnem egészében
felemésztette. Ugyanakkor azonban még közel 4.000 DM kintlévőség van hátralékos előfizetőinknél, akiket ezúttal is felkérünk hátralékuk sürgős rendezésére.
Mindazoknak viszont, akik pontos előfizetésükkel, anyagi támogatásukkal vagy
önzetlen munkájukkal segítségünkre voltak, hálás köszönetét mondunk, mert az
ö bizalmuk és támogatásuk nélkül a mi igyekezetünk hiábavaló lenne.

A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL
LEVELEK
KAVICSOS FÖLD
Az Új Látóhatár legutóbbi számának árát elküldtem a New York-i kiadóhivatalba, mivel én németül nem tudok se írni, se olvasni, de még angolul sem, pedig
hosszú évek óta itt vagyok Kanadában. Én faluról jöttem, ott voltam „falukutató”
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a húszas évek elején. Nem járhattam ki az iskolát, mert a grófi rendszerben a
falusi népnek nem volt ez megengedve. Elég volt, ha a nevét oda tudta írni a
váltó és az aratási szerződés alá, de ha sztrájkba léptek, ott voltak a zsandárok.
A mi falunkban egyik oldalon Gróf Tisza Istváné volt 4000 kat. hold, a falu
másik végén pedig a herceg Odescalchi Gyuláé. Ezekből, kivált az utóbbiból
reméltük a földreform megvalósítását. Három évig utazgattunk az ügyben, én
meg egy barátom. A járásbíróság kiszállt a helyszínre, tárgyalta az ügyet. Nagy
reménnyel volt a nép. A képviselőválasztáson teli torokkal ígérték a földet és
telekhelyeket. Három év teltével Szatmár megye főispánja a szemembe mondta:
maguk félrevezették a közigazgatást s nem jogosak semmire.
1925 tavaszán elmentem a jegyző úrhoz: tessék megírni az útlevelem.
Egy hónap elteltével már itt is voltam Kanadában, azóta is itt vagyok, itt is
húzzák rám a kavicsos földet. De elmúlt ez már, mint a tavalyi hó.
Ha nekünk nem lett földreform, nekik se.

St. Catherine, Kanada

Tamás László

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR CALGARYBAN
Ahova én az Új Látóhatárt eljuttattam és eljuttatom, még ott is leginkább a
jobboldali lapokat járatják, azokból merítik kétségbeejtően elmaradt és sokszor
káros nézeteiket. Sok teendő lenne itt, de ami késik, nem múlik. Előbb-utóbb
csak felrázom ezt a kis társaságot. Irodalom és művészet terén már egészségesebb
a szellem. Lassan rendszeres előadások bontakoznak ki. Nyáron vers- és novella
felolvasó kirándulások vannak. Az Új Látóhatár, melynek cikkeit rendszeresen
megvitatjuk, ma Calgaryban több ház asztalán megtalálható, mint az összes irodalmi lap együttvéve. A vélemények kialakításában is határozott szerepet játszik,
s egy- egy vita során örömmel ismerem fel az érvelő mondataiban az Új Látóhatár egy cikkének szellemét s ilyenkor boldog vagyok, mert úgy érzem, ha nem is
sokat, a jelen lehetőségek között mégis teszek valamit azért, amiért mindannyian
dolgozunk.

Calgary, Kanada

S. F.
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A NAGY IMRE INTÉZET
felkéri az Új Látóhatár olvasóit, hogy szíveskedjenek eljuttatni az Intézetbe a
magyar forradalomra és általában Magyarországra vonatkozó, birtokukban lévő
dokumentációs anyagokat (eredeti iratok, hazai és külföldi folyóiratok, újságpéldányok, lapkivágások, plakátok, röplapok, felhívások, fényképek, stb.). Az Intézet célja, hogy ezeket a dokumentumokat eredetiben, vagy fényképmásolatban a
tudományos kutatás és a jövendő számára megőrizze; minden beküldött dokumentumot a tulajdonos kívánságára visszaküld. Cím: Institut Imre Nagy de
Sciences Politiques, 467 Ave. Brugmann, Bruxelles
HAMAROSAN MEGJELENIK
Bibó István
HARMADIK ÚT
című könyve a MAGYAR KÖNYVES CÉH kiadásában.
A 300 oldalas kötet a jeles magyar gondolkodó következő politikai és történeti tanulmányait tartalmazza: A magyar demokrácia válsága; A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások; A keleteurópai kisállamok nyomorúsága; A
magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme; A Márciusi Front tíz
esztendeje; Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem; A zsidókérdés
Magyarországon; Forradalom után, Tervezet; Emlékirat.
A tanulmánykötetet sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Szabó Zoltán.
Bibó István könyve, az újabbkori magyar történelem fontos forrásműve és a
magyar politikai irodalom kimagasló alkotása.
A kötetet az Új Látóhatár előfizetői kiadóhivatalunktól kedvezményes áron
kaphatják. Előfizetőinknek a közeljövőben külön prospektust küldünk.
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1960.5
MAGYAR FESTŐK NEW YORKBAN
A mai legjobb amerikai festők között jelentős számban találunk magyarokat
és magyar származásúakat. Múlt tavasszal tizenkét magyar művész munkáival
ismerkedhettünk meg. Hatan New Yorkban, ketten a közvetlen környéken mutatták be gyűjteményes kiállításon alkotásaikat, míg négyen csoportos bemutatón
szerepeltek. Ha ehhez a számhoz hozzávesszük, hogy az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége által előkészítés alatt álló kiállításra eddig több
mint tíz festő és szobrász jelentette be részvételét, fogalmat alkothatunk maguknak a newyorki magyaroknak a művészeti életben való részvételéről.
Mindannyiunkban megtalálható a hajlam, hogy egy-egy magyar név hallatára
„világraszóló magyar sikerekről” áradozzunk. Segítenek nekünk ebben az amerikaiak is tiszteletreméltóan becsületes szokásukkal, amikor a magyar eredetet a
nevek mögött zárójelben feltüntetik („Hungárián”, vagy amerikai állampolgár
esetében: „Hungarian-born”). Érdekes és különös jelenség, hogy a világ tud amerikai-magyar, francia-magyar vagy akár argentin-magyar művészekről, de semmit sem tud magyarországi-magyarokról. Ahhoz, hogy valaki észrevehetővé váljék, hogy nevét és árfolyamát jegyezzék a nemzetközi börzén: el kell hagynia
Magyarországot, meg kell telepednie valahol Bécstől nyugatra vagy Buenos Aires-től északra és ott dolgoznia legalább egy évtizedig. Hiába keressük a gyűjteményes bibliográfiákban Egry, Csontváry, Medgyessy nevét. A magyar „halhatatlanok” névsora Moholy-Nagy Lászlóval kezdődik és többnyire vele is végződik. Ő az egyetlen például akiről a „Dictionary of Modern Painting” (Carlton
Lake and Robert Maillard, Tudor Publishing Co., New York, 328 old.) tud. De
az élők közül is csupán azokat jegyzik fel, akik külföldön lettek ismertté. A
„Dictionary of Abstract Painting” (Michel Seuphor, Paris Book Center, Inc.,
New York 1957, 304 old.) Moholy-Nagyon kívül még 11 magyar festőről tesz
említést. Ezek közül Barta László 1926, Kallós Pál 1950, Kolosvári Zsigmond
1926, Ney Lancelot 1923, Reth Alfréd 1905, Szemes Árpád 1925, Vaito Agatha
1949, Vasarely Vidor 1930 óta Parisban, Huszár Vilmos 1905 óta Hollandiában,
Kosice Gyula 1924 óta Argentínában, Peri László 1929 óta Berlinben, majd
Londonban él és dolgozik. Ugyanígy Amerikában a „Who's who in American
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Art” (D. B. Gilbert, R. R. Bonker Co., N.Y., 1959, 718 o.), amely 51 magyar és
magyar származású művészt tart nyilván, egyetlen 10 évnél kevesebb ideje itt élő
művészről sem tud. Az ott szereplők részben 1900 és 1940 között telepedtek le
Amerikában, vagy, mint Varga Margit itt születtek és csak nevükben őrizték meg
származásuk emlékét.
A kiállításokról szólva, mindenekelőtt a tavaly megnyílt és építészetileg is
egyedülálló élményt nyújtó Guggenheim Museum (a közelmúltban meghalt
Frank Lloyd Wright alkotása) két magyar reprezentánsa érdemel említést. Moholy-Nagy „A-l!” című képe és Hartai Simon, a „kosborszakállú festő” Cut
Emerald Eye-ja méltó képviselői hazájuknak a nagy gonddal válogatott és korunk legjobbjait bemutató gyűjteményben.
A gyűjteményes kiállítók között Moholy-Nagy barátja, a Bauhaus tanítványa,
a Massachussetts Institute of Technology tanára, Kepes György kapta a legkedvezőbb sajtóméltatásokat. A népszerű Time Magazin (1960. március 7) kiemeli
meleg, halkszavú, emberközeli ábrázolását. A Saidenberg Gallery-ben rendezett
kiállítás tanulsága szerint Kepes a „New Vision” tudományosan kísérletező, szigorú szerkesztési elveken nyugvó, a személytelenségig tárgyilagos irányzatából
melegebb, szinte már romantikus, dekoratív, sokszor keleti tájakra emlékeztető
világba érkezett. „Nem tartom szükségesnek felidézni Auschwitzot, Hiroshimát
vagy az orosz rabszolga-táborokat. Ezekkel a borzalmakkal mi nem versenyezhetünk, nem ezeket kell visszatükröznünk. Amit mi keresünk, az valami tisztának,
valami igaznak a lényege” – mondja törekvéseiről a művész.
A Babcock Gallery-ben a miskolci születésű Rátkai György képeit láthattuk.
Erőteljes színkompozíciói, ecsetkezelése Gorky késői periódusára, vagy a negyvenes évek végének De Kooning-jára emlékeztet. Legtöbb képén egy erősen
elvont központi alak helyezkedik el, emberi vagy állati (ló, kentaur) formára emlékeztetve. Ez az alak többnyire semleges háttérben található, amelyet csak az
ecsetvonások nyoma tesz változatossá. Portréi is (XXIII. János pápa velencei
pátriárka korából, Habsburg Izabella) erősen absztrahált, mitológiai mesealakokká változtatják modelljüket.
Tóbiás Gyula (Stuttman Gallery) a tér, síkok, felületek, vetülések végsőkig elvont formában való ábrázolója. Képeit önmegtartóztatóan kevés részlettel festi
meg. Egy teljesen fekete vászon az „Utazás fehérben” címűben talál ellentétére,
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jellemezvén Tóbiás törekvését, hogy a minden tárgyi elemtől kiürített kép csupán
a vászon felülete és az érzékletesen ábrázolt, szinte végtelen mélységű tér viszonyát elevenítse meg. A formák – amennyiben vannak – csupán törések, árnyékvetületek a felületen (Utazás, Tetrachord Vörösben).
Suba Miklósnak a negyvenes években festett brooklyni rajzait és neoprimitív
festményeit egy későbbi alkalommal ugyanitt láthattuk. Hétköznapi témákat, a
kisember mindennapjainak apró mozzanatait természetes bájjal eleveníti meg.
Az egri Polónyi Elemér elsősorban mozaikjaival szerzett nevet magának.
Nemrégen leplezték le a Henry Street Settlement House-ban új nagyméretű
falképét. Az Angeleski teremben bemutatott festményein is a mozaik nagyvonalúságát, kevés részletet alkalmazó formaképzését láthatjuk. Érdekesen sző be
arabeszk elemeket a kubista alapszerkezetbe. A hideg, főleg szürke, zöld és fekete
színeket használó festményeken a negyvenes évek Picassojának hatását érezzük
(Oracle).
Hecht Zoltán kiállításán (Galerie Internationale) a legmeglepőbb jelenség,
hogy képei közül szinte egyik sem mutat rokonságot a többivel, akár mindet
más-más kéznek tulajdoníthatnánk. A művész sokoldalúságát valószínűleg oktatói tevékenysége magyarázza, hiszen 1948 óta a Museum of Modern Art Centerben instruktorként működik.
Zilcer Gyula márciusra hirdetett kiállítása a Comerford Gallery-ben, sajnos,
elmaradt, helyette a szemben lévő IBM teremben Varga Margit „San Renoi utca” című festménye kárpótol az amerikai Nemzeti Nőbizottság kiállításán.
Aki pedig vette magának a fáradtságot, hogy a Yorkville-i „Szegény Ember
Galériájába” (Poorman's) a 75-ös utca legkeletibb végére kigyalogoljon, igen
nemzetközi társaságban a magyar Rákóczi néhány vázlatával találkozhatott.
A városon kívül két magas színvonalú magyar bemutató egészítette még ki a
fentieket. Domján József – aki az 1957-es Kennedy Gallery-beli sikere óta a
befutottak közé számit – River Edge, N. J.-ben, Nónai Pál pedig a Silvermine
Artisl Guildben (Norwalk, Conn.) állított ki. Domján anyagának nagy részét
newyorki tárlatairól ismertük, Nónai kitűnő művészetével azonban most találkoztunk először. Átütő sikerére minden tekintetben rászolgált és ezért nagy
örömmel fogjuk néhány képét viszontlátni az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége kiállításán. A bemutatót most készítik elő és a már említette225

ken kívül Dávid Lajos, Dór László, Farkas Károly, Kelemen Emil, Lőkös István,
Tar László és Zugor Sándor festők és Ősze András szobrász részvétele tekinthető biztosnak. 1948 óta ez lesz az első csoportos magyar bemutató New Yorkban.

PAPP LÁSZLÓ
LEVELEK
LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ SZABÓ DEZSŐRŐL
Szabó Dezsőről szóló tanulmányának második részében (Új Látóhatár, 1960.
júl. aug.-i szám) Gombos Gyula megemlíti, hogy az írónak, párisi útjához, értékesítenie kellett mindenét, amije volt: „eladja nagyszerű könyvtárát s a Lantos
könyvkiadóval szerződést ír alá, melyben háromezer pengőért örök áron átengedi
összes műveinek a kiadási jogát.” Majd néhány sor után, a következő bekezdésben hozzáteszi: „Párisi tartózkodásáról, mint általában külföldi útjairól, nem
sokat tudunk.”
Életrajzi adatok dolgában vészes vérszegénységben szenved a magyar irodalomtörténet. Szenvedett is mindig. Aki valaha foglalkozott régmúlt vagy akár
tegnapi irodalmunk alakjaival, tudja, hogy gyakran alig van róluk több emlékünk,
megbízható anyagunk, mint mondjuk egy névtelen ridegpásztorról. Az éveket,
hónapokat, sőt napokat nagyítóval lenyomozó nyugati kutatáshoz mérve a magyar irodalomtörténet még ma is fél-nomád állapotnál tart s hiteles életrajzi adatok tekintetében csak ritkán jutott el az „írásbeliség” koráig. Kivétel Petőfi és
Ady s talán az lesz József Attila. Arany Jánossal már rosszabbul állunk, a legtöbb
íróval egészen rosszul vagy sehogy.
Erre mutat Gombos Gyula mértéktartó, igényes tanulmányának idézett két
megjegyzése is. Lesz-e mód összegyűjteni Szabó Dezső összes életadatát, megírni az orvosi ismeretekre és természettudományokra kötelező pontossággal az
életrajzát? Nagy Péter figyelemreméltó munkája Szabó Dezső indulásáról (Irodalomtörténeti Füzetek, Akadémiai kiadó, 1958) megkísérli a forrongás és készülődés esztendeinek a felvázolását, de az olvasó megint csak lépten-nyomon érzi,
mennyi homállyal, hiánnyal kell megküzdenie a szerzőnek.
Egy valószínű helyesbítéssel s két adattal talán én is hozzájárulhatok az életrajz előkészítéséhez. Gombos föltevésével szemben, Szabó Dezső olaszországi
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„kivándorlása” és nem párisi útja előtt vált meg hordozhatatlan, óriási könyvtárától. Akkor még sok pénze volt; nem szorultságában, nem szükségből cselekedett.
Gondtalan Coriolanusként akart letelepedni Genova mellé, Nerviben. (Ma is
csak tapsolni tudok a választásnak.) Jól emlékszem, mert hiszen két iskolatársammal naponta ,,segédkeztünk” az eladásnál és csomagolásnál. A segítség jórészt lábatlankodásból, bámulatból, odavetett szavainak a fölhabzsolásából állt.
Akkor láttam először Kosztolányi Dezsőt, aki szintén a vevők közt volt; szótárakat vásárolt, akkor még gyereksorban levő Ádám fiával.
Tudomásom szerint Szabó Dezső csak jóval később kötötte meg szerencsétlen szerződését a Lantos céggel. Első könyvtárának, volt neki több is, eladása s a
szerződés megkötése nem esett egybe. Jól emlékszem vajon? Íme, tessék, milyen
elemi adathiányokkal küszködünk.
Itt jegyzem meg, hogy egyik segédkező inasa, a hódmezővásárhelyi Samu János később aztán az író szemérmes és titkos kismecenása lett. Nem szeretném,
ha ez a név kimaradna Szabó Dezső jövendő életrajzaiból. Iskolatársam az egyetem elvégzése után – (Teleki Pálnak volt kedves tanítványa) – lekerült Athénbe,
mint a Külkereskedelmi Hivatal görögországi megbízottja. Már nem tudom, mit
adott el miért, gondolnám lovat mazsoláért. Szabad idejében lefordította a múlt
századi görög szabadságharcosok: a „hegyi tolvajok” dalait, ellátogatott Krétába
Arthur Evanshoz, a knossosi palota és krétai kultúra feltárójához (akkor még
nem volt olyan divatcikk az a rom, mint manapság) s fizetéséből megtakarított
annyit, hogy egy darabig hozzájárult a Ludas Mátyás Füzetek kiadási költségeihez. Szabó Dezső életművének legmulatságosabb s alighanem legmaradandóbb
részét segítette nyomdáig. Szinte fölösleges mondani, hogy az író őt is elmarta
magától. Akárhol van ma Samu János (nyilván Magyarországon), igen sok adatot
tárol a fejében Szabó Dezső- ről.
Ennyit föltételes helyesbítésül s az egyik kiegészítő adatról. A másik adat párisi útjára vonatkozik, amelyről, mint Gombos Gyula helyesen írja, nem sokat
tudunk. Én annyit, hogy a Boulevard Saint Michel legvégén lakott, közel a Csillagvizsgálóhoz. A szállodára emlékszem, a nevére azonban nem; Ígérem, hogy
legközelebb, ha Párisban járok, megnézem. Talán még a helyén áll. Szabó Dezső
délutánonként a Cluny kávéházban üldögélt, két boulevard: a Saint Michel s a
Saint Germam sarkán; az volt az ő párisi Philadelphiája. Ma is sok egyetemi és
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író ember látogatja. Többször elnéztünk az asztalához Jancsó Elemérrel, aki ma
egyetemi tanár Kolozsváron. Szidta kegyetlenül az új francia Inát; azt mondta,
hogy csaló volt Guillaume Apollinaire. Akkor már ironikus, bíráló szemmel néztem, nem úgy, mint hajdan, a gellérthegyi könyvtárszobákban. No, neked már
csak örökre Verlaine az utolsó jó költő, gondoltam magamban. Egyszer elkísértük a szállásáig s ő felinvitált a szobájába. Ott ért a meglepetés. Mennyezettől a
padlóig könyvekkel volt kitapétázva az egyik fal. Persze, hogy nem tudott leszokni a gyűjtésről, még szűkös esztendeiben sem!
Ajaj, megértem.
Végül hadd tegyek ellenvetést Gombos Gyula egyik mondatára. „Idegen földön ő is csak tanyázni és kalandozni tudott, élni nem” – írja róla.
Magyar írónak lenni az ország mai állapotában nehéz, de nem lehetetlen.
Külföldön magyar íróként élni még nehezebb, de szintén nem lehetetlen. A
száműzetés is lehet életforma, szolgálat, hivatás, csak meg kell találni tragikus
értelmét, S ebben nem segít, se egyesület, se szövetség, se párt, se fórum, se kiáltvány, csak szívünk sugallata. Ha szabad elég szerénytelenül, saját írásaimra
hivatkoznom: éppen ezt a makacs hitvallást próbálja bizonyítani, idegen életek
példáján, két tanulmányom, amely az Új Látóhatárnak ugyanebben a számában
olvasható, – ha ugyan olvasható.

Cs. Szabó László
EGY TANÚ A FORRADALOMRÓL
Úgy érzem, hogy Kovács Imre „A forradalom és tanúi” című írásával kapcsolatban (Új Látóhatár, 1959 november-december, II. évf. 6. sz.) kötelességem
néhány megjegyzést tenni. Nem állítom, hogy a forradalomban fontos szerepem
volt és „jólértesültségi” monopóliumot sem követelek magamnak. A forradalom
kezdetétől november 10-ig Veszprémben tartózkodtam, jelen voltam a veszprémi
Forradalmi Tanács megalakításánál és ennek ülésein, majd részt vettem a Veszprémi Népújság híranyagának összeállításában.
Meghökkentőnek és lehangolónak tartom, hogy olyan kitűnő és művelt elme
is, mint Kovács Imre, elhanyagolta a magyar forradalom legfontosabb eseménye-
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inek kronologikus és logikai sorrendbe állítását, vagy adatait hibás, téves, esetleg
hamis forrásokból merítette.
,,Sokan hiszik is Nyugaton – írja –, hogy az október 31-i helyzettel kiegyezett
volna a Kreml. Hruscsovék azonban a varsói egyezmény felmondását és a semlegességi nyilatkozatot, főleg pedig annak az Egyesült Nemzetektől és a nyugati
nagyhatalmaktól kért garantálását nem tűrték, ezért döntöttek a beavatkozás
mellett.”
Cikkének szövegezéséből és abból, hogy e hiedelmet egy félmondattal sem
próbálja cáfolni, sőt így folytatja „Bárhogy is volt...”, kitűnik, hogy Kovács Imre
is elmulasztotta e kérdés alaposabb megvizsgálását.
A tények azt bizonyítják, hogy előbb határozta el magát a Kreml a magyar
forradalom eltiprására és csak azután, ennek hatására mondta fel Nagy Imre a
varsói egyezményt és nyilvánította ki Magyarország semlegességét. Október 30án még úgy látszott, hogy a Kreml engedni fog, ebben Kovács Imrének van igaza. Erre vall a szovjet kormánynyilatkozat is és feltételezhető, hogy Mikoján és
Nagy Imre között ezen a napon valami megállapodás jött létre. Már másnap,
október 31-én meggondolták magukat a szovjet vezetők, mert az október 31-ről
november elsejére virradó éjszakán kezdődött meg a szovjet gyalogos és páncélos
egységek bevonulása hazánkba Záhonynál. Nagy Imre és a minisztertanács már
november elsején reggel értesült arról, hogy a szovjet kormány megszegte október 30-i ígéretét. Ezt követően jöttek létre a Kovács Imre által túl messzemenőnek tartott kormányhatározatok. Mi Veszprémben november 1-én délután értesültünk az MTI és a rádió útján a semlegesség bejelentéséről és a varsói egyezmény felmondásáról. Késő este egy magyar katonai autó érkezett Veszprémbe:
utasai elmondották, hogy Záhonyból jönnek, ahol aznap, november elsején a
kora hajnali órák óta tart a szovjet csapatok visszaözönlése.
Kovács Imre a következőket is írja: A „változó központi hatalom mellett, legtöbbször azonban ellene, ott voltak a forradalmi tanácsok, amelyek ténylegesen
kormányoztak. Követeléseik Nagy Imrét eltérítették irányától és koncepciójától,
a miniszterelnök messzebb ment, mint szabad vagy tanácsos lett volna”.
A valóságban a legtöbb forradalmi tanács (például valamennyi dunántúli megyei forradalmi tanács és a Dunántúli Nemzeti Tanács) fellépett ugyan bizonyos
követelésekkel a kormánnyal szemben, de legalábbis az október 28-i kormányát229

alakítás után, nem a kormány ellen, hanem legfeljebb néhány miniszter személye
ellen hangzottak el jogos kifogások. A veszprémi Forradalmi Tanács több ízben
beszélt telefonon a kormány egy vezető tagjával, aki fenntartás nélkül helyeselte a
tanács addigi működését. Beszélt a tanács Kossa Istvánnal is, aki Veszprém megye országgyűlési képviselője volt. Kossa a tanács titkárának a következőket telefonálta: „Maguk most már ne csináljanak több forradalmat, hanem tartsák fenn a
rendet, akkor a dolog rendben van.”
Kovács Imrének abban a megjegyzésében, hogy „október 30-a után száznyolcvan fokot fordult Nagy Imre magatartása”, megmutatkozik, hogy nemcsak
Méray értékelte hibásan Nagy Imre személyiségét és magatartását, hanem ő is.
Nagy Imre a forradalom előtt és alatt is, egészen november elseje reggeléig, a
párton belül akarta megvívni a maga harcát és a párttal együtt Moszkvát akarta a
maga oldalára állítani, hogy ezek segítségével építhesse fel az általa elképzelt
magyar szocializmust. Október 31-ig Nagy Imre hihette, hogy e tervhez megnyerheti a Szovjetunió támogatását, és ha szabad kezet nyer Moszkvától, akkor a
forradalmi tanácsok bizonyos követelésének átvételével „kifogja a szelet a vitorlából”, vagyis úrrá lehet a helyzeten, amelyben az államosítást és a Szovjetunióval
való szoros gazdasági kapcsolatokat fenntartva, az új Hazafias Népfront kormányában egy nemzetibb kommunista pártnak jelentős szerepet biztosíthat.
November elsejének reggelén Nagy Imre reményei füstbe mentek: néhány óra
alatt megbizonyosodhatott arról, hogy a szovjet kormány felrúgta az október 30-i
szerződést és támadásra készül. Amikor a helyzet reménytelensége és nemzetietlensége nyilvánvalóvá vált, elszánta magát, hogy a politikai manőverezésnek és a
pártkötelékeknek hátat fordítva ország-világ előtt kinyilvánítsa a magyarság túlnyomó többségének politikai programját. Nagy Imre nem volt tehát sem ingadozó, sem improvizáló politikus, hanem hosszú évek alatt kiforrott elképzeléseit
igyekezett reálpolitikai formába önteni, s csak mikor minden reálpolitikai tervének összeomlását látta s a reálpolitikai meggondolásoktól többé nem várt semmit, állt ki nyíltan a magyar nép minden követelése mellett.
De nemcsak Nagy Imrét érte váratlanul az október végi második szovjet beavatkozás, hanem a magyarországi kommunista rendszer „makacs, bigott, elszánt
híveit” is. Nem tudom, miért képzeli Kovács Imre, hogy ezek „mindenről tájékozódva és felkészülten várták az időt a cselekvésre”. A valóság az, hogy egy részük
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elmenekült Csehszlovákiába és máshova is, más részük meg bujkált, lapult; készülésről, szervezésről, legalábbis november elseje, előtt szó sem volt. Jellemző,
hogy az orosz parancsnokságra menekült veszprémi ávósokat az orosz katonai
parancsnok – ha jól emlékszem – október 31-én átadta a veszprémi Forradalmi
Tanácsnak, mondván, hogy ő sem ávósoknak, sem más magyarnak, nem nyújt a
magyar szervek elől menedékjogot.
Azt sem tartom valószínűnek, hogy Kádár, „mikor elismerte és dicsőítette a
forradalmat, Andropovval vagy éppenséggel Szerovval tárgyalt a puccsról”. Az
oroszok csak november másodikán kezdtek Kádárral a kormányalakításról tárgyalni, mint ahogy több tanú szerint Münnichet is csak aznap rendelte magához
a szovjet követ. Az oroszokhoz húzó kommunisták pedig nem „köszöntek le”
kormánytagságukról november 3-án, ahogy Kovács Imre állítja, hanem Nagy
Imre alakította át a kormányt és kihagyott belőle több minisztert. Az exponált
kommunista vezetők közül egyébként sokan nem mentek Szolnokra, talán nem
hívták őket, vagy nem jutottak el odáig. Szíjártó Lajos volt miniszter tudomásom
szerint mindvégig a fővárosban maradt...
Cikke elején Kovács Imre azt írja, hogy aki nem volt otthon, annak érdeklődése „arra a gazdag irodalomra van utalva, amely néhány tucat nyelven tárgyalja a
magyar forradalmat”. Nem szomorú, hogy noha a forradalom élő tanúi közül sok
ezren itt vannak Nyugaton, egy kitűnő magyar politikus, ha a forradalomról meg
akar tudni valamit, ehhez a sokszor színes és érdekes, de még többször pontatlan
és megbízhatatlan irodalomhoz kell forduljon? Itt élnek közöttünk a forradalomban fontos szerepet játszott munkástanácsoknak tagjai, diákszervezetek volt vezetői, írók, újságírók és így tovább. Hogyan lehetséges az, hogy mindmáig nem
sikerüli egy szervezetet vagy munkaközösséget, létrehozni, amely egyéni hangú
leírások és meseszerű riportok helyett összeállítaná, szárazon, óráról órára, és ha
lehet, percről percre terjedően a forradalom pontos kronológiáját? Minél tovább
halogatjuk ezt a munkát, annál nehezebben és kevésbé pontosan lehet majd elvégezni.
Boldog lennék, ha a legtekintélyesebb külföldi magyar folyóirat, az Új Látóhatár tenné meg a kezdeményező lépést.

St. Gallen

P. Sz.
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MIT KÍVÁN A TÁRSADALOM AZ ÍRÓTÓL?
Az Új Látóhatár szerkesztőségéhez intézett levelében (1960. májusjúnius, III.
évf. 3. sz.) Márton László kifogásolta, hogy Molnár György az írótól „kristálytiszta politikai erkölcsöt” követelt. Én is ezt követelem az írótól. Igaz, hogy ez
nem esztétikai mérték. Ezt nem állította senki. Ez emberi követelmény, amelyet
elvárunk tisztességes és becsületes embertársainktól. Egy mű irodalmi értékelésénél az effajta követelmények hangsúlyozása nem mindig helyénvaló, de a mai
magyar emigráns írók nemcsak ,,1'art pour l'art” írnak, de értékes politikai örökséget hordoznak és képviselnek, egy elnémított nép szavát hivatottak hallatni és
ez a kötelezettségük többre terjed ki, mint csupán írói remekművek megalkotására. Aki ír, ne csak jó író legyen, hanem erkölcsös ember is. Aminthogy azt sem
vallom, hogy „az irodalomban az irodalom számít, az irodalom és semmi más”.
Veszélyesek az olyan elvek, amelyek általános emberi erkölcsi normákat akarnak
szükségtelenné tenni. Sokan a börtönük megpróbáltatásait választottuk ezeknek
az elveknek védelmében. Hadd említsek egy példát. Faludy Györgyét, aki beérkezett író volt, amikor Recskre került. Ugyanakkor mások a dolog könnyebbik
végét választva, a Sztálin-díjig jutottak. Tudom, hogy Faludynak módjában lett
volna ugyanezt végigcsinálnia. A rabság éveiben mentek is hozzá magas rangú
ávós tisztek kecsegtető ajánlatokkal és ő is kiszabadulhatott volna korán Recskről, mint sokan mások. Faludy azonban úgy cselekedett, ahogyan ezt a társadalom egy írótól megkívánja. Vállalta elveiért a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket. Ezeket a tényeket igenis számon kell tartani, mint emberi értékeket. Meg
lehet és meg is kell említeni őket, ha egy íróról beszélünk. Persze, ez nem zárja
ki, hogy egy emberileg gyenge író is alkothat maradandó művet, de a remekmű
nem indokolja, hogy az erkölcsi vagy jellembeli fogyatékosságot elhallgassuk.
Abban sem értek egyet Márton Lászlóval, hogy „a társadalom jobban tenné,
ha a politikusoktól kérné számon bűneiket, lévén, nekik csak a politika marad, az
írókat pedig hagyja békén íróasztaluk mellett.” A pálfordulásokra legyen bűnbocsánat, ezt vallom én is, de azok az írók, akik elhagyták íróasztalukat és a politika
porondjára léptek a Sztálin-díjért vagy a jó életlehetőségekért, ne akarjanak az
irodalom védő karjaiba menekülni a kritika elől.
„A társadalmak megbocsájtók a haszonlesésből vagy butaságból elkövetett
bűnökkel szemben” – írja Márton. Nem minden rendszer és társadalom. Sok
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barátommal együtt Recskre kerültünk sokkal kisebb bűnökért egy másik társadalommal szemben... igaz, hogy nem butaságból és nem is haszonlesésből cselekedtünk.

Calgary, Kanada

Schwilglin Frigyes

MEGJELENT!
Bibó István
HARMADI K ÚT
című könyve a MAGYAR KÖNYVES CÉH kiadásában.
A 380 oldalas kötet a jeles magyar gondolkodó következő politikai és történeti tanulmányait tartalmazza: A magyar demokrácia válsága; A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások; A keleteurópai kisállamok nyomorúsága; A
magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme; A Márciusi Front tíz
esztendeje; Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem; A zsidókérdés
Magyarországon; Forradalom után, Tervezet; Emlékirat.
A tanulmánykötetet sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Szabó Zoltán.
Ára 380 oldalon, famentes papíron, főzve 6 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 5 $ vagy ennek megfelelő összeg. Külön kívánságra
vállaljuk a könyv önköltségi áron való beköttetését egészvászonban
aranycímnyomással 1 $ kötési költség beküldése ellenében.
Megrendelhető ezenkívül a KILENC KÖLTŐ
c. versantológia, amely az emigrációban élő kilenc fiatal költő (András Sándor, Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokits János, Kibédi Varga Áron, Makkai
Ádám, Máté Imre, Nyíri Éva és Tóth Z. László) válogatott költeményeit tartalmazza. Az irodalomtörténeti jelentőségű antológia ára 190 oldalon, famentes
papíron, egeszvászonkötésben 3 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 2.50 $.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek a könyvek után szállítási költséget nem
számítunk. Ösztöndíjas diákoknak – külön kérésre – négyhavi részletfizetésre
szóló fizetési könnyítést adunk.
A korlátozott példányszámra és a nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük
azokat az előfizetőinket, akik a külön küldött körlevelünkhöz mellékelt megren233

delőlapot még nem küldték be, lehetőleg minél előbb tegyék postára, hogy a
megrendelést teljesíthessük.
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1960.6
LEVÉL
A „RENDSZER ORRA” ÉS A KREMLIN
Két levélre szeretném felhívni az Új Látóhatár szerkesztőinek és igényes olvasóinak figyelmét. Mind a kettőt az emigráns sajtóban olvastam. Az egyiket a
Nemzetőr közölte 1960. június 1-i, a másikat az Irodalmi Újság szeptember 15-i
számában.
A Nemzetőr című lap Kodály Zoltán angliai útja alkalmából közli a Mesternek „még a repülőgépen” írott, ifjú feleségéhez címzett magánlevelét. A szerkesztőség még külön meg is magyarázza a jámbor olvasónak, hogy Kodály csupa
ellenállásból nősült meg másodszor és „e késői házasságával elég borsot tört a
rendszer orra alá”. E bárgyú és tiszteletlen kommentárhoz nem kívánok hozzászólni. Ez ízlés, tapintat és stílus dolga. Nézzük inkább magát a levelet:„... amiképp a felkelő nap felszívja a hajnali harmatot, úgy szárítsa fel az én szeretetem
könnyeidet. Zoltán”. Hogyan került ez a magánlevél a Nemzetőr birtokába? –
kérdezném, ha nem tudnám, hogy az ifjú feleségekhez írott leveleket általában
nem szokás az újságokhoz beküldeni. De nem kell szövegkritikai vizsgálódás
annak megállapításához sem, hogy ezeket a banális sorokat nem az ősz Mester,
hanem legfeljebb egy őszülő dilettáns írta. És a szerkesztőség ezt nem vette észre? Talán el is hinném, ha nem tudnám, hogy a szerkesztők általában szívesen
tetszelegnek a bizalmas jólértesültség látszatában. Az ilyen látszat azonban csal.
A másik levél ellen, melyet az Irodalmi újság szeptember 15-i számában olvastam sem stiláris, sem politikai értelemben különösebb kifogást nem emelhetek. E sokat sejtető, de alapjában semmit se mondó közlemény címe: „Levél Budapestről”. És ez a baj. Kétszer is figyelmesen végigolvastam, de semmiféle titkot
a hazai helyzetről nem tudtam meg. Már-már azt hittem, kár volt elolvasni, amikor szemem hirtelen megakadt egy szón s megtudtam egy titkot. Igaz, nem hazait, csak amolyan szerkesztőségit: ez a levél aligha íródott Budapesten. Ezt
egyetlen szó árulta el: Kremlin. A levél írója többek között ugyanis arról beszél,
hogy a Magyarországon vadászgató nyugati tőkések a „fehér asztal mellett
ugyanolyan kedélyesen fitymálják a State Department-t, mint a magyar partnerek a Kremlint”. Nos, Magyarországon nem fitymálják a Kremlint. Nem mintha
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rajonganának érte. Ellenkezőleg. Azonban a Kremlin elnevezés csak az angolszász nyelvterületen divatos, például Angliában, ahol az Irodalmi Újságot szerkesztik. Magyarországon a Kremlin: Kreml és még tévedésből sem Kremlin.
Hallom ugyan, hogy most odahaza valóságos angol nyelvtanulási láz van, de
mégse hinném, hogy a levél írója a Kreml angol elnevezésének megtanulásával
kezdte volna nyelvleckéjét.
Tisztelt Szerkesztőség! Töredelmesen megvallom gyengémet: szeretem a levelet, mint irodalmi műfajt. Kár, hogy az irodalmi levél már divatját veszti s helyette még idekint az emigrációban is inkább a Szabad Nép hírhedt levelezési
módszere dívik. E feletti elkeseredésem ösztökélt e sorok megírására. Gondolom, hogy az Új Látóhatár szerkesztősége egyetért velem abban, hogy talán mégis jobb lenne,, ha az emigráns lapok nem a Szabad Nép levelezői, hanem a legnagyobb magyar emigráns író, Mikes Kelemen módszerét követnék.

München

Sebestyén Miklós

KÖZLEMÉNYEK
A szerkesztőség és kiadóhivatal az Új Látóhatár minden olvasójának, előfizetőjének és munkatársának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt
kíván.
HÍREK
E számunkban két lengyel költő egy-egy művét közöljük. Stanislaw
Grochowiak a legfiatalabb költőnemzedék kimagasló tagja. 1934-ben született.
1956-ban ,,Lovag-ballada” című munkájával tűnt fel. 1957-ben „Menüett a piszkavassal” címen adott ki kötetet, 1958-ban jelent meg elbeszéléseinek gyűjteménye, „Sirató asszonyok” címen. Jónevű katolikus publicista. A „Jelenkor” című
varsói irodalmi folyóirat szerkesztőségének tagja. Zbigniew Herbert 1924-ben
született. A varsói egyetemen filozófiát tanult. Első verseskötete 1956-ban jelent
meg. Jelenleg Krakkóban él.
*
Az Új Látóhatár szerkesztősége megszakította kapcsolatát a Magyar Írók
Szövetsége Külföldön nevű szervezettel, amelyet elnöke – noha külföldön – ma236

gyarságtól, irodalomtól egyre sikeresebben függetlenített és nem kevésbé önkényes, mint önös ügyvezetésével szövetkezet jellegétől is megfosztott. Minthogy
ezt a mesterkedést többszöri kísérletünk sem hiúsíthatta meg, munkánk zavartalan továbbvitele és lelkiismeretünk tisztaságának megőrzése végett kénytelenek
voltunk kilépni. Döntésünk helyességét az azóta is folyó kilépések emelkedő
száma igazolni látszik.
Folyóiratunk e száma 88 oldalon jelent meg. Az 1960-as évfolyam 8 oldal terjedelmű tartalomjegyzékét, melyet eredetileg e számunk mellékleteként kívántunk előfizetőinknek megküldeni, rajtunk kívül álló technikai okokból csak a
jövő évi első számunkhoz mellékelhetjük. Olvasóink elnézését és szíves türelmét
kérjük.
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár 1960. szeptember-októberi számában közölt „Egy szemtanú
a forradalomról” című levélbe egy sajnálatos, értelemzavaró hiba csúszott. A 463.
oldal harmadik bekezdésének kilencedik sorában „november 31-én” helyett „október 31-én” olvasandó.
MEGJELENT!
Bibó István
HARMADIK ÚT
című könyve a MAGYAR KÖNYVES CÉH kiadásában.
A 380 oldalas kötet a jeles magyar gondolkodó következő politikai és történeti tanulmányait tartalmazza: A magyar demokrácia válsága, A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások; A keleteurópai kisállamok nyomorúsága; A
magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme; A Márciusi Front tíz
esztendeje; Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem; A zsidókérdés
Magyarországon; Forradalom után, Tervezet; Emlékirat.
A tanulmánykötetet sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Szabó Zoltán.
Ára 380 oldalon, famentes papíron, fűzve 6 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 5 $ vagy ennek megfelelő összeg. Külön kívánságra
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vállaljuk a könyv önköltségi áron való beköttetését egészvászonban arany címnyomással 1 $ kötési költség beküldése ellenében.
Megrendelhető ezenkívül a KILENC KÖLTŐ
c. versantológia, amely az emigrációban élő kilenc fiatal költő (András Sándor, Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokits János, Kibédi Varga Áron, Makkai
Ádám, Máté Imre, Nyíri Éva és Tóth Z. László) válogatott költeményeit tartalmazza. Az irodalomtörténeti jelentőségű antológia ára 190 oldalon, famentes
papíron, egeszvászonkötésben 3 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 2.50 $.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek a könyvek után szállítási költséget nem
számítunk, ösztöndíjas diákoknak – külön kérésre – négyhavi részletfizetésre
szóló fizetési könnyítést adunk.
A korlátozott példányszámra és a nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük
azokat az előfizetőinket, akik a külön küldött körlevelünkhöz mellékelt megrendelőlapot még nem küldték be, lehetőleg minél előbb tegyék postára, hogy a
megrendelést teljesíthessük.
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1961.1
LEVELEK
MARGÓJEGYZET A „ZSIDÓKÉRDÉS”-HEZ
Véletlen volt-e, szándék szülte-e, nem tudom. Tény, hogy az Új Látóhatárban szinte szoros egymásutánban több terjedelmes írás jelent meg, amely a demokrata irányzatú sajtóban általában tabunak tartott témát, a „zsidókérdés”-t
érintette. (E szót továbbra is idézőjelben kívánom használni. Pillanatnyilag, sajnos, nem találok jobb szót a fogalomra. Az Új Látóhatár szerzői e szóval sok
egymással összefüggő folyamatot írnak körül: a magyar zsidók kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét, a nem zsidó társadalom szemléletmódját a
zsidókat illetően, nem-zsidók és zsidók tényleges és látszólagos viszonyát és még
több másodrendű kérdést.) Az első ilyen közlemény a Gömbös nézeteit elemző
Zilahy-interjú volt, a második Gombos Gyula tanulmánya Szabó Dezsőről, a
harmadik Révai András két részes értekezése Bibó Istvánról, végül a negyedik
Polányi Károly esszéje a Galilei Körről.
Szinte le sem mérhető érdeme a magyar népi irodalomnak, a falukutatók
mozgalmának és a nemdogmatikus, kötetlen felfogású baloldalnak, hogy a magyar sorskérdéseket a maguk konkrét realitásában ragadja meg. Az említett tanulmányoknak általánosságban és a „zsidókérdés” tárgyalásának jellemző vonása
a probléma közeli, szinte mikroszkopikus, valóságelemző szemlélete. A szerzők
nem dolgoznak a priori elméletekkel. Nem indulnak el kidolgozott politikai tanokkal a tarsolyukban, hogy azokat alkalmazzák a magyar életre. Nem is keresnek igazolást marxi vagy más szocialista tételekhez a magyar történelemben.
Módszerük a legmaibb nyugati demokrata és szocialista irányzatok eljárásához
hasonlítható.
Évekkel ezelőtt, az akkori Látóhatárba, a francia „Economie et Humanistae"
nevű mozgalomról és azonos nevű folyóiratáról írtam. Ez az irányzat több mint
egy évtizede azt hirdeti, hogy nem a kormányok színezetén, nem a pártprogramokon, nem is a koalíciós pártcsoportosulásokon vagy a nemes lélekkel kitervelt
elméleteken múlik a francia nép sorsának javítása. A problémák sokszor helyi,
csoport vagy réteg-viszonyok függvényei. Minden orvoslásnak igazi előfeltétele
az „enquete”, a pontos ténymegállapítás és tényleírás szociográfiai és gazdasági
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leíró módszere. Több nyugati politikai párt is felismeri lassanként ezt a mai észnek szinte természetes és mégis oly kevés figyelemre méltatott követelményt. Sok
ideológiai alapokra épült párt sutba dobja doktriner alapokmányát, hagyományos
dedukcióit és kezd a valóság megismerésére törekedni. Ilyen új pártokkal elsősorban Franciaországban találkozunk, ahol a kezdeményezés elindult és az említett módszert a legkövetkezetesebben alkalmazzák. A jobboldalon ilyen De
Gaulle pártja, az UNIR és a baloldalon a PSU, a Parti Socialiste Unifie, amely az
érelmeszesedés tüneteit mutató francia szociáldemokrata párttal szemben a korszerű szocializmusra törekszik. E felismerés lassan tovább terjed a nyugat-német
szociáldemokratáktól kezdve az olasz republikánusokon keresztül az angol konzervatívokig és a nagy amerikai pártokig.
Ebben a konkrét megközelítési módszerben, amely több mint egyszerű angol
empíria, mert tudományosabb,, az igazság és a megoldás szenvedélyes kutatásában az úttörők közé sorolhatjuk a magyar népi irányzat több képviselőjét is.
Ezért nagy érdem, hogy az Új Látóhatár nem szégyellt a „zsidókérdés”-sel
foglalkozni és a problémát a szokásos konkrét vizsgálódási módszereivel, a szociográfiai szempontokat és a szociológiai osztályozást igénybe véve kezeli.
Az előbb említett írások megvizsgálták a befogadottakat és a befogadókat,
elemezték az egymással és egymás-mellett élést, meggyőző érveket sorakoztattak
fel a zsidóság egyes rétegei mellett, leírták és méltatták a zsidóság érdemeit, az
asszimilálódás tényét és folyamatát, elmarasztalták akadályait és rámutattak viszszásságaira.
Ám az ötven-hatvan oldal, amely a problémáról szól, azt is éreztetni engedi,
hogy a „kérdés” – bármennyire a múltba, tehát a történelembe tartoznak is fő
tényezői –, ma is kísért. Én úgy érzem, hogy az Új Látóhatár e tekintetben adós
az olvasóinak. Feltett egy elmosódott körvonalú kérdést, de választ nem adott.
Az Új Látóhatár írói nem elemezték például mindeddig a magyar közvélemény
egy része által elmarasztalt mai hazai zsidóréteg helyzetét és szerepét. Nem írta
meg például senki, hogy a hajdani magyar középosztály maradványai szívesen
hangoztatták Rákosi zsidóságát, de Déry Tiborét esetleg tudomásul sem vették.
A kérdés a sorok között kiolvasható, de a felelet nem hangzott el. Nem tudom, van-e ennek ma értelme, avagy elérkezett-e a probléma felvetésének idő-

240

pontja. Hadd járuljak hozzá azonban már most egy gondolattal az esetleges felelethez.
A szociográfia új, gyermekcipőben járó tudomány, akárcsak a szociológia is.
Előfordulhat ezért, hogy történelmi, irodalmi, világnézeti elemekkel keverve, a
tények konkrét megvilágítása helyett feje tetejére állítja a valóságot. Ezért érdemes lett volna az Új Látóhatárnak a közölt cikkek kapcsán megemlítenie, hogy a
társadalomtudomány nem minden. Ami bizonyos, ami szilárd alap, amiért lelkesedhetünk, és ami ellen fellázadhatunk az a kiszámíthatatlan, szabad emberi
elhatározás. Semmiféle szociológiának, lélektannak vagy egyéb tudománynak
nem sikerült eddig a determinizmust igazolnia. Az emberek közös éltető eleme a
független cselekvés és az ugyanolyan természetfeletti, rejtélyes gyökerekből táplálkozó szabad emberi megértés (A természetfeletti lehet vallásos, de lehet pusztán bölcseleti fogalom is. Lásd pl. Jaspers). Vannak elhatározások, amelyek ellentmondanak minden szociológiának. Létrejöhetnek „hirtelen változások”, mint
a biológiában. Van történelmi „irracionálé”, véletlen, mely keresztülhúzza a legszebb számításokat is. Kiszámítani egy emberi sorsot, vagy egy történelmi fejlődést, mindmáig senkinek sem sikerült, bár sokan megkísérelték. Éppen ezért a
,,zsidókérdés”-nek nemcsak kollektív, de rétegekre bontott, szociológiai és lélektani elemző vizsgálata is végeredményben csak feltételes. Mert ki láthat az ember
lelkébe, ki tudja lemérni az egyes ember szellemének mélységeit és ki ítélheti
meg, bírálhatja elhatározásait?
Mindezt nem az eredetieskedés vágyától fűtve írtam le. Mondanivalómat az a
tény sugallta, hogy alapvető összefüggést látok a magyar forradalom, a népi gondolkodási irányzat szemléletmódja és a modern demokrácia között. Mind a háromnak egyformán ismérve az igazság szenvedélyes kutatása és a nemzeti, a társadalmi valóság feltárása. Mindhárom axiómája az ember, a maga természetfeletti eredetű jogaival, változékonyságával, bonyolult és megzabolázhatatlan lelkével.
Minderről a „zsidókérdés” felvetésekor sem szabad megfeledkezni.

München

Komáromi István
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A NÉPI ÍRÓK PÉLDÁJA
Hetvenedik életévemet taposom. Hét emigráns magyar lapot járatok, köztük
az Új Látóhatárt is. Gombos Gyula Szabó Dezsőről írott cikkében az elfogulatlan, pallérozott és kristálytiszta magyar szellem megszólalását éreztem. Valaki
végre leverte az útjelző cölöpöket azon az ingoványon, amelyen egyszer fel szeretnénk építeni a racionalizmus, humanizmus és demokratikus szocializmus köveiből azt a Magyarországot, amely talán mintául szolgálhat minden jószándékú
testvérnépnek is. Arra az új hazára gondolok, amely gondolatban és vágyban ott
formálódik Bibó István, Németh László, Illyés Gyula, Kodolányi János lelkében
és ma már egyre több magyaréban is. Az Új Látóhatár dicséretes részt vállalt
magára ebben a munkában. A tavalyi nyilvános elszámolástokat olvasva, meghatódva eltűnődtem azon a csodán, hogy miképp lehetséges ilyen szerény anyagi
lehetőségek között a magasabb eszményekért küzdeni. Én tudom, mennyi gond,
küzdelem rejtőzik a rideg számok mögött. Mit üzenhetek hát az Új Látóhatár
fiatal szerkesztőinek hetvenedik évemben, életem behavazott csúcsáról? Formáljátok, alakítsátok még korszerűbbé a sok bűnnel terhelt, de mégis oly csodálatos
képességekkel megáldott magyar lelkiséget, kövessétek a népi írók példáját, hogy
a magyarság – annyi tévelygés után – végre megtalálja a boldogulásához vezető
utat.

Montreal,

Herczeg János

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Szerkesztőségünkhöz a világ minden részéből – Magyarországról is – több
száz karácsonyi üdvözlet és újévi jókívánság érkezett. Ezúton viszonozzuk és
mondunk köszönetét értük.
Utolsó számunk megjelenése óta az Új LÁTÓHATÁR előfizetőinek száma
52-vel szaporodott.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR írói ez év tavaszán szerzői estet tartanak Bázelben.
Svájci előfizetőinket az irodalmi est idejéről és helyéről külön meghívóban értesítjük.
Kovács Imre főmunkatársunk szerkesztésében „The Hungárián Quarterly”
címen angol nyelvű negyedévi folyóirat jelent meg. Az első számban többek kö242

zött Nagy Ferenc, Kéthly Anna, Thomas J. Dodd amerikai szenátor és Kovács
Imre írt. Közli a folyóirat Teller Ede és Szilárd Leó vitáját is a leszerelésről.
Az utóbbi hetekben meglátogatták szerkesztőségünket: Veress Sándor, a kitűnő zeneszerző és Polányi Károly professzor.
Gombos Gyula főmunkatársunk, akinek „Szűk esztendők” című könyve angol
fordításban is elhagyta a sajtót, fölgyógyult súlyos operációjából és újból megkezdte munkáját.
Nagy László munkatársunk, a Gazette de Lausanne külpolitikai szerkesztője
hosszabb időt töltött Kongóban és Dél-Afrikában. Úti élményeiről legközelebb
beszámol olvasóinknak.
Czeslaw Mitosz szerkesztésében és a Kultúra című lengyel folyóirat dokumentum-sorozatában könyv jelent meg Magyarországról. Az Új Látóhatár költői
közül a következőktől közöl versfordítást: András Sándor, Bikich Gábor, Kibédi
Varga Áron és Máté Imre.
Munkatársunk, Cs. Szabó László a Centre Culturel Franco–Hongrois meghívására, 1961. január 27- én másfél órás irodalmi előadást tartott Párizsban „A
magyar költészet századai idegenből nézve” címen. Az előadást körülbelül egy
órás megbeszélés követte.
MÉG KAPHATÓ!
Bibó István
HARMADIK ÚT
Ara 380 oldalon, famentes papíron, fűzve 6 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 5 $ vagy ennek megfelelő összeg. Külön kívánságra
vállaljuk a könyv önköltségi áron való beköttetését egészvászonban
aranycímnyomással 1 $ kötési költség beküldése ellenében.
MEGRENDELHETŐ EZENKÍVÜL:
KILENC KÖLTŐ
c. versantológia, amely az emigrációban élő kilenc fiatal költő (András Sándor, Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokits János, Kibédi Varga Áron, Makkal
Adám, Máté Imre, Nyíri Éva és Tóth Z. László) válogatott költeményeit tartalmazza. Az irodalomtörténeti jelentőségű antológia ára 190 oldalon, famentes
243

papíron, egeszvászonkötésben 3 $. Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 2.50 $.
Gombos Gyula: SZŰK ESZTENDŐK – A magyar kálvinizmus válsága –
Ára: 2.50 $
Bogyay Tamás: LECHFELD
A kalandozások és a Lech-mezei csata történelmi hátterének és következményeinek ismertetése német nyelven a legújabb történelmi kutatások alapján. 64
oldal.
Ára 3.– DM, vagy 80 US cent
Az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen:
2.– DM vagy 60 US cent
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1961.2
LEVELEK
ITT NYUGOSZNAK A HONVÉDEK
Cs. Szabó Lászlónak (az Új Látóhatár 1961. január-februári számában) „Széchenyi emlékezete” címmel közzétett verselemzésében egy sajnálatos elírásra
bukkantam. Cs. Szabó e tanulmányának 1. részében Arany János „Emlékre”
című versét idézi, „ecce”:

Itt nyugszanak a Honvédek:
Könnyű nekik, mert nem élnek!
Az idézett vers első sora helyesen így hangzik:
Itt nyugosznak a honvédek.:

„Nyugosznak” és „nyugszanak” értelmileg ugyan egyet jelent, hangszíne, üteme és hangulata szerint azonban különböző hatást ébreszt. A ,,honvédek”-et
Arany kis ,,h”-val írta és a szó után pontot és kettőspontot tett. Ez a pont utáni
kettőspont az az epigramma súlypontja. Mindenképpen jelentősnek tartom,
hogy Arany ezt a verset két mondatban írta meg. Nyilván szükségesnek érezte,
hogy az első sor megőrizze epitáfium jellegét s ezáltal a második sor keserű humora annál élesebben csattanjon a rímben. Ehhez, s hogy az epigramma két
pólusa közötti feszültség még nagyobb legyen, a két sor közé a rendesnél hoszszabb szünet kell. Ezt a szünetet jelzi a pont utáni kettőspont.

Párizs

Csokits János

RUMY KÁROLYRÓL
Czigány Lóránt Sir John Bowringról szóló érdekes és tanulságos cikkében 1
(Új Látóhatár, IV, 1961, 1. szám) az egyik jegyzetben sajnálattal állapítja meg,
hogy Bowring magyar adat- és anyagszolgáltatója, Rumy Károly munkájának
értékelését Körösy László 1880-ban megjelent értekezése óta senki sem kísérelte
meg. A „több szem többet lát” közmondásnak az a mélyebb értelme, hogy senki
se rejtse véka alá, amit talált. Legyen szabad tehát felhívnom a figyelmet Angyal
1

Sir John Bowring neve Czigány Lóránt cikkének címében sajnálatos tévedésünk
folytán helytelenül Sir Bowring”-gá rövidült. (A szerkesztőség)
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Endre debreceni egyetemi docensnek a jénai egyetem tudományos folyóiratában
megjelent tanulmányára:
Kari Georg Rumy (1780-1847) ein Vorkámpfer
der
deutsch–slawisch–ungarischen
München
Wechselseitigkeit.
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Sehiller-Universitat Jena, Jahrgang
8. 1958/59 – Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 1. 109134.) A terjedelmes cikk nemcsak gazdag irodalmat ad, de Rumy Károly teljes
munkásságát értékeli és régi keletű tévedéseket is eloszlat. így tisztázza a származás kérdését is: a család nem volt sem német, sem elnémetesedett felvidéki, hanem a vasmegyei luteránus köznemes Rumyak egyik ága. A nagyapa mint evangélikus lelkész került a Szepességbe. A Bowringal való kapcsolatokról viszont
Czigány tud sokkal többet és pontosabbat mondani. A két írás így szerencsésen
egészíti ki egymást.

Bogyay Tamás
A GALILEI KÖR MULASZTÁSA
Polányi Károly szerint („A Galilei Kör hagyatéka” Új Látóhatár 1960. november-december) a Galilei Kör elmulasztotta a kapcsolatok kiépítését a nemzetiségekkel, a munkássággal és a parasztsággal. Elvben igaza van Polányinak, de
gyakorlatilag mindez keresztülvihetetlen volt. A nemzetiségeknek nem volt szükségük a Galilei Körrel való szövetségre, mert a nyugati hatalmak voltak a szövetségeseik és ez biztosította nekik a szabadságot és a függetlenséget. A munkásság
szűk látókörű és opportunista vezetőivel szellemi síkon nem volt mit kezdeni,
magához a munkássághoz pedig az ő megkerülésükkel nem lehetett hozzáférni.
A parasztság, a hazug propagandától megrészegülve, lelkesen ment a harctérre,
majd amikor kijózanodott, csak az volt a vágya, hogy hazatérjen. A titkos választójogot, a földreformot és más égető problémákat elsodorta az összeomlás. A
Galilei Körnek hol lett volna tere eredményes működésre a politikában?
Polányinak abban igaza van, hogy a Galilei Kör nagyot alkotott: ápolta a
gondolatszabadságot és érdekmentesen szolgálta az igazságot, de téved, amikor
azt állítja, hogy ugyanakkor nagyot mulasztott is. A Galilei Kör fényes és mocsoktalan nevet hagyott maga után, de ez aligha történt volna akkor, ha beleavatkozik a politikába egy olyan korban, amelyet Pethő Sándor így jellemzett a ma246

gyar nemzet történetéről írt könyvében: „A közelmúlt ájult eszmei csendjét egy
olyan eszmei anarchia váltotta fel, amire alig volt példa a magyar történelemben
...”

New York

Dr. Sándor László

„HAZA A MAGASBAN”
Szobafestő vagyok. Foglalkozásomnál fogva sok helyütt megfordulok, főleg
olyan ausztráliai magyaroknál, akik már tíz-tizenkét éve élnek itt. Tapasztalataim
elszomorítóak. Magyar kultúráról, magyar irodalomról ezekben a körökben alig
esik szó. Az itteni szokásokat majmolják, hajszolják a pénzt és
kultúrérdeklődésük legfeljebb az angol nyelvű napisajtóra szorítkozik. Pedig ezek
az emberek megengedhetnék maguknak a magyar szó „luxusát”, ha akarnák, de
nem is akarják. Gyermekeik legfeljebb értenek magyarul, de már nem beszélik
anyanyelvűnket. Mikor ezt látom, mindig elszomorodom. Hiszen nekünk emigránsoknak már csak anyanyelvűnk és a magyar irodalom a hazánk. Az az emigráns, akit már nem érdekel a magyar nyelv, a magyar irodalom, nem magyar többé. Mi új emigránsok vagyunk. Az elmúlt négy esztendőben sok mindenről le
tudtunk mondani, mert le kellett mondanunk, mégis legalább 150 magyar könyvet vettünk, legutóbb Bibó István Harmadik út című művét. Így igyekszünk egy
kis magyar világot teremteni magunk köré. Megváltjuk, hogy Kosztolányi ABCje nekünk itt Ausztráliában többet ér, mint az egész angol nyelvű könyvkiadási.
(Tudjuk, elfogultak vagyunk, de Lutherrel valljuk: itt állunk, másképp nem tehetünk.

Rozelle, Ausztrália

K. Dezső

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Kovács Imre ismét több hetes dél-amerikai körutat tett. Második délamerikai útján olyan országokat is meglátogatott, amelyekben tavaly nem járt. E
számunkban folytatott dél-amerikai útinaplója ezért nem fejeződött be. Következő számunkban mostani utazásáról is beszámol.
Sztáray Zoltán főmunkatársunk a brüsszeli Nagy Imre Intézet „Szemle” című
negyedévi kiadványában „Születéskorlátozás Magyarországon” címmel rendkívül
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érdekes és adatokban gazdag tanulmányt írt a magyarországi születések számának vészes csökkenéséről. Ugyancsak Sztáray Zoltán az összeállítója annak az
angol nyelvű magyar bibliográfiának, amelyet a New York-i Kossuth Alapítvány
adott ki és amely szakkörökben meleg fogadtatásban részesült.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör fennállásának tizedik évfordulóját 1961.
március 3.-án és 4.-én kétnapos összejövetellel ünnepelte meg. Március 3.-án a
Kör Delfiben irodalmi estet rendezett Cs. Szabó László, Kibédi Varga Áron és
Tóth Z. László részvételével. Másnap Utrechtben az ország különböző részeiből
összegyűlt alapítók és más tagok jubileumi közgyűlést tartottak, amelyen az elnök tájékoztatása után az egyik alapító tag áttekintette a tízéves működést, majd
pedig megvitatták a jövőbeli feladatokat. Este Cs. Szabó László „A magyar költészet néhány kérdése” címmel tartott megbeszéléssel összekapcsolt előadást.
Folyóiratunk brazíliai terjesztője, Bródy Sándor könyvkereskedő vállalata terjedelmes és ízléses árjegyzéket adott ki a raktáron lévő magyar irodalmi művekről.
Előző számunkhoz levelezőlapot mellékeltünk, azzal a kéréssel, hogy olvasóink közöljék velünk azoknak az ismerőseiknek címét, akikről feltehető, hogy
érdeklődnek majd folyóiratunk iránt. A kiadóhivatal újabb kérelemmel fordul
azokhoz, akik e levelezőlapot még nem küldték be, segítsenek abban, hogy minél
több helyre küldhessünk mutatványszámot.
HIBAIGAZÍTÁS
Czudar Dárius múlt számunkban közölt verseibe néhány súlyos sajtóhiba került. A 68. oldalon lévő vers 23. sora helyesen így hangzik:
„északnak meg délnek”,
a 69. oldalon lévő vers 9. sora:
„egymást-eltiltó börtönükből”,
a 70. oldal 20. és 21. sora pedig:
„tudtod nélkül előtted az oszló reggeli ködben. Átvirrasztott éjjel után, talpig
a kélő Nap.”
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HELYREIGAZÍTÁS
Polányi Károly „A Galilei Kör hagyatéka” c. cikkéhez. Az Új Látóhatár
1960/6. számában az 515-ik oldalon a II. fejezet első bekezdésének második
mondata helyesen így hangzik: „Az első nemzedék az 1918-19-re következő
ellenforradalmi fasizmusé; a másik a földosztásé és az ipari szocializmusé, amelynek zsarnoksággá való elfajulását az 1956-os forradalom erkölcsi győzelme
akasztotta meg.”
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1961.3
LEVELEK
NYUGODJANAK A HONVÉDEK
Az Új Látóhatár márc.-áprilisi számának 190. lapján, ITT NYUGOSZNAK
A HONVÉDEK c. levelében Csokits János Párisból felhívja a figyelmet, hogy
Széchenyi Emlékezete c. verselemzésem pontatlanul idézte Arany János kétsoros
epigrammáját a honvédekről („Emlékre”), egyetlen sorban három hibát is ejtve.
Így idéztem:
Itt nyugszanak a Honvédek:
Holott helyesen így fest (és nem hangzik, ahogy ő írja) az első sor: Itt
nyugosznak a honvédek.:
Tehát nyugosznak és nem nyugszanak; a honvédek kis betűvel írandó s pont
áll a kettőspont előtt.
Igaza van Csokits Jánosnak, bizony nyugosznak a honvédek és nem nyugszanak. Abban is igaza van, hogy értelmileg egyet jelent ugyan a két szóforma,
hangszíne és üteme azonban más. De mennyire az! Olyannyira más, hogy az
elírás s az eredeti szóalak hajszálnyi különbségéből egy kis bátorsággal az idéző
szerző s az idézett költő roppant nagyságkülönbsége is lemérhető. Gyönyörűséggel szoktam lecsapni tollcsúszásokra, különösen nagyhírű, tudós férfiak írásaiban.
Az ilyen mikroszkóp-ember megérdemli, hogy időnként az orrára koppintsanak
s megszégyenítsék a kajánságát. Neki magának is akkora mulatság a lecke, mintha más hibáját leplezné le egy fenyegető, finom kérdőjellel a lapszélen.
Csokits János aztán csattanósan tömör és meggyőző magyarázattal szolgál,
hogy mért használt Arany János pontot is, meg kettőspontot is a sor végén. Fejtegetése nekem nagyon tetszett; vérbeli költő esze járására vall.
De óh! a meggyőző magyarázat egy nem-létező sorvégi ponton lebeg. Én helyes szövegből idéztem hanyagul, ő pontatlan szöveggel a kezében egy nyomdai
hibára alapozza föltevését, hogy Arany epigrammája valójában két mondatból áll.
Nem szökött a szemébe, hogy milyen rút az a sorvégi kettős írásjel? Számtalan
Arany-kiadás forog közkézen, én háromban sem találtam azt a gondolatgerjesztő
pontot a kettőspont előtt, Csokits viszont nem árulja el, hogy milyen kiadásból
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idéz. Ha a Hátrahagyott Művekből, ahol először jelent meg a vers, figyelmeztetem, hogy abban milléniumi bőséggel akad sajtóhiba.
A pert eldönti, hogy van egy végleges kiadásunk, amely a kéziratok leggondosabb összevetésével készült. Voinovich Géza rendezte nyomda alá s az Akadémia
adta ki 1951/52-ben. A VI. kötet 175. lapján közölt vers első sora csupán kettősponttal végződik.
Elárulok azonban valamit. Itt nincs hely példákra, de Arany János bizonyíthatón kétféle jelölésre használta a kettőspontot. Olykor a pontosvessző szerepét is
rábízta. Tudvalevő, hogy francia és angol szövegekben rendszerint a pontnál
gyengébb, a vesszőnél erősebb elválasztásra, tehát pontosvessző gyanánt szolgál.
A pontosvessző magyar használatában a kettőspont rámutatása és a pont elválasztó feladata egyesül bizonyos mértékig s Arany a vitatott versben valószínűleg
ezt a szerepet szánta a sorvégi kettőspontnak. Akkor viszont egyszeriben helyreáll Csokits igazsága: a költő csakugyan két mondatban írta meg a kétsoros epigrammát.
Egyetértünk így? Ha igen, akkor nyugodjanak a Hon ... bocsánat!... a honvédek.

London

Cs. Szabó László

A NYUGAT KÖRNYÉKÉRŐL
Figyelemmel olvastam az Új Látóhatár legutóbbi számában Székely Boldizsár
ismertetését Fenyő Miksa emlékezéseiről. „Feljegyzések a Nyugat folyóiratról és
környékéről” című könyvet magam is érdeklődéssel vettem kézbe, azt várva, hogy
eddig ismeretlen tényeket, érdekes adatokat örökít meg benne a szerző. Fenyő
Miksa személyének és lankadatlan munkaerejének minden tiszteletem, de meg
kell mondanom, hogy ebben a könyvben alig találtam olyasmit, amit vagy maga,
vagy más már eddig el nem mondott volna. Kár az is, hogy – ellentétben Székely
Boldizsár állításával – az egykori irodalmi harcok elfogultságaitól máig sem tudott megszabadulni. Különösen fájdalmas, hogy Kosztolányi Dezsőnek az Adyvitában vitt szerepét még mindég elfogultan szemléli.
Kosztolányi Dezsőnek Adyról, illetve kritikátlan rajongóiról írott hajdani vitairatát a hamisító közhelyek kedvelői ma is Kosztolányi állítólagos irodalmi és
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emberi féltékenységével magyarázzák. Tartozunk Kosztolányi személyének és
írói rangjának azzal, hogy végre rosszhiszemű elfogultságok nélkül vizsgáljuk
meg Adyról és – úgy látszik ma is – kritikátlan rajongóiról alkotott véleményét.
Vizsgáljuk meg végre, hogy mit mondott és ne csak azt, hogy miért. Noha, véleményem szerint, a miértre is lehet méltó válaszunk, hiszen a tévedések és balvélemények eloszlatása dicséretes cél. Az Új Látóhatár szerkesztősége tehát helyesen tenné, ha visszatérne erre a kérdésre. Kosztolányi Dezső személyét ma
már odahaza is némi tárgyilagossággal lehet szemlélni. Annak is alaposan eljött
volna az ideje, hogy Ady szövegeit józanul elemezzük és értékeljük. Ez persze
nehezükre esik azoknak, akik Ady működésének megingathatatlan sikerében
tulajdon érdemeiket is ünnepelnék. Beszélni azonban kell erről, és pedig idekint,
mert aligha várhatjuk, hogy odahaza Ady értékelését politikai szempontokon
kívül eső esztétikai megfontolások is befolyásolják.
Meglepő, hogy Székely Boldizsár cikke ezeket a problémákat nem is érinti.
Elvégre semmi sem sértheti jobban Fenyő Miksa tekintélyét, mint az, ha tekintélyi alapon egyszerűen elfogadnánk, amit mond.

Milánó

Rónai Pál

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Új Látóhatár bázeli baráti körének rendezésében 1961. március 24-én a
Kunstmuseum előadótermében irodalmi estet tartottunk. A megjelent 120 főnyi
közönség előtt Csokits János és Bikich Gábor verseikből adtak elő, Deér Vera
előadóművésznő András Sándor, Nyéki Lajos, Tóth Z. László és Kibédi Varga
Áron verseiből olvasott fel. Bikich Gábor a magyar nyelvről tartott előadást,
Molnár József pedig Achim L. Andrásról írott könyvének az Új Látóhatár legutóbbi számában megjelent fejezetéből olvasott fel részleteket.
Másnap a Magyar Ifjúság Házában Balogh Lajos hegedűhangversenyt adott.
Zongorán kísérte Kúp Gyula.
Az Új Látóhatár bázeli baráti körének és a megjelent közönségnek szerkesztőségünk ezúton külön is köszöneted mond.
*

252

Munkatársunk, Cs. Szabó László Húsvét hetében két előadást tartott a magyar evangéliumi ifjúsági találkozón az alsóausztriai Salzerbadban, ahová tizenegy európai országból mintegy százhúsz magyar diák és diáklány gyűlt össze erre
az alkalomra.
ELŐFIZETŐINKHEZ ÉS OLVASÓINKHOZ
Folyóiratunk immár kilencedik éve jelenik meg nyomtatásban. Az elmúlt kilenc esztendőben terjedelmét 64 oldalról 80-ra, majd legutóbb 96 oldalra növeltük, megtartva az eredeti 3 márkás árat. Mindezt előfizetőink számának állandó
emelkedése és az előfizetési díjak pontos beküldése tette lehetővé. Az elmúlt
évben azonban Németországban olyan nagyarányú volt a nyomdai árak emelkedése, hogy a legtöbb német napilap és a legnagyobb példányszámban megjelenő
folyóiratok, mint a ,,Das Beste” és a „DerMonat” is kénytelenek voltak áraikat
tekintélyes mértékben emelni. Az ÚJ LÁTÓHATÁR kiadóhivatala mindent
elkövetett, hogy az előfizetők számának gyors szaporításával most is elkerülhesse
az áremelést. Azonban a német márkának váratlan felértékelése (előfizetőink 85
százaléka Németországon kívül él), és a papírárak újabb magas emelése, sajnos,
keresztülhúzta számításunkat.
Az ÚJ LÁTÓHATÁR további fenntartása érdekében – kilenc év után először – kénytelenek voltunk felemelni folyóiratunk árát. Július elsejétől az ÚJ
LÁTÓHATÁR ára példányonként Európában 4.– DM, tengerentúl 1 dollár,
vagy ennek megfelelő összeg. Előfizetőinknek, akik az elmúlt években a folyóirathoz való ragaszkodásuknak nem egyszer megható példáját mutatták, igyekeztünk az áremelkedést elviselhetővé tenni: az előfizetési díj évente Európában
20.– DM, tengerentúl 5.40 dollár, ösztöndíjas diákoknak ebből az előfizetési
díjból továbbra is megadjuk a 33 százalékos kedvezményt.
Hisszük, hogy e viszonylag csekély áremelés előfizetőinknek nem okoz túlságosan nagy anyagi megterhelést, viszont biztosítja folyóiratunk további létét.
Azok az előfizetőink, akik már beküldték az 1961. évre szóló előfizetési díjat, a
folyóiratot 1961. december 31-ig a régi áron kapják. Akik előfizetésükkel hátralékban vannak, azoknak a július 1-től kezdődő második félévre már a felemelt
árat számítjuk és mostani számunkhoz mellékelve megküldjük hátralékuk pontos
összegét feltüntető felszólításunkat.
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Reméljük, hogy barátaink megértik kiadóhivatalunk nehéz helyzetét és e csekély, de elengedhetetlen áremelés egyetlen előfizetőnket sem tántorít el folyóiratunk további támogatásától. Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk ezért a hűségért igyekezni fog a jövőben még színvonalasabb, még szebb kiállítású lapot
nyújtani olvasóinknak.

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR KIADÓHIVATALA
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1961.4
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Észak-amerikai Magyar Egyetemisták Szövetségének ötödik kongresszusa
határozatban mondotta ki, hogy támogatja az Új Látóhatárt Magyarország szabadságáért és az 1956-os forradalom szellemének továbbviteléért folytatott erőfeszítéseiben.
Munkatársunk, Nagy László, akinek a Dél-afrikai Unióról szóló beszámolóját
ebben a számunkban közöljük, a Gazette de Lausanne megbízásából újabb többhetes afrikai körútra indult.
A Mikes Kelemen Kör idei kongresszusán (1961. augusztus 28. és szeptember 4-e között) az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai közül előadást tartanak: Szabó Zoltán, Bogyay Tamás, Veress Sándor, Nagy László és Márton
László.
Németországban, Marienbergben 1961. augusztus 29. és szeptember 9-e között tartandó főiskolai héten az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai közül
Borbándi Gyula, Szamosi József és Kovács Zoltán tartanak előadást.
Kiadóhivatalunk felkéri azokat az előfizetőinket, akik még hátralékban vannak az előfizetési díj beküldésével, szíveskedjenek vállalt kötelezettségünknek
eleget tenni. Az Új Látóhatár zavartalan megjelenése és további fejlődése elsősorban előfizetőink áldozatkészségén múlik.
HIBAIGAZÍTÁS
Március-áprilisi számunkban Parancs János versében a 145. oldalon felülről
az ötödik és hatodik sor felcserélődött. A két sor helyes sorrendben:
oktalan bánat, álom-kertje.
Feszülök sikolyra, gyötrelemre,
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1961.5
ÖT ÉV AMERIKÁBAN
(Az Egyesült Államokban tanuló magyar diákság élete)
1956 decemberében a heiligenstadti kolostor kerengőudvarán néhány fiatalember és lány ismerkedett az évszázadok koptatta kövekkel. Később egy magános
látogató csatlakozott hozzájuk. A menekült magyar diákok egy Texas államból,
Dallasból érkezett magyar cisztercita atyával találkoztak. Beszélgetésük a múlt
emlékeiről lassan a jövő lehetőségeire terelődött. A fiatalok mindent szerettek
volna tudni az amerikai életről, az ottani szokásokról. Még nem döntötték el, hol
telepedjenek le, de a távoli kontinens képe már foglalkoztatta őket. „Ha nem
tetszik Amerika, mindig visszajöhetünk, de ha most elszalasztjuk az alkalmat,
talán soha nem lesz alkalmunk többé a tengerentúli utazásra” – ismételték szinte
önkénytelenül Daróczy Taszilónak, a Fórum c. folyóirat körül alakult segélyszervezet vezetőjének szavait.
Mindenki a visszatérés illúziójával szeli át az óceánt – jegyezte meg a pap nevetve – de senki sem tud többé megválni az amerikai életformától, aki egyszer
megszokta. „Viszotlátásra Texasban”, búcsúzott el a diákoktól.
*
Ha hiteles statisztika állana rendelkezésünkre, megállapíthatnánk, hogy az
Egyesült Államokba készülő menekült fiatalok és diákok száma sokkal kevesebb
volt, mint a későbbi kivándorlóké. Az első bécsi diákotthon, a Pfeilgasse-i
Studentenheim lakóinak többsége Németországba, Svájcba és Svédországba készült. Hirtelen valami európai öntudat hatott át mindenkit. Az Egyesült Államokat ezzel szemben csak a Szovjetunió előzte meg népszerűtlenségben. A Szabad Európa Rádió magatartása a Forradalom alatt, Eisenhower elnök emlékezetes beszéde, az Egyesült Államoktól várt segítség elmaradása: ezzel indokolták a
fiatalok, hogy miért bizalmatlanok az Amerikai Egyesült Államokkal szemben.
Sokan nem akartak elmenni „messzire”: „hátha szükség lesz ránk otthon...” Politikai csoportok igyekeztek kihasználni ezt az érzelemhullámot. „Mi itt virrasztunk a vasfüggöny tövében” – hangoztatták. Érdekes megemlíteni azt az álhírt is,
amely 1956 tavaszán és nyarán terjedt el Budapesten. E szerint hivatalos ENSZ
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kimutatások azt bizonyították volna, hogy Németország és Svédország életszínvonala túlszárnyalta az Egyesült Államokét.
Az idő múlásával mégis egyre nőtt azoknak a tábora, akik az óceánon túlra
vágytak. „Én nem mennék Kaliforniába, mer az messze van” — aggodalmaskodott egy diák. „Mitől?” – kérdezte a társa, és sietett az amerikai követség előtt
napról-napra növekvő sorban biztosítani a helyét.
Amerikába érkezésünkkor kiderült, hogy az aggodalmaskodóknak volt igazuk. Amerika valóban „messze” van mindattól, amit a magyar ember megismert
és megszokott. A Camp Kilmer-beli fogadótáborba érkezőket teljesen új világ
tárta. Új szabályok, új érték- (és mérték-) rendszer, új fogalmak, új ízek, színek,
környezet. Aki nem akart egész életére szerencsétlenül két világ közé csúszva,
skizofrén lélekkel vergődni, annak gyökeresen meg kellett változtatnia egész
világszemléletét, értékrendszerét. Ez természetesen nem ment simán, nehézség
nélkül. Elölről kellett kezdeni szinte mindent, a nyelv elsajátításától a mértékegységekig, a társadalmi szabályoktól a munkastílusig. Az idegen nyelven való
tanulást még a vizsgáztatások ismeretlen módszere is megnehezítette.
A nehézségeket mégis egyre többen vállalták. Kiderült, hogy másutt sem
olyan könnyű gyökeret verni, ahogy az az első bécsi napokban látszott. Az amerikai rokonok, ismerősök hívó leveleiből a távol varázsa szólt, a biztonság, jólét
csábítása. Mindenkiben élt valamilyen formában az „amerikai paradicsom” képe
is, amelyet generációk melengettek szívükben a szabadság földjéről, ahol megszűnik az elnyomás, és az üldözöttek otthonra találnak...
Az ausztriai táborok feloszlása után a menekült magyar főiskolás diákságnak
mintegy 40 százaléka a tengerentúlon telepedett le.
A Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége 1959-es kimutatása szerint a diákok országonkénti megoszlása a következő volt 1:

1

Meg kell jegyezni, hogy az arány a folyamatos kivándorlás következtében később az

USA javára tolódott el. A közölt számok egyébként a legtöbb országban nem az
egyetemekre beiratkozottakat, hanem a továbbtanulásra regisztráltakat tűntették fel.

A ténylegesen beiratkozott hallgatók száma a 7241-nek mintegy 70 százalékát tette
ki.
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Anglia
Ausztria
Argentína
Belgium
Chile
Dánia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Japán
Kanada
Mexico
Németország
Norvégia
Olaszország
Spanyolország
Svájc
Svédország
Uruguay
USA
Összesen

550
1343
29
172
30
42
2
670
117
1
958
3
1260
70
107
12
654
343
9
1869
7241

A kivándorlók útja a Camp Kilmer-i elosztó táborból az ú. n. kezeshez vezetett. A kezes legtöbb esetben rokon, ismerős, vagy földi volt, de lehetett valamelyik segélyegyesület, egyház vagy szervezet is.
A diákok nagy részét az International Rescue Committee és a National
Academy of Sciences, valamint más szervek vették gondjukba, és a legtöbbjüket
nyelvtanfolyamokra irányították. A 15 bentlakásos tanfolyamon összesen mintegy 650 diák vett részt; a költségeket főleg a Ford és Rockefeller alapítványok
250.000 dolláros alapítványa fedezte. A legnagyobb nyelvtanfolyamokat a New
York állambeli Bard College-ban (300 résztvevő) és a St. Michael's College-ban
(100) tartották.
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A magyar diákok elhelyezésére bizottság alakult az Institute of International
Education (IIE) és a World University Service (WUS) együttműködésével. A
Bizottság felhívására még 1957-ben mintegy 350 egyetem és főiskola ezernél
több ösztöndíjat ajánlott fel. Ezek közül 400 nemcsak tandíjmentességet, hanem
teljes ellátást is biztosított. 2
Az ösztöndíjaknak a lakást, kosztot és zsebpénzt fedező részét általában nem
az iskolák, hanem a hallgatók adták össze, illetve vállalták. Helyi bizottságok
alakultak, nagygyűléseken vitatták meg magyar társaik szükségeit az amerikai
diákok. A segítőkészségre jellemző Vincent J. Scully Jr. professzor felszólalása a
Yale Egyetemen, a „Yale Segély a Magyar Diákoknak” mozgalom nagygyűlésén:
„...Emberi rokonszenv és méltóság – mondotta – azok az alapok, amelyek fenntartásával kultúránk örökségé áll, vagy bukik... Ha visszatekintünk a történelemre, a tizennyolcadik századtól napjainkig az emberi szellem egyetlen nagy forradalmának tanúi lehetünk. Ez a forradalom az 'Emberi Jogok' felismerésével kezdődött... és ennek a nagy emberi forradalomnak a fényénél mind a kommunista,
mind a fasiszta mozgalmak meztelen mivoltukban – nem mint forradalmak,
hanem mint a rabszolgaság különböző formái felé visszahúzó reakciók mutatkoznak meg.
Ennek a századnak nem a kommunisták, hanem mi vagyunk az igazi forradalmárai..., akiknek közös ügye a magyar nép küzdelme. Köszöntsük őket alázatos lélekkel – ma még biztonságban élők. Testvéreink ők! Különösen drágák
nekünk a diákok, akiknek ígérjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk
érdekükben.”
A magyar diákok egyre érkező hullámainak tanulási lehetőségéhez azonban
mindez a segítség kevésnek bizonyult. A társadalom erői az első nagy felbuzdulás
után ellankadtak és szükség volt valamilyen szervre, amely állandóan a felszínen,
az érdeklődés központjában tartja a magyar diákok ügyét. Ez lett a Diákszövetség.

2

Az IIE-WUS 1957. október l-ig 296.500 dollárt fordított a magyar programra. A

felajánlott ösztöndíjakkal együtt a teljes támogatás meghaladta a kétmillió dollárt.
(Jelentés a WUS közgyűlésének, 1957. október 15.)
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A Bard College nyelvtanfolyamán résztvevők Ideiglenes Szervező Bizottságot
választottak, mely 1957 júniusára összehívta az ország különböző részein alakult
diákcsoportok küldötteit. (Érdemes feljegyezni a Bard College-beli öt szervezőbizottsági tag nevét, amikor felidézzük áldozatos és fáradhatatlan munkájuk emlékét. Elnök: Lipták Béla; tagok: Barlay Imre, Bartha Tamás, Korbuly László és
Szász Endre.)
Az Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége (nevét később ÉszakAmerikai-ra változtatta) Chicagóban alakult. Az alakuló közgyűlés így szövegezte meg feladatait: „A Szövetség célkitűzése az Egyesült Államok területén élő
magyar és magyar származású, érettségizett, egyetemi tanulmányokat folytató,
vagy folytatni szándékozó fiatalok összefogása, közös szövetségbe tömörítése,
képviselete, valamint érdekeik védelme.” A Diákszövetség mindjárt megalakulása
után széleskörű mozgalmat kezdett, hogy valamennyi tagjának tanulási lehetőséget biztosítson. Első elnöke így szövegezte meg a tennivalókat:
„Mi a diákság érdekvédő szervezete vagyunk. Azon munkálkodunk, hogy a
tehetős szervek megértsék és magukévá tegyék a magyar diákok problémáit... A
továbbtanulás kérdésében azt hirdetjük: itt nem egy tanulmányi szempontból
kiválogatott, hanem minden szelekció nélkül idevetődött 1700 tanulni vágyó
fiatalról van szó. Nagyon sokuknak még arra sem volt alkalma otthon, hogy a
nyugati értelemben vett szabad emberi életről világos fogalmat alkothasson magának. Többeknek félbe kellett szakítaniuk tanulmányaikat, mások soha sem
jutottak egyetemre, ismét másokat bebörtönöztek, meghurcoltak. Most az ú.n.
'Szabad Világ' kötelessége, hogy legalább ez egyszer lehetőséget adjon nekik a
tanulásra és a szabad emberi életre. Még nem vehetnek részt az élet versenyében,
a kenyérharcban. Nem beszélik tökéletesen a nyelvet, nem ismerik az itteni viszonyokat, lelkűkben ezer sebet hordoznak, és nemhogy családjuktól kaphatnának támogatást, nekik kell azokat is segíteni.” (Diáktájékoztató, 8. szám, 1957.
december 7.)
Az Egyetemisták Szövetsége már 1957 júliusában bekapcsolódott az IIEWUS programba, de munkája igazán csak 1957. október 1 után (az IIE-WUS
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program megszűnte után) kezdődött. Ekkor az egyetemekre felvett hallgatók
száma 954 volt, és 772 várt még tanulási lehetőségre. 3
Nagyrészt a Diákszövetség érdeme, hogy az el nem helyezett diákok problémájára felhívta a figyelmet. Elérte, hogy a WUS folytassa a megkezdett munkát.
Az újabb ösztöndíjak és az újonnan létesített kölcsönalap felhasználásával, az
előző évi lemorzsolódás és a végzők kiválása alap felhasználásával, az előző évi
lemorzsolódás és a végzők kiválása ellenére, az 1958-59-es tanévben tanulók
száma 1117-re emelkedett. 4
A segítőszervek a „magyar kérdést” le akarták zárni, és sorsukra, illetve a saját
erejükre bízni azokat, akik az első évben tanulási lehetőséghez jutottak, csakúgy
mint azokat, akik a Forradalom után másfél évvel még mindig segítségre vártak.
A Diákszövetség ekkor ezer dollárt gyűjtött össze ösztöndíjas tagjaitól „azoknak,
akik még mindig nem tudták tanulmányaikat megkezdeni, illetve folytatni”.
1957 karácsonyán adták ki a felhívást, és a következő év március 28-án, a Magyar Diáksegély Program feloszlató ülésén adta át Papp László az összegyűlt
pénzt Dr. George N. Shusternak, a Hunter College igazgatójának, kérve őt,
hogy ezzel a maggal létesítsenek egy kétszázezer dolláros kölcsönalapot. E kölcsönalap feladata lett, hogy a tandíjmentességet élvezők megélhetését biztosítsa.
A kölcsönalap nagy jelentőségét növeli az a tény, hogy az összegyűjtött pénz, a
visszafizetés után, újra a magyar diákok rendelkezésére áll. A kölcsönalap 1958
augusztusáig teljes egészében biztosíttatott. 5
3

Az llE-WUS elhelyezett október 1-ig 734 diákot, október 1-től november 15-ig 11-

et; más segítséggel helyezkedett el 188, este, munka mellett tanult 21 társunk. {The

4

Hungarian Student, 2. évf., 1. sz., 1958. január.)

A lemorzsolódásról szólva meg kell jegyezni, hogy az amerikai oktatási rendszer sok-

ban különbözik az európaitól. Így például nem lehet a vizsgákat halasztani: a tárgy
5

lehallgatása csak a rákövetkező félévben letett vizsgával válik érvényessé

Az átlagos évi tanulmányi költség az Egyesült Államok magán-, vagy egyházi egye-

temein (a felsőoktatási intézmények nagy része „magán”, vagyis valamilyen alapítvány

tulajdonában van) mintegy 2000 dollárra tehető. Ebből a tandíj és mellékdíjak 1000,
lakás 300, koszt 400, tanszerek, könyvek 150, zsebpénz 150 dollárt emésztenek fel az

iskolai idő alatt. A jelenlegi kereseti lehetőségek mellett a nyári szünetben dolgozva
mintegy 3-500 dollárt takaríthat meg egy diák, míg az iskola által biztosított évközi
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Ezzel az akcióval egy időben folyt le a jugoszláviai menekülttáborok felszámolása. A kölcsönalap első haszonélvezői azok a diákok lettek, akik több mint
egy évet töltöttek a táborokban. A Diákszövetség ezeknek a társaknak a támogatásából is kivette a részét. Több mint 60 személyért vállalt kezességet és nyújtott
segítséget az elindulás nehézségeiben. Megható levelek kíséretében érkeztek be
adományok: „Most csak négy dollár van a zsebemben, kettőt elküldök a Jugoszláviából érkező magyar testvéreim részére. Sírni tudnék tehetetlen dühömben,
hogy nem tudok többet küldeni” – írta Sz. Zoltán a Maryland állambeli
Baltintore-ból.
*
A sok segítség és igyekezet nem volt hiábavaló. Az angolul alig tudó, a körülményeket nem ismerő, a sok esetben minden ismerőstől, gyakran minden
magyar társaságtól távol kerülő diákok jól megállták a helyüket az iskolákban. Az
amerikai oktatási szervek egyharmadra becsülték előzetesen az első évi lemaradások arányszámát: alig egyhatod lett. Ha volt is olyan, aki feladta a küzdelmet, és
néhány hónap, vagy egy félév után kibukott, a többség jó eredményekről számolhatott be. A diákok java nemcsak tanulásban, hanem sportban, diákmozgalmi
életben is az élre került. Elsősorban róluk írta Harcison L. Salisbury a New York
Times 1957. március 24-i cikkében: „A magyarok befogadása volt a legsikeresebb tömeges bevándorlás az amerikai történelemben.” Nemcsak utólérték amerikai társaik eredményeit, hanem rövidesen maguk mögött hagyták őket. „Sok
amerikai fiatal vehetne példát ifj. Városy Gyuláról” – írja a buffalói CourierExpress hosszú cikkében, amelyben a magyar fiú művészi, tanulmányi és sporteredményeiről számol be. „Az Amerikai Egyesült Államok történetét olyan emberek alakították – mondotta Adolphus Cheek igazgató a Walthami (Massachusetts) középiskola érettségiző osztályának 1961. június 4-i évzáró ünnepélyén –
akik az egymást követő nemzedékek során elhagyták hazájukat és otthonukat,
hogy az elnyomás valamilyen formája elől meneküljenek... A most végző évfomunkával egy másik 4-500 dollárt kereshet meg. Így egy tandíjmentes diák egy évi
hiánya 2-500 dollár, amelyet, ha végzett, egy hónap alatt keres meg. Az állami egyetemek nagy részén a tandíj ingyenes. (Az USA 1890 főiskolája közül 1236 magán, ill.
egyházi, 654 állami kezelésben van. A diákok összlétszáma 3 millió.|
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lyam egy tagja is a Duna-menti hazáját és otthonát hagyta el. A Cambridge-i
iskola tanulói és szülei fogadták magukhoz a jövevényt... aki nemcsak angolul
tanult meg itt, hanem minden tudnivalót ritka értelemmel és elmélyüléssel sajátított el. Kiváló diákunk, Miskolczy Eszter ugyanakkor kimagaslott számos más
területen is, nem utolsó sorban, mint az Iskolai Tanács elnöke. Büszkék vagyunk
arra, hogy ő fogja képviselni a mi iskolánkat a Vassár College-ban, ahova most
ösztöndíjat kapott. Az iskola tanári kara külön elismerését és jókívánságait tolmácsolom neki...”
Ezek a kitüntetések, ösztöndíjak már nem a „magyar program” ajándékai, hanem az amerikai diákokkal való versenyben elért eredmények. „Magyar menekült
három kitüntetést nyert a Yale-en” – írja New York Times, 1959. július 14-i
számában. – Dr. Balassa Béla, aki az 1956-os forradalomban való részvétele után
menekült el Magyarországról, filozófiai doktorátust szerzett két év alatt... az
Egyetem 1000 dolláros John Addison Porter díját nyerte el dolgozatával... és
azonnal kinevezték a Közgazdasági Tanszék tanársegédévé.” A Cape Codder
című lap így ír 1960. augusztus 11-i számában: „Ha a Cape Színházban kitűnő
színjátszásért díjat osztanának, azt e nyáron vitán felül Kálmán Szabolcs, az Ohio
Egyetem menekült magyar diákja nyerné el, a Fösvény Harpagonjának kiváló
alakításáért...”
Kötetszámra lehetne idézni az amerikai sajtó elismerő cikkeiből „Hat ösztöndíj nyertesét tüntették ki... közöttük Mészáros Imrét, kimagasló eredményéért” –
írja a New Mexico Lobo 1958. február 25-én. „A heti televíziós tanulmányi vitában legutóbb a két detroiti főiskola csapata mérkőzött. A Southwestern diákjai
legyőzték a Western egyetem együttesét. A győztes csapat hat tagja között szerepelt Nagy Lucille és Gyöpös Róbert. Gyöpös 1956 telén apjával menekült el
Magyarországról, és Detroitban kiváló tanulmányi eredményt ért el” – emeli ki a
Detroit News 1959. április 24-én. Gondoljuk meg, hogy ezek a színészek, televízió-szereplők, kitüntetést szerző tanulók egy-két évvel ezelőtt még egyetlen szót
sem beszéltek angolul!
És ki tudná felsorolni mind a sporteredményeket, a kerületi, állami, országos
bajnokokat! Ragadjunk ki néhányat találomra: Magay Dánielt, a kaliforniai
egyetem vívóbajnok hallgatóját; Fonó László sífutót Denverből; Győrffy Balázs
főiskolás úszóbajnokot a Yale egyetemről; Fogarasy Pétert, a 200 méteres mell263

úszás csúcstartóját a North Carolina College-ból, Takács Attila tornászt, a
Délkaliforniai Egyetem hallgatóját – nem említve a többieket mind, akik dicsőséget szereztek a magyar névnek idekint. „Sportból jelesre, hazaszeretetből elégtelenre vizsgáztak” – írta róluk Dr. Bay Béla, a magyar állami vívócsapat kapitánya a Népsportban. „Sportból jelesre, hazaszeretetből kitűnőre vizsgáztak – válaszolja rá A Magyar Diák, 1958. májusi számában – mert ha nem a hazaszeretet,
a magyar név becsületének ügye... ugyan mi sarkallaná őket minden eddiginél
komolyabb edzésre, a saját pénzen való versenyzésre, sok ezer mérföldes utazásra,
fáradságra?”
Külön említést talán Morvay Rudolf érdemel, a Hampton Institute hallgatója, kit azzal tréfált meg a száműzöttek gyakran kiszámíthatatlan sorsa, hogy néger bajnokot csinált belőle. A szőke magyar fiú úgy került a néger egyetemek
bajnokságába, hogy egy, csak feketék számára fenntartott iskola ajánlott fel ösztöndíjat és ellátást számára még 1957-ben, és mint az iskola hallgatója vehetett
részt a „fekete bajnokságon”. A résztvevők csoportjának fényképén nemcsak fehér arca és szőke feje világít sok fekete társa között, hanem a két aranyérem is a
mellén...
Az eredmények nemcsak a magyar diákok jó hírét öregbítették: segítettek
megváltoztatni, sőt visszájára fordítani a magyarságról általában a háború után
táplált véleményeket. Nőtt a Diákszövetség becsülete is. Az Egyesült Államok
egész területéről évente összesereglett diákküldötteket az állam vezetői, a törvényhozók, a társadalmi élet legkiválóbbjai köszöntötték. Az elismerés egyaránt
szólt a diákok egyéni sikereinek és az Észak-amerikai Magyar Egyetemisták
Szövetsége munkájának. A forradalom után alig két évvel ez volt ugyanis az
egyetlen életképes, a Forradalom eszméi alapján működő szervezet. Megmaradása és sikeressége négy okra vezethető vissza:
1. Következetesen a tagság nagy többségének aktív részvételével, a tagoknak a
vezetésbe való bevonásával, a demokratikus elveknek megfelelően működött. 6

6

Az évente megtartott közgyűlésen a diákság helyi csoportjainak megválasztott kül-

döttei gyűltek össze. így 1957-ben (Illinois) 32 államból 70 küldött, 1958-ban
Lafayette-ben (Indiána) 41 államból 49 küldött, 1959-ben Athens-ben (Ohio) 35 ál264

2. Az évente cserélődő vezetőség mindig felfrissítette a szervezetet. Nem termelődtek ki kopaszodó, hivatásos, öreg-diák vezérek, akik oly jellemzőek az öszszes többi menekült ifjúsági és diákcsoportra. 7
3. Nemcsak a Forradalom után menekült, hanem az idegenben felserdült diáksággal is megtalálta a kapcsolatot anélkül, hogy forradalmi hitét feladta volna.
4 Visszautasították az emigráció politikai csoportjai részéről a Diákszövetség
megnyergelésére irányuló minden kísérletet, megőrizték magukban a Forradalom
egészséges eszméit, és megvédték azt az elvet, hogy a Szövetség „különböző vallású és világnézetű magyar diákok független közössége.”
*
Külön kell foglalkoznunk az egyetemi ifjúság és a politikai emigráció kapcsolatával. Az emigrációs politika, sajnos gyakran olyan mocsárhoz hasonlít, amely
elnyelne mindenkit, aki hazáját – nyilvánvalóan politikai okokból – elhagyni
kényszerült.
Az 1957-ben Amerikába érkezett fiatalság meglepetten tapasztalta, hogy míg
a régebben kint élők nagy csoportjai szinte fenntartás nélkül azonosították magukat a Forradalommal, sok politikus, ha szólamokban el is fogadta, a valóságban távol maradt tőle. Ez a magatartás eleve bizalmatlanná tette a fiatalokat,
akiknek magyarságát Ady, József Attila, Németh László, Illyés Gyula, a népi
lamból 49 küldött, 1940- ban Ann Arbor-ban (Michigan) 38 államból 43 küldött, és

7

1941-ben 44 küldött vett részt.

Az évenként választott vezetőség tagjai:

1957-58 Elnök: Papp László (építész), alelnök: Lipták Béla (gépész), titkár: Gárdonyi
Ferenc (filmszakos), pénztáros: Baltay János (jogász).

1958-59 Elnök: Nagy Dánie1 (elektromérnök), alelnök: Nyiri Gyula (mérnök), titkár:
Olgyay György (államtudomány).

1959-60 Elnök: T. Novobáczky György (jogász), alelnök: Földváry Tibor (elektromérnök), titkár: Szentendrey Gyula (nyelvész).

1960-61 Elnök: Bognár K. Rezső (T. V. szakos), alelnök: Petrovoy Szabolcs (gépész),
titkár: Tőkés Rudolf (államtudomány)

1961-62 Elnök, Tóth Cs. László (államtudomány), alelnökök: Czigány Zoltán, Gerber

Daisy (filmszakos), Holly Ferenc (vegyész), Nagy Károly (bölcsész), titkár: Lázár
Ödön (államtudomány).
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írók tanításai alakították ki. A húsz éven felüliek politikai neveléséhez ezen felül
Bibó István írásai járultak hozzá, amelyeket még középiskolás korukban olvastak
a Valóság és a Válasz hasábjain. Legnagyobb lelki élményük, s egyben politikai
iskolájuk a Forradalom volt. Kiábrándítóan hatott tehát rájuk az a hang, amit
Camp Kilmerrben olyan személyektől hallottak, mint az ott hivatalos alkalmazásban lévő Andreánszky Károly (Garfield, N. J.) nyilas szervező, vagy olyan
sajtótermékekből ismertek meg, mint a később általános kívánságra a táborból
kitiltott Szabad Magyarság című lap. Megtanulták, hogy a politikával nem foglalkozó, jószándékú és segítőkész emigráns tömeg nevében gyakran olyan hivatásos politikusok nyilatkoznak, akik szóval a kossuthi emigrációt emlegetik, de
valójában egyetlen gondjuk korábbi kiváltságaik visszaállítása, s akiknek az itt élő
magyarok csoportjaihoz sincs kapcsolatuk, nemhogy az otthon élő néphez.
Kezdetben olyan csoportokkal kerestek kapcsolatot, amelyek a Forradalom
után elmenekült vezetők körül alakultak. Az Egyesült Államokban az első ilyen
tömörülés a Magyar Szabadságharcos Szövetség volt, Király Béla tábornok vezetése alatt. A vezetőség elképzelése szerint ez valamiféle „csúcsszerv” lett volna, az
emigráció széles rétegeinek, új szervezeteinek egyesítésére. A diákok eleinte érdeklődéssel figyelték a Szabadságharcos Szövetség munkáját, sokan részt is vettek benne. Később azonban úgy érezték, hogy azok az eszmék, amelyekért Budapesten harcoltak, háttérbe szorultak. Belső viszályok, egyéni becsvágyak kielégítése, vetélkedő csoportok jellemezték a Szabadságharcosok működését: majd a
teljes meghasonlás, kettéválás, a magyar néptől elidegenedett erők uralomra jutása következett be. A diákság teljesen megszüntette, a kapcsolatot ezekkel a csoportokkal, és ugyanezt követelte a Diákszövetségtől is.
A diákok közvéleménye az emigrációs politikától való teljes elzárkózást kívánta. A régi csoportok közül csupán azokkal kerestek kapcsolatot, amelyek kulturális vagy szakmai tevékenységet folytattak. Szinte türelmetlenül tartottak számon minden eltérést a Forradalom elveitől. Már a frissen megalakult Diákszövetség első napjaiban így írt 12 newyorki egyetemi hallgató, a vezetőséghez intézett nyílt levelében: „Ne Eckhardt bácsi... ne a többi árnyéklovag tapsaira vágyjatok, hanem a forradalmi diákság és az egész magyar nép elismerését keressétek!”
Elzárkózott a diákság az 1957 elején Strasbourgban megalakult Forradalmi
Tanácstól is. Később a Tanács New Yorkba költözött, és ott Szabad Magyaror266

szág Nemzeti Képviselete néven kezdte meg működését. (A Forradalmi Tanács
elnevezést a régebben Amerikában élő „tanácsadók” javaslatára hagyták el, nehogy a „forradalom” szó ellenszenvet váltson ki az amerikai polgárokban.) A
Diákszövetség ugyan egyetértett a Nemzeti Képviselet törekvéseivel, a felkínált
részvételt azonban nem fogadta el, mivel az pártpolitikai alapon szerveződött,
noha a Munkástanácsok és a MEFESZ a Forradalomban a párttevékenységet
mindaddig elvetették, amíg az ország katonai megszállás alatt van. 8*
Sok lenne felsorolni azt a számtalan törekvést, amely a diákokat az emigrációs
politikával kapcsolatba kívánta hozni. Az ifjúság politikai szerepe, szervezett
ereje, egysége olyan tekintélyt szerzett, amit sokan szerettek volna kihasználni.
Erre volt azonban a diákoknak legkevésbé szükségük. A tanulás mellett maguk
vállalkoztak arra a munkára is, amit itt kinn a magyar nép igazának megmutatására, s az együttérzés felkeltéséért végezhettek. Figyelmüket az emigráció „iszapbirkózásáról” a befogadó amerikaiak, elsősorban a diákok felvilágosítására fordították. Nekik akarták elmondani az igazat Forradalmunk törekvéseiről, a magyar
kultúra, tudomány értékeiről, a magyar nép életéről. A diákújságokban egyre
több cikk jelent meg előadások százai hangzottak el, népi tánccsoportok alakultak, kiállítások nyíltak meg. Kibontakozott az a mozgalom, amelyet ma „Campus
Program” néven ismerünk. Ebben a nagyobb egyetemeken alakult csoportok épp
úgy részt vettek, mint az olyanok, akik sokszáz mérföldes körzetben egyedül
képviselték a magyarokat. A „Campus Program” eleinte az amerikai egyetemi
hallgatók felvilágosítására törekedett, de a későbbi tapasztalatok alapján jelentősen átalakult. Megdöbbenéssel ébredtek rá a diákok, hogy környezetükben van
egy társaság, amely még az amerikaiaknál is kevesebbet tud Magyarországról,
noha e társaság tagjai is hazájuk felszabadulásáért, függetlenségéért, haladásáért
küzdenek. Ezek: az ázsiai és afrikai népek itt tanuló fiai. „Elhűlten bámultuk a
fehérgyűlölet féktelen kitörését, és bátortalanul próbáltuk... megmagyarázni
ezeknek a hajthatatlan fekete és barna atomfizikus és filozófus jelölteknek, hogy
8

A tervek szerint a Szabad Magyarország Nemzeti Képviselete Politikai Bizottságának

35 tagját az 1947. előtti koalíciós pártok képviselői, míg 14 tagját a forradalmi szerve-

zetek kiküldöttei alkották volna. Az utóbbiak között kívántak helyet biztosítani a Diákszövetség két képviselőjének.
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a Szovjet tettei mellett dajkamesének tűnnek a hajdani kolonializmus kilengései... – írta a minnesotai egyetem egyik hallgatója. – És ezeket amerikai pénzen
hozták ide, taníttatják, majd visszaküldik őket azzal a szándékkal, hogy jó apostolai legyenek a nyugati demokráciának valahol Accrában vagy Bagdadban.”
A cél hamarosan az lett, hogy e távoli népek fiainak a megismerésén, a velük
való kapcsolaton, barátságon át jussanak el Magyarország fájó sorsának a felvetéséig is. A legszebb példa erre a munkára az 1961. júniusában megtartott „AfrikaSzeminárium” volt, amelynek három napján 17 afrikai diák-előadó és résztvevő
ismertette meg magyar társaikkal az ébredő kontinens problémáit, és ismerkedett
azokéival. „A magyar diákokkal való kapcsolat világosította. meg előttünk, hogy
aki a maga népének felemelkedéséért és szabadságáért küzd, egyben a világ valamennyi elnyomott népéért is síkra kell szálljon... mert a felszabadulás folyamata
Afrikában... nem állhat meg, amíg Kelet-Európa népeire is ki nem terjed” –
mondta megnyitó szavában Adewali Adewunmi néger diák.
A kapcsolat az ázsiai és afrikai népekkel azonban nemcsak az egyetemi „campus”-okon alakult ki. Megnyílt az út a távoli kontinensek felé is, ahová az Amerikába érkezett magyar diákok vitték el először társaik üzenetét. Agyagos Ferenc
1958-ban ment elsőnek Japánba közgazdaságot tanulni, ahová 1961-ben Török
István fizikus hallgató követte. Szentendrey Gyula Egyiptomban tanulja az arab
népek nyelvét; Fenyvesi Károly Indiában tanul, Bognár K. Dezső pedig az N. B.
C. tudósítójaként Afrikában kezdte meg a bostoni egyetemen szerzett ismereteinek felhasználását.
Nemzetközi diákkonferenciák, küldöttségek résztvevőjeként Kiss László, a
Fordham Egyetem hallgatója a távolkeleti országokban járt; Papp László a hetedik Nemzetközi Diákkonferencia meghívottjaként Nigériában; Nagy Miklós, a
Stanford Egyetem hallgatója Kubában és a dél-amerikaiországokban. Útjaikon
azt hirdették, amit Nagy László így foglalt össze a külföldi diákokhoz intézett
üzenetében:
„Gyakran mondják, hogy a budapesti forradalmárok csak azt tudták, hogy mit
nem akarnak, de nem tudták pontosan, hogy mit akarnak tenni. Ez a tények
eltorzítása. Hiszen Bibó programja egyben a forradalom programja... melynek
főbb pontjait alkotmánytervezete tartalmazta.” (The Student, 5. évf., 2. sz.,
1961. február.)
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Ez az állásfoglalás, ezeknek a törekvéseknek a szolgálata a legjellemzőbb az
amerikai magyar diákság egészére. 1958. március 15-i ünnepélyünk szónoka,
Tóth Csanád László így tett hitet társai nevében Forradalmunk mellett: „Miért
küzdött a Forradalom? Kiáltványai, sajtója, szónokai, maga az egész magyar nép
félreérthetetlenül leszögezte, hogy semmiféle régi rendszer visszaállítására nem
törekszik. Földet, gyárat vissza nem ad, de a kis magántulajdon tiszteletben tartásával, a magánkezdeményezés elismerésével szocialista gazdasági és társadalmi
berendezkedésre törekszik.” A cél, amiért szavukat felemelték, amiért dolgoznak:
Magyarország függetlenségének ügye. Még az 1958-as Lafayette-i megbeszéléseiken, a Teleki Géza professzor vezetésével folytatott vitában tisztázták: az ország felszabadulása csak az első lépés. A megszerzett Szabadságot megtartani,
megvédeni, a független ország életét felépíteni, vagy legalább az építéshez hozzájárulni, ez a nagy feladat áll a ma diákkorban lévő generáció előtt, otthon és idegenben egyaránt. Akik ennek a független országnak a képét hordják szívükben,
nem alkudhatnak meg azokkal, akik szemforgató módon felszabadulást hangoztatva, sanda terveket szőnek a magyar nép jövendő sorsáról. Hiába igyekeznek a
legkülönbözőbb csoportok diákokat toborozni soraikba, néhány megtévedt vagy
politikailag éretlen fiatalon kívül nem tudnak híveket gyűjteni. Persze, van valami eltolódás a szélsőjobboldali eszmék és mozgalmak felé. Veszélye nem is lekicsinyelhető. A Diákszövetség eddigi munkája azonban, vezetőségeinek józan
öntudata biztosítékot látszik nyújtani a jövőre is.
*
A diákszervezetek napjai meg vannak számlálva, ha nincs természetes utánpótlásuk. Az emigrációban felnövők tábora kevés ahhoz, hogy a jelenlegi tevékenységet fenn tudják tartani. A végzők száma erős emelkedést mutat, két év
múlva gyakorlatilag mindenki végez, aki tanulmányait 1957-ben és 1958-ban
kezdte el. 9
9

A diplomát szerzettek száma: 1958-ban: 21; 1959-ben: 101; 1960-ban: 201; 1961ben: 254. Ezekben a számokban azonban csak azok az 1956-os menekültek vannak

benne, akik a WUS programban részt vettek. Hozzá kel adni ehhez a régebben itt ta-

nuló diákokat. Kanadáról ebben a tanulmányban nem esik szó, pedig az ottani diákok

száma szintén jelentős. A soproni erdészek közül Vancouverben már 163-an fejezték
be tanulmányaikat.
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Önkéntelenül vetődött már fel az a kívánság, hogy a kapcsolat, a diákok
együvé tartozása ne múljon el az iskolák befejezése után. Megszületett a Végzettek Szövetsége, amelyet amerikai szóhasználattal Alumni Szövetségnek neveznek. Kapcsolatba kívánja hozni egymással a végző diákokon kívül az itt élő, 3050 ezer főre becsülhető magyar származású értelmiséget is. összefogásukról ezt
olvassuk az Alumni Tájékoztató 6. számában (1959. december):
„A magyar diplomás értelmiség, lényegéből adódóan, egy nagyjából azonos
iskolázottsággal rendelkező, azonos műveltségű, azonos nemzetből származó,
'exclusive' társaság. Ez a tény önkéntelenül felveti a lehetőséget, hogy úgy viselkedjék, ahogy azt más hasonló csoportosulások teszik: tagjai egymást segítsék,
tartsanak össze és ezzel sokszorozzák meg erejüket. Az Alumni ennek a feladatnak az elvégzésére, illetve szervezésére vállalkozott.”
Az eddig egymástól függetlenül működő kis baráti körök, értelmiségi klubok,
szakmai szervezetek és egyének együttműködésének jele az első magyar „Who's
Who”, a név- és adattár, amelynek előzetes kiadása mintegy 5000 névvel 1961
nyarán jelent meg. Az előkészítő munkát végző Szent-Miklósy István, Papp
László, az első elnök, Teleki Géza igazgató, és az 1961-ben megválasztott új
elnök, Fónay-Wemple Zsuzsa megelégedetten láthatták az általános elismerés
jeleit ezért a nagyjelentőségű kezdeményezésért.
*
Amint az elmúlt öt év történetét röviden áttekintve láthatjuk, a fiatal magyar
értelmiség gyengeségét egységével erőre változtatta az Egyesült Államokban.
Tanulmányait nagy részben befejezve, a magyar névnek általánosan becsületet
szerezve, az egymáshoz való kapcsolatot megtalálva, illetve megtartva, hasonlíthatatlanul jobb körülmények között néz szembe a jövővel, mint ahogy azt öt
évvel ezelőtt bárki is álmodta volna.

PAPP LÁSZLÓ
HIBAIGAZÍTÁS

Kovács Imrének az Új Látóhatár 1961. július-augusztusi számában közzétett cikkében néhány értelemzavaró sajtóhiba került: A 540. oldalon az
első bekezdés kilencedik sorában Lima La Paz-ra javítandó. Ugyanott a
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második bekezdés hatodik sorában tizenötmilliónyi helyett mintegy tízmilliónyi olvasandó.
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR NYOMDÁJA
Ezzel a számunkat az olvasó az Új Látóhatár nyomdájának első munkáját veszi kezébe, mely – talán van valami jelképes ebben – éppen az októberi forradalom ötödik évfordulójára jelent meg.
Kiadóhivatalunk már hosszabb ideje tervezte saját nyomdánk felállítását.
Szomorúan láttuk ugyanis, hogy a működő magyar nyomdák, elsősorban üzleti
vállalkozások lévén, egyáltalán nem, vagy csak alig tekinthették feladatuknak a
magyar nyelv és irodalom ápolását, és a magyar nyomdászat művészi hagyományainak folytatását. Az emigrációban magyar nyelven megjelent kiadványok legnagyobb része – tartalmában és kiállításában egyaránt – dilettáns próbálkozás;
értékes mű, anyagiak hiányában, szinte csak kivételesen láthatott napvilágot, s
rendszerint még így is csak szegényes külsőben, csúnya betűkkel és nyomással,
ízléstelen kiállításban, s nem ritkán hemzsegő sajtóhibákkal. Pápai Páriz Ferenc
egykori megállapítása sajnos az emigráns nyomdászatra is érvényes:

A Tipográfia szintén meg-hanyatla,
Mint árva tsak fogya, kópék nem újula:
Kiből e Nemzetnek érkezék sok kára.

Az Új Látóhatár kiadóhivatala nyomdánk megalapításával elsősorban ezen a
szégyenletes állapoton kíván változtatni. A nagy magyar nyomdászok: Sylvester
János, Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kiss Miklós, Tevan és Kner példáját követve,
műhelyt akar teremteni a szép magyar könyvnek idekint az emigrációban is.
Nem tagadjuk, hogy most induló nyomdánk felszerelése igen kezdetleges, szegényes, és ma még korántsem alkalmas e nagy példaképek követésére. Mégis, bízva
barátaink további támogatásában és a szép magyar könyvre vágyó olvasóközönség
áldozatkészségében, hisszük, hogy nyomdánk megalapításával új fejezet kezdődik
az emigráns könyvkiadás és nyomdászat történetében. Ha barátaink és olvasóink
nem vonják meg tőlünk eddigi felemelő bizalmukat, a nyomdával gazdagodott
Új Látóhatár rövidesen megkezdheti könyvkiadói programjának megvalósítását:
irodalmi értékű és művészi kiállítású könyvek megjelentetését, minden emigráns
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által megfizethető olcsó áron. Kiadói programunkról később külön is értesítjük
barátainkat és olvasóinkat.
Most, amikor nyomdánk első termékét útjára bocsátjuk, meghatódva mondunk köszönetét azoknak a barátainknak, akik már első kérésünkre áldozatos
segítséget vállaltak nyomdánk felállításában. Ha ez a szerény vállalkozás valamivel is hozzá fog járulni a magyar nyelv és irodalom ápolásához, a magyar könyvnyomtatás művészi hagyományainak folytatásához: elsősorban őket illeti a köszönet.

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR KIADÓHIVATALA
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1961.6
A XXII. SZOVJET PÁRTKONGRESSZUS
Ahhoz, hogy megértsük, mi történt, Szókratész, VII. Gergely, Szent Ágoston, Machiavelli, Luther, Sir Francis Drake, Rettenetes Iván, Rousseau, Robespierre, Hegel, Tolsztoj, Freud, Rasputin, Trockij, Gandhi, Koestler, Hammarskjöld, Kenyatta és Veres Péter kerekasztal konferenciájára lenne szükség...
Sztálin bebalzsamozott holttestét 1961. október 31-én hajnalban kiemelték a
Vörös téri mauzóleumból, ahol 1953. március 9-től pihent Lenin mellett, s miután gyorsan elhamvasztották, a megtagadott vörös diktátor földi maradványait a
Kreml magas, tömör fala alatt, a másod- és harmadrangú pártvezérek és mozgalmi hősök sorában helyezték örök nyugalomra, ha ilyesmi a kommunizmusban
egyáltalán létezik. Egyik szomszédja most Kalinin, a volt elnök, aki Sztálin
munkáinak népszerű átírásával és magyarázatával töltötte idejét a Kremlben, a
másik: az alaptalan vádakkal öngyilkosságba kergetett Ordzsonikidze. A huszonkettedik pártkongresszus egyhangú határozata hirdette ki az „utolsó ítéletet”
Sztálin teteme felett, miközben viharos ovációban részesítette a határozati javaslat kezdeményezőjét, Nyikita Hruscsov jelenlegi szovjet miniszterelnököt és
pártvezért.
Sztálinról maguk a legbensőbb munkatársai és hűséges elvtársai állapították
meg, amit a világ már régóta tudott, hogy szörnyeteg volt. Szónok szónok után
halmozta a vádakat és borzalmakat, s végül nem maradt más hátra, mint megszavazni a határozatot. A párt „legjobbjai”, vonalas öreg bolsevikok, viharvert mozgalmi emberek, opportunista kerületi párttitkárok és bürokraták, a fejbólintó
jánosok; sztahanovisták, kolhozelnökök, tudósok, írók, művészek, tábornokok,
tengernagyok, űrhajósok és diplomaták — az ötezerfőnyi kommunista elit ellenvetés nélkül vette tudomásul a megdöbbentő leleplezést, hogy Sztálin három
évtizedes uralma mégsem volt az orosz történelem legragyogóbb szakasza.
Sztálin történelmi átértékelése szinte megoldhatatlan feladat, s máris polgárháborús hangulatot teremtett az orosz agyakban és szívekben. Moszkvai tudósítók jelentették, hogy a tetemelmozdítást a megriadt szovjet polgárok csoportokba
verődve tárgyalták a Vörös téren. Volt, aki igazat adott Hruscsovnak, de még
többen kételkedtek Sztálin bűneiben, melyeknek váratlan felfedése egy egész
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nemzedéket fosztott meg forradalmi illúzióitól és áldozatvállalásának értelmétől.
A pártpropaganda szerint az oroszok a huszas évektől az ötvenes évekig mindent
Sztálinért csináltak; érette iparosítottak, kollektivizáltak erőszakosan,
tervgazdálkodtak, juttatták kifejezésre alkotásaikban a „szocialista realizmust”,
kegyetlenül tisztogattak, vagy megfélemlítetten önkritikát gyakoroltak, és valóban hősiesen harcoltak. Sztalingrádot könnyű átkeresztelni Volgagrádra, legfeljebb a jegyváltásnál okoz egy ideig félreértést, de a kíméletlen kijózanítás az általános sztálini részegségből olyan katzenjammert idézhet elő, amelyben Hruscsov
minden terve és elképzelése megsemmisülhet.
Több jel mutat arra, hogy Hruscsov ezúttal végzetesen elszámította magát,
mert nem vette figyelembe a szovjet társadalom „demokratizálódásának”, annak a
nagy változásnak a jelentőségét, amelyet éppen az ő beszéde indított el 1956.
február 24-én, a huszadik pártkongresszus titkos ülésén. Hruscsov hétórás beszédben, el-elcsukló hangon ismertette Sztálin bűneit, beszédének szövegét
azonban nem hozták nyilvánosságra sem a Szovjetunióban, sem a kommunista
táborban. Lengyel kommunisták megjátszott könnyelműsége tette lehetővé,
hogy egy példány eljusson a varsói amerikai követségre (akkor a lengyel kommunisták nagyban gyakorolták az ilyesfajta „könnyelműséget”...) és rövidesen az
egész világ fejcsóválva tárgyalta, hogy Sztálin örököse miben marasztalta el egykori bálványát, urát, védelmezőjét, megtáncoltatóját és bűntársát. A Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja és a röplapok milliói a megszállt országok népeit
is beavatták a huszadik pártkongresszus titkaiba, a desztalinizálás forradalmi
méreteket öltött. A magyar nép öt évvel és egy héttel megelőzte a huszonkettedik pártkongresszust: 1956. október huszonharmadikán este ledöntötte Sztálin
szobrát az egykori Regnum Marianum helyén...
Könnyen elképzelhető, hogy a huszonkettedik pártkongresszus elítélő nyilatkozata és tetemelmozdító határozata ugyanolyan zajlást indít el a Szovjetunióban, mint a huszadik pártkongresszus leleplezései a „népi demokráciákban”, s
ahhoz sem kell különösebb jóslási tehetség, hogy feltételezzük: a Szovjetunó-beli
erjedésnek hasonló következményei lehetnek.
Itt fekszik előttem Sztálin munkája, A leninizmus kérdései, s nem tudok
ellentállni, hogy ki ne másoljam a tizenhetedik pártkongresszus zárójelenetét
(1934. január 26). Ez volt a „győzők kongresszusa”, és Sztálin gúnyosan jegyezte
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meg, hogy valósággal „túlgyőzték magukat”... Beosztásában, tónusában, terjedelmében Sztálin tizenhetedik pártkongresszusi beszéde nem különbözik Hruscsov huszonkettedik pártkongresszusi beszédétől: a párt teljesítményei és helyzete, a nemzetközi helyzet, az „imperialisták” táborában fokozódó ellentétek, a
háború lehetősége, az „ellenség aknamunkája”, „ellenforradalmi kísérletek” stb.
Az egyetlen különbség, hogy akkor Sztálin volt az imádott bálvány, most meg
Hruscsov az.
Az utolsó tizenkét sor önmagáért és a fordító magyarságáért beszél. „Elvtársak! A kongresszuson lefolytatott vita megmutatta, hogy pártunk vezetőinek, azt
lehet mondani: a pártpolitika összes kérdéseiben, teljesen egységes nézetei vannak. Ellenvetések a beszámoló-jelentés ellen, mint ismeretes, nem történtek.
Megnyilvánult tehát, pártunk sorainak rendkívüli eszmei, politikai és szervezeti
egybeforrottsága. (Taps.) Kérdezem: Van-e ezek után szükség zárszóra? Úgy
gondolom, hogy erre nincs szükség. Engedjék meg tehát, hogy lemondjak a zárszó jogáról. (Viharos ováció, az egész kongresszus feláll, hangos éljenzés; csoportos felkiáltások: Éljen Sztálin! Az egész kongresszus állva énekli az Internacionálét. Az Internacionálé eléneklése után az ováció megújul. Felkiáltások: Éljen!
Éljen Sztálin! Éljen a Központi Bizottság!)”
És mi lett a „győzők” kongresszusának, az általa megválasztott központi bizottságnak a sorsa? Hruscsov a huszadik pártkongresszuson azt állította, hogy „az
1956, részben szavazati, részben tanácskozási joggal felruházott küldött közül
no8-at, jóval több mint a felét, ellenforradalmi vá- dák alapján letartóztatták... és
a tizenhetedik pártkongresszus által vá= lasztott Központi Bizottság 139 tagja és
tagjelöltje közül 1108-at, tehát hetven százalékukat agyonlőtték, a legtöbbjüket
1937-38-ban. ( Felzúdulás a teremben).”
Mialatt Hruscsov a sztálini bűnöket sorolta fel, egy cédulát csúsztattak eléje,
amelyen kusza írással ez a szöveg állt: „Ön hol volt akkor, és mit csinált?” Hruscsov elképedten kérdezte: „Ki küldte ezt a cédulát?” Mély csend. A kérdést háromszor megismételte, de választ nem kapott, akkor melankolikusan mondotta:
„Én is ugyanezt csináltam — hallgattam.. .” Hruscsov azonban nemcsak hallgatott, segített is Sztálinnak, és helyeselte tetteit. A brutális tisztogatások idején ő
volt a moszkvai párttitkár, az ő dolga volt, hogy megmagyarázza: miért tartoztatják le, és lövik agyon a párt „legjobbjait”. Sztálin hetvenedik születésnapján,
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1949. december 21- én így ömlengett: „Milliók tekintenek Sztálin elvtársra, amiért a Marxista-leninista elméletet gazdagította és új, magasabb szintre emelte ...
Sztálin elvtárs, pártunk dicsőséges vezére, mozgósította országunk népét és a
szocializmust diadalra vitte. Sztálin ott állt minden egyes szocialista köztársaságunk bölcsőjénél, védte és atyailag támogatta őket. Ezért hívja a mi népünk
rendkívüli melegséggel és fiúi szeretettel a nagy Sztálint édesatyjának, lángeszű
tanítójának... Ma a nagy Szovjetunió népei és az egész haladó emberiség forró
szívvel üdvözli a mi drága Sztálin elvtársunkat, a népek felbonthatatlan barátságának inspirálóját. Dicsőség a mi édesatyánknak, a párt, a szovjet nép, a világ
dolgozói vezérének, Sztálin elvtársnak!”
1953. március 7-én gyászkeretben jelent meg a Szabad Nép, és legjobb lenne
megint kinyomtatni az egész számot, hogy elrettentő példaként szolgáljon a politikai és szellemi elaljasodás hasonló megismétlődése ellen. „Eltávozott az élők
sorából az a férfi, aki Leninnel együtt megteremtette, és acélossá kovácsolta a
Szovjetunió kommunista pártját, győzelemre vezette a Nagy Októberi Szocialista
Forradalmat... A szocializmus nagy építő mestere hagyott el bennünket,... a szabadság nagy hadvezére hunyta le a szemét,... az elnyomottak és kizsákmányoltak
leghűbb barátja halt meg,... a nagy tudós és államférfi, akinek eszméi örökké
fognak élni a népek szívében és tetteiben... Sztálin elvtárs megszámlálhatatlan és
legyőzhetetlen táborába tartozunk mi is, a szocializmust építő, szabad Magyarország. Népünk gyászolja a barátot, a tanítót, a vezért.”
Ugyanabban a számban a Sztalin-díjas Aczél Tamás így zokogott:

Reszket a föld, megrázza a viharzó
harcbaindító, rettenetes jajszó,
s nyomán, akár a tenger vad hulláma, felcsap
a nép, a nép, a roppant végtelen had,
a munkások, parasztok, katonák,
hogy amit kaptak, adják most tovább.

A földi pokolból, a mélyből,
a történet háborgó tengeréből,
jönnek, csak jönnek, végeláthatatlan,
megbonthatatlan és fáradhatatlan,
276

kezük ökölben, szemükben a könny, —
akiket először Ő hítt nevükön.

A Szabad Nép március 11-i számában első oldalon a hivatalos TASZSZ- jelentés: Utolsó útjára kísérték Sztálin elvtársat, a nagy vezért és tanítót.
„Március 9-e reggel. . . A búcsúzás utolsó órái. . . gyászdallamok zokognak.. .
A vezér ravatalánál hozzátartozói és rokonai, a főváros párt- és szovjet aktívája,
miniszterek, a külföldi testvéri kommunista és munkáspártok vezetői Itt vannak
a teremben a temetésre érkezett külföldi kormányküldöttségek... Reggel tíz óra.
A ravatalnál a nagy Sztálin hűséges tanítványai és harcostársai, a kommunista
párt és a szovjet kormány vezetői. Elérkeztek a búcsúzás utolsó percei. Tíz óra öt
perckor C. M. Malenkov, L. P. Berija, V. M. Molotov, K. J. Vorosilov, N. Sz.
Hruscsov, N. A. Bulganyin, L. M. Kaganovics, A. I. Mikojan elvtársak felemelik
Joszif Visszarionovics Sztálin koporsóját és lassan haladnak a kijárat felé... A
koporsó tetején a Szovjetunió generalisszimuszának sapkája... A Szovjetunió
marsalljai és tábornokai bíborvörös bársonypárnákon viszik Joszif Visszarionovics
Sztálin érdemrendjeit és érdemérmeit... Tíz óra negyvenöt perc. A gyászmenet
megáll a mauzóleumnál. Meghajtják a harci zászlókat. E zászlókat ama győzelmeknek dicsősége övezi, amelyeket a Szovjet Hadsereg a Nagy Honvédő Háborúban, minden idők és népek legnagyobb hadvezérének, J. V. Sztálin elvtársnak
vezetésével aratott... Tíz óra ötvenkét perc. N. Sz. Hruscsov elvtárs, a Joszif
Visszarionovics Sztálin temetésének megszervezésére alakult bizottság elnöke,
megnyitja a gyászülést. (Ekkor hangzott el Malenkov, Berija és Molotov jól ismert beszéde. A szerk.) Tizenegy óra ötvennégy perc. C. M. Malenkov, L. P.
Berija, V. M. Molotov, K. J. Vorosilov, N. Sz. Hruscsov, N A. Bulganyin, L. M.
Kaganovics, A. I. Mikojan elvtársak felemelik a koporsót és lassan a mauzóleumba viszik, amelynek bejárata felett a két végtelenül drága, szeretett név áll:
LENIN
SZTÁLIN
Harminc tüzérségi díszsortűz dördül el... A Kreml tornyának órája tizenkettőt üt. Moszkva és az egész szovjetország felett három percen át zúgnak a gyárak
szirénái, a mozdonyok és gőzhajók sípjai. A haza tiszteleg a népek atyja és tanítója előtt... A mauzóleum előtt díszlépésben vonulnak el a csapatok, az égen
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pontos alakzatban repülők szállnak. Megadják az utolsó katonai tisztességet Joszif Visszarionovics Sztálinnak, a nagy vezérnek és hadvezérnek.”
És minderről három év múlva Hruscsov kijelenti, hogy csalás, ámítás: Sztálin
nem volt a népek atyja, nem tanított Lenin szellemében, gyilkos volt, zsarnok,
akinek a katonai tudása nem haladta meg egy baka stratégiai ismereteit.
Hitler hamisított dokumentumokat juttatott kerülő úton (az egyik „közvetítő”
Benes volt, akaratlanul) Sztálin kezébe a szovjet katonai vezetők „árulásáról”.
Sztálin ezt készpénznek vette, és a német támadás előestéjén kivégeztette a szovjet hadsereg legjobb tábornokait. Azt se akarta elhinni, 1941-ben, hogy a németek rövidesen támadnak. Hiába figyelmeztették: Churchill, a berlini orosz katonai attasé, átszökött német kommunisták — pökhendien elhárított minden figyelmeztetést, tanácsot. És amikor kitört a háború? „Sztálin igen távol volt attól,
hogy megértse a harctéren valójában kialakuló helyzetet. Ez természetes is, mert
az egész honvédő háború folyamán sohasem látogatott el egyetlen arcvonalszakaszra ... Tudnunk kell, hogy Sztálin mindig egy földgömbön tervezte a hadműveleteket. (Élénkség a teremben.) Igen, elvtársak, neki az volt a szokása, hogy
földgömböt vett elő, és azon rajzolta ki az arcvonalat... Sztálin igen erélyesen
népszerűsítette önmagát, a nagy vezért. Mindenféle úton-módon igyekezett az
emberek fejébe verni, hogy valamennyi győzelem, amelyet a szovjet nép a nagy
honvédő háborúban aratott, csakis Sztálin vitézségének, merészségének és lángelméjének tulajdonítható . . . Vegyük példának okáért történelmi és katonai filmjeinket, vagy néhány irodalmi alkotásunkat: az ember rosszul lesz tőlük.”
A tizenhetedik pártkongresszus felének, az általa megválasztott központi bizottság háromnegyedének kiirtása mellett ezreket és tízezreket küldött börtönbe,
Szibériába és az akasztófa alá, „Jellemzésül elég közölni — mondotta Hruscsov a
huszadik pártkongresszuson — hogy 1954-től a mai napig (1956. február 24.) a
legfelső bíróság katonai kollégiuma 7 649 személynek szolgáltatott elégtételt,
sokaknak közülük már csak a haláluk után.”
Hruscsov pőrére vetkőztette Sztálint, mint nemzetiségi politikust is. „Egész
nemzetek szülőföldjükről való tömeges elhurcolására utalunk, kivétel nélkül valamennyi kommunistával és komszomoleccel együtt. Ezt az áttelepítési akciót
nem kényszerítette ránk semmiféle katonai megfontolás. Így már 1943 végén,
amikor a Szovjetunió javára állandó jelleggel sikerült a nagy honvédő háború
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arcvonalát áttörni, megszületett és végrehajtásra került a karacsaji népek szülőföldjükről való kitelepítésére vonatkozó határozat. 1943. decemberének végén
ugyancsak ez a sors sújtotta az önkormányzati joggal felruházott Kalmük Köztársaság egész lakosságát is. 1944. márciusában kitelepítették mindenestül a csecsen
és ingus népeket, és felszámolták a Csecsen-Ingus Köztársaságot. 1944. áprilisában a Kabardin-Balkár Köztársaság területéről távoleső helyekre hurcolták el az
egész balkár népet, a köztársaságot meg átkeresztelték önálló kormányzattal ellátott Kabardin Köztársaságnak. Az ukránok csupán azért kerülték el ezt a sorsot,
mert túl sokan vannak, s nem volt hely, ahová deportálhatták volna őket. Ha
nem így van, Sztálin az ukránokat is elhurcoltatta volna. (Nevetés és élénkség a
teremben.)”
A háború után Sztálin „egyre szeszélyesebb, ingerlékenyebb és brutálisabb
lett, különösen gyanakvása erősödött. Üldözési mániája hihetetlen méreteket
öltött. Számos dolgozó a szemeláttára alakult át ellenséggé... Elkülönítette magát, ... mindenben egyedül ő döntött, tekintet nélkül bárkire és bármire.” Érdemes itt megemlíteni Tito esetét Sztálinnál. „Egyszer Kievből Moszkvába érkezve
— adta elő Hruscsov — felszólítást kaptam, hogy látogassam meg Sztálint, aki
egy levélmásolatra mutatva, amelynek eredetijét akkoriban küldte el Titónak, ezt
kérdezte tőlem: Olvastad? Feleletet sem várva, ő maga így válaszolt: Csak meg
kell ráznom a kisujjamat, és Tito nincsen többé. Bukni fog! — Ez a megnyilatkozás híven tükrözi Sztálin nagyzási hóbortját, dehát ő már csak így járt el. Csak
megrázom a kisujjamat, és Koszjor nincs többé. Mégegyszer megrázom a kisujjamat, és Posztisev meg Csubar nincsen többé. És ismét megrázom a kisujjamat,
s eltűnnek Voznyeszenszkij, Kuznyecov, meg mások a süllyesztőben ... — Azonban Titóval nem ez történt. Akármennyit rázta Sztálin nemcsak a kisujját, de
minden egyebét, amit rázhatott, Tito nem bukott meg. Miért nem? Azért nem,
mert a jugoszláv elvtársakkal felmerült ellentétben Tito mögött egy állam és egy
nép állt, amely megjárta a szabadság és a függetlenségért vívott harc kemény
iskoláját, egy nép, amely támogatja vezetőit.”
A huszadik pártkongresszus titkos ülése is kísértetiesen ugyanúgy fejeződött
be, mint a tizenhetedik, a huszonkettedik, vagy akármelyik pártkongresszusé a
Szovjetunióban: Viharos és hosszantartó taps, amely ünneplésben végződik.
Mindenki feláll.
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Hogy miért volt Sztálin postmortem leleplezésére szükség, azt aligha fogjuk
valaha is megtudni. A szovjet politikusok nem írnak memoárokat, ami nagyon is
érthető tartózkodásra vall: így arra sem számíthatunk, hogy az egyébként sok
tekintetben kivételes Hruscsov egyszer nyilvánosságra hozza eljárásának valódi
motívumait. Az újabb orosz titok megfejtésében találgatásra kényszerülünk, de a
hírmagyarázók és a zavarba hozott történetírók fantáziája mintha csődöt mondott volna. Legtalálóbbnak az a magyarázat kínálkozik, hogy Hruscsov nem is
annyira Sztálint készült megforgatni a koporsójában, mint közvetve Maóra, az
albán Hodzsára és a „pártellenes” csoportra: a makacs sztálinistákra akart csapást
mérni. Ez a feltevés, még akkor is, ha helyes, csak részben fogadható el, mint a
hruscsovi sztratégia és taktika részlege.
Hruscsovról azt tartják a szovjetológusok, hogy akcióit kombinálja, Sohasem
egy kérdésre, egy témára, egy feladatra összpontosít; mindig összemarkolja a
legfontosabbakat és csokorba kötve nyújtja át azokat honfitársainak vagy a szabad világ meglepett vezetőinek. Hruscsov, a kombinátor, a huszonkettedik pártkongresszuson a kommunista tábor vezérének erőszakolta magát; ugyanakkor az
egész világgal is meg akarta értetni, hogy ezentúl ő diktálja a feltételeket, és
pusztító fegyvereivel szemben nincs értelme az ellenállásnak. Helyzete és hatalma kihívhatatlanságáról vaskos érvekkel igyekezett meggyőzni elvtársait és ellenségeit. A kísérleti atomrobbantásokat úgy időzítette, hogy a huszadik pártkongresszus világpolitikai jelentőségét bizonyítsa; az 57 megatonos bombát, a legnagyobbat, amit eddig gyártottak, mitsem törődve az egész világ tiltakozásával,
meg éppenséggel október harmincadikán este robbantották fel. Másnap hajnalban került sor Sztálin kilakoltatására a Vörös téri mauzóleumból. Ennek politikai
kihatása sokkal veszélyesebb lehet, mint az óriási hidrogénbomba rádióaktív
pernyéje.
Nem érdemes sok időt vesztegetni arra, hogy visszaidézzük Sztálin magyarországi bűneit, és tetemre hívjuk hazai bűntársait. A történet jól ismert: valamenynyien áldozatai vagyunk! Ki így, ki úgy, odahaza, vagy idekint... Csak egy a kérdés: meddig lehet ezt folytatni? Meddig lehet népek hitével, eszméivel, elveivel,
érdekeivel, múltjával, jelenével és jövőjével ilyen bámulatos felelőtlenséggel és
nemtörődömséggel játszani?
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A kommunizmus hamleti kérdése, bűnözni, vagy nem bűnözni, az orosz lélek
tudathasadását nemzeti katasztrófává, népek közös tragédiájává szélesíti, s az
egész döbbenetes színjátékban az egyetlen reménysugár, hogy végső fokon a
kommunizmusban is diadalmaskodik a jó a rossz, az ártatlanabb Hruscsov a legártalmasabb Sztálin felett. A halálában ugyan, de ez a sors őt is utólérheti. Nem a
kommunisták érdeme: a szabad világ szégyene, hogy a kommunizmus bűneit
kommunisták torolják meg a legkegyetlenebbül, és a kommunistákra kommunisták mérik a legkeményebb csapásokat. Sztálint nem a szabad világ hantolta el
véglegesen, hanem Hruscsov, és Hruscsov legkíméletlenebb kihívója nem Amerika, Anglia, vagy Nyugat-Európa, hanem Kína és Albánia. Mi elmenekültünk a
kommunizmus elől, Molotov hazamegy szembenézni vele!

KOVÁCS IMRE
HOL ŐRZIK MÁTYÁS KIRÁLY EVANGELISTÁRIUMÁT?
Az Új Látóhatár 1960. január-februári számában megjelent közleményemben
az Amerikában őrzött Corvinák között felsoroltam egy Evangelistárium kötetet
is.1 Azóta tudomásomra jutott, hogy a kötet nincs a Pierpont Morgan Könyvtárban, sem pedig más amerikai gyűjteményben. Így állításom, melyet csak könyvészeti adatokra alapoztam, téves, s az alábbi kis közleményben szeretném azt az
érdeklődők és a szakirodalom számára helyesbíteni.
A szóbanforgó Corvina, mely az irodalomban általában Evangelistarium
Secundum Ritum Tramontanum cím alatt szerepel, XV. századi latin kézirat,
158 hártyalapra írva. Díszes kiállítású címlapján II. Ulászló magyar és cseh királyi címere van. A négyelt címerpajzs első mezejében a magyar pólyás címer, második mezejében a koronás fehér lengyel sas, a harmadikban Dalmácia, s végül a
negyedik mezőben Csehország címere.2
E címer alatt Hofmann Edith szerint Mátyás hollós címere van, bizonyítva
azt, hogy a kódexet még Mátyás király megrendelésére kezdték festeni.3 Ezt
igazolná az is, hogy a kódex díszítésének stílusa közel áll a „királyi könyvek
miniátorá”-nak, Fráter Johannes Antonius Cattaneo de Mediolano, madocsai
apátnak stílusához, aki több kötetet díszített a Corvina számára.4
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A szakirodalom hosszú ideig az Earl of Lelcester könyvtárában (Holkham
Hall, Norfolk) tartotta nyilván ezt a fontos kódexet.5 1927-ben azonban Hoffmann Edith közlése alapján a Bibliotheca Corvina című gyűjteményes kötet már
azt mondja róla, hogy „1927 elején vétel útján Pierpont Morgan new-yorki
könyvtárába került”.6 Hoffmann Edith ezt az állítását a régi magyar bibliofilekről
írott könyvében is megismételte7, s így nem csoda, hogy a Corvináról később
megjelent magyar munkák8 mind átvették ezt az őrzési hely-megjelölést, figyelmen kívül hagyva például azt, hogy a Holkham Hall-i könyvtár későbbi katalógusában — 1934-ben — változatlanul szerepel kódexünk.9
A kötet pontos őrzési helyének kiderítését akkor tűztem ki célul, amikor az
Egyesült Államokban őrzött Corvinák összegyűjtése közben a fenti, egymásnak
ellentmondó adatokba ütköztem.10
A pontos hely megállapítása végett levelet intéztem dr. John Plummerhez, a
Pierpont Morgan Könyvtár kurátorához. Dr. Plummer levelemre többek között
ezt válaszolta: „Könyvtárunkban ilyen kódex nincs. Nincsen továbbá II. Ulászlócímeres kódexünk sem, s az a négy kéziratunk, mely a Holkham Hall-i könyvtárból való, teljesen különbözik attól, amit ön leírt.”11 Az Earl of Leicester
könyvtárosa, Dr. W. O. Hassal viszont a következő megnyugtató választ küldte
érdeklődésemre: „Corvin Mátyás Lectionariuma még mindig az Earl of Leicester
Holkham Hall-i könyvtárában van, és eladása sohasem került szóba.”12
Ez el is dönti a kérdést s kijavítja a közel 35 esztendős tévedést is. Mátyás király Evangelistáriuma még mindig Angliában van, s így az ott őrzött Corvinák
száma a manchesteri Chetham's Libraryban felfedezett kötettel együtt13 most
már hétre növekedett.14

SZABÓ GYÖRGY
Jegyzetek:
1. Egy Amerikában lappangó Corvináról. Új Látóhatár, lll/l. (1960), 72. old.
2. Dorez, L. Les manuscripts á peintures de la bibliotheque de Lord Leicester
á Holkham Hall, Norfolk. Paris 1908, 96. LIX. no. 18; Hevesi, A. de, La
Bibliotheque du roi Mathias Corvin. Paris, Pour les membres de la Société
Francaise pour la Reproducnon des Manuscripts á Peintures, 1923/66, no. 42;
Weinberger, W. Beiträge zur Handschriftenkunde, I. Die Bibliotheca Corvina.
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Philosophische und historische Klasse Bd. 159, Abh. 6.)
3. „C. V. James, a könyvtár (Lord Leicester könyvtára, Holkham Hall, Norfolk. - G. Sz.) tudós igazgatója szíves volt arról értesíteni, hogy a kódexet jól
megvizsgálta, s Ulászló fehér sasai alatt, melyek mindenképpen ráfestésnek látszanak, oly feketeségeket talált, melyek Mátyás hollóira vallanak.” Fraknói Vilmos, Fógel József, Gulyás Pál, Hoffmann Edith: Bibliotheca Corvina. Mátyás
király budai könyvtára. Budapest, Szent István Akadémia 1927, 99. old., 220.
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4. Bibliotheca Corvina, i. m. 47. old.
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6. Bibliotheca Corvina, i. m. 69. old. Hivatkozik a Corriere della Sera 52. évf.
33. számában, a 3. oldalon megjelent hírre.
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8. Hunyadi József, A Vitéz és Corvin-codexek és ősnyomtatványok kötéseinek bibliográfiája 1938-ig. Budapest 1939, no. 94. Zolnai Klára, Bibliographia
Bibliothecae Regis Mathiae Corvini. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára 1942, 105. old.
9. Ricci, Seymour de. A Handlist of manuscripts in the library of the Earl of
Leicester at Holkham Hall. Abstracted from the catalogues of William Roscoe
and Frederic Madden and annotated by Seymour Ricci. Oxford, The
Bibliographical Society, 1932/2. no. 18. (Supplement to the Bibliographical
Society's Transactions, no. 7.)
10. Szabó, George, Corvinus Manuscripts in the United States. A
Bibliography. New York, The Kossuth Foundation 1960, 20. (Hungarian
Bibliography Series 2.)
11. Dr. John Plummer 1960. IV. 28-i leveléből:„ As far as I can teli, we have
no codex such as you deseribe. We have no MS with the arms of Wladislaus II,
and the four manuscripts that we have from Holkham are entirely different.”
12. Dr. W. O. Hassal 1960. május 1-i leveléből: „-The Gospel lectionary of
Mathias Corvinus is still in the Library of the Earl of Leicester at Holkham and
there has never been any question of its sale.”
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13. V. ö. Hobson, A. R. A. Two Renaissance Bindings. The Book Collector,
VII/1958, p. 267-268. (London)
14. V. ö. Zolnai Klára i. m. 79-80. old.
LEVÉL
MI ÁLL A KÉZIRATON ?
Nem akarok visszaélni sem az olvasó türelmével, sem az ÚJ LÁTÓHATÁR
papírjával az Arany János központozásáról szóló vitában. Irodalomtörténeti tanulmánynak is méltán nevezhető viszontválaszában * Csokits János nem említ
egy szempontot, amelyet én is figyelmen kívül hagytam első válaszomban. A
kérdéses, kétsoros vers kinyomtatásáról az utódok gondoskodtak, s nem a költő
gondozta sajtó alá. Sem Csokits, sem én nem láttuk a kéziratot. Egyelőre nem is
jutunk hozzá, én már valószínűleg sohasem. Milyen központozás van azon?
Amíg nem láttuk a kéziratot, viszonylagos becsű minden vita, s nem lehet a per
végleges eldőltéről beszélni, ahogy megelőző válaszomban meggondolatlanul
mondtam. Kézirat híján Csokitsnak az egyik Arany kiadás alapján joga van azt
állítani, hogy elmellőztem egy központozási jelt, nekem más kiadások alapján
jogom van fenntartani, hogy nem hagytam el.

London

Cs Szabó László

HELYREIGAZÍTÁS
Csokits János Pontok és pontatlanságok című cikkébe sajtóhiba csúszott. A
IV. évf. 352. lapjának 12. sorában kezdődő mondat helyesen így hangzik:
Amíg ezeket külön írjuk, a névmás mutató „a” betűje közösnek számít, és a
versben hosszú tag gyanánt szerepelhet, ha azonban a névmás két részét egybeírjuk (aki, ami), a szó első tagja elveszti „közös” jellegét, mindkét tagja rövidnek
mérendő: hosszú szótagot tehát seholsem helyettesíthet.
OLVASÓINKHOZ
Az Új LÁTÓHATÁR e számát előfizetőink néhány hetes késéssel kapják
kézhez. Nyomógépünk felszerelése a vártnál hosszabb ideig tartott.
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A késedelemért előfizetőink, olvasóink szíves elnézését kérjük, és egyúttal
mindannyiuknak boldog, békés új esztendőt kívánunk.

Az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége.
RÖVIDESEN MEGJELENIK AZ EXODUS KIADÁSBAN:
Baumgarten Sándor
A SZABADSÁG KÓBOR LOVAGJA (Gróf Teleki Sándor élete)
A kb 180 oldalas, pompás kiállítású mű kedvezményes ára: fűzve: DM 8.—
(tengerentúl: 2.00 $) egészvászon kötésben: DM 10.— (tengerentúl: 2.50$)
Még ma töltse ki és küldje be a mellékelt levelezőlapot!
BIBÓ ISTVÁN
HARMADIK ÚT
Az
ÚJ
LÁTÓHATÁR
előfizetőinek
kedvezményesen
5
$
vagy ennek megfelelő összeg. Egészvászon kötésben 6 $.
KILENC KÖLTŐ
Ára kedvezményesen 2.50 $.
Gombos Gyula: SZŰK ESZTENDŐK — A magyar kálvinizmus válsága —
Ára: 2.50 $
GOMBOS GYULA: The lean Years (a „Szűk esztendők” angolul, a Kossuth
Foundation kiadásában) az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen: fűzve
2.50 $, egészvászon kötésben 3.50 $.
Bogyay Tamás: LECHFELD
A kalandozások és a Lech-mezei csata történelmi hátterének és következményeinek ismertetése német nyelven, a legújabb kutatások alapján. 64 oldal.
Ára: 60 US cent
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1962.1
LEVÉLVÁLTÁS EGY SZERKESZTŐI TÚLKAPÁSRÓL
Nem kívánok egy könyvismertetésnek különösebb fontosságot tulajdonítani,
éppen ezért levelemmel nem az Új Látóhatár július-augusztusi számában „Egy
irodalomtörténeti dokumentum” cím alatt megjelent, Babits, Juhász és Kosztolányi levelezését tárgyaló könyvismertetésembe került értelemzavaró változtatások
miatt zaklatom a Szerkesztőséget, hanem egy olyan változtatás és egy olyan szerkesztői megjegyzés miatt, amely ellen, úgy érzem, tiltakoznom kell, mert nem
engemet sért, hanem századunk egyik legnagyobb költőjét: Babitsot!
Igen, eredeti szövegemben ez állt: Babits Mihály, „századunk egyik legnagyobb költője”. Ezt, Szerkesztő Úr, „egyik nagy költőnk”-re változtatta. Magában véve, ez a kis változtatás nem jelent sokat, legfeljebb annyit, hogy Szerkesztő
Úr nem lelkesedik annyira Babitsért, mint én. De a 378. oldal alján olvasható
lábjegyzet már egészen más megvilágításba helyezi ezt a változtatást.
Könyvismertetésem szövegében Kosztolányi Babitshoz írt egyik levelét idézem, amelyben Karinthy számára kér 500 pengős segélyt a Baumgarten alapítványból. Szerkesztő Úr idézetem után csillagot tesz, és a lap alján, lábjegyzetben
a következőket írja:
„Hadd említsük itt meg Füst Milán érthetetlen, sorozatos mellőztetését:
Kosztolányi egyik-másik levelében szinte már könyörög Babitsnak, hogy Füst
Milánt is segítse a Baumgarten alapítványból. Hiába: Babits — mint Nagy Lajos
önéletrajzának második kötetéből (A menekülő ember, 442-443. oldal) is megállapíthatjuk — inkább a maga közvetlen körét támogatta. Szívünk elszorul, ha
meggondoljuk, mennyivel szegényebb volna ma irodalmunk, ha Füst Milán a
háborúban együtt pusztul kézirataival, vagy bámulatos másodvirágzása nem
menti a menthetőt. (Szerk.)”
Bizony, erre a gondolatra az én szívem is elszorul, mert én is nagyon szeretem
és tisztelem Füst Milánt. Irodalmunk ma valóban sokkal szegényebb volna, ha ez
a nagy író kézirataival együtt pusztul a háborúban.
Ebben tökéletesen egyetértek Szerkesztő Úrral. Csak azt vagyok képtelen felfogni, hogy miként lehet ebbe a kérdésbe belekeverni Babits Mihályt? Ő akarta
volna, hogy Füst Milán kéziratai, de ha lehetséges, még maga Füst Milán is el286

pusztuljon? Ez, ugye, valószínűtlen. Mint ahogy azt se hinném, hogy a Baumgarten díj elmaradása és Füst Milán háborús viszontagságai között valamilyen
összefüggés lehetne. Ezt, feltételezem, Szerkesztő Úr sem hiszi. De akkor miért
sugalmazza ezt a gondolatot?
Babits Mihály a maga közvetlen körét támogatta? Ez az állítás természetesen
valamivel komolyabb bizonyítékokra szorul, mint a középszerű Nagy Lajos sértett vádaskodásaira. Persze való igaz, hogy Babits gyakran tüntetett ki magához
közel álló írókat és költőket is. Ennek az a magyarázata, hogy elsőrangú írók és
költők álltak hozzá közel. Vagyis nem azért tartotta őket érdemesnek a Baumgarten díjra, mert közvetlen köréhez tartoztak, hanem azért tartoztak közvetlen
köréhez, mert érdemesnek tartotta őket a magas kitüntetésre.
Kosztolányi Dezső két levelet írt Babits Mihálynak Füst Milán Baumgarten
díja érdekében, ö azonban tudta, hogy Babits helyzete nem könnyű, mert így
fejezte be egyik levelét: „Én, kedves, nagyon szeretett barátom, nem akarok itt
mellette (Füst Milán mellett) kortesbeszédet mondani. Fölöslegesnek is érzem.
Hiszen te is éppúgy ismered őt és helyzetét, mint magam. Aztán egyáltalában
nem ismerem az alapítvány lehetőségeit s a körülötte dúló ádáz harcot. Csak arra
kérlek, gondolkozz róla és határozz, belátásod szerint.”
A Baumgarten díj kurátorának lenni, bizony nem lehetett irigylésre- méltó.
Kitűnik ez Babits Mihály válaszából is: „Úgy érzem, közölnöm kell veled — még
mielőtt a Baumgarten alapítvány ezidei évdíjasainak névsora hivatalosan is nyilvánosságra kerülne - azt a rám nézve is szomorú hírt, hogy Füst Milán neve,
sajnos, megint nincs a névsorunkban. Jól tudod, hogy őt nem volt szükség külön
emlékezetembe ajálnod; tudod, hogy a díjra már tavaly is méltónak tartottam s
változatlanul annak tartom. Meg kell mondanom, hogy az ő nevének elejtése
volt, ami a díj ezidei odaítélésénél nekem úgy, mint kurátortársaimnak a legsúlyosabb belső nehézségeket okozta s még közvetlen a döntés előtti percekben is
foglalkoztatott.
De a dolog nem tisztán rajtunk állott, s tanácsadó testületünk tárgyalásai nagyon sok különböző szempontot kényszerítettek figyelmünkbe. Maximum 5
szépirodalmi díjat adhatunk ki (a többi a kritikusoknak lévén fenntartva), s az öt
közül három a tavalyi évdíjak tiszta meghosszabbítása. Ami hely maradt, annak
betöltésénél olyan tekintetek döntöttek, amiket nekem is mindenképpen akcep287

tálnom kell, s amiket te is könnyen föl fogsz ismerni, ha a kész lista előtted lesz
(anyagi viszonyok, különböző generációk tekintetbe vétele, stb.).”
Nem hinném, hogy bárki is nagyobb hozzáértéssel, nagyobb lelkiismeretességgel és a magyar irodalomhoz való nagyobb hűséggel tudott volna a Baumgarten díjjal sáfárkodni, mint Babits Mihály. Természetesen, néha még ő is tévedhetett, de azt állítani, hogy „inkább a maga közvetlen körét támogatta”, vagyis,
hogy részrehajló, pártos és elfogult volt, olyan rágalom, amely Nagy Lajos részéről nem lep meg, de amelyet az Új Látóhatár szerkesztősége semmi szín alatt
nem tehet magáévá.
De nézzük csak meg, ki is részesült Baumgarten díjban 1930-ban, tehát abban az évben, amikor Füst Milán, Kosztolányi közbenjárása ellenére is kimaradt,
öt díjat lehetett kiadni. Íme az őt név: Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Tamási
Áron, Tersánszky Józsi Jenő és az elhunyt Tóth Árpád (Idézem: Babits, Juhász,
Kosztolányi levelezéséből, 328. old., a 212. levél jegyzete.) Van-e, Szerkesztő Úr
szerint, az itt felsorolt öt író és költő között akár egy is, aki érdemtelen lett volna
a Baumgarten díj anyagi és erkölcsi támogatására? Szerintem csak bámulni lehet
a harmincegy évvel ezelőtti ítélet helytállóságát. És vajon hányan tartoztak Babits
„közvetlen köréhez”? Juhász Gyulát, a nyomorgó fiatalkori barátot kivéve, tudomásom szerint egyikük sem.
Úgy vélem, kimutattam, hogy milyen igazságtalanok volnának Szerkesztő Úr
Babits ellen emelt vádjai, ha Füst Milán nem kapott volna Baumgarten díjat. De
vajon mivé lesznek ezek a vádak, ha azt is meggondoljuk, hogy Füst Milán kapott Baumgarten díjat? Kétszer! 1932-ben, és 1935-ben (Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése, 325 old., a 206. levél jegyzete).
Természetesen tudom, hogy a szerkesztőnek joga van bármely szöveget bármilyen lábjegyzettel ellátnia. Mégis nehezen tudom elviselni, hogy erre a Babits
Mihály becsületébe gázoló jegyzetre éppen az én könyvismertetésem adott alkalmat.
A Baumgarten díjról érdemes volna valaki hozzáértőnek tanulmányt, vagy
akár könyvet is írnia. Nagyon érdekes téma. De lábjegyzetben tárgyalni a kérdést,
és ebben a néhány sorban Babits Mihályt alaptalan vádakkal illetni: ez - hogy
nagyon mérsékelt legyek - fölösleges.

288

Vagy talán így kívánt megemlékezni az Új Látóhatár Babits halálának huszadik évfordulójáról?
Babits iránti tisztelettel, az ő híve:

LEHOCZKY GERGELY
VÁLASZ LEHOCZKY GERGELYNEK
Olykor-olykor szívesen vitatkozom. Kivált barátaimmal. Ellenségeinkkel
szemben mindig némi kíméletre fanyalodunk. Én legalább, valahányszor érdekeik, elveik, elfogultságaik otromba páncélzatában megpillantom őket, amint egy
másik világból botolnak-loholnak felém, és sisakjuk orrukra nyomott rostélya
mögött mintha látnám aljas, mogorva arcukat, egyszeriben megszánom őket és
magamat is, aki az ő szemükben nyilván olyannak látszom, mint ők az enyémben. De baráti kézben vidáman csillan, eleven szikrát vet a vítőr, s ha vért fakaszt, az is csak piros virág.
A bírálat csak egyik formája a szeretetnek. Lehoczky Gergely levelét is annak
veszem, és a műfaj szabályai szerint igyekszem neki megfelelni.
Lehoczky Gergely a mások írásába habozás nélkül belekontárkodó, ártatlan
mondatok nyakát és értelmét véres kézzel tegergető, nagyképű és felületes szerkesztő-diktátor ellen kiált. Ezt helyeslem. Nyilván azért, mert a magam szemében még nem láttam meg a gerendát. De ne tréfával üssük el védelmemet. A
szerkesztői jegyzetemmel csúffá tett cikket szerzőjének egy levele kísérte e hozzám intézett szavakkal: „Esetleges kisebb hibák vagy becsúszott magyartalanságok kijavítására, ha már nincs időd lapzárta előtt értesíteni, felhatalmazlak — sőt
kérlek.”
Sajnálom, hogy ennek az előlegezett bizalomnak nem sikerült megfelelnem.
És ennyivel, ha nem baráti vitát folytatnánk, be is érném. De ki tudja, hogy olvasóim között nincs-e olyan barátom, aki szerkesztőségünk életét kevésbé ismervén, bővebb magyarázatot is vár, mint Lehoczky Gergely?
A magamfajta szerkesztő nem azért javítgatja a gondjaira bízott szövegeket,
mert azt hiszi, hogy szerzőiknél hivatalból többet tud, vagy mert rögeszméit régóta kánonná emelvén, azt, amit ő maga csinál, már végképp a jó egyetlen szinonimájának képzeli, hanem azért, mert ismeri az idegenben hányódó író sorsát,
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aki nem „alkotóházakban” csiszolgatja mondatait. Tehát csak olyasmit javít ki —
azt is csak akkor, ha a személyes eszmecserét földrajzi távolság, a levélbelit pedig
időhiány akadályozza —, amit nézete szerint az író maga is kijavított volna, ha
művén megszáradhat a tinta, mielőtt a postaláda elnyeli előle.
A kijavít ige kizárólagos használata így is szerénytelenségre vall: olykor a
megváltoztat vagy az elront éppenúgy megteszi. E szerénytelenséget azonban
alighanem vállalom. Nem személyes tévedhetetlenségem tudatában, hanem
azért, mert nem valószínű, hogy az olyan átlagos szerkesztő, aki a szövegek vizsgálatában némi jártasságra tett szert, az efféle munka melléktermékeként jelentkező nyelvészkedő rigolyákat tudatosan irtja magából, könyvekhez is immár
könnyebben jutván, ötleteit mindig ellenőrzi, és nem szeretete híján, hanem
feladata szerint kívülálló, többször rontson, mint javítson.
Az én szerkesztői tevékenységemnek Lehoczky Gergely szerint mégis „értelemzavaró változtatások” a gyümölcsei. A szóban forgó könyvismertetés értelmét
zavaró változtatások mindegyikével sajnos nem untathatom az olvasót. Hangsúlyozva azonban, hogy szerkesztőségünk irattárában bárki megvizsgálhatja az
egész eléktelenített kéziratot, néhányat mégis hadd hozok föl. Nemcsak a magam, hanem az Új Látóhatár valamennyi munkatársának a védelmében is, akikről Lehoczky Gergely levelét olvasva meg azt hihetnők, hogy tulajdon cikkeikhez
a nyersanyagon kívül mitsem szállítanak. Hiszen ha én eszelős átgyúró vagyok,
nekik okvetlenül gyúrható viaszból vagy agyagból kell lenniök. Pedig, a nyomdából visszakerült kéziratokat szemügyre véve, jobbára csupa olyan apró-cseprő
simításra akadok, mint az alább következőkre a vitatott könyvismertetésben.
Egymástól szétszakadó helyett — mivel valamitől csak elszakadni lehet, szétszakadni legfeljebb bombától - ezt írtam: egymástól elszakadó.
Kibontakozik saját költői világuk: e mondatból a helyesen inkább tárgyi tulajdont jelölő saját szót kihúztam, mert amúgyis nélkülözhető.
Suta és ügyetlen lesz (wird) helyett ezt írtam: sutává, ügyetlenné válik, néhány
bekezdéssel tovább helyett pedig ezt: néhány bekezdéssel odább.
Néha szűk és nyomasztó ez a táj három poéta számára helyesen így szól: ...a
három poétának. A számára ugyanis vagy hármas viszonyt tételez föl: x ad valamit y-nak z számára; vagy, noha az előbbi esethez hasonlóan, valóban számot:
kenyeret vételez tíz fő számára. E második lehetőség az idézett mondatban félre290

értést is okozhat, mivel még azt is hihetjük, hogy a tájat csak azért érezték szűknek, mert egy dudás helyett hárman voltak hozzá.
A magyar ugarra való szitkozódást, a magyar ugarra szórt szitkozódássá változtattam, egyrészt, mert népünk inkább árnyalatos, konkrét igéivel él, mint
viszonyszavakkal, másrészt mert a való használata az egész kifejezés értelmét
bizonytalanná teszi, hiszen azt is hihetem, hogy olyan szitkozódásról hallok itt,
amilyen még kaszárnyába vagy istállóba sem való, hanem egyenesen ki az ugarra.
Utolsónak említek meg három valamivel lényegesebb változtatást. Kettő közülük Juhász Gyulára vonatkozik, aki Lehoczky Gergely szerint „mintha már
pályája kezdetén érezné, ... hogy sosem jut el a teljes kibontakozásig”. Ezt az
önkényes, pontatlan kijelentést nem hagyhattam a szövegben, hiszen nem sejtheti, nem álmodhatja senki, hogy mi lett volna Juhász Gyula juhászgyulaságánál
teljesebb kibontakozása. Legföljebb a költőnek arról a szubjektív érzéséről beszélhetünk, hogy nem tud majd kibontakozni. Akkor viszont ékként: J. Gy. úgy
érezte, hogy sosem jut el a teljes kibontakozásig. Töröltem a Juhász Gyula édesanyjának szentelt megindító szavakat is. Föltételeztem ugyanis, hogy Lehoczky
Gergely nem juthatott a szegény Juhász Illésnével foglalkozó újabb közleményekhez (Féja Gézáéhoz, Eőrsi Júliáéhoz), és így arról sem tudhatott, hogy ez a
szerencsétlen édesanya milyen szörnyű testi-lelki rabságban tartotta gyönge akaratú gyermekét.
Egy Babits Mihályról szóló mondatának módosítását Lehoczky Gergely külön szememre hányja. Az ő szövegében ez állt: „Ha (Babits) nem századunk
egyik legnagyobb költője lett volna, bizonyára mint nagy filozófusról emlékeznénk róla.” Az én változatom: „Ha nem egyik nagy költőnk lett volna, talán mint
filozófusról emlékeznénk róla.”
„Századunk egyik legnagyobb költője” — noha felsőfokban — kevesebb dísz
ennél: „egyik nagy költőnk”. Szeretetünket, megbecsülésünket nem akkor mutatjuk ki helyesen valaki iránt, ha egy áttekinthetetlen lista élére invitáljuk. Az efféle
dicsőség inkább díszlövés — hogy ne puffogtatást mondjak —, magvatlan lőpor,
mely annak a fülébe durrant legvastagabbat, aki az ágyút elsüti. Mert Lehoczky
Gergely nyilván megvizsgálta századunk összes legnagyobb költőjét, mielőtt értékítéletét megszövegezte, de az olyan szegény, műveletlen magyar olvasó, amilyen magam is vagyok, hiába kullog utána. Ezért az egy mondatért talán nem is
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érdemes. Ha Babitsot egyik nagy költőnknek nevezem, minden nagy magyar
költő, tehát Arany János és Vörösmarty Mihály mellé is helyezem. Több babér
nem férhet el homlokon.
A mondat másik felén azért enyhítettem, mert nem állíthatunk semmi bizonyosat arról, ami csak lehetett volna, de nem volt. Ha nem lett volna költő, talán
filozófus lesz Babits. De éppúgy lehetett volna matematikus — egyik kisebb
tanulmányában valóságos szerelemmel szól a számtanról, és Karinthy sem véletlenül keresztelte a Danaidákat matematikai költeménynek — vagy bíró, mint az
apja. Ha pedig nem tudjuk, mi lett volna, azt sem tudhatjuk, hogy e nem ismert
foglalkozás után milyen díszsírhely várta hiába. Lehoczky Gergelynek joga van
ezekről a kérdésekről álmodoznia: mondata ezért nem törölhető; de megfelelnie
rájuk nincs: ezért kellett módosítani.
De térjünk át a vádak derékhadára, visszaforogva szépen a szeretet és bírálat
iker-csillagzata alá. Valóban Babits Mihály becsületébe gázoltam volna? Ha törvényerőre emelnők azt a nézetet, hogy akit szeretünk, azt nem bírálhatjuk, akkor
is csak szeretetem híján érhetne gáncs. De ilyen elvet ki fogadna el? Nemcsak
szüleinknek és tanító mestereinknek kell minket, noha szeretnek vagy tán éppen
azért, szüntelenül bírálniok, hanem nekünk is bírálnunk kell még szeretett szüleinket, tisztelt tanárainkat is, hiszen a tekintély elve magunk előtt vakítaná meg a
tükröket, s ha az apák igaz fényét hazuggá homályosítja, a fiúk szívében tüzet és
fényt fojt: az eleven szeretetet, a valódi tiszteletet betegíti tapintattá vagy számítássá.
Babits Mihály költészetéről többször írtam, olykor talán pontatlanul lelkes
szavakkal is. (Legutóbb az Új Látóhatár első évfolyamának 144. oldalán.) Ha
irodalom-politikájáért, melynek a Baumgarten díj kiosztása csak egyik megnyilvánulási formája volt — hogy ne legfélelmesebb fegyverének mondjam —, kárhoztatom, ebben még nincs okvetlenül több sértés, mint Szabó Lőrincnek e képzeletben Babitshoz intézett félsorában: „Láss már, égi Vak!” Sőt, az a kritika,
amellyel működésének egyik fejezetét illetem, csak növeli a másiktól, az örökkévalóság szemszögéből fontosabbtól meg nem tagadott hódolatom hitelét.
A holtakat bírálni persze könnyű. Mit tudhatjuk mi ma, hogy azt, aki már
sohasem fellebbezhet, milyen kusza hínárok kötözték, amíg élt, milyen babonázó
hajszálak, milyen baráti hálók; a jóság, a tapintat, a hiúság micsoda varsáiban
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vergődött, és hogy hány fa állta el előle az erdőt? Hiszen mindezt azokról sem
tudhatjuk igazán, akikkel nap mint nap együtt töltjük szolgálati időnket a földön.
Sokszor hát magam is így szólók magamhoz: könnyen hányod te Babits szemére
ma, hogy annak idején nem József Attilát ültette maga mellé. A történelem
azonban az ítélet legsúlyosabb formáját gyakorolja: számba veszi az eredményeket, fölsorolja a tényeket. A tények pedig legtöbbször kegyetlenek.
Lehoczky Gergely is tényeket vág a fejemhez, de, fájdalom, csak közismerteket. Magam is hallottam például, hogy nagynehezen Füst Milán is megkapta a
Baumgarten díjat. Mellőzéséről mégis joggal beszéltem, hiszen semmiképpen
sem kapott olymérvű támogatást, erkölcsit sem, amely, nemhogy személyét megillette, hanem művének alkotásában, illetve kinyomtatásában segíthette volna.
Rossz néven vett jegyzetemben, igaz, egy kissé tömören fejeztem ki magamat,
mégis abban a reményben, hogy az átlagos műveltségű olvasó könnyen megleli az
összefüggést Füst Milán mellőztetése és kéziratainak elpusztulása között. Ha
ugyanis e kéziratokat idejében kiadják — erről pedig a magyar irodalmi élet akkori vezetőinek kellett volna gondoskodniok —, föltehető, hogy a nyomtatásba
mentett szövegek több példánya túléli a második világháborút, sőt, mint oly bámulatos tapintattal szokás mondani: „a felszabadítással kapcsolatos eseményeket”
is.
Tetszetős érv öt kitűnő díjazott író nevének felsorolása. Füst Milánon és másokon azonban nemcsak az ő rovásukra lehetett volna segíteni. Lehoczky Gergely nyilván tudja, hogy nemcsak Baumgarten díj, hanem segély is volt. A pénz
pedig, ezt mindnyájan tudjuk, ha ily nyersen nevén nevezve talán szaga is van, az
Arany János megénekelte független nyugalomra váltva bizony szárnyat ad a szellemnek. Nagy Lajos például Kiskunhalom című kitűnő művét véletlenül éppen
akkor írta, amikor Ambrus Zoltán erélyes közbenjárására végre Baumgarten díjat
kapott, és egy egész évre megszabadult nyomasztó gondjaitól.
Lehoczky Gergely azonban nem helyesli, hogy Nagy Lajosra, vagy, mint ő
mondja: „a középszerű Nagy Lajos sértett vádaskodásaira” hivatkozom. Nagy
Lajosnál kedvesebb íróm nekem is lehet, de középszerűnek azért nem nevezném.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy ez az élet harcába oly sok hátránnyal indult férfiú
irodalmunknak a századfordulótól a második világháborúig tartó fényes korszakában sem halovány csillag. Írásaiban korának legalább egy arcát tökéletesen
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visszatükrözi; novellái között olyan remekművek is vannak, mint a Blúzkirály
vagy az Egy délután a Grün-irodában. De nem ez itt a fő bökkenő. Én azt hiszem, hogy valaminek az igazsága nem attól függ, hogy ki mondja ki. A tanú
vallomását inkább a tényekkel, mint a tanú személyével kell egybevetni. Lehoczky Gergely szavaiból viszont arra a furcsa következtetésre juthatunk, hogy
csak lángeszű tanú érdemel hitelt. Vagy az a baj szegény Nagy Lajossal, hogy
sértődött volt? Lehoczky Gergely ne tudná, hogy a semleges tanú csak elvont,
elméleti fogalom? Vannak ugyan tárgyilagosságukat nemzeti kiváltságként ápoló
népek, okos, okfejtő szellemek, akik a kárvallott tanúskodásában akkoris tamások, ha az oly kézzelfogható, mint a púp a fejbevert fején. Engem például korántsem hallgatnának meg Budapest ostromáról, mivelhogy megéltem és kellemetlen emlékeim kedvezőtlenül befolyásolhatnak. Éljen tehát a tárgyilagos tanú,
akit - mert jelen sem volt - a tények sem téríthettek el a rációtól. Nekem azonban már késő a segítség: nehézkes, balkáni elme maradok. Még a sértődött Nagy
Lajost is meghallgatom. Nem azt nézem, hogy ő-e a sértett, hanem azt, hogy
valóban érte-e sérelem. Már pedig, ha a Baumgarten alapítvány Basch Lóránt
szerint is „az írók függetlenségét volt hivatva előmozdítani, nemcsak materiális,
hanem morális értelemben véve, függetlenséget azoktól a tényezőktől, amelyek
az alkotó író művészetét és a kritikus szabadságát mindenütt és minden időkben
irányítani akarják és korlátozni tudják” - akkor az a Nagy Lajos, akibe minden
eszközzel belé akarták fojtani egy halálraítélt kor irodalmi kritikáját, joggal érezhette magát kisemmizettnek, amiért a díjazottak közül kimaradt. Meg is kérem
az olvasót, hogy Nagy Lajosnak azt a szövegét, amelyikre kifogásolt jegyzetemben hivatkoztam, most idézhessem is.
„Siralmas helyzetben a Baumgarten alapítványból kértem segélyt. Basch úr
Babitshoz utasított. Zavartan dadogta el, hogy csak egy háromszáz pengős segélyt tud még kiadni az alapítványból, több pénze nincs, azért a segélyért is jelentkezett már József Attila, csak ő még nem döntött. Hát ebben az esetben nem
akartam győzni Attilával szemben, lemondtam a segélyről. A kurátoroknak nem
hittem el, hogy nem tudnak még egy segélyt folyósítani. Fel voltam háborodva
magatartásukon. Vad ötletek jártak az eszemben: leleplezni az alapítvány viselt
dolgait, cikket írni, Babitsnak szigorú levelet írni s effélék. A dühből eredő ötleteimet azonban nem szoktam megvalósítani. Kíváncsi voltam mindenesetre,
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hogyan is kezeli az alapítvány a segélyosztást. Említettem már, hogy a díjakat is,
a segélyeket is a Hermes bank fizette ki mindig. Volt egy ismerősöm a banknál.
Megkértem, hogy állítson vagy állíttasson ki egy jegyzéket a segélyekről. A jegyzéket megkaptam és abból megtudtam egyet-mást. Például Schöpflin Aladár,
amelyik évben nem volt díjas, kétezer pengő évi segélyt kapott. Pedig neki állása
volt a Franklinnál, a Nyugat színházi rovatát szerkesztette, illetve írta, és fordítással is rendszeresen keresett pénzt. Egy másik fiatal író, ha segélyt kért és kapott, az ezer pengő volt. Török Sophienak is kiutalt az alapítvány hatszáz pengőt. Török Sophie pedig a Babits felesége volt, és Babits az alapítványtól a kurátorságért jelentékeny fizetést vett fel...”
Folytathatnám. Vagy idézhetnék mások szövegéből. De talán ennyi is elég eldönteni, hogy valóban „alaptalan vádakkal illettembe Babits Mihályt”, aki, különben érthető és általános emberi gyöngeségből — most megismétlem — inkább a maga közvetlen körét támogatta.
Mindezek után pedig hadd ismerjem el alaki, sőt Kosztolányi szavával élve:
alaki tehát lényegi hibámul azt, hogy Lehoczky Gergely írásához a magam szakállára egyáltalán megjegyzést fűztem. Lehoczky Gergelynek, noha most ő a
sértett, igaza van. Valakinek, persze nem nekem, hanem „valaki hozzáértőnek”
majd föl kell dolgoznia a Baumgarten pör egész anyagát. Hogy ekkora fába ily
hebehurgyán, egy megjegyzésnyi fejszével belevágtam, csak naiv buzgalmam
mentheti, azon kívül, hogy szerkesztői jegyzetemet nem ellenzéki akadékoskodásnak, hanem a szóban forgó cikk szellemében fogant adatszerű kiegészítésnek
hittem. Másszor talán jobban megy.
Lehoczky Gergely híve:

BIKICH GÁBOR
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Bikich Gábor és Szamosi József a március 14-én Stuttgartban és március 17én Münchenben tartott irodalmi esten a magyar szabadságköltészet legszebb
alkotásait mutatta be. Mindkét irodalmi esten nagyszámú közönség jelent meg.
*
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Borbándi Gyula január végén több előadást tartott Svédországban. Január 28án a göteborgi magyaroknak Bibó István politikai filozófiájáról beszélt. Január
29-én a göteborgi egyetem diákjai előtt „A szellemi szabadság problémája Keletés Közép-Európában” címen német nyelvű előadást tartott. Az előadásról hoszszabb cikkben számolt be a két legnagyobb göteborgi napilap. A harmadik előadás — január 31-én a lundi egyetemen — ugyancsak Bibó Istvánról szólt.
Borbándi Gyula február 9-én a mainzi német-magyar kulturális egyesület
meghívására a Gutenberg János Egyetemen „Magyar irodalom — világirodalom”
címen tartott előadást.
*
Molnár József a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Németországi Szövetsége VI. kongresszusának megnyitóján 1962. március 6-án este a népi irodalom társadalmi, irodalmi, politikai előzményeiről, a népi mozgalom keletkezéséről és eszmei tartalmáról tartott előadást.
*
Szabó Zoltán február első napjaiban Münchenben járt és részt vett több szerkesztőségi megbeszélésen. Február 9-én este a müncheni magyar diákok szabad
fórumán szerepelt. Írói pályafutása kezdetéről és a falukutató mozgalom hőskoráról beszélt.
*
Kovács Imre a newyorki International Center for Social Research elnöke lett.
A kutatóközpont elsősorban a latin-amerikai agrárhelyzetet tanulmányozza.
*
Huszonöt évvel ezelőtt, 1937. március 15-én alakult meg a Márciusi Front.
Az Új Látóhatár következő számában Borbándi Gyula emlékezik meg erről a
negyed évszázad előtti fontos történelmi eseményről.
Ugyanebben a számunkban közöljük Cs. Szabó László új esszéjét a magyar
költészet fejlődéséről. Az esszé bevezetőül készült ahhoz a francia nyelvű magyar
költői antológiához, amely ez év tavaszán jelenik meg Párizsban. A kötetben
Bikich Gábor és Csokits János költeményei is szerepelnek művészi francia fordításban. Az antológia megjelenése a magyar irodalom ritka ünnepe.
*
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Molnár Miklós munkatársuk egyik társszerzője a genfi Institut Universitaire
de Hautes Études Internationales kétkötetes, ezer oldalas új kiadványának,
amelynek címe: La Premiere Internationale (Az Első Internacionálé). A kötethez Jacques Freymond, a neves svájci történész és társadalomtudós, a genfi intézet igazgatója írt előszót. Molnár Miklósnak ez a második munkája, amely a
genfi intézet kiadásában megjelent. Az első Nagy László munkatársunkkal Nagy
Imréről írt közös műve volt.
ELŐFIZETŐINKHEZ
Ezévi első számunk megjelenése alkalmából az Új Látóhatár Kiadóhivatala köszönetet mond mindazoknak az előfizetőinknek, akik az előfizetési díj pontos beküldésével az elmúlt évben is lehetővé tették folyóiratunk megjelenését. Sokszor
elmondottuk már, hogy szerkesztőségünk, kiadóhivatalunk és munkatársaink évi
munkájának egyetlen jutalma előfizetőink hűsége. Legnagyobb büszkeségünk, hogy
ezt a folyóiratot fennállása óta előfizetői és olvasói tartják fenn. Az évi 20.000 német
márkát kitevő költségvetésünk az előfizetőink által beküldött tíz-húsz márkákból
gyűlik össze. Évi mérlegünk elkészítésekor mindig meghatódva gondolunk a világban széjjelszórtan élő előfizetőinkre, mert ha előfizetőink százai nem állanának mellettünk, folyóiratunk megjelenését már régen be kellett volna szüntetnünk. Mégis
minden új évfolyamkezdés nemcsak új bizodalom, hanem új aggodalom is: vajon az
új esztendőben is számíthatunk-e előfizetőink eddigi ragaszkodására. Ezért most is
kérő szóval fordulunk minden előfizetőnkhöz, hogy az 1962. esztendőben is álljanak
mellénk a magyar nyelv, a magyar irodalom és a magyar demokrácia szolgálatában
végzett munkánkban. Aki csak teheti, idei első számunk kézhezvétele után azonnal
küldje be az előfizetési díjat országos terjesztőnk vagy közvetlenül kiadóhivatalunk
címére. Külön kéréssel fordulunk azokhoz, akik az 1961. évi előfizetési díjjal valamilyen oknál fogva részben vagy egészben még hátralékban vannak: szíveskedjenek az
1962. évi előfizetési díj beküldésével együtt hátralékukat is rendezni, hogy folyóiratunk további küldésében fennakadás ne legyen, és az Új Látóhatár tartalomban meggazdagodva minden páros hónap elején ott lehessen a világ mind a négy égtája alatt
olvasóink és előfizetőink asztalán.

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR KIADÓHIVATALA
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HELYREIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár 1961. évi 6. számában Török Géza „Magyarország története
1949-től 1960-ig” című könyvbírálatába sajnálatos értelemzavaró hiba csúszott.
Az 561. oldal második sorában „történelemhamisításnak minősül” helyett „történelemkorrigálásnak minősül” olvasandó.
A szerkesztőség ezzel kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy — noha általában egyetért a kritikus tárgyi észrevételeivel — a "történelemkorrigálás" kifejezést erősnek érzi a kifogásolt történetírói eljárás minősítésére.
A cikk egy másik megállapítása is helyesbítésre szorul: Váli Ferenc nem az
Amherst College, hanem a University of Massachusetts tanára Amherstben.
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1962.2
LÁTOGATÁS EGY HAJDANI EMIGRÁNSNÁL
Egy szentföldi zarándoklatnak köszönhetünk egy érdekes interjút, úgy gondoljuk a legelsőt, amelyet nemzeti múltunk valamelyik nagy alakjával lefolytattak
és ráadásul még írói tollal felvázolt élethű portékát is kapunk, szintén a legrégebbieket történelmünkben. ( Mátyás királyét a humanista ízlés rajzolta és szépítette
meg.)
A zarándokról, Antoine Morisonról csak azt tudhatjuk meg, hogy a Bar le
Duc-i káptalan kanonokja volt és úti tapasztalatairól egy vaskos kötetben számolt
be, mely 1704-ben látott napvilágot. 1 E könyv tanúsítja, hogy a szerző hitének
buzgó bajnoka, szeret sokat beszélni és stílusa bizony nem olyan ragyogóan éles,
mint kortársáé, Saint Simon hercegé. A sok fogyatékosságért kárpótol azonban
egy jó — vagy rossz — tulajdonsága: kíváncsi ember volt, mindent akart látni,
mindenkivel meg akart ismerkedni.
E kíváncsiság indokolta azt is, hogy zarándokunk, már útban hazafelé,
Adrinápolyból visszatért Konstantinápolyba. Nem volt már ott semmi komoly
dolga, csak néhány barátját akarta meglátogatni és félt, hátha figyelmét elkerülte
valami, ami egy utas érdeklődésére számot tarthat; ez esetleges mulasztást akarta
pótolni.
A török főváros nevezetességei közé számítottak, már jó néhány éve, Thököly
Imre és hitvese, Zrínyi Ilona. Oly sok szó esett róluk — mondja Morison — a
magyar „zavarokkal”, és a Frangepán összeesküvéssel kapcsolatban, hogy elhatároztam, felkeresem őket, módját ejtve, hogy szívesen lássanak. Tudtam, nem lesz
könnyű szándékomat valóra váltani, mert a grófnak és a grófnénak a legnagyobb
mértékben ellenszenves volt, hogy idegeneknek holmi látványosságként szolgáljanak.
A véletlen jött Morison segítségére. Egy görög kalmárnál szállt meg és
Thökölyék egyik szolgája oda járt bevásárolni, elbeszélgetni. Ez azután elmondta, hogy a grófné szenvedélyesen vágyik eljutni Jeruzsálembe, és ha a kanonok úr
mesél majd neki a szent helyekről, bizton számíthat jó fogadtatásra. Így már
1

Relation Historique d'un Voyage nouvei lement fait au Mont de Sinai et á Jerusalem.
- (Kont bibliográfiája nem említi.) A 670. és köv. oldalakon.
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másnap egy csónak átviszi a látogatót Thököly palotájába, a kikötőn túl, Phanar
városnegyedébe.
Morisont bevezetik a házigazda lakosztályába. Ülve fogadják, a köszvény
Thökölyt karosszékhez szegezi. Viselete „á la hongroise”, egy szomszédos asztalkán fekszik buzogánya, méltóságának jelképe.
Morison latinul megformált bókja után megindulhat a beszélgetés. Leginkább
szentföldi és egyiptomi útjáról esik szó. A házigazda érdeklődéssel hallja néhány
epizódját; tökéletesen bírja a latint, csodás szellemi frissességgel és ékesszólással
vesz részt a társalgásban. Háromnegyed óra múlik el, ekkor bejelentik Ragusa
köztársaságának követét. A vendég búcsúzni akar, de marasztalják; kell, hogy jó
szokás szerint megkóstolja az édes görög bort. Száraz süteményt hoznak be és
egy poharat, amelynek jellege „magyaros”, vagyis olyan, hogy tátongó mélysége
rémít. Az úri modor azt kívánja, hogy fenékig kell üríteni ezt a bor-özönt,
amelybe bele lehetne fulladni. Morison habozik; a mértékletesség erénye ellen
vétkezzék-e, avagy az udvariasság ellen. Végül is iszik Thököly egészségére és
ezzel kihallgatása véget ér.
Átkerül most a női lakosztályba. Zrínyi Ilona, aki a terem egyik szögletében a
kíséretét képező három-négy magyar kisasszonytól körülvéve, épp kézimunkával
foglalatoskodott, elébe jön. Morison németül üdvözli, a grófnő mosolyogva válaszol, majd leültetve vendégét, száz és száz kérdést tesz fel, amelyek mind vallásos
érzületéről tanúskodnak; Morison pedig igyekszik érdekes képet festeni Jeruzsálemről és szent helyeiről. Az előzőhöz hasonló pohárral kínálják meg, amelyet
Morison mint kíváncsiságáért járó büntetést fogad el, de megjegyzi, hogy a hölgy
keresztény lelkülete nagyon épületes hatással volt rá.
Thököly ötven évesnek vagy valamivel többnek látszik, jól megtermett, jóvágású ember. Gyengélkedése, amely tiltott minden mozgást, nem volt befolyással
előkelő megjelenésére, amely nála természetes, és szerencséjének hanyatlása nem
vett el semmit erkölcsi erejéből, amelyre bizony szüksége van, hogy el tudja viselni a rátörő rossz napokat. Arca hosszúkás, arcbőre fehér, szakálla hosszú és
fekete, szeme sötét, nyílt, állandóan izgatott, élénk és tüzes, jól fejezi ki szelleme
ragyogását, amely megkap mindenkit, aki értékelni tudja a társalgása nyújtotta
élvezetet. Szava határozott, talán túl harsány is, de ezt a hibát jóváteszi ékesszó-
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lásának bája, amelyet nem lehetett kellően csodálni, akár magyarul beszél, akár
latinul.
E jellemzés, látjuk, rokonszenves. Minket kissé meglep. Hiszen a „jó érzelmű” közvélemény Thökölyt ha nem magának az ördögnek, akkor az ördög unokatestvérének tekintette. Német prédikációk ócsárolták és olasz eposzok szedték
le róla a keresztvizet. De persze Morison francia, sőt újdonsült francia — bár
grófságát csak nemrég csatolta országához XIV. Lajos — és így nem felejtheti el,
hogy azok a „zavarok és zavargások”, ott Európa keleti peremén a Napkirály
politikájának kitűnő szolgálatokat tettek.
De persze a pap, a kanonok, sem marad mindvégig néma: „Balszerencséje
akarta, hogy Thököly lutheránusnak szülessék! Ez a sajnálatos körülmény, valamint lázadása a császár, az ő törvényes ura ellen, elhomályosították a természet és
jószerencse adta előnyöket, amelyek pedig alakját az utókor szemében fénnyel
övezték volna. Igaz, Konstantinápolyban nagyon megbízható helyről hallottam,
hogy a gróf bízott diszgráciájának végében”; a császár és a szultán közti béke,
amelynek megkötése küszöbön állt, intézkedett volna az amnesztiáról.
(Célzás a karlováci békére, amelynek szerződését 1699-ben írják alá, megengedi, hogy dátummal lássuk el az elmondottakat: 1699 első heteinek valamelyik
napjával.)
Mindnyájan értesültünk azóta, hogy a bújdosó álma nem teljesült. De —
mondja Morison — én remélem, hogy a császár jónak is látta Thököly irányában
hajthatatlannak maradni, Isten nem lesz az, mert tudom, hogy azok a beszélgetések, amelyeket gróf főtisztelendő Braconnier jezsuita páterrel, a Társaság levantei
missziójának vezetőjével folytatott, már az én időmben szerencsésen meggyengítették azokat a hamis előítéleteket és gyászos makacsságot, amelyek őt téves útra
vitték. Különben is, Thököly grófné erénye, aki nagyon buzgó és lelkes katolikus,
ígéri, hogy beteljesül Szent Pál mondása, amely biztosít, hogy az, akinek hite
nem volt tiszta, hitvestársának hűségétől vezetve gyakran ráeszmél a világosságra.
Az apostol szavai megfelelő alkalmat látszanak nyújtani a korabeli magyar
események ismertetésére. Újat nem tudunk meg. Mondanivalóját Morison valószínűleg Préchac, Budavár visszafoglalásának évében megjelent népszerű Thököly regényéből merítette. Ezután rátér, végszóként, Zrínyi Ilona jellemzésére.
Nem kíván hízelgő képet festeni róla, bár csodálja állhatatosságát és tiszteli eré301

nyeit, de meg kell vallania, hogy a hölgyben nincs semmi, ami meghazudtolná
nemét, Munkács várának megvédése nem kölcsönzött neki — eléggé meglepően
— amazoni külsőt. Úgy negyven évesnek látszik. Viselkedésében és modorában
csak az található, ami megkülönbözteti az előkelő születésű és jó nevelésben részesült dámát azoktól, akik ezeket az előnyöket nélkülözik. Termetre inkább
alacsony és bár az idő múlása s a folytonos megpróbáltatások nyomot hagyhattak
szépségén, Morison nem hiszi, hogy kerekded, kis arcán valaha is voltak beszennyezhető liliomok, elfonnyadható rózsák...
A kanonok úrnak, úgy látszik, szokása volt alaposan szemügyre venni a gyengébb nemet.

BAUMGARTEN SÁNDOR
MEXIKÓ PÁRIZSBAN
A Petit Palais-ban, ahol már bemutatták Peru, India és Irán hajdani és mai
művészetét, André Malraux kulturális miniszter kezdeményezésére most Mexikóra került a sor. A kiállítás a szállítási nehézségek ellenére is óriási arányú. A
2.250 műtárgy egy harmincöt évszázados civilizáció változó arculatát tárja fel —
Párizsban először — a maga teljességében. A kiállítás rendezői szerint a mexikói
művészetet még sohasem mutatták be ilyen hézagtalanul külföldön a Kolumbusz
előtti koroktól a mai népművészetig ívelő folytonosságában. Vannak darabok,
olyan új régészeti leletek, amelyeket még a mexikói közönség sem ismer.
Fernando Cambea, a kiállítás mexikói főmegbízottja a katalógushoz írott előszavában utal arra, hogy ilyen megjelölések: Kolumbusz előtti, újspanyolországi,
modern és népművészet, csak konvencionális elnevezések. Ez a kiállítás azonban
történelmi periódusaiban és táji különféleségében akar képet adni a több mint
háromezer éves mexikói civilizációról, a szobrokról, festményekről, vallásos és
használati tárgyakról, játékokról és ékszerekről, amelyek három évezred hosszmetszetében mutatják be a mexikói embert, művészetet és életet. Amerikai földön — írja Gambea — az ember jelenléte körülbelül 25 ezer éves múltra tekint
vissza. Közép-Mexikóban jóval több, mint tízezer éves megkövesedett maradványokat találtak. Az őslakosságról pontosan tájékoztató leletek azonban csak a
Krisztus születése előtti 15. évszázaddal kezdődnek. Ilyen civilizációs maradvá302

nyokban Mexikó különösen gazdag. A régészeti lelőhelyek száma meghaladja a
tizenegyezret. Az időrendben elsők, amelyek a „preklasszikus”-nak nevezett időből származnak, arra a korra utalnak, amikor elkezdődött a földmívelés, a vallás
túlnőtt a mágiákon, kialakult az első politikai és egyházi szervezet és a városok
kifejlődésének első jelei mutatkoztak.
Az első teremben a preklasszikus korszak legrégibb emlékei, a Krisztus születése előtti 15. századból származó egyszínű, geometriai ábrákkal díszített edények és agyagból gyúrt kis figurák vannak kiállítva. Négyszáz évvel később születik meg az első nagy civilizáció, amit az olmok műveltség néven ismerünk. A
művészeti képzelet új formát kap, új anyagokat, új eszközöket talál. A tanagrai
jellegű kis figurák elképesztő változatosságban ábrázolják a férfit, a nőt, a gyereket. Színezésük élénk, célzatuk sokszor rituális, de gyakran táncosokat, akrobatákat, játékosokat ábrázolnak. Nem egyszer humorral és mindig kifejező erővel.
Már nem csak anyagot használnak, hanem jade-követ, hematitot, kvarcot, kaolint és kemény köveket is. A formák köre egyre tágul, az áldozati edények jaguárfejet, tollas sárkányt ábrázolnak. A díszítő elemek között rangot kap a szín. Főleg
a fekete, vörös, sárga és fehér. Bámulatos technikai biztonságról tanúskodik egy
akrobatát ábrázoló csaknem háromezer éves stilizált váza és egy tökéletesen élethű, jade-kőből faragott kacsa. Ennek a korszaknak az utolsó szakaszában megjelennek a hatalmas szobor-oszlopok, faragott síremlékek, a tíz-húsz tonnás, valószínűleg isteneket jelképező bazalt szoborfejek. A kifejezés mindig monumentális, a formák szándékosan torzítottak, de a részletekben tökéletes a naturalisztikus hűség. Egy tizenhat figurából álló szoborcsoport kompozícióban és technikában egyaránt bámulatos.
A következő termek a Mexikói öbölből átvezetnek a nyugati partok világába.
A kis figurák ebben a civilizációs klímában már majmokat, őzeket, vad kutyákat
is ábrázolnak. Az ember-szobrok témája sokszor a hétköznapi és családi élet. A
halottkultusz fokozódik, a díszítő elemek gazdagodnak. A Krisztus születése
előtti 3. században aztán kialakult Közép-Mexikó fennsíkján egy sajátságos civilizáció, amelyet Teotihuacan-civilizáció néven ismernek a szakemberek. Középpontja Teotihuacan, a szent város volt, amelyet később barbár hordák pusztítottak el. A kiállított anyag tanúsága szerint istenségeiket, az esőt, a termékenységet, a napot, a földet, egy nagyon bonyolult teológia jegyében stilizált szobrokban
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ábrázolták. A művészi forma egyszerűbb, mint az elődöknél. A szobor-arcok
nem indulatot árulnak el, hanem elmélkedést. A naturalista részletekkel szemben
a tömegek ritmusa, a geometriai nyugalom, valamiféle klasszicizmus jut döntő
szerephez.
Az Oaxaca völgyében volt a bölcsője a nem kevésbé fontos zapotékcivilizációnak. Bizonytalan, hogy mikor kezdődött, a kiállított halotti urnák,
stilizált szobrok, reliefek, állatfaragványok nagy része a keresztény korszak előtti
századokból való. Legjellemzőbb vonásai a képzeletgazdagság, a művészi árnyalatok hangsúlyozása és a rituális jelleg.
Tovább haladva a mixték civilizáció csont-, kő- és fafaragványaiban, díszes
kerámiáiban, ötvösművészetében és hegyi kristályból metszett poharaiban gyönyörködhet a látogató. Bámulatosan gazdag az anaxték, a taiin és a tolték civilizációk hagyatéka is, de összefüggéseiket és árnyalati különbségeiket csak éles
szakértő szemmel lehet észrevenni és kellőkép értékelni. Ne feledjük el, hogy
Mexikó ősterülete legalább hatszor vagy hétszer akkora volt, mint a mai Franciaország. Ezen az óriási területen a legkülönbözőbb népek lakták a hegyeket, partvidékeket, fennsíkokat. Így természetes, hogy különféle civilizációk alakultak ki,
sokszor egy időben, sokszor egymást követően. Könnyű bennük meglepő ellentéteket felfedezni. Például még nem ismerték a kereket, de matematikai és csillagászati ismereteik bámulatosan fejlettek voltak. Fül- és orrdíszeket viseltek, barbár módon tetoválták magukat az emberek, de bonyolult vallási és politikai szervezetben éltek. A kiállításon a néző láthat egy darabból faragott tíztonnás kőszobrokat és velük egykorú hat-nyolc centiméteres remekül mintázott parányi
figurákat, titokzatos bálványokat és gyengéd portrékat, szimbolikus szörnyeket és
naturalista hűséggel mintázott állatokat. Az ember mintha rejtvények között
járna.
A kiállítás legnagyobb érdekességei közé tartozik az a rész, amely a legendáshírű maya és azték civilizáció emlékét idézi. A háromezer éves maya kultúra a
Krisztus utáni 3. és 9. század között érte el csúcspontját. Ez a magasműveltségű
nép szent városokat alapított, piramisokat, stukkókkal, falfestményekkel díszített
remek épületeket emelt. A díszoszlopok, sírkövek, szobrok és reliefek elképesztő
képzelet- és formagazdagságról tanúskodnak. Az ornamentális zsúfoltság, a vonalak spirális kanyargása lázadás volt a mértani nyugalom, a monumentális egy304

szerűség ellen. A cél azonban nem a díszítés, nem az esztétikai hatás keltése.
Minden részlet, de maga az egész is vallási szimbólumokat fejez ki. Legtöbbször
csillagászati jelek formájában. Ebben a metafizikai szellemben az élet és a halál
egymás változata, mint a fény és az árnyék. A tér és az idő is kétarcú egység. A
jukatani vázákon, a chinkultici kőpajzson, a bonampaki templom csodálatos
freskóin is ez a szellem kísért. Az a 7. századból való harcos fej, amelyet a pelanki
piramis földalatti kriptájában találtak, valóságos remekmű, amely tollakból és
virágokból stilizált hajával nem mutat hasonlóságot semmiféle más művészeti
stílussal.
A Kolumbusz előtti korszak az azték civilizációval fejeződik be, ez pedig a 16.
század elején a spanyol hódítással. Ha a mayák voltak Amerika görögjei, az aztékok képviselték a harcos szellemet, a háború vallását. Nemcsak szobraik, de egész
művészetük a szenvedélyt és erőt, a hősi szemléletet sugározza. Mint a történelmükben, ez a művészetükben is delíriumig fokozódott! És végül a spanyol
konkvisztátorok elleni harcban teljes pusztulásba vezetett, de a kiállítás vitrinjeiben most Párizsban feltámadt. A kiállításnak ez a reveláló jellege a legnagyobb
értéke.
Az 1520-as években hódították meg a spanyolok Mexikót és ezzel a sajátosan
mexikói, tökéletesen bennszülött művészet gyökeresen átalakult. Mexikó spanyol
alkirálysággá süllyedt és a bennszülött kultúra romjain egy újabb keletkezett,
amelyben összekeveredtek az ősi és a hispán elemek. Minthogy a spanyol géniusz
karthágói, római, nyugati gót és arab örökséget is felszívott magába, a mexikóival
is elkeveredve egy rendkívül heterogén művészi nyelvet teremtett. A kiállítás
ennek a hispano-mexikói művészetnek három fontos fejlődési fokozatát mutatja
be. Az első főleg az építészetben és a díszítő elemekben jutott kifejezésre. Az
újonnan születő formanyelvben a román és gótikus emlékek összevegyültek a
helybeli elemekkel. A hódítás után hatalmas keresztény templomok, zárdák,
monostorok épültek. Minden rend a maga stílusában épített. A Ferenc-rendiek
ácsolt tetővel, teraszokkal, de szerény díszítéssel. A domonkosok nagyobb, súlyosabb épületeket emeltek, az Ágoston-rendiek a monumentális építészetet és a
gazdag művészi dekorációt, a pompás freskókat szerették. A kiállítás mindegyik
stílusra szép példákat mutat.
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A következő korszakban a középkori szellem háttérbe szorul és a
krisztianizált bennszülött lelkiségnek ad nagyobb teret. Ebből forma-gazdag,
dekoratív barokk születik, amelynek legszebb példája a pueblói Santo Domingo,
az aoxacai Santa Monica templom és főleg a Santa Maria székesegyház, melynek
falait és oszlopait angyalok, kerubok, szentek, evangélisták, maszkok, stilizált
növények és virágok borítják ezernyi változatban. A szobrászat és festészet ebben
a korszakban nem élvezett önállóságot, a mexikói barokk a különböző művészetek teljes szintézisét akarta megteremteni. Ez a hivatalos spanyol irányzat aztán a
neoklasszicizmusban talált ellenhatásra. Ebben már jelentkezett a nemzeti függetlenségre való vágy is és ez okozhatta, hogy sok barokk művet, főleg sok aranyozott faragványt elpusztítottak.
Néhány kiállított műtárgy érdekes képet ad arról, hogy a hispano-mexikói
korszak művészetében milyen különös eredményre vezetett a spanyol katolikus
szellem és a bennszülött lelkiség összeolvadása. Egy 17. századbeli faragványon
például, amely Szent Jakab fejét ábrázolja, a művész valódi fogakat és szemöldököt illesztett be a fába. Egy Krisztus fejjel ékesített keresztet pedig egyetlen két
méteres fatörzsből és jobbra-balra kinyúló hatalmas ágaiból faragtak ki.
És végül az új mexikói művészet. A neoklasszicizmus mellet a 19. század elején jelentkezett a kulturális központokban egy népies irányzat is és ebből alakult
ki Mexikó modern művészete. Az úttörő José Guadalupe Posada, aki csaknem
húszezer metszetet készített az egyszerű emberek, munkások, földmívesek, katonák szórakoztatására. Ez a krónikás sorozat egyfelől a társadalmi viszonyok szatírája volt, másfelől egy addig ismeretlen szabad művészi világ kapuit nyitotta meg.
A modern képzőművészet az 1910-es forradalommal kapott igazi lendületet.
A kiállítás három teremben mutatja be a jelenkor legjobb művészeit, akik visszatértek az ősi forrásokhoz, az indián hagyományokhoz, másfelől bekapcsolódtak a
legmodernebb művészi törekvésekbe. A legjelentékenyebb közöttük az 1949-ben
elhunyt Orozco, aki falfestményeivel Észak-Amerikában is nagy sikert aratott,
Diego Rivera, aki a kubizmuson keresztül jutott el egy nagyvonalú, életigenlő
stílusig, Siqueiros, az expresszionisták legjobb képviselője és a világhírű Rufino
Tamayo, aki a Kolumbusz előtti hagyományok és a modern absztrakció összeolvasztásával teremtett egy színgazdag és poétikus festői stílust.
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Külön termekben mutatják be a mexikói népművészet elbűvölő termékeit.
Ezekben éledt újra leghitelesebben az ősi szín- és képzeletvilág. A kerámiákon a
barna, narancssárga, vörös és fekete szintrillák uralkodnak. A formák változatosak és ha a téma modern, a szellem akkor is igazi, az ősi mexikói hagyományokban gyökerezik.
Egy művészcsoport teljesen a Kolumbusz előtti stílusban mintázza és festi a
cserepeket. Rendkívül fejlett technikával készítik a lakkozott tárgyakat kimeríthetetlen fantáziával a maszkokat, a gyékényből font figurákat, az üvegvirágokat,
a játékokat és népi ékszereket. A mexikói folklór, noha a hagyományokból táplálkozik, tele van üdeséggel, humorral és az egzotikum varázsával.

MÁRIÁS VIKTOR
LEVÉL ÉS VÁLASZ
Nem akarok a viszont-válasz jogával visszaélni és nem kívánok egy az eredeti
tárgytól eltérített vitát fölöslegesen tovább nyújtani. Éppen ezért igyekszem
Bikich Gábornak az Új Látóhatár január-februári számában „Levélváltás egy
szerkesztői túlkapásról” cím alatt az én levelemmel együtt közölt válaszára röviden, távirati stílusban viszont-válaszolni.
1. Levelem egy mellékmondatában értelemzavaró változtatásokra utaltam.
Bikich Gábor azokat közli, amelyek nem értelemzavaróak.
2. E nem értelemzavaró változtatások nagy része vitatható (pl. a „számára”
névutó nem tételez föl hármas viszonyt vagy számot — máskülönben hogy
mondhatnék Vörösmartyval, hogy „A nagy világon e kívül — nincsen számodra
hely”?)
3. Furcsának tartom, hogy Bikich Gábor olyan hibát is szememre lobbant,
amelyet az én eredeti kéziratomban nem találhatott. (Nem „szűk és nyomasztó
ez a táj három poéta számára”, hanem „... a három becsvágyó poéta számára”.
Bikich Gábor nagyon helyesen érezte, hogy a névelő itt fontos. De akkor hogy
nem vette észre az eredeti szövegben? (Ott volt!)
4. Egy példa valóban értelemzavaró változtatásra: Babits és Kosztolányi fiatalkori levelezése nem 1907-től 1908-ig tartott, mint Bikich változtatásában
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olvashatjuk, hanem körülbelül 1907-8-ig. (1904-től.) Ez a változtatás több félreértésre is adott alkalmat.
5. Nem tartom egészen ízlésesnek magánlevelem közlését. Arra, hogy pontosan milyen célzattal írtam akkoriban a Bikich Gábor által idézett pár sort, itt
most nem akarok kitérni. Bikich Gábor azonban, remélem, nem fog csodálkozni,
ha ezúttal magam is nyilvánosan megkérem, ezentúl vagy utasítsa vissza az Új
Látóhatárnak küldött írásaimat, vagy közölje minden változtatás nélkül.
6. Nagy Lajos, akinél Bikich Gábornak „kedvesebb írója is lehet”, de aki „nem
olyan halovány csillag”, most már nem tudom, milyen rangot érdemel. De ha azt
mondom, hogy Babits Mihály mellett Nagy Lajos mégis csak eltörpül, azt hiszem, Bikich Gábor is egyetért velem. Tehát valószínűleg abban is, hogy Nagy
Lajos békatávlatból bírálja Babitsot.
7. Babits Mihályt mással is lehetne „védeni”, mint állítólagos emberi gyarlóságaival. Pl. irodalmi fölfogásával, meggyőződésével, tudós voltával, stb.
8. Nem ismerek történelemnek nevezett ítélőszéket, amely akár fölmentő,
akár elmarasztaló ítéleteket hozhatna. Az a véleményem, miszerint Babits Mihályt egy ilyen nagyképű címet viselő bíróság ítélte el, legjobb esetben is csak a
történelem-imádókra hat és azok közül is csupán azokra, akik úgy imádják ezt az
új bálványt, mint Bikich Gábor.
9. Ha a tények valóban kegyetlenek, miért csak Babits számára azok, és miért
nem fognak Bikich Gáboron? Csupán azért, mert „közismertek”?
10. Miért nem adták ki „a magyar irodalmi élet akkori vezetői” Füst Milán
kéziratait? Ezt bizony nem tudom. De végül is Babits a magyar irodalmi életnek
csak egyik vezetője volt — és nem könyvkiadói minőségben. És, bár lehet, hogy
itt tévedek. Füst Milán akkoriban még maga sem szánta kiadásra a később elpusztult kéziratainak legértékesebbikét: a naplóját.
11. Félreértések elkerülése végett még egyszer leszögezem, hogy Babits védelmében nem kívánok Füst Milán ellen fordulni, akiben irodalmunk egyik legkiválóbb egyéniségét szeretem és tisztelem.
12. Nagy Lajos szövege, amelyet Bikich Gábor idéz, nem bizonyít semmivel
sem többet, mint Babitsnak Kosztolányihoz írt levele, amelyet én idéztem. Ezek
után már csak gusztus kérdése, hogy ki kinek ad hitelt. Van, aki Nagynak hisz,
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van, aki inkább Babitsnak. Magam részéről továbbra is megmaradok Babits mellett.
13. Fönti kijelentésemmel nem akarom azt mondani, hogy Babits tévedhetetlen volt (József Attila). De hiszem, hogy a nehéz és háládatlan feladatot Babitsnál jobban senki sem végezte volna el — talán még Bikich Gábor sem.
Babits Mihálynak topábbra is tisztelője és híve,
Bikich Gábornak, változatlanul, barátja:

Lehoczky Gergely
BIKICH GÁBOR VÁLASZA
1. Szerkesztők (értelemzavaró szöveg-változtatásaira nem egy-egy általánosító
mellékmondatban kell utalni, hanem példákkal okadatolt részletes vádiratban.
Különben honnan sejtenék szegények, hogy buzgalmukat hol tudták, vagy hol
vélték botláson érni? Arról nem is beszélve, hogy az „arról nem is beszélve” féle
fordulatok éppen azt jelentik, hogy „de bizony arról is beszélve”. Az állítás e legvaskosabb formája általában arra szolgál, hogy valamit eleve bizonyítottnak, nyilvánvalónak tüntessünk fel. Irodalmi kritikát például nem illik így kezdeni: Nem
arról akarok most beszélni, hogy X Y egyáltalán nem tud írni, inkább néhány
jelentéktelen hibájára hívnám föl a figyelmet.
2. Vörösmarty Mihály szerintem is helyesen fogalmazta a Szózatot. „A nagy
világon e kívül — Nincsen számodra hely”. De miért nincs? Mert akadni ugyan
akad egyebütt is, hanem az csak az emberek bizonyos számára rendeltetett. A
tiédre, aki a kívánt mennyiség fölött vagy, azaz fölösleges, a te számodra nincs.
Ámde Vörösmarty akkor is helyesen járt volna el, ha én nem tudnám ilyen ügyesen megmagyarázni, hogy miért. Az ő tragikus szóhasználatához illik, hogy az
ember és a szám fogalmát közelítse, és a „számodra” zengőbb, szárnyalóbb is. S
ha nem így volna, akkor se felejtsük el, hogy a művészetben olykor éppen a hibás
a hibátlan. Ez azonban senkit sem jogosít fel arra, hogy kevésbé szárnyaló szövegeiből kiirtsa a -nak, -nek ragot. A „számomra” helytelen használata otthon is
terjedő ragály: jobb íróink nyelve is gyakorta rátéved, mint valami rossz fogra.
Magyarázata, gondolom, ez lehet: Minden élő nyelvben két ellentétes erő működik. Az egyik az egyszerűsödés irányában. A másik, az egyszerűt, a megszokottat
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erőtlennek, kopottnak érezve hatásosabb kifejezésre tör. Az elsőre közismert
példa, mondjuk, a francia nyelvben, hogy rendhagyó ige újabban nem keletkezett, hanem csak az első két legegyszerűbb ragozási csoportba tartozó
(téléphoner, atterrir). Az új, a hatásos kifejezés keresésére viszont a nyelv állagát
folyamatosan gazdagító argot a legkínálkozóbb példa. Csakhogy a társadalom
sorvadó ösztönű, hanyatló rétegei — talán a politikai vagy kereskedelmi hírverés
szókincsétől megfertőzve — sokszor éppen az eleven, a valódi szavakat érzi
gyöngének, avultnak és helyettük keres bombasztikusabbat. Így szorítja ki sok
francia kifejezésből a szerény és hasznos fairé igét manapság a réaliser. Már csak
azt várom, hogy mikor fogok réalisateur d‘anges-ról hallani. A „számára” hihetetlen méretű elterjedését is e polgári argó rovására írom, mely, ahelyett hogy
nevén nevezné a gyermeket, finomkodó bonyolultsággal díszíti, mintegy a forma
hármasugrásával toldja meg ösztönösen rövidnek érzett mondanivalóját. „Ha
szép idő van, jól érzem magam.” Ez a világos, értelmes mondat így torzul el sok
mai magyar ajkon: „Számomra a szép idő azt jelenti, hogy jó a közérzetem.” De
hadd mutassak föl egy suta mondatot az otthon megjelenő Élet és Irodalom
egyik legutóbbi cikkéből: „A negyedszázad előtti viták, csaták már egy lezárult
korszak történelmi emlékei, de talán a könyv mai olvasói számára sem érdektelen, milyen erők... ütköztek meg... a népi írók szociográfiai tevékenysége körül.”
Nem lett volna egyszerűbb így: „talán a könyv mai olvasóit is érdekli”? Vagy e
kontár mondat mestere is Vörösmarty háta mögé menekül? A klasszikusok sem
merev bálványok ám! Ellépnek az elől, aki mögéjük búvik. Aztán a magyar nyelv
Vörösmarty vagy akár Arany óta sem csak visszafelé fejlődött. Ha nagyon igyekszünk, legjobb mestereinkben is találhatunk eltanulható hibát. S egy szép napon
majd ezt szavaljuk: a számunkrán kívül nincsen számunkra szó. Még alliterál is.
3. Nyelvtani hibák javításának indokolásában — hiszen így is minden olyan
hosszúra nyúlik! — rendszerint csak a mondat beteg részét idézem, legtöbbször
idézőjel nélkül. A tőlem számonkért „a” névelőt nem hiányoltam: ott volt az
nemcsak a kéziratban, hanem a kinyomtatott szövegben is. Az idézethez fűzött
magyarázatból viszont világosan kitűnt, hogy csak a „számára” helytelen használatát kifogásoltam.
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4. Ez az egyetlen pont, amelyben igazat adok Lehoczky Gergelynek. Az
1907-1908-ig azonban nem egészen világos írásmód, mert sokan, mint magam
is, így olvassák: „1907-től 1908-ig”. Helyesebb lett volna így: 1907-ig, 1908-ig”.
5. Magánleveleket nem szoktam nyilvánosságra hozni. De ha valaki például
magánlevélben hív meg otthonába, e meghívás elfogadását azonban már nyílt
levélben minősíti tolakodásnak, az mégiscsak a védekezés legegyszerűbb módjára
kényszerít.
6-7. Vitánk tárgya tudtommal nem az volt, hogy Babits Mihály-e a nagyobb
költő, vagy Nagy Lajos. Az irodalom különben sem versenyfutás. S még ha az
lett volna is, a nagyobbik költőt a kisebbik, nem is a költészet kérdésében, csak
„békatávlatból” bírálhatná? Micsoda őrjöngése ez a tekintélytiszteletnek?
8. Kár, hogy a tények figyelembevételét Lehoczky Gergely történelem- és
bálvány-imádatnak nevezi.
9. Közismert tényeket azért kár a fejemhez vágni, mert ha a köz, úgy föltehetőleg magam is ismerem, ismervén pedig fogalmazás közben sem feledem őket,
Lehoczky Gergely tehát későn vagdalkozik velük, amikor olyan szövegre támad,
mely jótékony hatásuk fényében született.
10-11-12. Az e pontba foglalt puszta ismétlésekkel nem akarom a magaméit
szembe szegezni.
13. Annak idején azért nem ajánlkoztam Babits helyébe, mert elemi és középiskolai tanulmányaimmal voltam elfoglalva, most meg azért nem lehet, mert
nem akarnám, hogy miattam exhumálják. De Lehoczky Gergely erre vonatkozó
véleményét is figyelembe veszem.

Bikich Gábor
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
A magyar evangélikus ifjúság Húsvét hetében a dél-angliai Dymchurch-ben
tartott konferenciát. Tizenegy országból mintegy száz résztvevő gyűlt össze a
tanácskozásra. Munkatársaink közül április 17-én Cs. Szabó László Vörösmartyról, április 18-án Szabó Zoltán Bibó Istvánról tartott előadást, majd a megjelentek kérésére visszaemlékezett írói pályakezdésére, vázolta a falukutatás erede-
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tét s a Márciusi Front megalakulását. Ugyanaznap Parancs János, Lőrinc Pál,
Papp Tibor és Czudar D. József irodalmi estet tartott.
A száműzött Pen kiadásában rendszeresen megjelenő Aréna legújabb (ötödik)
száma Proscript's Rock címen közölte munkatársunknak, Cs. Szabó Lászlónak
„A száműzött sziklája” című tanulmányának rövidebb angol változatát. Az eredeti magyar tanulmány lapunk ezévi január-februári számában jelent meg.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör a Breda melletti Kasteel Bouvineben tartott
április 7-8-i országos találkozóján munkatársunk Cs. Szabó László a nemrég
megjelent Kis Magyar Irodalomtörténetet elemezte, Tóth Z. László pedig Bartók Béláról tartott előadást.
Gara László nemrég megjelentette Vörösmarty Mihály Vén cigány című költeményét tizenkét jeles francia költő tolmácsolásában. Vörösmarty költeményének tizenkét francia műfordítása feltárja a mű idegen nyelvű átültetésének szinte
miden lehetőségét. Az Új Látóhatár szerkesztősége melegen üdvözli ezt a nagyjelentőségű kezdeményezést. A „Vieux Tzigane” kapható Gara Lászlónál, Paris
Vilié, 29, rue Surcouf.
A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYE
Előző számunkban közölt felszólításunkra előfizetőink többsége már beküldte
az esedékes előfizetői díjat, de még mindig szép számmal vannak, akik megfeledkeztek önként vállalt kötelezettségükről. Azoknak az előfizetőinknek, akik
még mindig hátralékban vannak, e számunkhoz külön számlát mellékeltünk,
kérve, hogy számlánkat a lap átvétele után lehetőleg azonnal egyenlítsék ki, mert
a kiadóhivatal csak úgy tudja a lap pontos és rendszeres megjelenését biztosítani,
ha az előfizetési díjak idejében beérkeznek.
MÁJUS VÉGÉN MEGJELENIK:
Baumgarten Sándor
A SZABADSÁG KÓBOR LOVAGJA (Gróf Teleki Sándor élete)
A kb 180 oldalas, pompás kiállítású mű kedvezményes ára: fűzve: DM 8.—
(tengerentúl: 2.00 $) egészvászon kötésben: DM 10 - (tengerentúl: 2.50$)
Még ma töltse ki és küldje be a mellékelt levelezőlapot!
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BIBÓ ISTVÁN
HARMADIK ÚT
Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 5 $
vagy ennek megfelelő összeg. Egészvászon kötésben 6 $.
KILENC KÖLTŐ
Ára kedvezményesen 2.50 $.
Gombos Gyula: SZŰK ESZTENDŐK
— A magyar kálvinizmus válsága —
Ára: 2.50 $
GOMBOS GYULA: The lean Years (a „Szűk esztendők” angolul, a Kossuth
Foundation kiadásában) az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen: fűzve
2.50 $, egészvászon kötésben 3.50 $.
Bogyay Tamás: LECHFELD
A kalandozások és a Lech-mezei csata történelmi hátterének és következményeinek ismertetése német nyelven, a legújabb kutatások alapján. 64 oldal.
Ára: 60 US cent
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1962.3
A MÁRCIUSI FRONT
KOVÁCS IMRE: AZ EREDET ÉS AZ ÖRÖKSÉG
Borbándi Gyula majdnem mindent megírt a Márciusi Frontról, ami mégis
kimaradt alapos tanulmányából, azt nem hinném, hogy szándékosan hagyta ki,
hanem inkább azért, mert eddig még nem mondotta el, nem adta közre senki Így
mindjárt a név, a Március Front elnevezése is tisztázásra vár. Könnyű most és
főleg emigrációban azt állítani, hogy én voltam a keresztapa, mert ki tudja ellenőrizni, de a Márciusi Frontnak valóban én adtam a nevét. Amikor a Centrál
Kávéházban találgattuk, hogy mi legyen a mind határozottabban kibontakozó
népi mozgalom neve, valamennyien 1848-al gondoltuk összekapcsolni és legkézenfekvőbbnek Petőfi vagy Március 15-e kínálkozott. Már nem emlékszem,
hogy ki javasolta Petőfit és milyen formában – talán Illyés –, de hamarosan elvetettük ezt a gondolatot, mert nem akartunk a Petőfi Társasággal és az örökségről
vitatkozni... Legtöbb híve a „Március Tizenötödike Mozgalom”-nak volt, én
azonban hosszúnak véltem, különben a nép összeállásának mélyebb, szélesebb
hátteret szerettem volna adni. Azzal érveltem, hogy március a forradalmak hónapja, akkor még elszánt forradalmár voltam (hova jutott állapotod romlandó
cserép) és erősködtem, legyen egyszerűen Márciusi Front a neve. Negyvennyolc
és március körül topogtunk, én csak kihúztam a legjobb nevet a kalapból.
Nagyon határozottan ki kell jelentenem, és nem győzöm eléggé ismételni,
hogy a Márciusi Front nem kommunista kezdeményezésre vagy részvétellel jött
létre. A harmincas években a magyarországi kommunista mozgalom egymással
marakodó, egymást denunciáló frakció, megfélemlített, riadt sereg volt, amely
magával meghasonlottan komoly politikai tényezőnek nem számított. Hogy a
háború utáni párttörténetírás és rezsimirodalom miként értékelte ki azt a kritikus
időt, én azzal nem törődöm, a hamisításokkal nem szállok vitába, mert jól ismerem Orwell 1984-ét; ugyanakkor az egyéni kommunista áldozatvállalások előtt
meghajtom a fejem, de azt ne akarja nekem bebeszélni senki, hogy a Márciusi
Frontot ők alapították. Az igaz, hogy ki akarták sajátítani, a Márciusi Front
ideális népfront lett volna, mi azonban a magunk politikáját folytattuk és ahhoz a
kommunistákat is felhasználtuk. A helyzet tehát fordított volt: nem mi voltunk
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az eszközük, ahogy azt szeretnék elhitetni, ők voltak a mi eszközeink. Az egyetlen kommunista, aki közel került a Március Front előkészületeihez, Donát Ferenc, afféle nem hivatalos összekötő volt.
Ez a derék ügyvédjelölt és kezdő újságíró nem tágított mellőlem az oroszok és
a moszkvai garnitúra megérkeztéig. Pontosan tudtuk róla, hogy mi a szándéka,
mint ahogy pontosan tudtuk a Magyar Nemzet szerkesztőségében dolgozó Markos Györgyről, Népszavánál alkalmazott Kállai Gyuláról és a debreceni
mozgalmistákról (Losonczy, Újhelyi Szilárd, Zöld Sándor, Szilágyi József, stb.),
hogy kommunisták. Nem akartuk meggyőzni őket, hagytuk, hogy maguk módján próbálják megmenteni az országot, mi csak arra vigyáztunk, hogy a tevékenységüket ne a mi számlánkra írják. Amikor az oroszok 1944 decemberében Pest
alá értek és az óvatos Rajk Sopronkőhidán ült, a két kommunista frakció (a
sztalinista Magyar Kommunista Párt és a trockista Kommunisták Magyarországi
Pártja) elérhető vezetőinek megmagyaráztam, hogy nagy baj lesz abból, ha a
moszkvai prokonzulokat megosztottan és meghasonlottan várják, legjobb lenne
sürgősen kimondani az egységet. Az egyeztető megbeszéléseken az MKP-t Donát és Kállai képviselte, a KMP nevében Dudás József jelentkezett és a Rókus
kórház mögött, egy romos lakásban kézi villanylámpa gyenge fénykörében közösen fogalmaztuk meg a jegyzőkönyvet. Jobban mondva az egészet lediktáltam
nekik, kb. ebben a szövegezésben: a két párt képviselői a helyzetre való tekintettel, felelősségük teljes tudatában kimondják az MKP és a KMP feloszlatását és
kijelentik készségüket az egységes magyar kommunista párt megalakítására.
Odaböktem a papír aljára, hogy írják alá, utána kezet fogtunk és visszaereszkedtünk az illegalitásba. Ez a dokumentum, amely Donát, Kállai vagy Dudás iratai
között biztosan még megvan, ha nem került idővel a politikai rendőrség kezébe,
fényesen bizonyítva tájékozatlanságunkat. Akkor Rákosiék már Szegeden, illetve
Debrecenben voltak, csak az ő kommunista pártjuk számított, de a fronton és a
szovjet hadsereg szűrőjén keresztül nem jutott el hozzánk semmiféle esemény
híre.
Nem értek egyet Borbándi Gyulával abban, hogy Márciusi Front 1937-es
nagyszerű szereplését követően hamarosan eljelentéktelenedett, mert a szárszói
konferencián, a parasztpártban és még az 1956-os forradalomban is érezni lehetett eszméi hatását. Idekint az emigrációban a szellemi örökséget vállaló Új Lá315

tóhatár a legfontosabb és legnívóuabb folyóirat. Sokkal nagyobb jelentősége volt
Márciusi Frontnak, mint alapítói vagy követői hiszik, s a legújabbkori magyar
történet nyugati kutatói kiinduló pontjuknak tekintik. Éppen ezért ma már nem
annyira az a fontos, hogy milyen keretet szántunk neki, hanem az, hogy miként
akarta beemelni Magyarországot a huszadik századba. Vagy, ahogy Borbándi oly
érzékletesen fejezte ki: „Néhány jeles író, pár ezer tanult ember, diák és egyszerű
paraszt a népet a nemzetbe, a nemzetet az országba és az országot Európába
akarta beemelni.”
Csak azért írom meg, hogy ez is világos legyen azoknak, akiket érdekel, hogy
Féja Géza kossuthi hevülésében élő fáklyalángnak szánta, amelynek egyetlen
feladata az útmutatás, a lelkiismeret ébrentartása lett volna. Az író írók (Illyés,
Tamási, Zilahy stb.) szellemi mozgalomnak nyilvánították, a politikus írók véleménye erősen megoszlott szerepének megítélésében. Veres Péter a szociáldemokrata párt beiratkozott tagja volt, de a szocik nem tekintették igazi szociáldemokratának. Ő maga nem nevezte magát annak: „szocialista” volt, valószínűleg
abban az értelemben, ahogy a Pink Decade (Rózsaszín évtized) intellektueljei
akkor világszerte vallották magukat, és idegenkedett egy a pánt alakításától. Szabó Pál kisgazdapárti volt, Erdélyi, Sinka, (a Püski-csoport) jobboldali nézeteivel
nem illett bele a baloldali párt alapításába Németh László a harmadik oldallal
volt elfoglalva, Kodolányi annyira szkeptikus volt, hogy mindent reménytelennek
tartott, Darvas meg nem akart konkurenciát a kommunista pártnak. Néhányan
mégis elmentünk Makóra és 1939 június 29-én, Péter-Pál napján egy uszályon
megalapítottuk a Nemzeti Parasztpártot. A névadásban itt alulmaradtam: Magyar Parasztpártot javasoltam, de Farkas Ferenc ragaszkodott a nemzeti jelzőhöz
és az ő felfogása győzött. Nem tudom, miért szerette annyira, talán a romániai
nemzeti parasztpárt hatott rá, erdélyi volt, vagy egyszerűen csak így akarta fedezni a kihívóan baloldali összeállást. Viszont azt pontosan tudom, hogy azért hajoltunk meg érvei előtt, mert ő volt a pénztárosunk és nem akartuk elkedvetleníteni...
Veres Péter hamarosan elszakadt tőlünk, pártalapon vele 1945 kora tavaszán
kerültem össze megint Debrecenben, amikor is a Nemzeti Parasztpárt országos
elnökeként igen lelkesen agitált az ideiglenes fővárosba összecsődült érdeklődőtájékozódó atyafiak körében. Akkor Erdeit követte, Darvas József viszont azon a
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véleményen volt, hogy Erdei túlságosan a kommunisták hatása alá került, a Parasztpártot nekem, Kovács Imrének kellene vezetnem demokratikus irányban.
Veres Péter? Nem politikus...
À magyarság politikai nevelése sohasem volt kielégítő, én mindig egy olyan
pártban gondolkodtam, amely pótolná a hiányt és praktikus kétpártrendszerben a
haladóbb-demokratikus partner lenne. 1937-ben, 1939-ben és 1945-ben egy
egységes parasztpártban képzeltem el a magyar radikális politika kiteljesedését.
Hogy jó irányba tapogatództam, a Nemzeti Parasztpárt háború utáni rövid szereplése némileg igazolta. Meglepően sok értelmiségi jelentkezett felvételre, akik
jól megfértek a parasztokkal. Ma már nem állok osztályalapon, sokkal fontosabbnak tartom, hogy valamiféle keresztmetszeti párt alakuljon, ha eljön az ideje,
Magyar Labour, amely a minden valószínűség szerint jelentkező konzervatív
jobboldali politikai mozgalom ellenében védené és képviselné a nép érdekeit,
egészséges politikai váltó gazdálkodással szolgálná a fejlődést.
És végezetül hadd említsem meg, hogy az én nevem miért hiányzik a szárszói
konferencia hivatalos beszámolójából, ami egyeseket, így Szabó Zoltánt is an a
helytelen következtetésre juttatott, hogy nem vettem részt az immár történelminek számító megbeszéléseken, Ott voltam, csak az elnöklő Bognár István tanár
úr belém fojtotta a szót, ami annyira meglepett, hogy elálltam előadásom megtartásától. Lehet, hogy nem jártam el diplomatikusan, de 1945 nyarán, amikor a
háború kimenetele többé nem volt kétséges, nem engedhettem meg magamnak a
felelőtlenséget, vagy a kétszínűséget. Tudtam, hogy a nagy cezúra következik
történelmünkben, a háború végével összeomlik az ezeréves magyar állam és féltem, hogy határozott következetes magatartás nélkül nem tudjuk felépíteni a
magunk államát. Kihívtam a keresztény-nemzeti jelszavak ürességét és farizeusságát, a hipokrita öntömjénezést, a sír szélére került nemzet vezetőinek politikai
vakságát. Azt mondtam, hogy a magyar állam homlokzatára vésett Kereszténynemzeti jelzőnek nincs nagyobb jelentősége, mint a falusi gyógyszertár cégtábláján a fekete kutyának. A magyar állam és feudál-kapitalizmus rendszere nem
keresztény és nem nemzeti, csak annyira, mint amennyire fekete kutya a gyógyszertár ... Ez a rendező vallásos egyesületnek, a „södögének” (SDG) elég volt, a
leintés viszont nekem volt elég. A demokratikus lapok szerkesztőségeiben a háború alatt hallgatólagos megegyezéssel nem húztak a cikkekből. A cenzúrát az
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ügyészre hagyták. Amit fekete ceruzájával kihúzott, az kimaradt, a többi jött.
Szárszón nem adhattam fel ezt a módszert, de nem adhattam fel azt az elvet sem,
hogy a szólásszabadság a parlamentáris demokrácia alapja. Ha akkor elfogadom a
szárszói cenzúrát, ma szégyellhetném magamat; most viszont azok szégyenkezhetnek, akik akkor megcenzúráztak.
Huszonöt éve jelent meg a Néma Forradalom. A napokban egy barátom
megajándékozott a Misztótfalusi-féle harmadik vagy negyedik kiadással, amely
disszidációm után, az 1947-i vagy 1948-i könyvnapokra jelent meg. Elolvastam
megint, és mit tagadjam, újból megrázott. És ezzel búcsúzom is a múlttól: ozorai
huszárok, jó éjszakát
SZABÓ ZOLTÁN: POLITIKAI ÉS SZELLEMI HONVÉDELEM
A Márciusi Front. A név természetesen elégikus – nincs nagyobb fájdalom,
mint visszagondolni – érzelmeket ébreszt mindazokban, akik a mozgalom elindítói voltak. „Borbándi cikke a Március Fronttól felkavarta bennem a már leülepedett emlékeket, a hőskort, amikor még bátran írtunk, terveztünk” – jegyezte meg
Kovács Imre is egy hozzám intézett levelében. Korombeli ember, ha múzeumi
lépcsőpárkányra, vagy melle került, óhatatlanul elsősorban a környező arcvonásokra emlékezik. Zilahyéra, aki azzal fordult ehhez a meglepően nagyszámú tömeghez, hogy míg mások szállítják nekik az indulatot, mi megpróbáljuk közéjük
hozni a gondolatot, s Szabó Lőrincére, akinek sötét, de nem komor, hanem
szomorú arcát nem láthatjuk többé. Borbándi Gyula azonban kitűnő írásában
nemcsak a lépcsőpárkány, hanem a Múzeum-kert felől nézi (illetve, tárgyilagossága még ezt sem engedi meg) azt, ami 1937. március 15-én azon a helyen történt. S ez adja írásának megnyugtató távlatát, a hitelét. Nem mintha a személyes
emlék kevésbé hiteles volna, ez is nyomravezető. Csak arról van itt szó, hogy
éppen ezzel lesz Borbándi olyan ember, aki ezt az eseményt gyújtópontja, súlypontja felől nézi.
A márciusi gyűlés súlypontját ugyanis, bármilyen klasszikussá vált is időközben a párkányon szorongó írók némelyike, nem az ott szorongókban, hanem a
tömegben, kertbe gyúlt ifjúságban kell keresni, ha a frontot értelme szerint nézzük. Az elhangzó beszedek és a felhangzott pontozatok, megkapó stílus- és
arányérzékről tanúskodnak ugyan még ma is, de sok újat ugyanezeknek az írók318

nak más munkai mellett, ezekhez viszonyítva, nem mondtak. Hogy nem évültek
el oda, ahová huszonöt évvel ezelőtti dolgok valók, az okmánytárba, az tulajdonképpen elszomorító. A politikai eszmefölvetések erénye elévülésük: ha megvalósítsuk a néhai jószándékot a befejezett múltba utalhatta.
A Márciusi Front harminchetes és harmincnyolcas pontozataiban a legfőbb
érték az volt, hogy a Magyarországon esedékes radikális társadalmi változtatásokat csak a demokrácia, az alkotmányosság, a szabadságjogok és a parlamentarizmus érdekében és előmozdítására lehet és szabad megvalósítani. Hogy a pontok
nem hatnak elévülten ma se, annak az az oka, hogy a változások az ilyen célok
ellenében mentek végbe, az olyan kivételes pillanatokat leszámítva (1945, 1956),
amikor a fejlődés újra jó irányba indult. Ilyenkor Ma Márciusi Front programjának a visszfénye is jelentkezett (a négy párt szegedi Függetlenség Frontjának első
programjában, s a forradalom bizottságainak pontozataiban). A közbeesett idők,
az azóta eltelt idő azonban mindig újrateremtették azt az állapotot, amelyben
mindez újra csak az elérendő dolgok birodalmába kerül vissza. Ki állíthatná például azt, hogy a Front harmincnyolcas, programjának utolsó, lényegében antifasiszta pontja („12. Magyar revíziót: a dunavölgyi népek önrendelkezési jogainak
érvényesjtését, minden nagyhatalmi imperializmusnak a Dunavölgyéből való
kirekesztését, idegen hatalmak szálláscsinálóinak a magyar politikai életből való
kipusztítását, a magyar nemzetvédelem teljes felkészültségét és olyan nemzetpolitikát, mely önálló magyar külpolitikának ad biztos alapot”) nyitott kapukat
döngetne napjainkban. Ez a helyzet teszi, hogy a Márciusi Front programjail
még mindig nem kerülhetnek oda, ahová valók: a múlt aktáihoz független gondolkodású magyar radikalizmus történetben.
Ám ha maradandóságot biztosítottak is a Márciusi Front pontozatainak a
közbejött tekintélyuralmak, Borbándi Gyulának igaza van a maga „fuit”-jával.. A
Marcus Front volt, egy évig volt, egy megtartott és egy szétvert tizenötödikei
gyűlés között. Az ilyen jelenségnek ugyanis azok a tömegek adják a politikai
súlyát, amelyek melléje felvonulnak. S a tömegek, ha nem is a nép, ebben az
esztendőben, a Márciusi Front évében gyűltek a Front írói köré. Borbándi pontos kiértékelése talán két pontban kivánna kiegészítést.
Az egyik az, hogy az akkori kormány nem volt olyan egyöntetű ellensége a
Márciusi Frontnak, mint egy totalitárius kormányzat lett volna. A vezető kon319

zervatív politikusok közül többen, Teleki, de Keresztes-Fischer is a nyilas mozgalom álforradalmi, de a németérdek előretörése miatt aránylag jó szemmel nézték ezt a forradalmi, de az érzések szerint is magyar érdekű mozgalmat. Addig az
ideig, hogy ellensúly legyen, talán még szívesen is látták volna. Ezek a németellenes konzervatív elmék (egy eléggé számon kérő kérdésre Keresztes-Fischer
legalábbis ezt mondta nekem 1938 nyarán) az író-perek ellen a minisztertanácsban többször felszólaltak, ami persze csak a személyek lelkét mentőmozzanat,
hiszen a Márciusi Front évében mindiga nagybirtok érdekekben gondolkodó
Darányi álláspontja került felül, ez is ment át az intézkedésekbe. Darányi bukása
után a perek megszűntek, Teleki miniszterelnöksége alatt ilyesmire véletlenül se
került sor, s Kovács Imre későbbi elhurcoltatása a vezérkar önkényes akciója volt.
Maguk a harminchétben egymást követő bírósági és rendőri lépések a Márciusi
Front írói és az ifjúság ellen, csak közvetve hatottak magukra az írókra. Úgy értem, hogy nemzetgyalázás és osztályellenes izgatás vadjai és a három hónapos
ítéletek az írókat inkább felbátorították, mintsem elcsüggesztették. Ám a kristályosodás ifjúsági-egyesületi gócpontjait célba vevő rendőri akciók a mozgalom
fejlődését alulról bénították, s a Múzeum kerti sokaságból kiérzett bátorítás az
írók felé, fokozatosan csökkent. Olyan politikus-garnitúra sem jelentkezett az
ifjúsággal, amely a politikai feladatokat, Féját és Kovács Imrét hamarosan megsegítve, az íróktól átvette volna. Ez, és nem maguk az ítéletek hatottak csüggesztően az írókra. Ez azért nem változtatott azon, hogy a 38-as gyűlésre a programot továbbfejlesztettek, korántsem enyhítve. A gyűlést a rendőrség előbb nyilvánvalóan azért engedélyezte, mert a kormány úgy vélte, hogy célszerű módot
adni arra, hogy a Márciusi Front időnként mutassa körmét és fogát, ez jó a nyilas
veszély ellen, csak azt kell megakadályozni, hogy a periodikus tömörülésekből
szervezett sereglés legyen, amit a szervezők hiánya is akadályozott. A lovasrendőrség kivezénylése kardlapozásra, az utolsó pillanatban kiadott betiltó végzéssel,
38-ban, a közbejött Anschluss következménye lehetett; elvégre a Harmadik Birodalom Hegyeshalomhoz érkezelt csapataival, ha akarta, provokációnak is vehette volna a népfrontos tüntetést Budapesten.
Hogy ezután maguk az írók ellankadtak, illetve íróasztalukhoz tértek vissza,
nem kiáltványokat, hanem újra könyveket fogalmazni, annak az alulról jövő
igény és nyomás csökkenésén, majd megszűnésén kívül ugyancsak az Anschluss
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volt az oka. Ezzel ugyanis az ország elhelyezkedése lényegesen megváltozott, ami
a tennivalók dolgában súlyos lelkiismereti kérdésként jelentkezett. A „napkelte és
napnyugta közt, egy kisebb ország süllyed el” történelmi szakasza elkezdődött, s
Magyarországon olyan folyamatok kioldása, amelyek a nép ügyét sikerre már
aligha vihettek, katasztrófákat is előidézhetett volna. Alig volt kétséges, hogy a
kapuk bezárultak: éppen az következett be, aminek előérzete az előző évek szorongó sietségét és hallatlan energiáját kiváltotta. Az vált lehetetlenné, hogy a
magyar társadalmi szerkezet átalakítása, legalább részben, a válságos évek előtt
megkezdődjék, a szilárdabb társadalom szembesüljön az elkövetkező európai
válságperiódussal.
A helyzet átbillentése a népi lehetőségek állapotából a nemzeti veszélyeztetettség állapotába, logikailag nem azt jelentette, hogy a Márciusi Front erőire
most már nincs szükség. Ennek ellenkezőjét jelentette. Gyakorlatilag azt írta elő,
hogy a Márciusi Front erői együtt kell tartani, esetleg más nevű tömörülésben,
vagy kristályosodási ponttal, amely a hangsúlyt áttolja a pillanatnyilag legsürgősebb feladatra: a náci befolyás, vagyis a fasizmus elleni küzdelemre, míg társadalom átalakításának programját mindenféle alkudozás nélkül és teljes egészében
fenntartja s annak későbbi megvalósításához patriotikus, lényegében függetlenségi harcban edz és nevel sereget. Hogy ez elmaradt, azért magukat az írókat is
hibáztathatjuk.
A hiba forrása a népi íróknak az a tulajdonsága, hogy kizárólag forradalmi
helyzetekben találnak egymásra, kizárólag ilyen helyzetekre van ösztönszerűen
egységes taktikájuk. Ez a forradalmár-erényből folyó politikus-hiba váltotta ki
azt, hogy a Márciusi Front embereit csak forradalmi helyzetekben (1937, 1945,
1956) látjuk együtt, és csak a társadalom forradalmi méretű átalakításának programja tudja őket együtt tartani. Még a történelemmel is így vagyunk – Dózsa
mindenütt jelenvaló, de Zrinyi sehol, s Petőfinek nyomában jó, ha hátul bekerül
Kossuth, szegény Deák meg mindenen kívül reked, még a szánakozó megbecsülésen is. Mihelyt valami nemzeti jellegű, tökéletesen átlátszó és kézenfekvő helyzet (1938, 1945, 1948–1955, 1957-től) adódik, ez azonnal szétrebbentette a
forradalmárokat, s bizonyára ezért tartják a népi írókat sokan nacionalistáknak...
Ilyenkor nyomban meglepő különbözőségek merülnek fel, néha meglepő veszélyérzetekkel. A háború alatt nem együnk évekig a Habsburg restauráció vég321

veszélyét pingálta rémképnek dolgozószobája oldalfalára, míg mindenütt Európában a Wehrmacht csizmái dübörögtek. A paradoxon az, hogy a népi írók, akik
valóban „jó magyarok”, ha ennek a homályos szónak valamilyen konkrét értelme
van, valahányszor a helyzet a nemzeti közösség szempontjából tökéletesen egyértelmű, hirtelen értetlenekké válnak egymásul szemben, mert mindenkinek más
elképzelése van arról, hogy miképp lehet a népjogokat ebben a nem-forradalmi,
nemzeti, s ekkép is megnyomorított, helyzetben szolgálni.
Ezt persze csak most látom. Annakidején nem láttam. Ez a szembekötöttség
magyarázza a Borbándi által idézett, Pethő Sándornak címzett nyílt levél optimizmusát. Az idézet hatására, meg egy dymchurchi mozzanat lökésére utánagondoltam s utána nézten annak, hogy a magam szerény helyzetében mivel próbálkoztam ebben az időszakban. Az egyetemisták egyletei közül a MEFHOSZ-t
(Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége) vettem rá arra,
hogy adjon ki és terjesszen el egy népi írók által írt, de nemzeti jellegű kiskönyvsorozatot. Illyéstől a „mi a magyar” témájáról, Féjától a kurucokról, Ortutaytól
Rákóczi két népe címmel a ruténekről, Erdeitől Kossuthról kaptam írást, míg
magam Zrínyiről írtam. A füzeteket a MEFHOSZ ki is adta, de nem terjesztette. A háború kitörése után Szellemi Honvédelem címszó alatt előbb a Magyar
Nemzet-ben rovatot indítottam, fenti címek által jelzett cél további szolgálatára.
S akkoriban szokásban volt, hogy a napilapok karácsonyra naptárral lepték meg
olvasóikat; ezek voltak a legnagyobb példányszámban megjelenő könyvek Magyarországon. Pethő Sándor, a Magyar Nemzet főszerkesztője felajánlotta nekem a naptárt, olyanformán, hogy ne csak én szerkesszem, hanem kiadóként is
szerepeljek, és A Szellemi Honvédelem Naptára címmel jelenjék meg, mindenféle lapszempontok félre tételével. A naptárt afféle zászlóbontásra akartam felhasználni, úgy hogy a magyar irodalom, a szellemi élet mind több nagy személyiségének közreműködését kértem. Így történt meg az, hogy ezen a felvonuláson a
Magyar Nemzet munkatársain kívül(Pethő, Frey Andris, Gogolák Lajos Katona
Jenő, Kunszery Gyula) jelen voltak írásaikkal: Babits Mihály, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Sík Sándor, Tamási Áron, Márai Sándor, Kassák Lajos, Kodolányi János, Veres Péter, Illyés Gyula, Cs. Szabó László, Erdei Ferenc, Ortutay
Gyula, Keresztúry Dezső, Tolnai Gábor, Darvas József, Boldizsár Iván, Markos
György és mások. Vezércikk helyett vezérverse volt a naptárnak, amit Babits
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(kissé aggódva eladott kérésemre) készségesen elvállalt. „Ezerkilencszáznegyven”
volt a címe. Szabó Dezső a Babitséhoz hasonló készséggel háromoldalas írást
adott: nyolc pontba fogalmazta a szellemi honvédelem lehetséges és kívánatos
programját. Hogy ezt mennyire a Márciusi Front egyik folytatási lehetőségének
néztem akkoriban, arra a magamé emlékeztet, amibe most beleolvasva ezt találom: „... Ez azonban csak az első feladat, a védekezés az idegen támadás (nemzeti
szocializmus) ellen, még az önvédelem feladata csak. De ha ezt elláttuk, az önvédelem csapatai hozzáfoghatnak a támadáshoz. A magyar hibák, tunyaságok,
maradiságok és nyomorúságok megtámadásához. S a Szellemi Honvédelem harcából, mely ma idegen áfiumok ellen való függetlenségi harc szellemi eszközökkel – a magyar nép szabadságharca lehet a magyar maradiság ellen, nemcsak
szellemi eszközökkel.” A könyv megjelent, el is jutott (a röplapokkal ellentétben)
vagy ötvenezer olvasóhoz Babits remekével, Szabó Desző programjával, de ebből
a felvonulásból sem lett valami újféle tömörülés. Én két hét múlva elutaztam
Franciaországba, hogy igénybe vegyem a francia kormány Georges Desbusses
által felajánlott ösztöndíját, mire hazaértem, falukutatás helyett a összeomlás
élményeivel, már a kitűnő Pethő Sándort is elvitte a rabló halál, utódom még a
rovattal is kudarcot vallott. A cenzúra miatt. Ez Wesselényi szózatának a pánszláv veszélyről szóló passzusait húzta ki a legkövetkezetesebben, a maga fasiszta
mivoltában. A német szovjet megnemtámadási egyezmény korát éltük. Különös
idők voltak.
CSALÁDI ÜNNEP
SZABÓ ZOLTÁN ÖTVEN ÉVES
Ezt a meghökkentő tényt nehezen vesszük tudomásul, hiszen ő az a barátunk
és mesterünk, ő az a magyar író, akit legfiatalabb társai is méltán tisztelnek meg
azzal, hogy egyszerűen maguk közé számítják: abba a naív, de egyedül érvényes
hierarchiába, amelyben rangot kinek-kinek nem évei és címei, hanem emberségének mértéke és varázsa szerint osztanak. Ritka író az olyan, akinek ötvenéves
korára sem nő meg a képe. Hát még de emigrációban, ahol a háborús esztendőknél is duplábban vénít minden év. Magára vessen hát az ünnepelt, ha mi sem
készültünk föl az évfordulóra! Az is micsoda dolog, hogy akadjon felnőtt író, aki
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nem maga figyelmezteti közelgő jubileumára a hálátlan kor- és kartársakat? Hiszen nem mondom, az ily mulasztás vajmi ritka. De mit tegyünk, ha most az
egyszer mégis meglepett? Mindennapi munkánkból, gondjainkból felpillantva
csak bámuljuk a naptárt és késedelmes felköszöntők, a hajnalkötöző királyfi
hasznos hatalmáért fohászkodunk – alighanem hiába. Ám ha a kegyes népet nem
is mi serkentjük föl e mosolygó hajnalon, következő számunkban csekély erőnktől telhetően megünnepeljük az évfordulót.
Addig már csak baráti ölelését küldi előlegül az Új Látóhatár minden írója és
szerkesztője, nemkülönben és nem csak az ő nevükben ez együgyű sorok szerzője

Bikich Gábor
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
A párizsi Seuil kiadóvállalat gondozásában, díszes külsőben megjelent A Huit
Siècles de Poèsie Hongroise című magyar költői antológia. A gyűjtemény körülbelül ötszáz oldalon mintegy félezer magyar verset tartalmaz, művészi francia
fordításban. A kötetben – amelyet Gara László kezdeményezett és szerkesztett –
az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai körül Bikich Gábor, Csokits, János és
Kibédi Varga Áron szerepel. A bevezető tanulmányt – amelyet magyar nyelven
az Új Látóhatár előző számában közöltünk – C.. Szabó László írta.
Sajnálatos, hogy – Budapestről érkezett lemondás következtében – nem valósulhatott meg a francia kiadóvállalat igényes terve: magyar és francia költők kerekasztal konferenciája, a magyar versek francia tolmácsolásának problémáiról
A Nemzetközi Menekült Pen Klub kiadásában megjelenő ARENA hetedik
kötete Cécile Nagy és Gara László francia fordításában közli munkatártunk, Cs.
Szabó László „Délután Hatkor” című elbeszélését, amelynek eredeti szövege
lapunk 1960. július-augusztusi számában jelent meg
Megjelent Urbán György angol nyelvű könyve Stefan Georgéról és köréről.
Urbán György új munkáját – melynek címe: Kinesise and Staals – a hágai
Mouton & Co. kiadóvállalat adta ki.

324

Sztáray Zoltán főmunkatársunk az 1956-os magyar forradalom újabb bibliográfiáján dolgozik. Ez a bibliográfia – melyet a new yorki Kossuth Alapítvány
„Sources on the Hungarian Revolution” címen angol nyelven ad ki – eddig legteljesebb gyűjteménynek ígérkezik. A Kossuth Alapítvány bibliográfiasorozatának köteteit folyóiratunk munkatársai írták vagy írják. Szabó György
„Corvinus, Manuscripta in the United States” és „Codices of Dominicus Kálmáncsehi in the United States” címen jelentetett meg bibliográfiát az Egyesült
Államokban fellelhető fontos tudományos dokumentumokról. A sorozat első
kötete Sztáray Zoltán „Bibliography on Hungary” című összeállítása volt. Zsakó
Gyula is fontos gyűjteményen dolgozik, amelynek címe: „Béla Bartók's American Years”.
A Kossuth Alapítvány jelentős magyar kultúrmissziónak tekinthető bibliográfiai munkáját nagy mértékben megkönnyítené, ha munkatársaink és olvasóink
időről időre hírt adnának a külföldön bármilyen nyelven megjelent magyar tárgyú munkákról, illetőleg, ha a külföldön élő magyar szerzők kiadott műveikről
egy-egy példányt eljuttatnának az alapítvány címére. (The Kossuth Foundation,
207 East 37th Street, New York 16, N. Y.)
Az Új Látóhatár chilei képviselője, Kibédi György, aki a chilei Racionalizási
Intézet tanulmányi igazgatója, a munkásképzés terén kifejtett tevékenységért a
nevelésügyi minisztérium aranyérmét kapta. Kibédi György jelenleg Panama
államelnökének megbízásiból az Állami Tervhivatal számára a közép-amerikai
köztársaság munkásképzésének tervét dolgozza ki.
A Kovács Imre elnöklete alatt álló newyorki International Center for Social
Research közgazdászokat, agronómusokat, szövetkezeti szakértőket és faluvezetőket keres, akik szívesen közreműködnének dél-amerikai mezőgazdasági reformok végrehajtásában. Kolumbia parlamentje nemrégen törvényt hozott a földreformról és a kormány nagyarányú tervet dolgozott ki a mezőgazdaság általános
felkarolására. Kolumbia most mezőgazdasági szakembereket keres, akik meghatározott munkakörben önállóan tudnak tevékenykedni. A kormány az említett
társadalomkutató Intézetet bízta meg a szerződtetés lebonyolításával. Az esetleges érdeklődők forduljanak közvetlenül Kovács Imréhez Cime: 10 East 76th
Street, New York 21, N. Y.
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HIBAIGAZÍTÁS
A Magyar Költészet Századai című tanulmányom (Új Látóhatár, márciusáprilis szám) magyar szövegének a javításánál elkerülte figyelmemet a kefelevonaton, hogy Bornemisza Péter költő és prédikátor neve tévesen két „sz”-el van
írva. A helyes írásmód: Bornemisza.

Cs. Szabó László
Borbándi Gyula A Márciusi Front éve” című írásába (Új Látóhatár, 1963.
március-áprilisi szám, 133. oldal) sajnálatos hiba csúzott. A Nemzeti Parasztpárt
nem 1938, hanem 1939. Péter-Pál napján alakult.
Ugyanezen számunkban Bogyay Tamás „Könyvek - koronákról”
címűtanulmányában a 197. oldal utolsó bekezdésének harmadik sora így olvasandó! Az, hogy egyáltalán abból a korból való-e és lehet-e tárgyi alapja a ....”

326

1962.4
RÉMUSAT LAMARTINE-RŐL
A Plon cég kiadásában nemsokára megjelenik Charles de Rémusát ,,Mémoires
de ma vie” - Életem emlékei - című művének hatodik kötete. A szerző, aki filozófus, történész, akadémikus és képviselő volt, 1875-ben halt meg, 78 éves korában. Emlékiratainak az ad különös érdekességet, hogy korának főszereplőit személyesen ismerte, és mint filozófus szemlélte, mi történik a történelem kulisszái
mögött. Az új kötetben azokkal az eseményekkel foglalkozik, amelyek az 1848as forradalom és III. Napóleon 1851 decemberében végrehajtott államcsínye
között történtek. A „Figaro Littéraire” cikksorozatban ad ízelítőt Rémusat emlékirataiból. A szemelvényekből azok a Saint-Simon tollára méltó portrék a legérdekesebbek, amelyeket Rémusat a három mozgalmas esztendő főszereplőiről
rajzolt. A ”homo politicus” és a mögötte lappangó ember viszonyáról kevesen
adtak ilyen elgondolkoztató jellemképet. Alphonse Lamartine-ről, az ideiglenes
kormány külügyminiszteréről, akit az események sodortak az irodalom területéről a politika színpadára, Rémusat ezeket írja:
Lamartine valóban a helyzet embere volt. Nem voltak aggályai. Nem töltötte el
előítélet, se olyan félelemérzet, amely másokat megakadályozott abban, hogy a
zűrzavar légkörében lélegzeni tudjanak. Ellenben volt benne ambíció, amelynek
semmi sem tudott határt szabni; nyugodtság, amelyet semmi sem zavart meg,
személyiség, amely sohasem szóródott szét; bátorság, amit semmi nem ingatott
meg. Mindez lehetővé tette, hogy békét élvezzen a vihar zónájában. Felhőkkel
körülvéve jobban látott, mint derűs időben. Értékes adománya volt, hogy minden
körülmény között meg tudta őrizni szellemi lélekjelenlétét, értelmes, könnyed,
bőségét, amit megkettőzött ragyogó képzelete és a tökéletes hidegvér. Félelmes
gonosztevő lehetett volna, ha nem undorodik mindentől, ami alsóbbrendű és
gyáva, ha a tisztesség elveit is nem szépérzéke alapján formálta volna meg. Azok
közé tartozott, akikben több a nagylelkűlég, mint az igazságérzet, az emelkedettség, mint a lelkiismeret, aki semmiáron nem akarta elveszteni magatartásából a
méltóságot. Könnyű azt mondani, hogy Lamartineből hiányzott a politikai érzék.
A tanúk azt állítják, hogy az ő 48-as története valójában nem más, mint regény,
és amikor Lamartine a tényekhez folyamodik, a valóság menekülni látszik. A
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kormány minden pozitívuma valóban összetört a kezében. De volt politikája a
nyilvánosság részére, ösztönösen megérezte a lelkek forradalmi állapotát és Orpheusz hangján beszélt, ahogy várták tőle a medvék és az oroszlánok.
Nagy szolgálatot tett azzal, hogy valóságos lelkesedést inspirált, hogy gondolatainak hullámain jövendöléseivel elvezetett a szociális megújhodás reményéig. Valóban emlékszem - írja Rémusat -, hogy előre megjósolta a tizenkét év múlva
bekövetkezett eseményeket. Sokan vátesznek tekintették, akinek megérzései
többet érnek, mint az államférfiak megfontolt szempontjai. Nem lepne meg, ha
az időket, amelyekről Lamartine minisztertársai mint valami purgatóriumról
beszélnek, ő az élete legszebb szakaszának tekintené. Azt is mondják, hogy nem
minden arany, ami az egyéniségében csillogó. Amíg a közvélemény szerint a
rend és bölcsesség állandó őre volt, addig minisztertársai azt állítják, hogy gyakran mutatott gyengeséget és hogy sokszor mint közvetítő ide-oda sodródott a
többség mérséklete és az éppen nem mérsékelt kisebbség között és állhatatlansága miatt sohasem lehetett rá biztosan számítani. De ki ne tudná, hogy Lamartine
nem az a személyiség, aki mindig összhangban van önmagával? Hogy ítélőképessége alatta marad szellemének? Hogy gyakran túllépi a valóság határait, vagy
szempontjai nem egyszerűek, hanem mindig bonyolultak, hogy nehezen tud
különbséget tenni a lehetséges és a lehetetlen, a hasznos és az ártalmas, sőt sokszor az igazságos és az igazságtalan között? Hogy lehet azt remélni, a
„Girondine” szerzőjétől, aki egy Új Gironde és egy Új Hegypárt közé szorult,
hogy mindig és változatlanul a Gironde oldalán foglaljon állást? Hiszen éppen az
kísértette büszkeségét, hogy a bíró szerepét játssza a két rivális áramlat között.
Azt szerette, ha mindenki úgy érzi, hogy szükség van reá. Nem volt ellenére,
hogy legyenek szélsőségek, mert akkor ő lehet a mérséklő, hogy legyen veszély,
amelyben ő a megmentő.
Rémusat azzal fejezi be Lamartine jellemrajzát, hogyha el is követett hibákat,
megbűnhődött értük. Vezekelt. Tegyük hozzá, hogy politikai alkonya után irodalmi népszerűsége is csökkent. Harminckilenc éves korában majdnem elfelejtve,
szegénységben halt meg.

MARJAS VIKTOR
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1962.6
„AZ „ELFAJZOTT MŰVÉSZET”
Az elmúlt hetekben egy különös kiállítást rendeztek a müncheni Haus der
Kunstban. 1962 nyarán volt huszonöt éve, hogy pár száz méterrel odébb, a királyi
palota kertjét övező, az úgynevezett Hofgartensarkaden kiállítási csarnokában
megnyitották az Entartete Kunst – elfajzott művészet – című kiállítást. A hitleri
népfelvilágosító és propagandaminisztérium több mint 16 000 műtárgyat tüntetett el a német közgyűjteményekből. Ezekből mutattak be annak idején egy válogatott kollekciót elrettentő példának és a szinte páratlan múzeumfosztogató akció igazolásául – hogy aztán Svájcban egy luzerni műkereskedő útján jó pénzért,
devizáért felkínálják őket a külföldnek.
„Szégyenkiállítás”-nak nevezte az akkori hivatalos propaganda ezt a szemlét.
Most, a huszonötödik évfordulón, egy újabb kiállítással emlékeznek rá. Nem az
akkorit igyekeztek rekonstruálni piszkolódó propagandafelirataival, szándékosan
lehetetlen rendezésével. Részben többet adtak: összeszedtek több százat a grafikai művek tömegéből is, amit 1933 és 37 között tüntettek el a német gyűjteményekből a náci kultúrhatóságok. Ezeket akkoriban nem is méltatták kiállításra,
legfeljebb eladásra. Az akkor bemutatott „elfajzott" festményeket és szobrokat
csak részben sikerült újra összegyűjteni. Két világrész nagy múzeumaiba és elsőrangú gyűjteményeibe szóródtak szét, néhány megsemmisült, vagy elkallódott.
Eredeti otthonába, német múzeumba elég kevés került vissza. Volt ugyan eset,
hogy a tulajdonos, aki annak idején aránylag potom áron szerzett meg egy komoly modern művet, visszaajándékozta, vagy az akkori vételárért átengedte régi
tulajdonosának. Megesett azonban az is, hogy a képet akkori ára hatvanszorosáért kellett visszavásárolni. Csaknem annyiért, amennyit a nagy luzerni árverésen
1939-ben összesen bevettek. Elég sok, méghozzá igen jelentős alkotást nem sikerült kölcsönbe kapni, ezeket eredeti nagyságú fotók mutatják be a lépcsőházak
falain.
Az így létrejött kiállításnak az a szenzációja - hogy egyáltalán nem szenzáció.
Nemcsak a levegős, józan múzeumi rendezés teszi, hogy a képek és szobrok sora
klasszikusnak hat. Ezeknek óriási többsége ma már valóban az. Szinte szájrólszájra jár Münchenben annak a látogatónak a mondása, aki egyszer csak meg329

kérdezte: „De hol van itt az elfajzott művészet?” Ugyanis, amit maga körül látott,
az jórészt már ott van a nagy művészettörténeti albumokban és kézikönyvekben,
becsületére válhatna Európa és Amerika legjobb múzeumai 20-ik századi gyűjteményeinek és nem kis részben azokból is való. Elsősorban a német expresszionizmus korának nagyjai: Barlach, Nolde, Beckmann, Klee, Pechstein, Kirchner,
Marc, Macke, Schmidt-Rottluff, Lehmbruck, Kokoschka, Käthe Kollwitz, hogy
csak a legismertebbeket említsük. De itt van a francia Bracque, Gauguin, az
orosz Archipenko, Lissitzky, Kandinszky, Chagall, az olasz-görög De Chirico, a
spanyol Picasso. És itt látjuk a még teljesen konzervatív módon impresszionista
Liebermannt és a még mindig az impresszionizmusban gyökerező, de már merészen formabontó Corinth-ot. Ma már régen klasszikus valamennyi, legtöbbjén
legfeljebb – múzeumba, kiállításra csak véletlenül bevetődő - nyárspolgárok botránkoznak meg. A látogatók, óriási többségük fiatal, úgyis nézik ezeket a képeket, mint a múzeumban szokás, nem pedig mint valami új, izgató kiállításon.
„Hol itt az elfajzott művészet?” - kérdi a szemlélő, és az egész kiállítás értelmére csak a „dokumentáció” feliratú termekben döbben rá. Ott ébred tudatára,
hogy a 25 év előtti ,,Szégyenkiállítás” csak csúcspontja volt az irtóhadjáratnak,
amit a nácik bürokratikus módszerességgel folytattak minden olyan művészet
ellen, amely nem felelt meg a festőként tehetségtelensége miatt csütörtököt
mondott Hitler és általában a nemzeti szocialista vezetők nyárspolgári ízlésének
és faji szempontjainak. A müncheni kiállítással még nem is ért véget a művészetrombolás. Aztán következett, 1939-ben Berlinben több mint ezer olajfestmény
és csaknem 4000 grafika ünnepélyes elégetése, olyan anyagé, amiért akkor nem
remélhettek devizákat. A kultúrbarbarizmusra a modern művészet fővárosában,
Párizsban gyújtott máglyával tették fel a koronát: 1943. május 27-én a Tuilleriák
terraszán körülbelül 5-6000 képet dobtak tűzbe, köztük megint Klee, Max
Ernst, Léger, Picasso, Miro műveit.
Még megdöbbentőbb azonban ennél a dokumentációnak néhány elsárgult újságlapokat tartalmazó tárlója, amely egy másik 25 esztendős évfordulóra emlékeztet. A mai Haus der Kunst, ahol most a ,,Szégyenkiállítas” kincsei láthatók,
épp akkoriban volt új. Csak a neve volt más: Haus der deutschen Kunst - a Német Művészet Háza. Az épület ma is ugyanaz, a müncheni néphumor „az athéni
pályaudvarnak” csúfolja. Ugyanis rőffel mért monumentális oszlopcsarnokával
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tipikus példája annak a proccos neoklasszikus építészetnek, amely a legkülönbözőbb színű diktatúrák közös stílusa lett, Mussolinié, Hitleré éppúgy, mint Sztáliné. 25 évvel ezelőtt a fajtiszta német művészet otthonául szánt új palotában a
szomszédos „Szégyenkiállítással” egyidőben nyílt meg egy másik is, amely követendő példaként a felsőbbrendűnek, egészségesnek hirdetett új német művészetet
mutatta be. Egy hamburgi lap első oldalán láthatók a legszebbnek tartott képek
és szobrok, amelyek akkoriban ott díszlettek, ahol most a ,,Szégyenkiállítás”
klasszikusai előtt tolonganak az emberek. Nem kell leírnom őket. Akik ismerik
az úgynevezett szocialista realizmus „művészi” termékeit, pontosan elképzelhetik,
milyen volt 25 évvel ezelőtt a német nemzeti szocialista művészet. A nácik Kisfaludy Stróbl Zsigmondjának, Thorak-nak Kamaradschaft – „bajtársiasság” - című
szobra ott állhatna ma is akár a Volga-Don-csatorna valamelyik díszes zsilipjénél, vagy akármelyik Leninemlékmű talapzatán mint, mondjuk, a munkásparaszt összefogás jelképe. A sztálini és hitleri diktatúra pontosan ugyanazokat a
hősi pózokat szerette, és az akkori északi típusú, fajtiszta német anyák és szüretelő legények mosópor-, illetve fogpasztareklám-mosolya szakasztott mása az
1962-es velencei Biennálé orosz pavilonjának életképein viruló szovjet emberek
optimista derűjének.
A kiállítás dokumentációja erre a párhuzamosságra már nem mutat rá. Megelégszik a figyelmeztetéssel arra az érdekes tényre, hogy az olasz fasizmus sohasem jutott el a művészetnek ilyen fokú gleichschaltolásáig, politikai és propaganda eszközzé aljasításáig. Egyrészt azért, mert a fasizmus úttörő harcosai között
ott voltak a futuristák, a legradikálisabb művészeti forradalmárok, és ott maradtak, ellentétben a bolsevista Oroszorországokkal, ahol a forradalom hírére hazasiető Kandinszky, Chagall és más vérbeli forradalmár avantgardisták hamarosan
emigrációba kényszerültek, vagy elnémultak. Az olasz azonban művész nép, még
ha időnként rossz művészetet is csinál. Marinetti, a futurista élfestő és költő szavának volt súlya még Mussolininál is, akinek különben nem volt olyan művészeti
alsóbbrendűségi komplexuma, mint Hitlernek. Azonban épp az olasz példa teszi
még kirívóbbá a náci-szovjet ikertestvérséget. A kiállítás dokumentációs termei
abba se világítanak bele eléggé, hogy miért lett épp a giccs a diktatúrák hivatalos
művészete. A rendezők mintha hajlandók lennének Hitler kudarcba fulladt művészi ambícióinak tulajdonítani a főszerepet. Sokkal közelebb járunk azonban az
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igazsághoz, amikor II. Vilmos császár művészet-dirigáló próbálkozásaival hasonlítjuk össze. A tehetségtelen, alapjában véve műveletlen és hozzá nem értő, korlátolt emberek diadala volt ez, nemcsak Berlinben és Münchenben, hanem
Moszkvában és Leningrádban is.

BOGYAY TAMÁS
A magyar zenéből a nemzetközi zene megértésére könnyű út vezet, fordított
irányban nehéz, vagy semmilyen. Tehát szükség van magyar zenei nevelésre,
magyar és nemzetközi szempontból egyaránt. Nemzetközi érdeklődésre annál
inkább tarthatunk számot, mennél magyarabbak vagyunk.

KODÁLY ZOLTÁN
LEVELEK
HÁROM LEVÉL BETHLEN ISTVÁNRÓL
Fenyő Miksa Bethlen Istvánról szóló visszaemlékezésében * engem is aposztrofál, mondván: „Annyi azonban tény, hogy Kállay Miklós idején, nem tudom
pontosan, a háború melyik szakában, Bethlen felkereste őt, és figyelmébe ajánlotta, hogy Oroszország minden más nagyhatalommal egyenrangú hatalom és
különösen Európa keletén; ezt nekünk tudomásul kell vennünk, és külpolitikánkban ezt a szempontot beállítanunk. A miniszterelnök azt válaszolta: István,
ne haragudj, én nem leszek muszkavezető. Bármilyen önérzetes is volt Kállay
Miklós válasza, Bethlen elgondolása volt a messzebbnéző.”
Tényleg történt ilyesmi. 1943. szeptember második felében elérkezettnek láttam az időt, hogy néhány kimagasló politikusunkat tájékoztassam. Addig a külügyminiszteren kívül csak Keresztes Fischer belügyminiszter ismerte a dolgokat.
A kabinet többi tagjai nem, a katonák sem. Ezen a megbeszélésen előadtam sok
tekintetben előrehaladott tárgyalásaimat az angolokkal és az amerikaiakkal.
Bessenyey György berni követünk az amerikaiakkal, Tylerrel, a volt népszövetségi biztossal és Allen Dullesszel, tulajdonképpen minden őket érdeklő magyar
kérdést teljesen nyíltan megbeszélt. Ők is ajánlották, hogy az oroszokkal keressek
kapcsolatot, de én az ő közvetítésüket kértem; sohase mondották, hogy megtették. A megbeszélésen jelen volt Bethlen István, Keresztes Fischer Ferenc, Káro332

lyi Gyula, Kánya Kálmán, Ghiczy Jenő és a külügyből még Szentmiklóssy Andor
mint referens. Közléseim a legnagyobb fokú izgalmat váltották ki. Kánya, mikor
az iratokat látta, egészen elsápadt, és azt mondotta, hogy hallatlan merészség. A
helyzet feltárása annyira meglepett mindenkit, hogy nem is indult meg nagyobb
vita, és ekkor mondotta Bethlen, „hogyha már ennyire mentél a nyugatiakkal,
miért nem teszel lépéseket az oroszok felé, hiszen az a mi fenyegetésünk”. Pár
mondatban indokolta is e természetes álláspontját. Én azt mondottam, hogy
most ne menjünk bele ennek a megvitatásába, hanem kérni fogom a jelenlevőket,
a jövő héten találkozzunk, hogy az én közléseimet és a Bethlen István által felvetett orosz problémát megbeszéljük.
E megbeszélésen, a következő napok egyikén, ugyanazok voltak jelen. Elsőnek Szentmiklóssy Andor ismertette az egész orosz kérdést, a Bárdossy hadüzenettől kezdve. (Bethlen, míg a rövid diplomáciai kapcsolat tartott, elfogadta az
orosz követ meghívását egy fogadásra, Imrédy és Rajniss is ott volt.) Szőnyegre
került Bárdossy egész vakmerő politikája, az oroszok kísérletei annak levezetésére, és az a kérdés, hogy mennyire s hogyan lettek tájékoztatva a nyugati hadviselőkkel való kapcsolatainkról. Ezután én adtam elő véleményemet. Feljegyzéseimet pontokba foglaltam, jól emlékszem rájuk:
1. Természetes és helyes lenne megkísérelni a közvetlen kapcsolat felvételét
az oroszokkal, de nem lehet, mert ha kitudódik, ami pedig biztosan megtörténik,
a németek azonnal megszállnák az országot. (Ami lehetett orosz érdek is.) A
németek sejtenek valamit a nyugattal való tárgyalásaimról, noha a kormányzó
válasza, amelyet ez év április 16-án Klessheimban Hitler kérdésére adott, némileg megnyugtatta őket. A kormányzó azt mondotta, hogy az információs összeköttetések keresése azért történt, mert a németektől semmi tájékoztatást nem
kapunk, és így a nyugat terveiről és egyáltalában a világhelyzetről magunknak
kell információkat szereznünk. (Azóta tudjuk, hogy Magyarország megszállására
vonatkozó terv elkészítését Hitler ezután a beszélgetés után rendelte el, mert
Horthy megtagadta „az ő bizalmukat élvező” kormány kinevezését.)
2. Politikámnak alapvető tétele: átmenteni az országot a lehető legkisebb áldozatokkal, mentve tisztességet és emberéletet, a háború végéig, arra is számítva,
hogy az oroszok addig nem érik el a Kárpátokat. Ha megszállnak bennünket és
német katona van magyar területen, értve ezen harci alakulatokat, melyek koope333

rálnak a magyar hadsereggel, mindennek vége. Az oroszok nem fognak kíméletet
ismerni. (Én a háború végét 44 őszére vártam, tudtam a német belső ellenállásról
és Hitler elleni merényletek terveiről, láttam csapataik harcképtelenségét.) Tehát
bombázástól mentesen, amire reményünk volt, átvészelni az időt, ez volt az
egyedüli, de egyedüli védekezés az oroszok ellen. Azért tárgyaltam a nyugatiakkal, mert az oroszoktól féltem, és a nyugatiak segítségét akartam megkapni, hogy
legalább közösen szálljanak meg a fegyverszünet után!
3. Ha kezdeményezek az oroszok felé, azt nem lehet abbahagyni, ha ők teljesíthetetlen követelésekkel állnak elő, annak súlyos következményei lehetnek. Azt
is meg kell gondolnunk, ha katonailag foglalják el Magyarországot, az más elbírálás alá esik, mint pl. egy Benes-féle felajánlkozás. Sorsunk nagyon kétséges, de
jogcímet legalább ne adjunk az orosznak, hogy elfoglaljon. Ekkor mondottam
nem az önérzet, hanem a gyötrődés hangján az erdélyi Bethlennek - István, én
nem leszek muszkavezető.
Sok mindenben lehetne még a cikkíróval vitatkozni, vagy magyarázatot adni,
de a portré, amelyet Bethlenről rajzolt, teljességében találó és szép. Az arcképtől
ma azt kívánják, hogy el legyen rajzolva.

New York

Kállay Miklós

Fenyő Miksa Bethlenről írt cikke, remélem, hozzájárul a Bethlen-korszak
történelmi feldolgozásához, amire otthon semmi hajlandóság sincs. Ezt a mozgalmas, érdekes tíz évet meghamisítják, elhallgatják. A kortársnak és szemtanúnak kötelessége, hogy romló emlékezetéből megmentsen és nyilvánosságra hozzon annyit, amennyivel hozzájárulhat ennek az államférfinek és korának megismeréséhez. Íme az újságíró néhány feljegyzése.
Ki hozta Bethlent, nem tudom. Azt hiszem, Tisza István hívei, akik még a
háború előtt megsejtették ebben a sovány, kopasz, hallgatag erdélyi mágnásban a
rendkívüli politikai tehetséget. Bethlen sokat tanult Tiszától: emberismeretet,
határozottságot, a kormányzás művészetét és az egyeduralomra való hajlandóságot. Nem volt olyan kemény fából faragott egyéniség, mint tanítója, hajlékonyabb és cinikusabb volt, módszerei Erdélyben csiszolódtak, nem tört ajtóstul a
házba.
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Közvetlen elődeit, Friedrich Istvánt, Huszár Károlyt, Simonyi Semadam
Sándort nem sokra becsülte, Teleki Pállal is éreztette, hogy jobb földrajztudósnak tartja, mint politikusnak. Teleki sohasem tudott szabadulni a vele szemben
való kisebbségi érzésétől.
Szinte emberfelettinek látszott, amire Bethlen vállalkozott. Az ország kétharmada elveszett, senki sem értette, erre a lehetőségre nem készült fel a közvélemény. A tény, hogy Bethlen tíz éves kormányzása alatt talpra állott, fejlődött,
sőt – viszonylag – gazdag lett az ország, nem feledtetheti, hogy Bethlen kormányra jutása idején a hivatalos és közfelfogás egységes volt: ez az ország életképtelen. Bethlen igazat mondott tíz éves miniszterelnöksége alkalmából rendezett pártvacsorán – élete egyetlen lírai hangú beszédében -: csoda, világraszóló
csoda, hogy élünk. Teljes volt a politikai elszigeteltség, a gazdasági élet romokban, a terhek elviselhetetlenek, a termelés elavult, kevés. A tényleges hatalom a
különítmények kezében, a baloldali és konzervatív erők nyílt harcban a „keresztény kurzus” ellen, Horthy környezete, tapasztalatlansága, érzékenysége és hatalomvágya inkább akadálya, mint segítője a konszolidációnak.
Bethlen nem kényelmes székbe ült bele, maga építette fel tekintélyét, hatalmát, az állami apparátust, az új ipart, a nemzetközi kapcsolatokat és Európa
egyik legjobb valutáját. Mindezt: sajtó nélkül.
Bethlennek egész miniszterelnöksége idején nem volt saját sajtója, ami annak
látszott, a Budapesti Hírlap, Pester Lloyd rossz volt és öreg. Annál erősebb az
ellenzék: a Tisza ellenes érzelmekkel terhes és Bethlennel szemben gyanakvó Est
konszern, a maga útját járó Pesti Hírlap a már kissé szenilis Rákosi Jenővel, aki
Bethlen ízlése és politikája ellenére „a mi nagy lordunk, Radomér” előtt hajbókolt, és készített elő valami obskurus új királypártot. A konzervatív lapok, főleg a
király-puccsok után, élesen támadták, az ébredő újságok gyűlölködő hangon
uszítottak ellene. Volt sajtója a Terézvárosnak (Az Újság), a liberálisoknak (Esti
Kurír), klérusnak (Központi Sajtóvállalat); hol kímélték, hol támadták a kormányt, számítani nem lehetett rájuk. Éppen így a rádióra sem, akkor még jelentéktelen politikai tényező, hivatalos és tartózkodó, semmi esetre sem harci eszköz
a kormány kezében.
Nem volt sajtófőnöke. A jónevű ügyvédből lett miniszteri tanácsos kiszolgálta
viccekkel és pletykákkal, jól zongorázott, és sikeresen átmentette a régi szolgabí335

ró-hangot. Sejtelme sem volt a sajtó bonyolult, érzékeny gépezetéről. A sajtóosztály unalmas iroda, tehetségtelen, szerződéses és státusbeli alkalmazottakkal, akik
többet beszéltek előmenetelről, címről, fizetésről, mint sajtóról.
Bethlent megszólítani, tőle nyilatkozatot kérni, képtelenségnek látszott, újságíró barátja, bizalmasa nem volt. Az újságírót - látszatra - gyanús, valószínűleg
korrupt, kellemetlen rossznak tekintette, akit felsőbbsége útján utasítani, vagy
titokban megvesztegetni lehet, de vele barátilag érintkezni nem. Az volt a hír,
hogy Bethlen saját minisztereit, Vass Józsefet, Klebelsberget, akik érintkeztek a
sajtóval, úgy tekintette, mint rossz útra tért, nem kívánatos társaságba keveredett
családtagokat. Cikkeiket, nyilatkozataikat állítólag nem olvasta, egyetlen napi
olvasmánya volt Vészi József vezércikke a Lloydban.
Egyszer este, hosszúra nyúlt felsőházi ülés után a miniszteri folyosón keresztül mentem el a Házból. Bethlen jött velem szemben. Köszöntem, megállt. Rám
nevetett, a nevemet mondta és az újságét, amelynél dolgoztam. Zavarba jöttem,
valamit motyogtam. Behívott a szobájába. Több mint egy órát voltam nála. Ez
alatt az idő alatt megtudtam a következőket:
1. Pontosan ismerte azt a harcot, amit akkor lapom vívott Gömbös államtitkársága ellen.
2 Emlékezett egy-két cikkemre, okosan és élesen bírált.
3. Névszerint ismert legalább tíz politikai újságírót, néhányról viccet tudott.
4. Kormányának és pártjának tagjairól igen rossz véleménye van.
5. Legjobban érzi magát a Magyar Szemle munkatársai között.
6. Mindig olvassa a Pesti Futárt, Nádas Sándor egyéni hangú riportlapját,
amelytől nagyképű körökben illett borzadni.
7. Vészi Józsefet nagyra becsüli, de vezércikkeit unalmasnak tartja. Sokkal
jobban szereti Nagy Samu írásait a Budapesti Hírlapban. ( Nagy Samu híres,
szellemes politikai újságíró volt, később az ellenzéki Bethlen párti 8 Órai Újság
felelős szerkesztője.)
8. Arra a kérdésre, miért nem változtat a sajtóosztály munkáján, azt válaszolta,
hogy a sajtó úgyis jól bánik vele, és a sajtóosztály aktivitása csak ronthatna a dolgon.
Azzal váltunk el, hogy rövidesen jelentkezem a miniszterelnökségen. Mikor
felmentem, azzal fogadott, mivel szolgálhatok? Elnevettem magam, már tudtam,
hogy ezzel a kérdéssel szokta zavarba hozni az odarendelt embereket. Ő is neve336

tett, elnézést kért, és a titkár-cerberusok nagy megrökönyödésére jó hosszú ideig
beszélgetett igen világi dolgokról, például a pesti éjszakai életről, amelyben fiai
akkor igen tevékenyen részt vettek. Szó volt politikusokról, hivatalnokokról is, az
volt az érzésem, hogy politikában nem ismer el semmiféle tekintélyt maga felett,
viszont öltözködésében vakon követi annak a kis szabónak a tanácsát, akit egyik
fia ajánlott neki. Gazdasági téren bizonytalan volt, szégyenszemre egyikünk sem
tudta pontosan a költségvetés végösszegét.
Bethlen viszonya a sajtóhoz akkor sem változott, amikor már nem volt miniszterelnök, és nem vette körül a hatalom bűvköre. Angliában járt, előadásokat
tartott a magyar politikáról. Tudtam, mikor jön haza, elébe utaztam Hegyeshalomig. Rajtam kívül egyetlen ember sem várta a határon, sem Győrött, sem Budapesten. Úgy látszott, örült, hogy valakivel beszélgethet, tele volt friss impreszsziókkal és – aggodalommal Európa jövőjéért. Még egy-két emlék:
Parlamenti beszédeiben Bethlen sokszor hivatkozott a tisztelt Ház bölcsességére. „Ha a t. Ház úgy dönt, ha a többség úgy kívánja ...” Ezeket a mondatokat
jellegzetes gesztus kísérte: Bethlen ceruzájával, szemüvegével akaratlanul önmagára mutatott. A t. Házat nem sokra tartotta, a felsőházból szeretett volna tekintélyes, modern, nívós testületet csinálni, de szándéka megbukott az ókonzervatív
körök akadékoskodásán.
Mi volt a szerepe az úgynevezett király-puccsokban? Bizonyára vannak a szabad világban is, akik erről többet tudnak. Én csak arra emlékszem, hogy az első
kísérlet elutasításában Bethlen feltűnően passzív szerepet játszott. A beavatottak
tudták, hogy a kísérlet hamarosan megismétlődik. Bethlen akkor lement Kaposvárra, és elmondta híres beszédét, amelyben magára vállalta a restauráció előkészítését. Nem tőle, egyik miniszterétől hallottam, hogy ez a szándéka komoly
volt, csak időt akart nyerni. Politikai ellenfelei azonban vagy nem bíztak benne,
vagy nem akarták, hogy kivegye kezükből a kezdeményezést és törvényesen, külpolitikai bonyodalom nélkül hozza vissza a királyt. Megszervezték a második
szerencsétlen hazatérési kísérletet, melynek során Bethlent a mérges öreg
Rakovszky István akasztással fenyegette meg. Legnagyobb tévedése és hibája
volt, hogy puccsszerűen bevezette a nyílt szavazást akkor, mikor teljesen felesleges volt. Második tévedése Gömbös volt, akiről azt hitte, hogy jó szervező, és
szállítja majd neki a tömeget, amelyet utált.
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Utoljára a Margitszigeten láttam. Szép, napos ősz volt. A felsősziget egyik
padján ültem – nőtársaságban. Az úton feltűnt egy rendkívül elegáns, fiatalos
férfi, világos szürke felöltőt, feketével szegélyezett, világos kalapot viselt. Messziről mosolygott, mintha elnézést kért volna a zavarásért. Már a padhoz ért, még
mindig nem ismertem meg. Aztán megemelte a kalapját. A hölggyel egyszerre
szisszentünk fel: Bethlen. Tíz év alatt sohasem láttam kalapban.

München

Béry László

Hogyan halt meg Bethlen István? Meghalt-e egyáltalán? erre a kérdésre Fenyő Miksa nem tért ki kitűnő cikkében, pedig felvetése és – ha lehet - megválaszolása legalább olyan érdekes és szükséges, mint a Bethlen korszak tanulmányozása és beállítása a történelmi fejlődésbe.
Bethlen Istvánt a Budapestre bevonuló szovjet csapatok fogták el és vitték el a
Szovjetunióba. Hivatalosan soha semmit sem közöltek erről, mit is mondhattak
volna? Bethlen nem volt kém, háborús bűnös, katona, vagy olyan személyiség,
aki a szovjet csapatok biztonságát bármi módon veszélyeztethette volna. Nincs
semmiféle jogcím a világon, ami ezt az elhurcolást magyarázni, vagy menteni
tudná. Kerülő úton olyan hírek jöttek a Szovjetunióból, hogy Bethlent először
egy moszkvai börtönben, később egy villában tartották fogva, volt olyan hír is,
hogy a szovjet hatóságok hajlandók lettek volna szabadon bocsátani és hazaszállítani, de magyarországi tényezők eltanácsolták ezt a tervet. Nem lehetett ellenőrizni azt a hírt sem, amely Bethlen halálát jelentette.
Tisztázásra várnak tehát a következő kérdések: Miért, kinek a tanácsára, kinek a parancsára hurcolták el Bethlent az oroszok? Hol tartották fogva, milyen
vádat emeltek ellene, volt-e egyáltalában vádemelés, vizsgálat, hatósági eljárás?
Milyen szerepük volt a magyarországi politikai tényezőknek Bethlen sorsának
alakulásában? Hol halt meg, mi volt a halál oka, mikor és hol temették el?
A szovjet vezetők ma bátrabban nyúlnak hozzá kérdésekhez, amelyekről régen beszélni sem voltak hajlandók. Talán itt van az ideje és lehetősége annak is,
hogy hozzájáruljanak Bethlen elhurcolásának és halálának felderítéséhez.

Graz
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Kiss Péter

NÉHÁNY LEVÉLRÉSZLET ÜNNEPI SZÁMUNKRÓL
Tegnap jött meg az Új Látóhatár Illyés-száma. Sietek gratulálni nektek. Igazán büszke lehet a magyar emigráció, hogy tartalomban és kiállításban ilyen
nagyszerű irodalmi folyóiratot tud kiadni. Ez már nem is füzet, hanem valóságos
könyv. Még hozzá hibátlan illusztrációkkal s megtetézve kotta-melléklettel.
Nagy öröm és élvezet forgatása. Szívből gratulálok hozzá.

New York

N. V.'

Az Illyés-szám megjött. Kis remekmű. Nagy gyönyörűséggel olvastuk, azóta
már három másik kézben is jár, pedig még én sem végeztem vele. Gratulálunk!

Buffalo, N. Y. USA

K. A.

Írásom oka: lélegzetelállító Illyés-számotok. Együltömben végigolvastam, s
közben szemrehányó halomba tornyosult elhanyagolt napi penzumom. Élvezetemet azonban lassan elhatalmasodó lelkiismeretfurdalás zavarta meg. Két évvel
ezelőtt ugyanis lemondtam az Új Látóhatárt, mert úgy éreztem, valahol határt
kell szabnom irodalom-pártolásomnak. Több folyóirat jár nekem, mint a helyi
közkönyvtárnak... Illyés-számotok azonban ráébresztett, hogy mit műveltek. Ti
minőséget produkáltok, míg mi – mert bizonyára akad még hozzám hasonló
filiszter – apró krajcárokat vélünk megtakarítani …

Lancester, Mass. USA.

S. S.

Elolvastam az Illyés-számot. Mit mondjak? Nagy teljesítmény! Egész könyv!
Kiállítása irigylésre méltó. Bizonyára igen sokba került az előállítása. Hogyan is
bírjátok ?... Így, mint ti, még Magyarországon sem ünnepelték Illyést. Egy-egy
cikk a lapokban folyóiratokban, konvencionális jókívánságok, semmi más. Tehát
nem ünneplés ...

Jugoszlávia

T. P.

Mindenek előtt - mivel közös magyar ügyünkben mégis ez a legfontosabb –
őszinte örömmel és hálával gratulálok az Új Látóhatár Illyés számának tartalmához és kiállításához. Nem vagyok túlságosan hajlamos rá, de mégsem palástolha339

tom el önérzettel, sőt büszkeséggel telt érzésem megnyilvánulását, mert látok
néhány keményen küzdő magyart, akik mostoha körülmények között, ízléssel,
művészettel és felfokozott minőségbeli igénnyel próbálják megvívni azt a hivatásbeli küzdelmet, amelyet a sors reájuk rótt. . .

Montreal

H. J.

1958 végén néhány megjegyzés kíséretében visszaküldöttem Önöknek egy
mutatványszámukat. Emlékezetem szerint egyik cikkük politikai következtetéseit
kifogásoltam. Ma talán azt mondanám, attól féltem, hogy a folyóirat bizonyos
nyugati körök politikai nézeteit akarja bevinni az emigráció politikai és kulturális
életébe. Hat éves svédországi tartózkodás után feljogosítottnak érzem magam az
akkori - inkább csak ösztönösen érzett – különbség megformulázására. A nyugati
„harmadik út” kompromisszum, a mi harmadik utunk kísérlet a szintézisre. Én e
kettő - szándékos vagy akaratlan – összekeverésétől féltem. Ha akkor még nem is
lettem az Új Látóhatár előfizetője, a folyóiratot mindenesetre figyelemmel kísértem, és egyre fokozódó örömmel tapasztaltam, hogy egykori aggodalmam indokolatlan volt: az Új Látóhatár nívóban is és politikai vonalvezetésben is a legjobbat képviseli emigrációs életünkben. Ha négy év előtt megengedhettem magamnak a kritikát, akkor most - különösen az Illyés szám megjelenése után – kötelességemnek érzem, nagyrabecsülésemet és köszönetemet kifejezni mindnyájuknak
munkájukért.

Lund

P. Z.

HIBAIGAZÍTÁS
Csokits János Hat kép a föld bolygóról című verse (Új Látóhatár 1962. júliusaugusztusi szám, 293. oldal) harmadik strófájának harmadik sora helyesen így
szól: kertekben kergetőző.
Az Új Látóhatár szerkesztősége és kiadóhivatala a Nyugat nemes hagyományait követve, Kodály Zoltán nyolcvanadik születésnapjára a Párizsban élő Beck
András szobrászművésszel emlékérmet készíttetett. Emlékérménk fényképmását
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folyóiratunk e számának első oldalán műnyomó papíron eredeti nagyságban közöljük.
KODÁLY-EMLÉKÉRMÜNK
korlátozott példányszámban, kizárólag előfizetőink számára készült. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
A korlátozott példányszámra való tekintettel még ma töltse ki a mellékelt
megrendelőlapot!
Emlékérménk önköltségi ára darabonként 30.- DM (tengerentúl 8.- $).
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1963.1
A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYE
Folyóiratunk e számához előfizetőinknek számlát mellékeltünk az 1963 évi
előfizetési díjról. Kiadóhivatalunk felkéri előfizetőinket, hogy szíveskedjenek az
előfizetési díjat minden további felszólítás nélkül, e számunk átvétele után a lehető legrövidebb időn belül beküldeni, hogy folyóiratunk az új esztendőben pontosan megjelenhessék, és sikeresen folytathassa a magyar irodalom és a magyar
demokrácia érdekében végzett munkáját.
KODÁLY-EMLÉKÉREM
Az Új Látóhatár szerkesztősége és kiadóhivatala a Nyugat nemes hagyományait követve, Kodály Zoltán nyolcvanadik születésnapjára a Párizsban élő Beck
András szobrászművésszel emlékérmet készíttetett. Emlékérménk fényképmását
folyóiratunk e számának első oldalán műnyomó papíron eredeti nagyságban közöljük.
KODALY-EMLÉKÉRMÜNK
korlátozott példányszámban, kizárólag előfizetőink számára készült. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
A korlátozott példányszámra való tekintettel még ma töltse ki a megrendelőlapot!
Emlékérménk önköltségi ára darabonként 30.- DM (tengerentúl 8.- $).
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1963.2
EGY ÚJABB MAGYARVONATKOZASÚ KÓDEXRŐL
A magyar műemlékek és műtárgyak mostoha sorsa közismert. Tatárjárás, törökdúlás, császári fosztogatások a hosszú és nehéz századok alatt nemcsak megtizedelték, hanem alig hagytak belőlük valamit. Ami megmaradt, abból is sok
felismerhetetlenné vált, hiszen a hódítók gondosan kikaparták belőlük, vagy leszedték róluk a címereket, feliratokat vagy egyéb jeleket, amelyek eredeti megrendelőjükről, tulajdonosaikról árulkodhatnának. Ezért kell minden hírre felfigyelnünk, mely újonnan felfedezett magyar műemlékekről számol be, vagy ilyet
említ. Ezért kell összegyűjteni minden adatot még olyan tárgyakról is, amelyekről csak feltételezik, hogy magyar eredetűek, vagy valamikor magyar tulajdonban
voltak.
Ilyen műemlék az a Psaltérium is, amelyet néhány évvel ezelőtt árvereztek el
C. W. Dayson-Perrins, híres angol műgyűjtő hagyatékából a Sotheby cégnél
Londonban. E kódexet – mint ahogy az alább következő ismertetésből látni fogjuk – magyar királyokkal, többek között Nagy Lajossal hozták kapcsolatba. 1
A Psaltérium 203 hártyalapra, gótikus minuszkulával írott kódex. A szöveget
fekete tintával, a kalendáriumot kékkel és arannyal, a későbbi kiegészítéseket és
betoldásokat pedig vörös tintával írták. Az iniciálékat valamint a sorvégeket
arany alapokon kék és vörös tollrajzokkal díszítették. A kódex kötése XVIII.
századi kék angol maroquin arany nyomással.
A kötet művészi díszítése meglepően gazdag. A Kalendáriumban 12 ábrázolásos iniciálé és 12 kis medallion van, melyek részben a hónapok foglalatosságait,
részben a zodiákus figuráit ábrázolják. Ezt követi 20 teljes egészében illuminált
lap, arany alapon Ó- és Újtestamentumi jelenetekkel díszítve. A Psaltérium rész
egy egészlapos miniatúrával kezdődik, mely Dávid és Saul életéből vett jeleneteket ábrázol, majd 7 nagy iniciáléval folytatódik, melyek különböző zsoltárok
szövegeit illusztrálják.2
1

The Dyson-Perrins Collection Part II. Catalague of Forty-six Western and Oriental
illuminated Manuscripts. – Which will be sold by auction by Messrs. Sothebv & Co.

2

– Tuesday 1 December 1959. London, 1959. 34-38. lot. 62. Egy színes melléklettel.
Részletes leírásuk az 1. jegyzetben idézett katalógus 35-37. lapjain.
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A pompásan díszített kódex elsőrangú francia munka a XIII. század közepéről, s minden valószínűség szerint Párizsban festették 1 260 körül. E mellett
szólna a miniatúrák stílusán kívül a párizsi kalendárium valamint a zsoltárok
sorrendje is. A korabeli s hozzá hasonló francia kéziratok közül csak kettő előzi
meg szépségben és a miniatúrák gazdagságában: az egyik Szent Lajos francia
király Psaltériuma a párizsi Bibliotheque Nationale-ban 3 , a másik pedig az ún.
Izabella Psaltérium a cambridgei Fitzwilliam Museumban. 4
Hogy eredetileg kinek a megrendelésére készült a pompás kézirat, azt egyenlőre nem tudjuk. Feltűnő azonban, hogy mind a két hasonló kötet királyi személyek tulajdonában volt, s így nem lehetetlen, hogy ez a Psaltérium is a francia
uralkodó család valamelyik tagja megrendelésének köszönheti létét.
„ A XIV. század elején már Magyarországon volt a kézirat a Kalendáriumban
található bejegyzések szerint” – mondja a katalógus. A Kalendáriumban ugyanis
vörös tintával beírták Szent István, Szent László, Szent Zsigmond, azonkívül
Szent Erzsébet nevét s ünnepét. Ugyancsak ekkor másolhatták a kódexbe a katalógus szerint azokat az imádságokat (200-202. lapokra), amelyekben egy előkelő
hölgy imádkozik a Szent Szűzhöz valakinek az érdekében, kinek neve W betűvel
kezdődik. Az imádságok után ítélve ez a W igen magas pozíciót foglalt el, s
ugyanakkor sok veszélynek és számos ellenség ármánykodásának volt kitéve. A
katalógus átveszi Sir Sidney Cockerell véleményét, aki azt gondolta, hogy a W
betűvel kezdődő nevű férfiú „Wenceslaus”, azaz II. Vencel cseh király lett volna,
kit 1.301-ben magyar királlyá is megválasztottak. Ennek alapján az előkelő hölgy
s a kódex XIV. század eleji tulajdonosa Erzsébet királyné, Vencel második felesége lehetett.

3

Bibliotheque Nationales. lat. 10525; Bibi. Nat. Deparlement des Manuscrils Psautier
de Saint Louis. Páris, é. n. A XVIII. századi psaltériumokról általában: G. Haseloff:
Die Psalterill illustration i m 13. Jahrhundert, Studien zur Geschichte der

4

Buchmalerei in England, Frankreich und den Niederlanden. 1938.

Ezt a psaltériumot minden valószínűség szerint Szent Lajos király nővére, Izabella
számára készítették. V. ö. S. C. Cackerell: A Psalter and Hours executed belore 1270
lor a lady connected with SI. Louis, probably his sister lsabelle of France. London,
The Chiswick Press, 1905.
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Egy későbbi tulajdonosról megint csak az imádságok árulnak el valamit az
idézett katalógus szerint. Az első imádságban ugyanis (a 200. lapon) a W betűt
kivakarták, s helyébe lodovico szót írták be, jelezve, hogy az imádság s az imádkozó most már egy Ludovicus – Lajos – nevű személyért könyörög. A katalógus
írója szerint ez nem más, mint Nagy Lajos magyar király.
E feltevések, melyek egyszerre két magyar királlyal s a magyar történelem legválságosabb félszázadával kötik össze a kódexet, megérdemlik a figyelmet annál
is inkább, mert úgy érezzük, hogy néhány helyen kiegészítésre és helyesbítésre
szorulnak.
Vizsgáljuk meg először közelebbről az első feltevést, mely szerint az első feltételezett tulajdonos Przemysli Erzsébet, II. Vencel felesége. Még ha el is fogadjuk, hogy a magyar szentek neveit a XIV. század elején írták be a kódexbe, akkor
is fennáll a kérdés: miért imádkozott Erzsébet II. Vencelért a szent magyar királyokhoz, hiszen Vencel csak megválasztott, de nem megkoronázott királya volt
Magyarországnak, s alig egy esztendeig.
Ezekre az imádságokra nagyobb szüksége volt Erzsébet mostoha fiának, III.
Vencelnek, kinek rövid uralkodása Magyarországon (1301-1305) ármánykodással és háborúskodással volt tele. Apja, II. Vencel maga helyett ajánlotta a magyar
trónra, s 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott királlyá is koronázták. A fiatal
Vencel – magyarul László – négy éven át hasztalan próbálta leszerelni az ármánykodó főurakat és főpapokat; végül is 1305-ben lemondott a trónról Ottó
javára, s visszatért Csehországba, ahol 1306-ban Olmützben orgyilkosság áldozata lett. Vencel magyar király volt tehát, s árpádházi király leszármazottja (IV.
Béla király egyik leányának, Annának szépunokája), így az Árpád·ház szentjeihez
való imádkozás sokkal érthetőbb, mint apja esetében.
A fentiek alapján lehetséges tehát, hogy a XIII-XIV. század fordulóján Erzsébet cseh királyné volt a pompás Psaltérium tulajdonosa. Szent Erzsébet nevének betoldása a kalendáriumba azonban figyelmeztet bennünket arra is, hogy egy
másik királyi hölgyé is, ugyancsak Erzsébet nevűé, lehetett a kódex. Ez az Erzsébet III. András magyar király leánya s III. Vencel eljegyzett menyasszonya volt.
Az Árpádház ez utolsó sarja 1291-1292 táján született III. András és
Fennena házasságából. 1298-ban jegyezte el apja Bécsben Vencellel, aki azonban
1305-ben - nyilván a magyar trónról való lemondása miatt mással lépett házas345

ságra. Erzsébetet mostoha anyja, Habsburg Ágnes kolostorba kényszerítette s
végül a tössi apácáknál fejezte be keserű életét 1338-ban.
Nem lehetetlen, hogy a Psaltérium ezé az Erzsébeté volt, hiszen neki volt a
legtöbb joga Árpádházi szent őseihez könyörögni. Lehetséges, hogy ezt a pompás könyvet meghagyta neki a kapzsi Ágnes, s nem tartotta magánál, mint például III. András drágakövekkel, cameokkal díszített hordozható oltárát, melyet
most Bernben őriznek.5 Mindenesetre mind a két Erzsébetnek voltak rokoni
kapcsolatai a francia uralkodó családhoz, s talán ezen az úton került valamelyikhez a kódex. Ezzel kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy egy másik
Árpádházi királyleány, Mária szicíliai királyné – V. István leánya – végrendeletében megemlékezik egy Psaltériumról, mely Szent Lajos francia királyé volt („et
psalterium librum, qui fuit Sandi Lodoyci Regis Francie”). 6 Vajon mi lett a sorsa
ennek a kódexnek, mely egészen biztosan olyan lehetett, mint a szóban forgó
Psaltérium.
De menjünk tovább, s nézzük meg a másik feltételezett tulajdonost. Vajon, ki
javíthatta ki az első imádság W-jét Lodovico-ra? Ez az előkelő hölgy nem lehetett más, mint Nagy Lajos király anyja, Lokietek Erzsébet. Ismerve az anyakirályné fejlett ízlését, pompa- és műtárgyszeretetét, minden okunk megvan ennek
feltételezésére. Hogyan került hozzá a kódex? Talán a cseh királyi udvarból, mint
nevelt leányának, Schweidnitzi Annának ajándéka. Lehetséges az is, hogy
Przemysli Erzsébet hagyta rá, de azt is feltételezhetjük, hogy a tössi apácától,
Erzsébettől jutott vissza a magyar királyi udvarba, bár kettejük kapcsolatairól
nem tudunk. Az utat egyelőre nem ismerjük, azonban úgy véljük, hogy a XIV.
század húszas éveiben már Erzsébetnél lehetett a Psaltérium, s mivel Nagy Lajos
1325-ben született, nem lehetetlen, hogy a gondos királyné ez alkalommal javíttatta ki a W-t Lodovico-ra, hogy már születésétől kezdve a szent magyar királyok s különösen Szent László védelmébe ajánlja a trónörököst. Annyi bizonyos,

5

6

Czobor Béla: Egy Arpádkori diptychon. Archaeológiai Értesítő, 1890. 334-339. o.;
Dalmór Emil: Középkori magyar emlékek Svájcban. Budapest, 1941. 18.

Wenzel Gusztáv: Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból. 1. Budapest, 1874.
231.
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hogy a királyné végrendeletében említett kódexek között nem találunk
psaltériumot.
Mindezek azonban csak találgatások, s hosszú idő fog még eltelni addig, amíg
biztosabbat sikerül kideríteni a kódex történetének első századairól. A XV. században már, egy részben kitörölt bejegyzés tanúsága szerint, Bruge-ben volt a
Psaltérium. A 202. lapon ugyanis az olvasható, hogy Willelmus de Prato
(Willelmus Vander Meerschl) tulajdonában volt, akit az oklevelek mint a bruge-i
Miasszonyunk templom kanonokját említenek 1477-ben. A XVIII. század első
felében Edinburghban kellett lennie, ahol jelenlegi kék maroquin kötését kapta;
később John Phillips of Edstone majd Dyson-Perrins gyűjteményébe került. A
Dyson-Perrins árverésről kiadott nyomtatott árlista szerint H. P. Kraus NewYork-i antikvárius vásárolta meg 24 000 angol fontért.
Ez minden, amit a pompás Psaltériumról el tudunk mondani, addig is, amíg
alkalmunk lesz eredetiben is tanulmányozni. Akkor pontosabban megállapíthatjuk majd a betoldások korát, tanulmányozhatjuk az imádságok szövegét s latin
nyelvezetűk sajátságait. Kereshetünk benne még esetleg megbújó bejegyzéseket s
egyéb nyomokat is, melyek talán többet fognak elárulni tulajdonosairól, s vándorlásairól. Az eddigi adatokból is kiderül azonban, hogy egy ideig magyar királynék kincstárához-könyvtárához tartozhatott, s így egy újabb tárggyal gyarapodott a magyar vonatkozású műemlékek száma. Amennyiben bebizonyosodik,
hogy Erzsébet anyakirálynéé is volt, a hozzá kapcsolódó ezüst házi-oltárka mellé
tehát egy újabb elsőrangú műtárgyat sorolhatunk. 7

SZABÓ GYÖRGY
LEVELEK
A NYUGATI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG
Az Új Látóhatár V. évfolyamának 6. számában Rátkai Béla „Az európai gazdasági integráció és Magyarország” címmel közölt cikke érdekes és nagyon fontos témát tárgyal. Sajnos, a cikkből nem derül ki az a szinte „halálos” veszély,
7

Bárányné Oberschall Magda: Magyar és magyar vonatkozású művészeti emlékek
Párizsban. 1. Magyar Művészet, VII. 1931. 538-545.
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amely Magyarországot fenyegeti, ha a nyugati gazdasági és politikai integráció
megmarad a jelenlegi hat ország „Kis-Európájá”-nak keretei között és egy teljes,
jóvátehetetlen törés támad e Kis-Európa és a „sorait szorosra záró” Kelet-Európa
között. Ezzel véglegesen meg is hiúsulna a magyaroknak az az évezredes álma,
hogy egyszer valóban elfogadott, teljes értékű részesei legyenek Európának. Ha a
nyugati unió kialakulása Anglia és a többi állam fokozatos bekapcsolódásával
időben lassulna, erőben gyarapodna, feltehető, hogy egyrészt a keleti államok
időhöz jutnának, másrészt olyan nyomás alá kerülnének, amivel szemben az elkülönülés politikája lehetetlenné válna. Egyedül itt látok reményt Magyarország
számára. Szeretném felhívni a figyelmet a cikkíró – és több európai megnyilatkozásból hasonlóan ki· csengő – szemléletének egy igen elgondolkoztató vonására.
Rátkai azt írja: „ ...szükség van egy erős ,európai tömbre', mert csak ez védheti
meg az európai érdekeket. Szükség van egy harmadik erőre, mely egyenrangú
tényezőként léphet fel az Egyesült Államok és a Szovjetunió mellett”. Ez lényegében nem más, mint De Gaulle politikai elképzelése. Az érdekes és megdöbbentő az, hogy Európa (és a magyar emigráció) konzervatív körei szívesen egyetértenek ezzel a szemlélettel, és ugyanakkor követelik a Szovjetunióval szemben
való erélyesebb fellépést. Egy példával illusztrálva ez olyan javaslat, mintha egy
vezérkari tiszt azt javasolná, hogy a saját hadserege felét vonják ki az egységes
hadvezetés hatásköréből, mert így eredményesebben lehet majd az ellenséggel
szemben kiállni. Anglia s vele Európa „külső” része belépésével (ami megnyitná
az utat az atlanti együttműködés felé Amerikával) a hidegháború a nyugati világ
győzelmével eldőltnek lenne tekinthető és a Szovjetuniót súlyos engedményekre
kényszerítené a vele egységesen szembenálló erő. Az amerika-ellenes beállítottság (harmadik erő, stb.) Európa részéről végzetes törést hozhat létre a nyugati
arcvonalon, amely nagy meglepetések és megpróbáltatások elé állíthatja még a
világot.
Messze vezetne végigkísérni az „Atlanti Közösség” – a „Harmadik Erő Európája”párhuzam lehetőségeit. Itt még csak azt szeretném megemlíteni, hogy az új
európai gazdasági felépülést taglaló cikkben elhallgatni azt a tényt, hogy ezt a
fejlődést a Marshall-terv és a második világháború óta Európában befektetett 45
milliárd dollár amerikai tőke indította el, legalábbis mulasztásnak tűnik.
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Papp László

ILLYÉS GYULA ARCKÉPE
Nem lenne tökéletes, ha minden hang csak dícséretet zengene az Új Látóhatár Illyés-számáról. Ámbár én is megtehetném, mert elsőrangú munka volt ...
De ... Olyan szép mélynyomásban hozták Szalay Lajos rajzait, Veress Sándor
kórusművét: szinte bántó, hogy elfelejtettek csak egy képet is közölni a nagy
íróról. Gondolom, nem egyedül vagyok, akinek nem volt alkalma Illyéssel személyesen találkozni, sőt hiába kutatok emlékezetemben, nem találok nyomot
arra, hogy képen is láttam volna.
Így, az Illyés-számuk nekem nem teljes. Persze lehetne pótolni a hiányt – egy
számban képeket közölni írókról: Tamási Áronról, Németh Lászlóról, Tersánszkyról, Kodolányiról s másokról. (Esetleg egy kisebb életrajzot is az újabbakról.)

Montreal

Dióssy Géza

AZ INTERNATIONAL CENTER FOR SOCIAL RESEARCH TEVÉKENYSÉGE
A New-York-i International Center for Social Research Kovács Imre vezetése alatt több közép-európai szakembert kihelyezett Dél·Amerikában reformprogramok végrehajtásához és egyetemekre tanítani.
Dr. Mustó István a bogotai katolikus egyetemen (Pontificia Universi• dad
Catolica Javeriana) szociológiát, kriminológiát és társadalomkutatást tanít; részt
vesz a colombiai Agrárreform-szeminárium munkájában; meghívta az állami
egyetem (Universidad Nacional) szemináriumi előadásokra és a Közigazgatási
F6iskola (Escuela Superior de Administracion Publica) szociográfiai kutatómunkára a bogotai külvárosokban.
Buzgó Imre a caldasi egyetemen (Universidad de Caldas), Manizales,
Colombia, a kertészet és a növénytermesztés tanára, vezeti a laboratóriumot és a
tangazdaságot. Az ICSR ajánlására a caldasi egyetem agronómiai fakultása meghívta dr. Lázár Istvánt a vízügyi gazdálkodás, s a lengyel Lech Wladislawot a
bölcsészkar a görög, latin és a középkori filozófia tanárának; mindketten júniusban foglalják el a katedrájukat.
Szterszky Attila a közép-perui állami egyetemen (Universidad Nacional del
Centro del Peru), Huancayo, tejgazdaságtant, Vass István közgazdaságtant és
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Horváth Árpád agronómiát tanít. A lengyel Stopowski Feliks építészetet ad elő
és közreműködik az új egyetem megtervezésében és felépítésében. Horváth Árpád felesége, Gedő Erzsébet mezőgazdasági mérnök júniusban kezdi meg előadásait, agrokémiát fog tanítani és a laboratóriumi gyakorlatokat vezeti majd.
E közlemény közzétélelére az intézet elnöke, Kovács Imre kérte fel szerkesztőségünket.
Az Universidad Nacional del Centro del Peru érdemei elismeréséül tiszteletbeli tanárává választotta Kovács Imrét, aki az oklevelet ünnepélyes körülmények
közepette február 18-án Huancay-ban vette át.
Az Internacional Center far Social Research közreműködik az Escuela
Superior de Administration Publica, Bogota, kérésére az első dél-amerikai közigazgatási kongresszus megrendezésében. A Ford Foundation biztosította a
szükséges összeget és az ESAP rektora Kovács Imréhez fordult a megfelelő előkészítés érdekében, aki dr. Dabasi-Schweng Loránd volt pénzügyi államtitkárt,
egyetemi tanárt, az ismert nemzetközi szakértőt ajánlotta a kongresszus igazgatójának. Dr. Dabasi-Schweng április 13-án érkezett Bogotába.
Akiket érdekelne egy dél-amerikai megbízatás, forduljanak közvetlenül Kovács Imréhez (International Center for Social Research, 10. E. 76th St., New
York 21, N. Y., USA) életrajzuk beküldésével. Előnyben részesülnek azok a
szakemberek, akiknek két diplomájuk van, egy Magyarországról, a másik lehetőleg egy nyugat-európai vagy észak-amerikai egyetemről. Fontos a folyamatos
tanulás és alkalmaztatás (tapasztalatok) felsorolása, a spanyol nyelv ismerete,
vagy készség a gyors elsajátítására. A kihelyezettek fizetése havi ötszáz dollár,
aminek felét helyi pénznemben az alkalmazó országtól kapják, a másik felét svájci frankban, német márkában vagy dollárban az ICSR folyósítja az International
Development Foundation által rendelkezésére bocsátott alapból. A szerződés két
évre szól, ami kölcsönös egyezménnyel meghosszabbítható. Az előkészületek
költségeit és az útiköltséget az ICSR megtéríti.
Csak azok jelentkezzenek ebbe a magyar „Peace Corps”-ba, akiket hivatástudat tölt el, s szeretnének az elmaradott népeknek segíteni. Az International Center for Social Rescarch politikától mentes, altruista intézmény, nem célja a nyerészkedés, hivatalos állásközvetítéssel nem foglalkozik: azokat a bátor és tehetsé350

ges fiatal szakértőket kívánja a nagy arányú dél-amerikai közmunkáknál, reform•programoknál és egyetemeken elhelyezni, akik részesei akarnak lenni az új
világ építésének, be akarják fejezni azt a munkát, amitől a hazai események tragikusan elütötték őket.
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1963.3
LEVELEK
MEGKÉSETT ÜDVÖZLET KOVÁCS IMRÉNEK
Nagyon sajnálom, hogy betegségem miatt nem valósíthattam meg szándékomat, s nem vehettem részt az ötven éves Kovács Imre ünneplésében. A tervezett
cikk helyett hadd álljon itt ez a levél.
Ha máskor nem is, születésnap alkalmából talán helyénvaló hamis szájakban
észrevétlenül kopó évszámokra emlékeztetni. Az ötven éves Kovács Imrének
szerencsét kívánók sorába úgyszólván fele annyi idős létemre csak azért kéredzkedem, mert joggal remélem, hogy se váratlan, se hívatlan vendégnek nem tekintenek. Ki más is érezhetné keservesebb testközelből a Néma forradalom írójának
dilemmáját, ha nem az, aki 1956-ban még a férfikoron innen várakozott.
Kétségbeejtő, de mint minden kín, a tudat felszínére jutván enyhül ez is, hogy
bármi történjék a jövőben velem és társaimmal, 1956-nál elhatározóbb, kötelezőbb, nyomasztóbb és fontosabb élmény már nem érhet. Szemünkben megbénult az idő, egyetlen dátumra függeszkedve élünk ki-ki meddig. Mi pedig vaksin
és szerényen, a közösségbe olvadva hadakoztunk, emlékeinken egész nemzedék
osztozik.
Kovács Imrééket azonban éppen az egyéni cselekvés, a hatalommal szemben
álló magányos bátorság örökítette meg a történelemben - majdnem kamaszfővel!
Tucatnyi fiatalembert jelzett a falukutató név, a csendőr, az ügyész, a denunciáns
hírlapíró könnyen célozhatott. és ehhez, az első kiálláshoz, az első börtönhöz
képletes vagy valóságos pofonhoz képest a többi csak enyhébbnek tetszhetett.
Amire Kovács Imre a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, majd a tömeg vállára került,
munkáját tulajdonképpen befejezte; ami hátra volt, inkább rutin, mint politika diadalnak és veszőfutásnak is csak ismétlés.
De nem mindennapi elégtételül szolgálhatott az a tudat, hogy az út elején
ólomba, betűbe öntött lázongás áll - könyvek, amelyek minden bizonnyal túlélik
az egyént, akármilyen mélységbe vagy magasságba kerüljön is azután. Ezért a
kezdetért irígylem leginkább Kovács Imre nemzedékét. Mert a többit; az ellenfelemért áldozatvállalást, a párthatározatokon és pártvonalakon túli loyalitást, a
tapasztalatból táplálkozó frázis nélküli radikalizmust és azt a királyi gesztust,
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amivel a tisztséget a tisztességért, a hatalmat és anyanyelvet az emberméltóságért odahagyta, még eltanulhatjuk tőle. A mi könyveinket azonban mások írták meg; megbántottak és megkeseredettek. A Néma forradalom megújító
frissességét semmilyen idő nem hozhatja vissza; a kinyomtatott betűn túl a szellemi hagyomány súlya nehezedik ránk. Ha egyszer a magyar társadalomról kedvünk és tehetségünk szerint szólhatunk, Kovács Imre nemzedékén és személyén
elkerülhetetlenül apagyilkosságot kell majd elkövetnünk. De ehhez bizonyára
szívesen szegődnék áldozatul.
Néhány évvel ezelőtt káröröm vagy bűntudat vegyült volna e születésnapi üdvözletbe. Káröröm, hogy Téged is megfogtak…, vagy bűntudatos, közhelyek
nyögésre ítélt hallgatás; hasznos, cselekvő ember helyett emigráns politikus válik
Belőled. Mert itt tartott Kovács Imre 1956 után. Ázsiai útinaplóiból, világpolitikai fejtegetéseiből az tűnt ki, hogy lesunyt fejjel jár körbe; annyival volt különb a
többieknél, hogy nem hitette el magával: diadalmasan haladok előre a
mittudoménmicsoda felé. Aztán megtörtént a csoda. Ne túlozzunk; a szükségnek, a fortyogó Dél-Amerikának legalább akkora része lehetett benne, mint metamorfózisra képes egyéniségének. Mondja és írja, hogy új hazára talált. Negyvenkilenc éves korában ő, aki spanyolul nem tud tisztességesen! Kovács Imrének
New Yorkban nem akadt parcellázni valója - de az Egyenlítő alatt földet oszthat.
Vagyis nemcsak képletesen élheti újra fiatalságát. Az értelmes, emberhez-méltó
tevékenység adott neki Új hazát. Félkezemen is megszámolhatom kor- és sorstársait, akiknek ekkora szerencse jutott.
A magyar feudálisoknak annakidején meglehetős realitással idézte fel Dózsa
parasztjait. Nem szolgálhat nagy elégtételül, hogy most naponta botlik azokba,
akik kézlegyintéssel elintézték, börtönbe zárták. KözépmEurópa történelmének
legkegyetlenebb fordulata volt az, ahogyan a paraszthadak sarkában az újfeudálisok megjelentek. Kovács Imre hangja még mindig elég erős ahhoz, hogy
erre a példára elegendő eréllyel figyelmeztessen; már akit lehet. Úgy hiszem, a
földfoglalókat és nem a tulajdonosokat. Dél-Amerikának sem lehet sokkal több
ideje hátra, mint amennyi a Néma forradalmat a debreceni dekrétum megjelenésétől elválasztotta.

Párizs MARTON LÁSZLÓ
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EMIGRÁNS ÜNNEP - EMIGRÁNS SORS ...
Meghatottan olvastam az ÚJ Látóhatár március-áprilisi számát, gyönyörű
megemlékezésteket ötvenedik születésnapomról. Elejtett szavaitokból sejtettem,
hogy valamilyen meglepetést tartogattok nekem, bár magamban abban reménykedem, hogy nyilvános megörökítést még nem kap ez a tragikus dátum. Ötven évesnek lenni nem öröm, különösen nem egy emigránsnak, aki aggódva számolja évei
múlását, mert mind messzebb kerül attól a lehetőségtől, hogy a saját feltételeivel
térjen haza. És ki ne áltatta volna magát közülünk azzal az illúzióval, hogy egyszer
emelt fővel, igaza tudatában mehet, s otthon úgy fogadják, mint jótevőjüket?
Szóval, köszönöm az ünneplést, ami örömet is, bánatot is jelentett. Kedves és
túlzó soraitok között ott lapult meg a kegyetlen üzenet, nem tőletek, magasabb
helyről, ahova Rákóczi is, Kossuth is aggodalmaskodva tekintgetett, amint az
évek teltek és mentek; bizony por és hamu vagyunk. Walter Lippmann egy okos
cikkében azt fejtegeti, hogy minden nagy háború befejezését úgy tizenöt év múlva olyan változás követi, amikor a háborús nemzedék átadja helyét egy új nemzedéknek, a háború utáni korszak lezárul és elkezdődik az új, új nevekkel, arcokkal,
ideákkal, problémákkal, gondokkal és indulatokkal. Elkezdődik valami, ami vagy
újabb háborúhoz, vagy legalábbis újabb megoldásokhoz vezet. Nos, mi valahogy
a háborús és háború utáni nemzedék vagyunk, vagy még annál is szerencsétlenebb társaság: mi a nemzedékváltás senkiföldjére kerültünk. Nem volt szerepünk
a háború utáni korszakban, azt részvételünk nélkül zárja le a történelem, s nem
lesz, nem lehet szerepünk az Új fejleményekben, mert azoknak szereplői a nálunk is fiatalabb emberek, az Új nemzedék ...
Ezért ad némi örömet és elégtételt, hogy szerényen bár, de valamennyire
mégis részt vehetek egy olyan munkában, amely az új világ megteremtésére irányul. S van valami tragikus abban, hogy amíg a németek és az oroszok alatt magam is szenvedtem a megszállók vagy beavatkozók önteltségétől, intézkedéseitől,
módszereitől, ma egy kissé én is beavatkozó vagyok és tárgyalásaim során sokszor
érzem, hogy az asztal túlsó oldalán milyen reakciókat vált ki a legenyhébb kritikám vagy helytelenítésem. Nagyot tágult körülöttem a világ, de elmélyültek az
aggodalmaim is, a fájdalmaim is, megnőtt iszonyatosan: a felelősségérzetem is.
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KOVÁCS IMRE

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HIREI
Cs. Szabó László munkatársunk a Szabad Magyar Egyetemisták Nagybritanniai Szervezete rendezésében, a londoni Polish Hearth klubban szerzői
estet tartott. Kiadatlan írásaiból olvasott fel s utána az írás műhelyproblémáiról
beszélt.
•
Szabados ]ózsef munkatársunk a Müncheni Magyar értelmiségi Fórum vitaestjén előadást tartott „Gazdasági integráció nyugaton és keleten” címmel.
•
Főmunkatársunknak, Szabó Zoltánnak 1962-ben a dymchurchi evangélikus
ifjúsági konferencián Bibó Istvánról és Cs. Szabó Lászlónak Vörösmartyról tartott előadása nyomtatásban is megjelent a konferencia teljes anyagát felölelő,
„Mit cselekedjünk” című, ízléses kiadványban.
•
Munkatársunknak, a Magyar Műhely szerkesztőségi tagjának, Parancs
]ánosnak „Félálom” címmel megjelent első verseskötete. A kötet megrendelhető
a Magyar Műhely címén, Párizsban.
•
Munkatársunknak, Molnár Miklósnak a genfi lnstitut Universitaire de
Hautes Études Internationales kiadásában könyve jelent meg az első szocialista
internacionáléról ,;Le déclin de la Premiere Internationale” címmel.
OLVASÓINKHOZ !
Folyóiratunk jelen száma a közölt tanulmányok nagyobb terjedelme miatt a
szokásos 96 oldal helyett 112 oldalon jelent meg. A következő, nyári számunk
ezért csak 80 oldal terjedelmű lesz.
Hátralékos előfizetőink talán nem veszik rossz néven, hogy még nyári vakációjuk előtt is alkalmatlankodunk hátralékuk beküÍdésének sürgetésével. Minthogy már az év közepén járunk, az év elején esedékes előfizetési díj beküldése
szinte létkérdés folyóiratunk számára. Ezért a hátralékosoknak mellékelt felszólításunktól függetlenül is, kérjük az esedékes összeg mielőbbi beküldését.
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Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk augusztus 5-től 25-ig a nyári szabadság
miatt nem tart·hivatalt. Ezért arra kérjük olvasóinkat, előfizetőinket és munkatársainkat, hogy esetleges levelezésüket vagy látogatásukat halasszák el 25-e
utánra.
HELYREIGAZITÁS
Legutóbbi számunkban a Nagy Imre Intézet kiadványairól közzétett hirdetésünkben két könyv kedvezményes ára tévesen szerepelt. Molnár Miklós - Nagy
László: ,,Két világ között” helyesen 1US $ és Milovan Gyilasz „Beszélgetések
Sztálinnal” 2 US $.
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1963.5
LEVÉL KÉT ÜGYBEN
Nagy érdeklődéssel és megkülönböztetett figyelemmel olvastam el Kovács
Imre kétrészes tanulmányát, hazánknak a második világháborúból való kiválási
kísérleteiről és azok csődjéről. Kitűnő írás, feldolgozási módjában,
lélekzetvételében és politikai vonalvezetésében egyaránt. Kovács Imre e tanulmányával a kétségkívül eddig is meglevő publicisztikai hírnevét öregbítette. Érdemes megfontolni, vajon nem lenne-e helyes e tanulmányt (kikerekítve, kibővítve)
különnyomatként – esetleg angol, de leginkább német nyelven – kiadni? Kevés
ilyen írás van, amely hazánk történetét tanulmányozni kívánó nyugati történésznek ennyi dokumentációs anyagot nyújthatna, mint Kovács Imre tanulmánya.
Van azonban a „Kiugrási kísérletek” ... II. részében egy-két kitétel, amely kiegészítésre, illetve helyesbítésre szorul. Így Hitlernek Magyarországra vonatkozó
lerohanási terve –ellentétben Kovács Imre megállapításával – nem 1944 januárjára, hanem közvetlenül az olasz kapituláció utáni időkre, 1943 késő nyarára esik.
Goebbels személyi naplójában már szeptember 23-án bejegyezte: „Ami a két
másik csatlósállam árulási lehetőségét illeti, Horthy ugyan szívesen kiugrana: a
Führer azonban már megtette a szükséges intézkedéseket ellene.” Ez „intézkedést” a Wehrmachtführungsstab hadműveleti javaslat formájában 1943 szeptember 30-án terjesztette fel Hitlernek, aki aztán „Unternehmen Margarethe” fed6·
név alatt el is fogadta. Csak mikor 1944 január második felében Berlinben kidolgozásra került a „második csatlós”, a román királyság megszállásának terve s az a
keresztségben az „Unternehmen Margarethe II” nevet nyerte, módosították a
Magyarországra vonatkozó terveket „Margarethe I.”-re. E név alatt került 1944
március 19.-én kivitelezésre is. Kevésbé lényegbevágó elírás, de mégis helyesbítésre méltó: a Pripjet mocsarakban, 1944 nyarán valóban a magyar kir. honvédség büszkesége, elitcsapata szenvedett véres veszteséget. De ez nem – mint Kovács Imre írja – egy hadtestnyi erőből (25-30.000 fő), hanem csak egy hadosztályból (8-10 000 fő), a kecskeméti 1. huszár hadosztályból állt.
Horthy Miklós szerepével az 1944-es esztendőben egyszer majd külön kell
foglalkozni. Ha nagy általánosságban el is fogadhatjuk Kovács Imre állítását,
hogy „a nevével összeforrott korszak vérben és gyalázatban született”, mégsem
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tagadhatjuk meg a volt kormányzótól az elismerést hazánk olyan végzetes hónapjaiban viselt szerepéért. Ha marxista fogalmakkal akarnánk élni, azt mondanánk „túlnőtt osztálykorlátain”. Hisz, hogy ő, a Kun-diktatúra leverője, a bolsevizmus ősellensége végül is Moszkvához kényszerüljön különbékéért, ahhoz
hosszú lelki golgotát kellett megjárnia. De vállalta ezt az utat: nem önmagáért;
Magyarországért, a nemzetért! Pedig 75 évével, nagyapai gondjaival megtehette
volna, hogy a reménytelen kivezető útból legalább személy szerint kimentse magát.
Visszavonulhatott volna kenderesi birtokára, külföldre, akár Portugáliá-ba távozhatott volna, hagyva, hadd intézzék mások a német megszállás alá került ország sorsát, gondját. Becsületére legyen mondva, e gondolat meg sem fordult
agyában; Horthy a királyi várban maradt, megpróbálkozva az ország hajóját
Scylla és Karibdis között a béke révébe juttatni. Hogy ez végül is nem járt sikerrel, abban többek között sajnos az elégtelen előkészületek is közrejátszottak.
Végezetül engedtessék meg nekem, hogy az Új Látóhatár legutóbbi számában
megjelent „Voronyezsi tragédia” című tanulmányom egyik közreadott okmányához utólagos kiegészítést tegyek. Vitéz Jány Gusztáv 1942. január 24-i hadseregparancsáról van itt szó, amelyet a vezérezredes a 2. magyar hadsereg doni csatavesztése után katonáihoz intézett. Mind e parancsnak hangja, mind (beváltott)
fenyegetései méltán kelthettek felháborodást az olvasóban. Az események vizsgálata folyamán azonban felmerülhet a kérdés: vajon egy megvert, demoralizált
hadsereg fegyelmének, harckészségének helyreállítása érdekében csak egyedül ez
a módszer követendő-e? Vajon az adott körülmények figyelembevételével lehetett volna-e más hangja vitéz Jány vezérezredes hadparancsának? Mint sok esetben, erre is a történelem adhat választ.
1849 január 4-én Schlick osztrák tábornok Kassánál csúfosan megverte és vad
futásra kényszerítette a Mészáros tábornok vezette honvédsereget. Ha e csata
nem is járt a magyarokra nézve véres veszteséggel, kimenetele annál végzetesebb
volt. A kassai csatavesztés következtében Schlick előtt nyitva állt az út Tokaj felé,
tovább pedig a védtelen Debrecenbe, hol Kossuth székelt. A Honvédelmi Bizottmány, hogy a helyzetet mentse, Mészárost leváltatta posztjáról s helyébe
Klapka ezredest nevezte ki. A távozó hadseregparancsnok búcsúparanccsal fordult katonáihoz, amelynek szövegét érdemes (szinte mondatról mondatra) vitéz
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Jány Gusztávéval összehasonlítani. Íme Mészáros búcsúparancsa, ahogy az Klapka György emlék• irataiban megtalálható:
„...Kérésemnek hajolván a honvédelmi bizottmány 145 szám alatt Debrecenből január 9.-én kelt rendelete értelmében az éjszaki mozgó sereg parancsnokságát Klapka ezredes úrnak e mai napon átadtam. Midőn a sereggel ezt tudatnám,
szomorúan válok el tőle, és pedig azért, mivel mióta a világ áll, oly csúful egy
sereg se futott meg, és pedig megfutott anélkül, hogy vagy sok ellenséget látott,
vagy vele ütközött volna. Voltak ugyan, amint már e hó 7-iki napiparancsomban
kimondtam, némely becsületes kivételek, de minden esetre nem elégségesek,
hogy a dicső magyar név pirulását hátráltathatták volna. Ha tehát a magyar dicső
nevet, a magyar dicsőséget azok, kik nyúlszívűek a csatát otthagyták a könnyű
győzelem előtt – gúnnyá nem akarják változtatni: tanuljanak, gyakorolják magokat, engedelmeskedjenek, hogy azon szennyes csorbát mennél előbb kiköszörülhessék. Van ügyes derék új vezéretek, kinek meg kell mutatnotok, hogy nem
vagytok alábbvalók a sorezredek és több más honvédzászlóaljak vitéz legénységénél. Rajta tehát! első alkalommal bátran ütközzetek, hogy a haza ne piruljon,
hogy titeket szült.”
Vajon szükséges-e mindehhez kommentárt fűzni?

Zürich

Gosztonyi Péter

KÁROLYI-FÉLE HATALOMÁTADÁS
Nagy érdeklődéssel olvastam az Új Látóhatár március-áprilisi számában
Borbándi Gyula tanulmánynak is beillő cikkét Nagy Vincének, a Károlyikormány volt belügyminiszterének könyvéről. Egy igen érdekes és hazánk történetében, sorsfordító korszakot tárgyal a könyv és a bírálata. Az ilyen munkára
azért is égető szükség van, mert – mint Borbándi Gyula is megállapította – az
őszirózsás forradalom története ma sincs tudományos alapossággal (azaz tüzetes
és kimerítő módon és tárgyilagos előadásban) feldolgozva. Ez a helyzet azután
alkalmat ad egyrészt a pártos kommunista, másrészt a szélsőjobboldali szerzőknek, hogy a 1918-as forradalom történetét kedvükre elferdítsék.
Borbándi Gyula a legtüzetesebben az 1919. március 21-i hatalomátadás kérdését vizsgálja. Ez a forradalom egyik legtöbbet vitatott és egyben talán legho359

mályosabb eseménye. Aláírta-e Károlyi a hatalmat átadó nyilatkozatot? Tudott-e
róla egyáltalán? Ezt tárgyalja Borbándi igen érdekesen és sok forrás figyelembevételével. A források kiegészítéseként szeretném felhívni a figyelmet Gellért
Oszkár könyvére, amelyet Borbándi nem említ.
Gellért sajtófőnök volt ebben az időben és így emlékezik vissza a történtekre:
„1919 március 20-án este ketten ültünk a sajtófőnöki szobában: Kéri Pál és én
... türelmetlenül vártuk Károlyi Mihály titkárát aki annak kiáltványnak a szövegét
kellett, hogy elhozza, amelyben a népköztársaság elnöke bejelenti lemondását.
Végre megérkezett a titkár a kiáltvánnyal; ebben az volt, hogy Károlyi a szociáldemokrata pártnak adja át a hatalmat. A szöveget kijavítottam úgy, hogy a hatalmat Károlyi Magyarország népei proletáriátusának adja át”. (Gellért Oszkár:
Kortársaim, Budapest103. old.)
Ezek szerint Károlyi nem adta át a hatalmat „Magyarország népei proletáriátusának” – ezeket a szavakat csak Gellért Oszkár, a sajtófőnök javította (magyarán: hamisította) bele a szövegbe az elnök tudta nélkül. Ezzel, természetesen, a
kérdés még nincs lezárva, még további kutatásra nagyon is szükség van és remélem még sok tanulmány jelenik meg a kérdésről, gondolom, többek között az Új
Látóhatár hasábjain is.

Sidney

Zsigmond Endre

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Bikich Gábor 1963. október 3-án kivált az Új Látóhatár szerkesztőségéből. A
folyóirat tulajdonosai között létrejött megállapodás értelmében Bikich Gábor
tulajdonjogáról is lemondott. Az Új Látóhatárt a jövőben Borbándi Gyula felelős
szerkesztő és Molnár József felelős kiadó jegyzi, mint szerkesztő és tulajdonos.
Az Új Látóhatár szerkesztői köszönetet mondanak volt szerkesztőtársuknak
sokesztendős munkájáért és azért az odaadásért, amellyel folyóiratunk céljainak
megvalósításában közreműködött.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjain, amelyeket szeptember 9-e és 15-e között rendeztek, az Új Lát6határ munkatársai közül Szab6
Zoltán „Reform és humanitás”, Cs. Szaó6 László „A szétszóródás után”, Kibédi
Varga Áron „A magyar barokk költészet” Hanák Tibor „Humanizmus és huma360

nitás” és Borbándi Gyula „Humanizmus és nemzeti kisebbségek” címen tartott
előadást. A szeptember 10-én rendezett irodalmi kerekasztal beszélgetésen Cs.
Szabó László, Gara László, Kibédi Varga Áron és Borbándi Gyula vett részt. Az
Új Látóhatár több munkatársa szerepelt a konferencia két irodalmi estjén is.
Folyóiratunk mostani számában közöljük Hanák Tibor „Humanizmus és
humanitás” című tanulmányát, amelyet az előbb említett konferencián felolvasott. Következő számunkban pedig közölni fogjuk P. Rezek Románnak Sartre
exisztencialista és Teilhard de Chardin keresztény humanizmusáról szóló tanulmányát, amely ugyancsak a Mikes Kelemen Kör konferenciáján hangzott el.
Meg fog jelenni az Új Látóhatár következő számaiban Szabó Zoltán „Reform és
humanitás” és Kibédi Varga Áron „A magyar barokk költészet”című értekezése
is.
Belgiumban immár hatodik alkalommal került megrendezésre a hagyományos
knokkei költői fesztivál, az úgynevezett „Biennale Internationale de la Poésie”. A
szeptember 5-e és 9-e között rendezett költői találkozón ezúttal több magyar
résztvevő is megjelent, mégpedig otthonról Weöres Sándor, Károlyi Amy, Kormos István, Garai Gábor, Kassai György és Somlyó György; a nyugaton élő magyar költők és írók közül pedig Határ Győző, Kibédi Varga Áron és Gara László. Kibédi Varga Áron nagyhatású beszédet mondott, a magyar költőket érdeklődéssel és szeretettel fogadták, különösen Weöres Sándort ünnepelték. A magyar költészet iránti érdeklődés részben Gara László által szerkesztett
„Anthologie de la Poésie Hongroise” című francia nyelvű magyar költői antológia sikerének tulajdonítható.
A magyar költészet hírnevét fogja öregbíteni az a kis kötet is, amely a közeljövőben Brüsszelben Gara László szerkesztésében jelenik meg és Illyés Gyula
költeményeiből mutat be válogatást, neves francia költők tolmácsolásában. A
kötet címe: ,,Hommage a Gyula Illyés” – Hódolat Illyés Gyulának. Külső formája azonos az „Hommage a Lajos Kassák” című kötet formájával.
A londoni Peter Owen könyvkiadó gondozásában megjelent Ducsinszka Ilona és Polányi Károly „The Plough and the Pen” (Eke és toll) című angol nyelvű
magyar irodalmi antológiája. A kötet elé Polányi Károly bevezetést, Ducsinszka
Ilona pedig a magyar népiséget méltató tanulmányt írt. A kötet ismertetésére
még visszatérünk.
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A közelmúltban alábbi munkatársainknak jelent meg könyvük: Cs. Szabó
László: „Ország és irodalom” (négy tanulmány, a Nagy Imre Intézet kiadása);
Sárközi Mátyás: ,,Közel és távolba” (elbeszélések); Kannás Alajos: ,,Bécsi képeskönyv” (versek, a bécsi Magyar Híradó kiadása); Kisdy Tamás „Félünk” (elbeszélések).
HIBAIGAZÍTÁS
Kovács Imrének „Szárszó húsz év után” c. cikkében (Ú. L. 1963. 4. sz.) a 340.
o. felülről hatodik sorában lévő mondata helyesen így hangzik: Németh László
meg abban tévedett, hogy már akkor lehet harmadik oldalról beszélni és tervezni,
amikor még a két oldal gyilkos küzdelme folyik, ...
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1964.1
LEVELEK
MINDSZENTY BÍBOROS RÁDIÓBESZÉDÉRŐL
Szóban is, írásban is elmondhatatlan élményeket elevenített fel bennem Gimes Miklós tragikus története az Új Látóhatár 1963. szeptember-októberi számában. Virágh Zoltán nem felejtette el közölni, hogy elbeszélésében mi a valóság és mit költött hozzá a szerző. Pontosan megmondja, hogy állításai a valóságon alapulnak, kivéve Gimes látogatását Pongráczéknál. Virágh Zoltán érinti
Mindszenty bíboros sokat vitatott szerepét is, Ezzel kapcsolatban, meggyőződésem szerint, az író elfelejtkezett néhány fontos szempontról, melyre szeretném
felhívni az Új Látóhatár olvasóinak a figyelmét.
A cikk szerint a „krónikusan tájékozatlan” Mindszenty bíboros 1956. november 3-án este mondott rádióbeszédében tanácsadói kérése és könyörgése ellenére
a kommunisták elleni harcra bujtotta a csillapodó szenvedélyeket.
Kétségtelen, hogy a bíboros-prímás a közel nyolc esztendős elszigeteltség
után nem ismerhette minden részletében a politikai helyzetet. Személyesen is
átéltem haladó katolikus csoportok és az „ancien rezsime” váratlanul feltámadt
képviselőinek a versenyét a prímás tájékoztatásában. Sok más értelmiségivel
együtt én is szívdobogva hallgattam a bíboros rádióbeszédét. De vajon a kommunisták elleni bujtogatásnak lehet-e tekinteni a beszéd következő mondatait?
„1945-től egy vesztett és számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki
az itteni rendszer, amelynek örökösei most a megtagadás, megvetés, undor és
elítélés izzó bélyegét sütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot. A
bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései feltárták, hogy a
törvényes felelősségre vonásoknak minden vonalon és pedig független és pártatlan bíróság útján kell bekövetkezniök. Magánbosszúkat el kell kerülni és ki kell
küszöbölni. A bukott rendszer részesei és örökösei külön felelősséget viselnek
saját tevékenységükért, mulasztásért, késedelemért, vagy helytelen intézkedésért
egyaránt.”
Amennyire én látom, itt a bíboros csupán a természetes jogrend alapelvét
hangoztatta, melyet a háborús bűnösök felelősségre vonásánál és a sztálinizmus
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kommunista áldozatainak rehabilitálásakor maguk a kommunisták is elismertek.
Szemmel láthatóan azonban a prímás nemcsak arra akart rámutatni, hogy a világi
bíróság előtt mindenki – a bukott rendszer részese és örököse is – felelősségre
vonhatók tetteikért, hanem önkényes népítélettől, pogromoktól és magánboszszúktól akarta visszatartani a szenvedélyes néptömegeket.
A felelősségrevonástól csak annak volt oka félni, akinek volt valami a füle
mögött. Nyilván nemcsak az ÁVH tagjai között voltak olyanok, akik vétettek az
emberibalapjogok ellen, hanem a párttagok és a pártonkívüliek sorában is. Ezért
a prímás azoknak a törvényszéki kivizsgálását javasolta, akik „ felelősek" voltak.
Semmiképpen sem vehette ezt magára minden párttag, „egy millió felnőtt ember", amint ezt Virágh állitja.
Virágh Zoltán szerint a bíboros, ,,hogy a külpolitikai nehézségeket is növelje,
tagadta a forradalom forradalmi jellegét, állítva, hogy kizárólag függetlenségi
harc volt, ezzel mintegy hangsúlyozva, hogy kizárólag a Szovjetunió ellen irányult."
A bíboros-prímás kétségtelenül kihangsúlyozta rádióbeszédében, ,,hogy a lefolyt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc". Mi késztethette erre az
első hallásra érthetetlen és szokatlan megállapításra? A következő két indokot
tartom valószínűnek. Először is a prímás nem-marxista szóhasználat szerint forradalmon a törvényes államrend jogtalan felforgatását érthette. Az ő szemében
azonban a Rákosi-Gerő féle népellenes rendszer nem lehetett törvényes államrend. Felforgatását sem tekinthette jogtalannak, mert pontosan ismerte a katolikus erkölcstannak az ellenállás jogáról és kötelességéről szóló tanítását. Másodszor, ha nagyon következetesek vagyunk, és a szabadságharcnak csak a lényegi
követeléseire gondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek belef értek volna
a Magyar Népköztársaság Alkotmányába, és ennek éppen érvényt szereztek volna. Természetes, hogy a szabad fejlődés magával hozta volna az Alkotmány alapos megváltoztatását (például a többpártrendszer kimondásával, amit az 1949.
XX. tc. nem zárt ki, de világosan nem is biztosított stb.). Ebből azonban mégis
következik, hogy az 1956-os felkelés elsősorban függetlenségi harc volt az idegen
elnyomás és az elnyomó hatalom kiszolgálói ellen, mint a bíboros gondolhatta.
Ezzel a magyar katolicizmus feje nem növelhette a külpolitikai nehézségeket,
mert nem provokálta a Szovjetuniót jobban, mint az egész felkelés. Gondoljunk
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az október 23-i tüntetés jelszavaira: „ruszkik haza” vagy ,,Magyarország nem lesz
gyarmat, magyar urán itthon marad!” Aki ott volt, az megérezte a felkelés szellemi összefüggését a történelmi magyar szabadságharcokkal. Ez kifejeződött a
tüntetők népdalaiban és Kodály „Zrínyi Szózatá”-ban is. Így írt a felszabadult
magyar sajtó is. A szabad magyar rádiókban többek között a következő személyek és közösségek nevezték függetlenségi küzdelemnek vagy szabadságharcnak
is az 1956-os eseményeket: Nagy Imre „nemzeti kormánya", Kéthly Anna, Losonczy Géza, Farkas Ferenc, Király Béla, Kopácsi Sándor, Varga Sándor, Németh László, Ravasz László, Ordas Lajos, a Budapesti Rabbi-Kar, a Magyar
Izraeliták Országos Irodája, az Evangélikus Püspöki Hivatal, a Magyar Pen
Klub, a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága, a Szociáldemokrata Ifjúsági
Mozgalom stb. A szabadságharcosok a felkelés első napjaiban is fegyveres harcban álltak a szovjet csapatokkal. Miért gondolja Virágh, hogy a prímás rádióbeszédével mindezek után külpolitikai nehézségeket
okozhatott, különösen
akkor, amikor ilyen jóindulatúan beszélt a kritikus napokban a szovjet-magyar
viszonyról: ,,Minden néppel és országgal barátságban akarunk élni . . . A régi
nacionalizmusokat mindenütt át kell értékelni . . . Mi, magyarok az európai népek családi bensőséges békéjének zászlóvivőjeként akarunk élni és cselekedni.
Nem mesterségesen hirdetett, de valódi barátságban mindegyikkel. Sőt még
további tájakra is emelve szemünket, mi a kis nemzet, barátságban, zavartalan
békés, kölcsönös megbecsülésben kívánunk lenni a nagy Amerikai Egyesült Államokkal és a hatalmas Orosz Birodalommal egyaránt . . . Egész helyzetünket
azonban az dönti most el, hogy a kétszáz milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével? - Rádiójelentések adták hírül,
hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk, mi az orosz birodalomnak nem adunk okot vérontásra. De nem merül-e fel az orosz birodalom
vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha
nem igáz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott
másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot, és szintén reméljük,
hogy az orosz fegyveres erők mielőbbi kivonása országunkból megtörténik."
,,Parlamenti angyalcsiná1ó” szerepébe süllyedt Nagy Imre nemzeti kormánya,
mikor Mindszenty bíborosnak kiszolgáltatta a mikrofont, mint Virágh állítja?
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Nagy Imre kormánya kérte a prímás erkölcsi támogatását, és nem a bíboros
erőszakolta ki magának a mikrofont. Emlékezzünk csak egy kicsit vissza: az
egész ország sztrájkolt, a munka felvételéről csak lassan érkeztek a jelentések.
Több vidéki városban már Nagy Imrében sem bíztak, a kormány lemondását
követelték. Nagy Imre helyesen látta meg, hogy mindenkit mozgósítania kell a
mielőbbi konszolidáció érdekében. A prímás politikai józanságára mutatott, hogy
régi, talán elhalványult tekintélyét - utólag nézve, az egyházi érdekek kockáztatásával - a tőle világnézetileg távolálló Nagy Imre kormánya érdekében latba vetette, amikor a lassan megszokássá váló sztrájk beszüntetését sürgette:
„Belső helyzetünket azonban az is válságossá teszi, hogy . . . a munka, a termelés országosan megállt. Közvetlen éhínség fenyeget. Szabadságharcát egy
csontig lesoványodott nemzet vívta. Ezért a munkát; a termelést, a helyreállítási
feladatok elvégzését mindenütt azonnal fel kell venni, saját összességünk, nemzeti érdekünkben.”
A színlelést nem ismerő bíboros-érsek nem taktikai ravaszságból, hanem mély
meggyőződésből állt a nemzeti kormány programja mellé:
,,Mint a magyar katolikus egyház feje viszont kijelentem, hogy amint azt a
püspöki kar 1945-ben közös körlevélben kijelentette, hogy nem helyezkedünk
szembe a történelmi haladás igazolt irányával, sőt az egészséges fejlődést mindenben előmozdítjuk. Ha azt a magyar nép természetesnek találja, nagymúltú és
nagyértékű intézményeinkről gondoskodnunk kell.” Vegyük észre, hogy a bíboros ezzel a kijelentésével a tájékozatlanságból vagy rosszindulatból elterjesztett
rágalommal ellentétben éppen a forradalom „földet vissza nem adunk" jelszavát
hirdette. A püspöki kar ugyanis 1945°ben pontosan az idézett körlevélben adta
áldását az új birtokosokra, csak a végrehajtás módját bírálta. Pozitívum Virágh
Zoltán Mindszentyt bíráló szavaiban, hogy nem ismétli meg a rágalmat: ,,a prímás rádióbeszédében visszakövetelte az egyházi nagybirtokot”.
Elvi kiállását a nemzeti kormány programja mellett még szembetűnőbben bizonyítják a rádióbeszéd következő mondatai: ,, . . . jogállamban élünk, osztálynélküli társadalomban, demokratikus vívmányokat fejlesztünk, szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon alapján állunk, kizárólag
kultúrnacionalista szellemű nemzet és ország akarunk lenni. Ez akar lenni az
egész magyar nép.”
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(Az idézetekkel kapcsolatban l. ,,A magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében". Free Europe Press. 1957.)
Szomorú és érthetetlen, hogy ezekről a szempontokról Nagy Imre baráti körében ma már elfelejtkeznek. Talán még sem a magyar katolicizmus feje volt
„krónikusan tájékozatlan” a magyarországi viszonyokat illetően?

München

Boór János

A KÓRHÁZ LAKÓJA
Válasz a hozzászólásokra
Kende Péter azt fájlalja leginkább, hogy egy tépelődő, kétségbeesett Gimesnek állítottam emléket, ahelyett, hogy november 4-e után;tevékenységének szenteltem volna több figyelmet. Mi volt ez a tevékenység? Utóvédharc. Aki a csatavesztés utáni aktivitásnak más értelmet ad, torzít. Aki az utóvédharcra önként
vállalkozó cselekedeteit azzal magyarázza, hogy a hadi szerencse megfordulására
számított, és azért nem dobta el fegyverét, az a hősiesség rovására a számítást
helyezi előtérbe. Gimes és mindazok, akik november 4-e után a forradalom nevében felszólaltak, és cselekedtek (többen voltak, mint hinnők), ha reménytelenül is, de pozíciókat tartottak és forradalmi elveket hirdettek, hogy megnehezítsék az ellenfél hadmozdulatait. Többek közt azért is, hogy kétszázezer magyarnak ideje legyen külföldre menekülnie.
Szándékosan nyúltam sötét színekhez. A nappalokról beszámolhattak mások,
teljesebben és pontosabban. De senki sem állíthatja, hogy Magyarországon akkoriban az emberek elégedetten hajtották fejüket nyugovóra, és tettvágytól duzzadva, vidáman ébredtek. Gimes sem volt kivétel. Nem tehetek róla, ha a mártírt
nem a „daloló másnapok” perspektívájában látom, hanem a halál árnyékában. Az
pedig nem vidám dolog.
Sorra veszem Kende észrevételeit. ,,Gimest Rákosihoz semmilyen személyes
jellegű viszony nem fűzte.” Én Gimes apja és Rákosi fiatalkori ismeretségére
utaltam. Lehetséges, hogy voltak Gimes életének olyan mozzanatai, amelyeket
pártbeli barátainak nem, a pártonkívülieknek viszont elmondott?
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„Gimes nem a Szabad Nép párttaggyűlésén szólalt fel, hanem a Lapkiadó
Vállalatén”. Bizonyára Kendének van igaza, de a lényeg az, hogy kommunista
újságírók előtt beszélt, akiknek túlnyomó többsége borzadva hallgatta szavait.
„Igyekezett a pártlap hangját a változott körülményekhez szabni, de törekvése
nem járt eredménnyel.” Azt kellett volna írnom: „ez a törekvés eredménnyel járt,
de sem a Szabad Néppel, sem más újsággal nem lehetett befolyást gyakorolni az
eseményekre.” Két bekezdéssel később meg is magyarázom miért: mert a napilapokat elégették és mert az újságokban senki sem bízott.
,, Át akarták hozatni Nagy lmrét a Deák térre.” Ezért az állításért Kende is,
Kovács Imre is megró. Kende a szándékot vonja kétségbe, Kovács helyességét
vitatja. Ismerték-e azok, akikkel Gimes állandóan együtt volt ezt a szándékát,
nem tudom. Tény viszont, hogy Gimes 1956. november 3-án, délelőtt fél tíz
tájban a Parlamentben, Vásárhelyi Miklós akkori miniszterelnökségi sajtófőnök
előszobájában, előttem és még két pártonkívüli barátja előtt ezt mondta : ,,Át
akartuk hozni Nagy Imrét a főkapitányságra.” A többesszámot Kopácsyra vonatkoztattam. Indokait szószerint idézni nem tudom, csak ezekre a szavakra emlékszem:
„Ez így nem jó.” Nem volt jó, hogy Nagy Imre puszta jelenlétével mindent
fedezni volt kénytelen, ami a Parlamentben történt. Mindent, ami a Parlamentben elhelyezett mikrofonon keresztül elhangzott.
,,Telefonbeszélgetés Kádárral.” Valamelyik novemberi találkozásunkkor Gimes ezt mondta: .,Felhívtam telefonon Kádárt." Kérdésemre megismételte:
,,Igen telefonon beszéltem Kádárral.” Hogy nyilvánosan felszólalt, magam is
írtam.
Járt-e azelőtt kispolgári lakásban? Közömbös. Azt akartam ezzel mondani,
hogy polgár volt. Vajon milyen érzékenységet sértettem ezzel a mondattal?
Megjegyzem, hogy cikkem kéziratát hónapokkal a megjelenés előtt elküldtem
Gimes özvegyének. Nem kaptam rá választ. Ha választ kapok, olyan pontatlanságokat, mint Gimes édesanyja lakásának a kórházba helyezése, elkerülhettem
volna. Bár emiatt lelkiismeretfurdalást nem érzek.
Kovács Imre Gimes és a hozzá hasonló „kivételes kommunisták” értékelése
tekintetében fenntartással él. Én ezt a fenntartást megértem és minthogy nem
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lehet, de nem is szükséges ebben a kérdésben egységes véleményt kialakítani,
tudomásul veszem álláspontját.
Egy másik kérdésben viszont vitába kell szállnom Kovács Imrével. Szerinte
Nagy Imrének a munkástanácsok élére állítása a kommunista diktatúra konzerválását célozta volna. Ha ma erről a kérdésről beszélünk, nem az érdekes, volt-e
komoly szándék Nagy Irnre eltávolítására a Parlamentből, vagy a szándék mélyén
rejtőzött-e kísérlet a kommunista egypártrendszer (egy „enyhébb, elfogadhatóbb,
emberibb” vagy talán „nemzeti” kommunista egypártrendszer) megmentésére,
illetve Nagy Imre és a hozzátartozó „kivételes kommunisták” átmentésére, hanem az, hogy egy győztes forradalom után vissza kellett volna-e térni egy régebbi
sémához vagy pedig össze lehetett volna-e az új demokráciát a régi és a forradalom által létrehozott intézményekből gyúrni?
Amikor Gimesről írt megemlékezésemben a hangsúlyt a munkástanácsokra
helyeztem és a Parlament tevékenységéről elítélően nyilatkoztam, nem gondoltam arra, hogy a munkástanácsok, az események kedvező alakulása esetén helyettesíthették volna a demokrácia hagyományos intézményeit, hanem arra, hogy
abban a pillanatban a forradalom vezére helyes taktikát követett volna, ha a Parlament és az Akadémia utca ingoványáról a forradalmi bizottságok és munkástanácsok szilárd talajára menekül s onnan vezeti a forradalmat.
Nem szokatlan, ha forradalomban egy szűkebb csoport veszi kezébe az irányítást és igyekszik a rend helyreállításáról gondoskodni. Maléternek is ez lebeghetett szeme előtt, amikor kívül maradt a Parlamenten. Nem lehet azonban vitás,
hogy a helyzet konszolidálása után Nagy Imrének vissza kellett volna térnie a
miniszterelnökségre vagy egy más politikusnak kellett volna a kormány élére
állnia, amennyiben nem Nagy Imrét kívánja az ország többsége. Az országos
politika síkja a nemzetgyűlés, amely - ebben éppoly biztos vagyok, mint Kovács
lmre - szabad választások után, ha ilyenek tarthatók lettek volna, megfelelően
tudta volna feladatát ellátni. Felvetődik azonban a kérdés: a forradalom intézményeivel együtt vagy azok nélkül? Illetve: meg kellett volna szüntetni a munkástanácsokat ahhoz, hogy az egyéb képviseleti szervek megfelelően funkcionálhassanak, vagy sem? Aki erre a kérdésre azzal válaszol, hogy a munkástanácsok éléről
konzerválni lehetett volna a kommunista diktatúrát, azt az aggályt juttatja kifejezésre, hogy mindaz, ami 1947 után Magyarországon keletkezett, a kommunista
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fertőzés bélyegét viseli magán, tehát jogosult vele szemben a bizalmatlanság. A
forradalom tehát csak annyiban „magasztos”, amennyiben lehetővé teszi a régi
(Kovács Imre felfogásában az 1947 előtti, mások felfogásában a régebbi) sémához való visszatérést. Mindaz, amit a forradalom ezenkívül létrehozott, a kommunista diktatúra átmentésére irányuló kísérlet.
Ez a felfogás téves. Sehol sem alakultak kommunista többségű munkástanácsok, illetve forradalmi bizottságok. Ott sem, ahol november 4-e után választották vagy választották újra őket. Az ország lakosságának nagy része a forradalom nyújtotta lehetőséget demokratikus intézmények létesítésére használta fel.
Az eleven igény „a szabadság valósága és legfejlettebb technikái irányában”,
amelyről Bibó István ír (Magyarország helyzete és a világhelyzet. Harmadik út.
371. o.) a munkástanácsi vá1asztások során mutatkozott meg legjobban, illetve
ott mutatkozott meg kizárólag, mert egyéb képviseleti szervek választására nem
vo1t már idő. (Közbevetőleg: Kovács Imre a nemzet választott képviselőire hivatkozik. Feltételezzük, hogy az általa felsoroltakat és másokat a nemzet újra,
illetve megválasztotta volna, de ez mégis feltételezés marad. A munkástanácsok
ezzel szemben friss mandátummal rendelkeztek.) A munkástanácsok november
4-e után - mikor a nemzet választott képviselői közül, a külföldön tartózkodó
Kéthly Annán kívül csak Bibó István hallatta szavát - még egy ideig folytatni
tudták működésüket, és akadályozni tudták a Kádár féle új párt szervezkedését.
Szovjet felfogás szerint az állam béna, amíg nincs párt. Az állam hónapokig béna
volt. Ezalatt sikerült nyomokat eltörölni, sok ezer embernek külföldre menekülnie.
De miről van szó? Arról, hogy a koalíciós kormány tiszteletre méltó tabuja
mellé a munkástanács tiszteletre méltó tabuját állítsuk? Kovács Imre hozzászólása nyomán azonban elvi síkon is felmerül a kérdés: feltétlenül veszélyeztetik-e a
demokráciát olyan intézmények, amelyek egy népi demokráciában, forradalmi
átalakulás során vagy nélkül jöttek létre? Bibó Istvánnak a munkástanácsokról az
volt a véleménye, hogy ezek erősítették a demokráciát (id. mű. 369. o.) Bibó
véleményét azzal lehet kiegészíteni, hogy a demokráciát nemcsak a kommunista
reakció irányából lehet veszélyeztetni, hanem jobboldalról is. A veszély november
első napjaiban nem az volt, hogy azok, akik a diktatúra megdöntésében közreműködtek. és akiknek sikerült a porrá lett önkény helyébe működőképes demok370

ratikus intézményeket ültetni valamilyen téboly folytán visszaállítják azt, amit
elpusztítottak, hanem hogy a forradalom ellenforradalomba csaphat át és a baloldali önkényt jobboldali önkény váltja fel. A nemzet nagy írói is - amint erről
többek közt az Irodalmi Újság november 2-i száma tanúskodik - tartottak ettől a
veszélytől. A munkástanácsok jobban meg tudtak volna birkózni ezzel a veszélylyel, mint az akkor alakulóban lévő pártok. A pártok megalakulása után is segédkezet nyújtottak volna bármilyen irányból jövő diktatórikus törekvés elfojtására.
MÓCZÁR ZOTÁN felszólításának szívesen teszek eleget. Szószerint idézek
Mindszenty hercegprímás rádiószózatából:
1945-től egy vesztett és számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki
az itteni rendszer, amelynek örökösei most a megtagadás, megvetés, undor és
elítélés izzó bélyegét sütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot” . . .
,,A bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései feltárták, hogy a
törvényes felelősségrevonásoknak minden vonalon és pedig független és pártatlan
bíróság útján kell bekövetkezniök. Magánbosszúkat el kell kerülni és ki kell
küszöbölni. A bukott rendszer részesei és örökösei kü1ön is felelősséget viselnek
saját tevékenységükért, mulasztásért, késedelemért vagy helytelen intézkedésért
egyaránt. Leleplező vallomásukhoz nem kívánok egyetlen megállapítást sem
tenni, mert az országos munka felvételt és termelésfolytatást hátráltatná.”
. . . ,,A nemzethez intézett mostani szózatom más részletekre tudatosan nem
terjed ki, mert amit mondottam, világos és elég. De végezetül egy kérdés felvetése mégsem hagyható el: mit gondolnak a bukott rendszer örökösei? Ha az általuk
megbélyegzett elődeik valláserkölcsi alapon álltak volna, elkövették volna-e
mindazt, aminek következményei elől menekülni kényszerülnek ?” . . . (A magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében. Free Europe
Press, 342- 344 old.)
Nem könnyű e homályos mondatok valódi értelmét kibogozni. Kik a bukott
rendszer örökösei ? Az én értelmezésem szerint azok, akik a rendszer bukása
után kormányt alakítottak, vagyis Nagy Imre és kommunista társai. Mert hiszen
ők voltak azok, akik a „megtagadás, megvetés, undor és elítélés izzó bélyegét"
sütötték a megdöntött rendszer minden porcikájára. Erre utal az a mondat is,
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mely kifejezetten szembeállítja az elődöket a rendszer örököseivel. Ha az örökösök Nagy lmre és társai, nem tudom a szózat meg-megújuló fenyegetéseit másképp értelmezni, mint így: ,,Rákosival, Gerővel és a többiekkel nincs többé dolgunk, azok elmenekültek az országból. Ti azonban, itt maradt kommunisták, ne
gondoljátok, hogy elődeitek megbélyegzésével tisztára mostátok magatokat. Felelősségre lesztek vonva." Ez vonatkozott azokra, akik magatartásukkal kifejezést
tudtak adni annak, hogy elítélik a bukott rendszert. Fokozott felelősségrevonásra
kell következtetni azoknál, akiknek nem volt módjuk az undor stb. bélyegét a
bukott rendszer egyetlen porcikájára sem rásütniök. Ilyen volt a párttagság túlnyomó többsége. De Mindszenty ennél is tovább ment, mert a bukott rendszer
„részesei"-ről is beszélt. (Én szépítettem, amikor cikkemben csak a felelősöket
emlegettem.) Kik voltak az elmúlt rendszer részesei? Mindenki, aki kommunista
vezetés alá helyezte magát? Tehát a párttagokon kívül az állami vállalatok, gazdaságok dolgozói, a hadsereg, a szakszervezetek, a társadalmi egyesületek tagjai,
a Szabad Nép és a kommunista irányítás alatt álló egyéb sajtótermékek olvasói, a
kommunista állam iskoláinak tanszemélyzete és tanulói? Az volt a szózat célja,
hogy felébressze a kollektív bűntudatot? (Rákosi szerette fasiszta országnak nevezni Magyarországot. Lehet, hogy voltak olyanok, akik csak alkalomra vártak,
amikor majd kommunista bandaként kezelhetik a nemzetet?)
Lehetséges, hogy nem így kell értelmezni Mindszenty szavait. De baj ha lehet
őket így is értelmezni. Különösen baj, ha egy forradalom kellős közepén, reménykedés, bizonytalanság és félelem érzékeny légkörében hangzanak el olyan
pillanatban, amikor mindenki megnyugtatásra vár.
Ha Móczár Zo1tán azért von kérdőre, mert cikkem kifogásolt részét a hercegprímási méltóságra nézve sértésnek tartja, kijelentem, a hercegprímási méltóságon nem szándékoztam csorbát ejteni. De fenntartom állításomat, Mindszenty
beszédének hatása katasztrofális volt. Félpapi, emberi magatartását senki sem
kívánja bírálni. De végre is, aki az ország elsőzászlósúrának tekintette magát, és
1956 november 3-án szózatot intézett a nemzethez, melyben felelősségre vont,
és tennivalókat szabott meg, annak politikai magatartását vizsgálni kötelesség.
Mikor és hol lehet ezt tárgyilagosabban és higgadtabban megtenni, mint ma és a
világnak a magyar határtól nyugatra eső részén?
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BOÓR JÁNOS hozzászólásának elolvasása után felmerül bennem a kétség,
van-e értelme azokat, akik úgy látszik, tényleg hisznek Mindszenty fellépésének
helyességében, meggyőződésükben megingatni. Talán nincs sok jelentősége,
hogy a fakuló hazai emlékek közt némelyek valakit ilyen, mások viszont más
megvilágításban őriznek.
Van azonban a hozzászólásnak egy mondata, amelyet nem tudok meg jegyzés
nélkül hagyni. Azt írja Boór, hogy a hercegprímás a szabadságharcró1 vallott
elméletével nem provokálta jobban a Szovjetuniót, mint az egész felkelés, mert
annak egyik fő jelszava a „ruszkik haza" volt. Igaz, hogy ez volt az egyik fő jelszó.
Mert igaz, önkénytelen malíciát érzek ebből a megállapításból kicsendülni. Ez
van a mélyén: ,,A forradalmat Nagy Imre és kommunista barátai kezdeményezték. Mi lett belőle? Oroszellenes tüntetés. Ha az lett, a hercegprímásnak is joga
volt az oroszellenes jelszavakat felkapni, tekintet nélkül arra, hogy érvényt lehetett-e szerezni a 'ruszkik haza' kívánságnak vagy nem." Kétségtelen, hogy ennek
a kívánságnak csak a nyugati hatalmak gyors és nyomós támogatása segítségével
lehetett volna érvényt szerezni. Kapott a hercegprímás ilyen támogatásra ígéretet? Azoknak, akik az oroszok távozását az utcán követelték. nem lehet felróni,
hogy jelszavakat hangoztattak. Az ő szerepük a vágyak és sérelmek hangoztatása
volt. A politikusok és országos főméltóságok kötelessége lett volna, hogy a kívánságok közül a megvalósíthatókat magukévá tegyék, és a megvalósíthatatlanokat
elpuffanni engedjék. Volt a történelemben erre sok példa. Az 1830-as francia
forradalom republikánus volt és bonapartista. Kívánságai közt szerepelt a Rajna
balpartjának megszállása és Belgium egyesítése Franciaországgal. Mit kapott a
francia nép 1830-ban? Orleans királyt és külpolitikai passzivitást, mert azok,
akiket a forradalom az ország élére állított, nem vállalták a háború kockázatát.
Ezért, amint Guizot mondta, a forradalom által létrehozott változást a
,,legszűkebb határok közé kellett szorítani". Pedig Franciaország 1830-ban
nagyhatalom volt, Európa kormányai reszkettek a liberalizmus továbbterjedésétől. Magyarország nem volt nagyhatalom. A hercegprímás mégis úgy támogatta
a „tőle világnézetileg távolálló" Nagy Imrét, mintha Magyarország egymaga meg
tudott volna birkózni a Szovjetunióval. Nagy Imre drágán fizetett ezért és hasonló támogatásokért.

Luzern

Virágh Zoltán
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KI VOLT TOPA JÁNOS?
Sajnálom, hogy ellent kell mondanom Kovács Imre „Egy különös 'honfoglalás' . . ." című cikkében foglalt némely kitételének. A történelmi tények azonban
megkívánják a kiigazítást. A leglényegtelenebbnek tűnőkkel kezdem: Miklós
Béla 1. magyar Hadseregével szemben 1944 őszén nem egy szovjet hadsereg,
hanem a 4. Ukrán Front, azaz egy teljes hadseregcsoport (az 1. Gárda-, a 38. és a
18. lövész-Hadsereg valamint egy önálló légiflotta) állt harcban I. J. Petrov hadseregtábornok és nem Zsukov irányítása alatt.
G. K. Zsukov marsall, a sztálini Vörös Hadsereg egyik legkiválóbb hadvezére
ez időben Varsó térségében, mint az 1. Fehérorosz Front vezénylő tábornagya
hadseregei téli támadásának előkészületeivel volt elfoglalva. A 4. Ukrán Front
hadtápterületén, Galíciában valóban vagy 30 000 magyar hadifogoly várta sorsának elrendezését. Ezek a katonák azonban nem az 1943-as voronyezsi katasztrófa idején estek fogságba (azokat, már aki átélte a telet, rég keletre, az Uralon
túlra vitték!), hanem 1944 tavaszán és nyarán, a Kárpátok előterébe küldött 1.
magyar Hadsereg csatái és visszavonulása alkalmával. Hogy Moszkva őszintén
törekedett-e egy magyar ,,felszabadító hadsereg" felállítására (mint ahogy a lengyeleknek, a cseheknek, a románoknak már ez időben megvolt) erről egyszer
még külön írnunk kell. Mint ahogy Miklós Béláról, személyéről, elképzeléseiről
és cselekvési lehetőségeinek határáról is adósunk még a magyar történetírás.
Aztán nézzük Erdély kérdését. Vajon komolyan gondolták-e az oroszok,
hogy Magyarország Hitler elleni aktív hadbalépése esetén tekintettel lesznek
Erdély sorsának rendezésekor a magyar igényekre? A jelek ehhez eléggé biztatóak voltak.
Egy magasrangú magyar főtiszt, aki Miklós Bélával résztvett az 1944-es
moszkvai tárgyalásokon ezzel kapcsolatban azt közölte nemrég e levél írójával,
hogy személyes benyomása szerint az átállás sikere esetén Molotovék hajlottak
volna e megoldáshoz. Egyrészt, mivel a (szintén) nem szláv románoknál valamelyest jobban „szerették" a magyarokat - hisz Antonescu több hadsereggel három
esztendeig viselt totális háborút a Szovjetunió ellen. Másrészt, mivel tudták, ha
el akarnak érni valamit a magyaroknál, azért fizetniök is kell. Az ár, ez esetben
Észak-Erdély, vagy annak egy része, pedig megérte volna nekik, hogy egy sikeres
magyar átállás esetén Malinovszkij és Tolbuchin hadseregsoportjai a Kárpátoktól
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egyenest Bécs alá kerüljenek. E meggondolást támasztja alá az a tény is, hogy
miután a Vörös Hadsereg megszállta Erdélyt és kapcsolt részeit, a Magyarországhoz 1940-ben visszatért Észak-Erdélyt nem adta mindjárt vissza a román
királyságnak. Észak-Erdélyben a szovjet hatóságok román-magyar vegyes közigazgatást vezettek be, a Kolozsvárott székelő vegyes erdélyi román-magyar
kommunista kormánytestület irányítása alatt, amelyben azonban a demokratikus
pártok is hallathatták hangjukat.
Mindezt, csak mellékesen, ami különösképp írásra késztetett, az Kovács Imrének az 1944/45-ös magyar Ellenállási Mozgalom, illetve annak egyik mártírjával kapcsolatos állásfoglalása volt. Topa Jánosra gondolok, akiről Kovács Imre nem tudom, milyen alapon - azt állítja, hogy „Gestapó ügynök" volt, s úgy férkőzött be a magyar Ellenállási Mozgalomba. Tudom, Kovács Imre 1944 késő őszén
személyesen is összejött Topával, és azt is elismerem, hogy a partizán őrnagy (és
nem „ezredes", mint ahogy az oroszoktól hadikövetként Miklóshoz átküldött
Gyulai százados sem viselt ezredesi rendfokozatot) talán túlzott, mikor Budapest
külvárosaiban lévő 12 000 főnyi „hadseregéről" beszélt, de ennek ellenére állítom,
hogy Topa János jóhiszeműsége és a magyar katonai ellenállás ügyében kif ejtett
munkássága felöl nincs okunk kételkedni!
Ki is volt valójában Topa János, akit Nyugaton „Gestapó ügynöknek", odahaza, pártberkekben ,,szélhámosnak" és „kalandornak" tartanak ?
Ha majd egyszer sor kerül rá, hogy okmányok, kortanúk vallomásai nyomán,
,,a sine ira et studio" elv szem előtt tartásával valaki megírja a magyar Ellenállási
Mozgalom történetét, ott fontos helyet kell biztosítania e harminc éves, kispesti
munkásfiú működésének. Most röviden csak annyit: Topa János magyar kommunista volt. Magyar és kommunista. Ebben a sorrendben. Korán bekapcsolódott az illegális mozgalomba, sőt amikor a háború Magyarország és a Szovjetunió között kitört, átszökik a fronton és valahol „a nagy Földön" szabályos partizánkiképzést kap. Pénzes Géza és Fisch Emil igazolja. Topa a ceglédi szovjet
Hadseregcsoportparancsnokság (Malinovszkij) megbízásából, kész tervekkel jött
a magyar fővárosba. Kiss altábornaggyal, Nagy Jenővel, Tartsay Vilmossal azon
munkálkodnak, hogy Budapest önmagát szabadítsa fel a német és nyilas megszállás alól. Ha Topa 1944 novemberében nem is rendelkezett több ezer kiképzett partizán felett, adataink vannak rá, hogy 7-8000 ember hallgatott szavára.
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Topa elképzelései szerint e 7-8000 fő lett volna magja a többezres pesti partizán „hadosztálynak", akikkel egy kellő időben, jól megszervezett, rajtaütéssel
valóban sokat lehetett volna Budapesten elérni. 1944 november közepén már
minden elő volt készítve az akcióhoz. Az idő is, a fronthelyzet is kedvező volt. A
Vörös Hadsereg eléggé közel harcolt már a fővároshoz, hogy a felkelést az első
24 óra után támogassa, és mégis elég távol ahhoz, hogy a német parancsnokság
Budapesten frontcsapatait be ne vethesse. A Winkelmann SS-tábornok által
irányított városparancsnokság párezer, kiképzés és kiegészítés alatt lévő Wehrmacht és SS csapat (így a 22. SS-lovas ho. részei, a 4. SS-rendőr ezred pár zászlóalja, hadtápalakulatok stb.) felett rendelkezhetett, míg a magyar csapatok meg
bízhatósága erősen vita tárgyát képezte.
Az akció azonban nem került kivitelezésre. Nem kerülhetett, mert árulás folytán november 22-én este a nyilas Számonkérő Szék csendőrei tudomást szereznek az Ellenállási Mozgalom vezetőinek összejöveteléről, s lerohanják az összegyűlteket. Topa nincs közöttük, de másnap, illegális lakásán már várnak rá
Onódy Norbert csendőrei . . . Hiába kap pisztolyához, kiütik kezéből és foglyul
ejtik.
Sopronkőhidán, 1945 január elején kerül sor a hadbírósági tárgyalásra és az
ítéletre. Topa Jánost és Fisch Emilt a bíróság kötéláltali halálra ítéli, míg a többi
22 vádlott egy részét hosszú szabadságvesztésre, ötük ügyében (Stolte, Pomozi,
Békefi stb.) bizonyításkiegészítést rendel el, s ezzel megmenekültek a biztos haláltól.
Topa János magyar kommunistát és partizánőrnagyot Pest elestének napján,
1945. január 18-án végezték ki Sopronkőhidán. Ha odahaza pártja meg is tagadja, mi a Magyar Ellenállási Mozgalom többi mártírjával együtt őrizzük meg emlékét.

Bern

Gosztonyi Péter

KULTURÁLIS CSEREFORGALOM - DE KÖLCSÖNÖSSÉGI ALAPON!
Nem tudom, feltűnt-e az Új Látóhatár szerkesztőinek, hogy egyes hazai orgánumok - különösen azok, amelyeknek feladata közé tartozik az otthon és a
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külvilág közötti kapcsolatok ápolása, ezenkívül írószövetségi vezető emberek és
szerkesztők - újabban mily megértően és türelmesen kezelik a külföldi magyar
irodalom némely jelenségét. A változás örömmel töltene el engem, ha más tünetek nem tennének kétkedővé az új szemlélet őszinteségét illetően. Nyugatra utazó irodalmi funkcionáriusok előszeretettel keresnek kapcsolatot külföldön élő
magyar írókhoz, kritikusokhoz, újságírókhoz és úgy tesznek, mintha közeledésüket a magyar irodalom egységének szolgálata ihletné. Ám, ha arra kerül a sor,
hogy lássuk, hogyan is állunk egymással, nyomban kiderül, hogy a Budapestről
érkezett kultúrpolitikusok semmit sem tudnak ajánlani azért, amit kérnek. Irodalmi együttműködésről beszélnek, de az együttműködést úgy értelmezik, hogy a
külföldön élő magyar írók a hazai művek propagátorai legyenek és kéziratokat
küldjenek Budapestre. Ezt - mint hallottam - egyesek meg is tennék -, de csak a
kölcsönösség alapján. Ha Budapesten az illetékesek külföldi kontribúcióra vadásznak, engedjék meg, hogy hazai írók is dolgozhassanak külföldön megjelenő
magyar orgánumokba. Egy író barátomtól hallottam, hogy a budapesti írószövetség több vezető tagja járt már külföldön ilyen kéziratszerző körúton, de sikertelenül, mert arra viszont egyikük sem tudott ígéretet tenni, hogy a hazai írók büntetlenül és háborítatlanul küldhetnek kéziratot olyan nyugati magyar irodalmi
folyóiratokba, amelyek szívesen vennék a hazulról érkező kontribúciót.
Nyilván önök is jól tudják, milyen nagy példányszámban fogynak külföldön a
hazai irodalmi folyóiratok és könyvek. Magam is előfizetője és olvasója vagyok
nem egynek. Azt is tudom, hogy e folyóiratok irányítói és az otthoni kultúrpolitika intézői örömmel és megelégedéssel fogadják a mind jobban fokozódó érdeklődést.
Arról most nem is kívánok szólni, hogy ez a külföldre áramló folyóirat és
könyvtömeg milyen értékes valutához juttatja az országot, amit a külkereskedelmi szervek nyilván nem vetnek meg. Mégis, nem furcsa, hogy ez irodalmi csere
csak egyoldalú? Miért nem lehetne kölcsönössé tenni, és a külföldön megjelenő
irodalmi orgánumokat az országba beengedni? Miért ne juthatnának hozzá a
hazai írók és irodalombarát olvasók például az Új Látóhatárhoz vagy a külföldön
megjelent könyvekhez oly könnyen, mint amilyen könnyen én hozzájuthatok a
Kortárshoz, a Nagyvilághoz vagy az Új Íráshoz, de még a vidéki irodalmi lapokhoz is, nem szólva a hazai könyvpiac termékeiről. De nemcsak a nyugati magyar
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irodalomra gondolok. Mi a magyarázata annak, hogy a jugoszláv és a magyar
kormány közötti megjavult viszony ellenére a jugoszláviai magyar írók könyveinek nagyrésze még ma sem kapható Magyarországon. Egy barátom panaszkodott épp legutóbb, hogy Herceg János kitűnő regényét, az Ég és földet képtelen
volt megszerezni. Megvallom őszintén, én mindaddig bizalmatlan és kétkedő
leszek minden kísérlettel szemben, amely irodalmi egységet, a haza és a külvilág
közötti érintkezést csak úgy képzeli el, hogy mi ismerjük, vegyük, olvassuk és
szeressük a hazai irodalom alkotásait (ehhez egyébként sincs szükségünk a hazai
kultúrpolitikosok biztatására), de az otthoni olvasók továbbra is el legyenek zárva
mindattól, amit a külföldi magyar irodalom termel. Remélem, erről a kérdésről
az Új Látóhatár szerkesztői, munkatársai és olvasói is így vélekednek.

Rio de Janeiro

Kárász Péter

EGY IGAZI EMIGRÁNS ELBESZÉLÉS
Köszönetet szeretnék mondani a szerkesztőségnek, hogy az Új Látóhatár közölte Domahidy András Szitakötők című novelláját. A két Domahidy fivér írásait egyébként is nagyon szeretem. Domahidy Miklós színdarabjai is nagy élvezetet
nyújtottak, de most meg kell mondanom, hogy száműzetésem alatt rég nem olvastam elbeszélést (kivéve talán Cs. Szabó László római történetét, amelynek, ha
jól emlékszem, Pótvizsga volt a címe), amely ily érzékletesen, hűségesen és művészien adná vissza emigráns létünk problémáit, viszontagságait, kétségeit és
örömeit. Domahidy András kitűnő írói eszközökkel oldotta meg feladatát. Dicséret illeti az Új Látóhatárt, hogy ennek a műnek nyilvánosságot adott.

Koppenhága

Nagy Antal

HIBAIGAZÍTÁS
Lapunk előző számának 492. oldalán Kibédi Varga Áron „Idegen" e. versében
az utolsó bekezdés második sora helyesen így hangzik: Ridegen lobog az utca.
Ugyancsak előző számunkban Keszei István „Változatok a Földről" e. versében az 533. oldalon felülről a 3-ik sor helyesen Így hangzik: mártom kiszáradt
arcomat. A harmadik versszak utolsó sora pedig: Ne imbolyogjak reszketeg!
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ELŐFIZETŐINKHEZ
Folyóiratunk mostani számához számlát mellékeltünk mindazoknak az előfizetőinknek, akik 1964-re még nem küldték be az esedékes előfizetési díjat. Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk ezúton külön is kéri előfizetőinket, hogy az
előfizetést tekintsék valóban előfizetésnek, és lapunk rendszeres megjelenése és
tervezett továbbfejlesztése érdekében szíveskedjenek az esedékes összeget lehetőleg még az év elején beküldeni. Áldozatkészségükért fogadják előre is hálás köszönetünket.
Kiadóhivatalunk ezúton szeretné felhívni előfizetőink figyelmét arra is, hogy
esetleges lakásváltoztatásukat idejében közöljék kiadóhivatalunkkal vagy országos
terjesztőinkkel. Ezáltal nemcsak a kiadóhivatalt szabadítják meg sok fölösleges
munkától és hiábavaló kiadásoktól, hanem lehetővé teszik, hogy folyóiratunk
pontos időben megérkezzék címükre.
EGY ÖRVENDETES HÍR
Lapunk munkatársának, Cs. Szabó Lászlónak „Ország és Irodalom" címmel a
Nagy Imre Intézet ( Brüsszel ) kiadásában megjelent a régen várt tanulmánykötete. A 208 oldalas, szép kiállítású, famentes papírra nyomott mű négy nagy irodalmi és történelmi esszét tartalmaz. Az elsőt, ,,A magyar vers századai"-t olvasóink már ismerik folyóiratunkból. A tanulmányt a szerző e kötet részére most
háromszorosára bővítette. A második tanulmány „Koronatanú" címmel
Keresztury Dezső irodalomtörténeti jelentőségű, kitűnő művével, ,,A Magyar
Irodalom Képeskönyvé,”-vel foglalkozik. A harmadik „Torz magyar irodalomtörténet" címen Klanzczay-Szauder-Szabolcsi „Kis magyar irodalomtörténet"-ét
veszi alapos vizsgálat alá. A negyedik tanulmányban „Egy ország vérben áll"
címmel Czennerné Wilhelmb Gizella „Magyarország történetének képeskönyvé"-t ismertetve és bírálva, a szerző elmondja gondolatait a magyar történelemről.
Cs. Szabó László tanulmánykötete a nyugati magyar esszéirodalom egyik legjelentősebb alkotása, amelyet szerkesztőségiink minden magyarnak a figyelmébe
ajánl. A kötet megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában is, előfizetőinknek kedvezményesen 3 dollárnak megfelelő áron.
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AZ Ú] LÁTÓHATÁR ÚJ KÖNTÖSBEN
Folyóiratunk idei első száma új fejléccel és új tördelési formában jelent meg.
A címbetűket Fésűs László, Münchenben élő fiatal grafikus tervezte. Az új tördelési terv Molnár József munkája.
BIBÓ ISTVÁN
HARMADIK ÚT
Az ÚJ LÁTÓHATÁR előfizetőinek kedvezményesen 5 $
vagy ennek megf elelő összeg. Egészvászon kötésben 6 $.
SÁRKÖZI MÁTYÁS: Közel és távolban (novellák)
ÁRA: előfizetőinknek 8 DM
NAGY IMRE INTÉZET KIADVÁNYAI:
VINCENT SAVARIUS: ,.Minden kényszernélkül"
(A Rajk-per és háttere) Ára US $ 2.40.
MOLNÁR MIKLÓS - NAGY LÁSZLÓ: „Két világ között"
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1964.2
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI

Fenyő Miksa munkatársunk megnyerte a római újságírók egyesületének

nagydíját, a Premio Citta di Roma-t. A zsűri negyvenhárom pályázó közül egyhangúlag Fenyő Miksának ítélte az elsőséget. A pályázaton Rómáról szóló írásokkal kellett részt venni. Fenyő Miksa „Goethe Rómában” valamint az Új Látóhatár 1963. november-decemberi számában megjelent „Levélváltás Emile
Henriot=val” című írásával indult. A díjat április 21-én adják át Rómában Fenyő
Miksának.
Shakespeare négyszázadik születési fordulójának megünneplésére a stratfordi
Királyi Shakespeare Társulat tizenhat hetes világkörüli útra vitte két darabját;
egyik a Tévedések vígjátéka, másik a Lear király. Február 16. és június 6. közt
megfordulnak Prágában, Budapesten, Belgrádban, Bukarestben, Varsóban, Helsinkiben, Leningrádban, Moszkvában, Washingtonban, Bostonban, Torontóban
és New Yorkban. Négy napos budapesti szereplésük február 25-28-ra esett.
Leart abban a betanulásban játszták, amelyről munkatársunk, Cs. Szabó László
az Új Látóhatár 1963. 3-ik számában írt (A világrend költője). Ebből az alkalomból az Angol Rádió magyar nyelvű adása február 23-án közvetítette a tragédiáról szóló tanulmányt, másnap pedig a Tévedések vígjátékával foglalkozó írást,
amely mostani számunkban olvasható. A lengyel osztály a Shakespeare Társulat
varsói szereplésekor, március 6-án sugározta lengyelül a Tévedések vígjátékáról s
március 13-án a Lear királyról szóló tanulmányt.
Gömöri György munkatársunknak Hajnali úton címmel új verseskötete jelent
meg a londoni Poets' and Painters' Press cég kiadásában. – Ugyancsak a napokban hagyja el a nyomdát Kannás Alajosnak az Aurora Kiadó gondozásában megjelenő, új verseskötete Miért is félnél címmel. A kötetet Konok Tamás és Hetey
Katalin festőművész illusztrálta.
HIBAIGAZÍTÁS
Előző számunkba néhány sajnálatos sajtóhiba csúszott:
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Nyéki Lajos Útivázlatok c. versciklusában a 18. oldalon „Chamoix” helyett
„Chamonix” olvasandó. A 20. oldalon Menénius Agrippához c. vers 3. versszakának negyedik sora helyesen „bal kéz nem tudja, mit csinál a jobb,” és ugyanott
az 5. versszak második sora helyesen „karod karó lett, napról-napra fog y”.
Sztáray Zoltán „A hatodik karácsony” e. novellájában a 21. o. alulról a 14 sorában „betonpadlózat” helyett „betonpadlót”, a 23. o. felülről a 10. sorában „égbolt” helyett „utca” és a 24. o. alulról a 15. sorában „enyőágakat” helyet t „fenyőfákat” olvasandó.
Gosztonyi Péter levelében a 93. o. második hasáb 3. bekezdés utolsó és a 4.
bekezdés első sorában „7-8000” helyett „7-800” olvasandó.
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1964.3
MAGYAROK AUSZTRÁLIÁBAN
Örömmel olvastam az Új Látóhatárban, az idei első számban, Nagy Antal levelét Dániából, amelyben köszönetet mond a szerkesztőségnek, hogy közölte
Domahidy András „Szitakötők” című elbeszélését. Lám, még Koppenhágában is
felfigyeltek erre a kitűnően megírt munkára, elképzelhető tehát, hogy mi, Ausztráliában élő magyarok, milyen érdeklődéssel vettük a kezünkbe. Tudomásom
szerint Domahidy novellája az első sikeres kísérlet az Ausztráliába szorult harmincöt-negyvenezer magyar életének művészi eszközökkel, irodalmi színvonalon
való bemutatására. Kettős örömmel csatlakozom tehát Nagy Antal levelének
mondanivalójához.
A szemünk előtt alakuló, vajúdó új ausztrál társadalom telve van témával a jóhiszemű író számára: az ország rövid történelmében először most kerül szembe a
tömeges bevándorlás kérdésével. 1948-ig Ausztrália angolabb volt Angliánál, a
lakosság 98 százaléka brit, azaz angol, skót és walesi származású volt, bár talán a
katolikus, kelta írek nem örülnek neki, ha őket is a britek közé soroljuk. Mióta,
vagy tizenöt éve, a tömeges bevándorlás megindult, az egész ország gyökeresen,
és tegyük hozzá: javára, megváltozott és ma a kereken tizenegy millió lakosból
mintegy másfél millió európai születésű. Érdekes megfigyelni, hogy a törzsökös
ausztrál, ez az eléggé rideg és elzárkózó, az európai művelődés szintjétől még
némileg elmaradott nép, hogyan fogadja az országba érkező és lassan elkeveredő
európaiakat. Örménytől spanyolig és norvégtól máltaiig színte minden európai
népből érkeztek ide bevándorlók, bár a többséget három nép: a németek, olaszok
és hollandok alkotják. A kereken negyvenezer magyar még ebben a tarka sokaságban is eltűnő színfolt, amint ezt Domahidy elbeszélése is találóan érzékelteti.
A társadalom színte minden rétegében találunk itt magyarokat. Az Ausztrál
Tudományos Akadémiának is van magyar tagja, másrészt az ország bűnügyi
történetének első, és eddig egyetlen kidnapperje szintén magyarországi születésű.
(A kidnapper fogalma, hála Istennek, nehezen fordítható magyarra: talán a
gyermekrabló-zsaroló felel meg legjobban ennek a fogalomnak). Írónak, magyar
írónak itt igazán nem kell témahiányra panaszkodnia. A magyarok bevándorlása
nem is olyan újkeletű, mint gondolhatnánk. Dr. Kunz Egon, a sydney-i Mitchell
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könyvtár vezető munkatársa évek óta kutatja az úttörő magyar bevándorlók sorsát. Az ő munkája nyomán tudjuk, hogy az első magyar, Friedmann Izsák. 1832ben lépett partra Ausztráliában, és hogy azóta töretlen láncolatban érkeztek ide
magyarok. (V.ö. E. F. Kunz: Hungarians In Australia, egyetemi disszertáció,
kéziratban.) Az 1848-49-es forradalom után, az első ausztrál aranyláz idején,
mintegy 100-120 honvédtiszt járta meg az aranyföldeket, élükön a tragikus életű
Mednyánszky Caesar báróval, aki egy melbournei útonálló golyójától veszítette el
fél karját. Mednyánszky maga is leírta megrázó önéletírásában ezt a szomorú
kalandot, egyben értékes, bár, sajnos, igen rövid leírást adva az ausztrál anyaföldeken hányódó honvédekről. (Ennek az önéletrajznak a nyomán írta meg Sárközi György „Mint oldott kéve” című munkájában Mednyánszky valóban regénybe
illő életét.) Az 1949-50-es években, majd az 1956-os forradalom után ideérkezett magyarokról, az ő sorsukról pedig nemhogy elbeszélést vagy regényt, de
valósággal regénysorozatot lehetne írni.
Az ausztráliai magyarok egy részének kínzó problémáját – mely a Szitakötők
szereplőinek is központi kérdése – Márai Sándor már az első stációnál, a Bagnoli
behajózási tábor zűrzavarában is meglátta Szent Januáriusz csodatétele című
regényében.
A problémát, melyet gyökerében Márai 1956-ban meglátott, Domahidy fejti
ki teljes egészében. Elbeszélésének szabadon Márai és Bernáth Aurél után talán
ezt az alcímet lehetne adni: így éltünk a jószívű Ausztráliában ...
Tizenöt, illetve hét évi bujdosás után talán kezdünk túllenni a tájékozódás és
útkeresés első nehézségein, és elérkezett az ideje az irodalmi sommázásnak. Talán már megkísérelhetjük a felgyűlt élményanyag feldolgozását, elbeszélésekben
és kisregényekben. Domahidy munkája arra enged következtetni, hogy az ilyen
kísérlet nem teljesen reménytelen. Biztos vagyok benne, hogy az „Új Látóhatár”
mint a nyugati magyar irodalom központi folyóirata, ebben a munkában is az
írók segítségére siet, segít majd emigrációs novella-irodalmunk felvirágoztatásában.

Sydnes

384

Zsigmond Endre

MIÉRT HIÁNYZIK GOROVE ISTVÁN NEVE AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBÓL?
Szeretném felhívni a figyelmet egy érdekes összefüggésre Szabó Zoltán Emberség és reform című tanulmányában, amely az Új Látóhatár 1964. 1. számának
élén jelent meg. Akit érdekel, mi volt Madách egyik forrása Az ember tragédiája
londoni jelenetének, különösen a munkaviszonyokra többször is utaló 2 885 – 3
095 sorok írása közben, olvassa el figyelmesen a Gorove idézetet a 15. lapon.
Gorove István nevezetes útikönyve: Nyugat 1843-ban jelent meg s beválasztották
érte az Akadémiába – kell-e mondani, hogy a szerző hiányzik a hitvány Új Magyar Irodalmi Lexikonból? –, Madách 1859-60-ban írta a Tragédiát. Nem volt
személyes tapasztalata sem Angliáról, sem a munkások ottani életkörülményeiről.

London

Cs. Szabó László

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Polányi Károly és Benedek Károly, az Új Látóhatár munkatársi gárdájának
két kiváló tagja meghalt.
Polányi Károlyt, a jeles gazdaságtörténészt és társadalmi gondolkodót a magyar radikalizmus előfutárát és fáradhatatlan harcosát, a New York-i Columbia
egyetem nyugalmazott tanárát, több jelentős közgazdasági és társadalomtudományi munka szerzőjét 75 éves korában érte a halál. Alapítója és első elnöke volt
a Galilei Körnek, amelynek indulására és jelentőségére 1960 végén éppen az Új
Látóhatárban emlékezett vissza. Utolsó munkája a feleségével, Duczynska Ilonával együtt szerkesztett „Pen and Plough” című angol nyelvű magyar irodalmi
antológia volt. Polányi Károly életének utolsó szakaszát a Toronto melletti
Pickeringben élte le.
Benedek Károly, neves újságíró, Károlyi Mihály és Jászi Oszkár, a szabadelvűség és a polgári radikalizmus híve volt. Párizsból jövet útban volt Frankfurt
felé, amikor a vonaton rosszul lett, a koblenzi kórházba szállították, ahol nem
sokkal később meghalt. 75 évet élt. 1919 óta emigráns volt, a két háború közötti
időben nagy nyugati lapoknak dolgozott, a második világháború után Spanyolországban lakott, néhány évvel ezelőtt pedig Bécsben telepedett le.
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Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia ötödik találkozóján,
amelyet március 22-e és 29-e között Slagelsében (Dánia) rendeztek, az Új Látóhatár munkatársai közül Szabó Zoltán „Amit mi elviseltünk emberek” és Cs.
Szabó László „A világrend költője” (Shakespeare születésének 400 éves évfordulójára) címen tartott előadást.
Cs. Szabó László Hamletről szóló tanulmánya, melyet jelen számunk közöl,
1964. március 25.-én hangzott el szabad előadásként Helsingőr várában, ahová
Shakespeare a tragédiát helyezte. A március 28-án „Együttélés és szóértés - Egyoldalú és kétoldalú dialógus a hazával” címen megrendezett beszélgetésen Cs.
Szabó László és Szabó Zoltán bevezetőt tartott.
Fenyő Miksának április 21-én, Róma alapításának évfordulóján adta át a város polgármestere a Premio Citta di Roma-t, amelyet az Új Látóhatárban és az
Irodalmi Újságban közölt Rómáról szóló írásaival nyert meg. Ez alkalomból
Fenyő Miksát az olasz köztársaság elnöke, Antonio Segni is fogadta.
Szabó Zoltánnak 1963-ban a radevormwaldi evangéliumi ifjúsági konferencián Németh Lászlóról tartott előadása, valamint Cs. Szabó Lászlónak a tyrsili,
salzerbadi és dymchurchi magyar protestáns ifjúsági találkozásokra visszatekintő
írása nyomtatásban is megjelent a konferencia teljes anyagát felölelő, „Ádám, hol
vagy?” c. mutatós külsejű kiadványban.
A Hontalan írók PEN Központja – a nyugat-német PEN Központ közgyűlésével egy időben – május 8 és 10 között Nyugat-Berlinben értekezletet tartott.
Ugyanakkor nyílt meg – jelentős magyar anyaggal – az emigráns könyvkiállítás
is. A szenátus fogadást adott a német és a hontalan PEN tagok tiszteletére, akik
között jelen volt az Új Látóhatár felelős szerkesztője és kiadója, Borbándi Gyula
és Molnár József is.
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1964.4
LEVELEK
ELLENZÉK – KÜLFÖLDÖN
Kovács Imre „Position Paper on Hungary” c. munkája és a nyomában kerekedett vita élesen megmutatja emigráns társaink beállítottságát. Ha eltekintünk
azoktól az egyszerű kivándorlóktól, akik új hazájukban megtelepedve a régit elfelejtik, beilleszkednek, beolvadnak (mert, bár ezek számszerűleg többen vannak, a
magyarság számára sajnos elvesztek), a többieket két nagy kategóriába lehet sorolni.
1.Aki megáll abban a stádiumban, amelyben az ország elhagyásakor volt. A
37-ben kivándorolt zsidó vagy liberális, aki ma is fasisztának érzi Magyarországot; a 45-ös nyilas, aki ma is a hungarizmus terminológiájában gondolkozik;
vagy a törzstiszt, aki mai nyugdíjjárandóságát és rendfokozatát számítgatja; és
igen még az 56-os szabadságharcos is, aki ma is tankrobbantást és radikális akciót álmodik, mind ebbe a csoportba tartozik. Lehetnek egymás dühödt ellenfelei,
közös bennük az, hogy a fejlődéssel, amelyhez semmi közük, nem képesek lépést
tartani. Minden esetleges ügyködésük öreg gyerekek játékának szintjére degradálódik.
2.Aki lépést tart a fejlődéssel, a lehetőségekhez képest jól informált, előítéletektől mentesen igyekszik véleményt formálni a helyzetről. ítéleteiben, esetleg
akcióiban nem elvont ideálok, frázisok vagy pózok vezetik, hanem az a szempont, hogy a magyarságnak, az otthon élő tömegeknek mi jó, mi válik javára, az
adott körülmények között. Egyszóval: reálpolitikus.
A „Position Paper on Hungary"ról az a véleményem, hogy nem kapcsolódik
eléggé az otthoni realitáshoz. Emigrációnk legfontosabb feladata az lenne, hogy
az otthoni élet apró mozzanataihoz kapcsolódva. az otthoni nyelven beszélve,
lépésről-lépésre próbáljon meg javítani. És, hogy quasi híd legyen az otthoni
magyarság és a nyugat között.
Egy londoni építész irodában egymás mellett dolgozik a hivatalos kiküldetésben egy éves tanulmányúton ittlévő magyar építész és az 56-os emigráns. Az első
nem hűtlen a mai államvezetéshez és a második sem tagadja meg 56-os elveit.
Mégis megértik egymást. Nem dogmatikusak és nem bizalmatlanok egymással
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szemben. Vajon csak London nagy nemzetközi, mindent megtűrő, mindent
megengedő olvasztókemencéjében lehetséges ez?
Az otthoni, mai általános hangulatot legjobban kifejezi az a – ma nagyon elterjedt – szólás, hogy „ez van”. Nem kibírhatatlan, nem is a legjobb, de ez van.
Van egy bizonyos remény, hogy a körülményekhez képest a vezetőség megteszi,
amit lehet, a nép, a magyarság érdekében. Ebben kellene az emigrációnak is
bizonyos mértékben osztoznia és helyzeti energiáját kihasználva segíteni a dolgokon. Pótolni az otthon megengedhetetlen ellenzéket.
Ez Kovács Imre alapgondolata is. Erre mutat pompás hasonlata, hogy a föltétel nélküli megadás követelése a németek számára lehetetlenné tette a megadást.
A varsói paktumból való kilépés és a szabad választások követelése lehetetlenné
teszi az otthoni hivatalos körök számára, hogy az emigrációt meghallgassa. Kovács Imre már megközelíti azt a pontot, hogy írásainak otthon is lehessen hatása.
(Hogy nyugati hivatalos körökre van, azt nagyon remélem.)
Szeretném, ha még egy lépéssel tovább menne.

London

Szokolay Vajk

HUMANIZMUS VAGY HUMANITÁS?
Szabó Zoltán „Emberség és reform” című tanulmányában (Új Látóhatár,
1964. január) kijelenti, hogy „ami a reformkort illeti: ebben a humanizmusnak
nem volt észrevehető szerepe”. A továbbiakból kitűnik, hogy Szabó Zoltán itt a
szónak csak az irodalomra vonatkozó jelentéséről vett tudomást. A másik oldalon
viszont a humanistákat az emberi értékekkel törődő lényeknek írja le. Az emberi
értékekkel való törődés pedig a humanizmus egyik elfogadott értelmezése. Ezért
aztán furcsán hangzik, amikor a harmadik oldal vége felé úgy véli, hogy „a reformkor embereinek irányító motívumai között azonban a humanitásnak vagy a
filantrópiának, vagyis az emberségnek jelentékeny szerepe volt.” Fogalomzavar és
kontradikció ez. Az angol nyelvterületeken – s gyanítom, hogy a magyarokon is
– a humanizmus, emberség és humanitás szavak egyik értelmükben majdnem
szinonimák. A nyolcadik oldalon Szabó Zoltán is így használja e szavak egyikétmásikát.
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Abban is téved a szerző, hogy Voltaire „iróniája az emberi szellemnek azt a
hajlamát vette célba, amely az emberit kizárólag szellemiben keresi.” Pascal Voltaire által analizált gondolata nem más, mint a jól ismert, tradicionális meghatározás az emberről (a gondolkodó állat), elmélkedő tónusban, de mégis per genus
et differentiam kifejezve. A modern logika már tudja: a tradicionális logika tévedett abban a hiedelmében, hogy a definitio per genus et differentiam csalhatatlanul felfedi és lerögzíti a dolgok lényegét. Voltaire is átlátta e falládát. Szatírája
(az irónia mást jelent; itt helytelen lenne a használata) a definíció differentia
részének az érvénytelenségét és a tényekkel szembeni tarthatatlan és inkongruens
voltát állította pellengérre.

London

Gyurányi Endre

HIBAIGAZÍTÁS
Előző számunk 254. lapján Gosztonyi Péter „Az ÁVH és a magyar forradalom” c. cikkében felülről a 3. sorban 3000-3500 helyett 300-350 olvasandó.
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1964.5
EGY VONÁS SZÁLASI PORTRÉJÁHOZ
Az 1944-es események huszadik évfordulóján sokan emlékeznek vissza a háborús Magyarország utolsó hónapjaira.
Bethlen Pálnak az Új Látóhatárban megjelent visszaemlékezése Bethlen Istvánra arra indít engem, hogy emlékeimből én is elmondjak valamit.
Amire egészen pontosan emlékszem, az Szálasi Ferenc és társainak népbírósági pere. A per 1944. október 1-5-e és az azt követő napok tragédiájának megítéléséhez tartozik.
Én e perben, mint Gera József részére a budapesti ügyvédi kamara által kirendelt védő vettem részt. Színhely a budapesti zeneakadémia nagyterme. Heten
voltak vádlottak. A népbírósági tanács vezetője ugyanaz a dr. Jankó Péter volt,
aki a nyilasok hatalomra jutásakor a Pestvidéki Törvényszéken a hivatali esküt
olvasta. Később ebből az emberből lett a magyar Legfelsőbb Bíróság elnöke. Sok
halálos ítélet terhelte a lelkét. Ma is felderíthetetlen, tényleg önkezével vetett-e
véget életének, vagy már útjában állott Rákosinak. Budai lakásának konyhájában
a nyitott gázcsap mellett holtan találták.
A politikai ügyész tisztét dr. Nagy Vince látta el nagyon nagy mértéktartással
és emberséggel. A vád képviselője sokkal emberségesebb és tárgyilagosabb volt,
mint a tanácsvezető szakbíró. Nagy Vincének köszönhető, hogy a bűnvádi perrendtartást – ha nem is mindig – nagyjából betartották. A tárgyaláson megis sok
kifogásolnivaló akadt, ez Jankó Péter bűne volt.
Érdekes volt Veesenmayer kihallgatása. Nem emlékszem már pontosan, a bíró vagy Nagy Vince kérdezte-e: „Miképpen választották maguk ezt a fantaszta,
tehetségtelen és nem normális embert, és miért állították a hatalomra?”
Veesenmayer elgondolkozott, és egyenesen felelt: ,,Abban az időben egyetlen
épeszű és tisztességes ember nem akadt Magyarországon, aki Hitlernek rendelkezésére állt volna, mi is bolondnak és fantasztának tartottuk Szálasi Ferencet, de
valakire szükség volt.” Úgy tudom, ez a kijelentés nem került bele a tárgyalási
jegyzőkönyvbe. Az bizonyos, hogy azt a perben részt vevő védők nem láthatták.
Azt is tudom, hogy a tárgyaláson minden elhangzott szót magnetofonszalagra
vettek fel.
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Dr. Nagy Vincének volt köszönhető, hogy a védők a per alatt beszélhettek
védenceikkel. Az ő szobájuk a zeneakadémia legeldugottabb részén, az orgona
alatti pincefolyosó végén volt. A szoba teljesen ki volt párnázva, valamikor a fúvósok gyakoroltak ott. Védőbeszédem elmondása után tanácskozni akartam Gerával, mert elkészítettem részére a zárszó jogán elmondandó beszédét, meg akartam neki magyarázni, hogy semmi mást ne mondjon. Egyszerre csak egy védő
léphetett be a kis szobába – fogházőr kíséretében –, ahol a hét vádlott tartózkodott.
Gera József azonnal meglátott, és nem várta meg, míg megszólítom. Sietett
felém, és azt mondta: „Ügyvéd úr, a nemzetvezető kíván Önnel beszélni” – és
már vitt a sarokba, az ablak alatt ülő Szálasihoz. A helyzet furcsa volt. Nekem
vele soha semmi kapcsolatom nem volt. Kíváncsian vártam, mit akar nekem
mondani.
Szálasi nem állott fel, ezt nem is vártam. De kezet nyújtott. Elfogadtam, az
ítélkezés nem rám tartozott, erre az emberre bitófa várt. Szálasi szó szerint a
következőket mondotta:
„Ügyvéd úr, gratulálok, amit Ön mondott, az egyike a legszebb hazafias tetteknek. Ezért én Önnek a magyar érdemrend csillaggal járó keresztjét adományozom elismerésül.” Aztán a vádlottak egyikéhez, Szöllősy Jenőhöz fordult, aki
uralma idején miniszterelnök volt: „Jenő, a per befejezése után tedd meg a szokásos és szükséges intézkedéseket". Szöllősy Jenő, aki az első háborúban velem
együtt szolgált az 51-es honvédtüzér hadosztálynál, elsápadt, és nagyon szomorúan nézett rám. Olyan mozdulatot tett felém, mint aki azt akarja mutatni, hogy
társa nincs észnél, vagy félrebeszél. Egy pillanatig azt hittem, én bolondultam
meg, visszanéztem Szálasira, de ő már valamelyik vádlott társával beszélt. Látta-e
Szöllősy mozdulatát? Nem tudom, de én abban a pillanatban ráeszméltem
Veesenmayer már említett vallomására, és felmértem annak horderejét.

Genf

Dr. Kiss-Borlase Aladár

AZ ÚJ LATÓHATARRÓL
Nemrég érkeztem Magyarországról. Első dolgom volt, hogy az emigráns folyóiratokat, s az odahaza is nagy tekintélynek örvendő és igen keresett Új Látó391

határ példányait felkutassam. A Bécsben megjelenő Magyar Híradó szerkesztőségében rá is akadtam több teljes évfolyamra.
Hadd mondjam itt el, hogy az Új Látóhatár odahaza Magyarországon nagyon
keresett „cikk”. Az érdeklődés értelmiségi körökben olyan nagy iránta, hogy a
titokban kézről-kézre járó példányok sokszor már egészen elrongyolódva jutnak
el egyik-másik szerencsés olvasójukhoz. Ezért örültem, amikor Bécsben mindjárt
több teljes évfolyamhoz jutottam hozzá. Most már teljesebb kép alakult ki bennem a folyóiratot illetően, mint odahaza a ritkán elért egy-egy példány olvasásakor. Igényem is és hiányérzetem is határozottabb formát ölthetett az Új Látóhatárt illetően. A továbbiakban erről szeretnék szólni.
Az Új Látóhatár igen jelentős munkát végez a külföldre szakadt gondolkozó
és az irodalom, politika s egyáltalán az egyetemes kultúra iránt érdeklődő magyarok körében. Ez a munka szerencsésen szélesedik ki a Magyarországra eljutó
példányokkal. Éppen ezért az Új Látóhatár, felfogásom szerint abba a fejlődési
szakaszába érkezett, amikor az egész külföldre szakadt magyarság szellemi, kulturális központjává kell válnia. Ugyanakkor vállalkoznia kell arra is, hogy Kelet és
Nyugat szellemi egymásra találását elősegítse.
Mind a két oldalon, Nyugaton is, Keleten is érlelődik a vágy, hogy elhalványuljanak a két tábor embermillióit erőszakkal szétválasztó szellemi és fizikai
ellentétek, határok. Békés fejlődés, testvéri egymásra találás után sóvárog az emberiség. S ez a vágy különösen Európában erős. Nyugaton próbálgatja szárnyait
az „Egyesült Európa” gondolatának galambfiókája. Ezt a „szárnypróbálgatást”
élénk érdeklődéssel, aggódó gonddal figyelik Kelet-Európában is. A keleteurópai népek emberi jogaik, teljes szabadságuk biztosítását remélik az európai
elrendeződéstől, s maguk is örömmel lépnének az „Egyesült Európa” keretében
az európai népek testvéri közösségébe. Jól tudják Kelet-Európa s így a magyar
nép gondolkodói is, hogy hosszú utat kell még megtenni világnézeti és társadalmi fejlődés útján, amíg a „keleti” és a „nyugati” felfogások szintézise kikristályosodik. Ez – akarva, akaratlan – az ún. „ harmadik út” társadalmi elrendezkedését
jelenti majd.
Az Új Látóhatárnak éppen ezért mind nagyobb teret kellene szentelnie arra,
hogy megszólaltassa e kérdésben Nyugat és Kelet gondolkodóit, íróit, politikusa-
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it, államférfiait, elősegítve ezáltal a „frontok” tisztulását, és az elképzelések egymáshoz való közeledését.
E feladatkörön belül lehelőséget kellene teremteni arra is, hogy a folyóirat hasábjain kifejthessék egy-egy irodalmi, politikai vagy világnézeti kérdésben elfoglalt álláspontjukat az odahaza maradt írók és politikusok is, és e területen egészséges vita segíthesse elő az egymásra találást.
Ahhoz viszont, hogy az Új Látóhatár a külföldre szakadt magyarok kulturális
központjává válhassék, nagyobb teret kellene szentelnie a külföldön élő magyarok tevékenységének ismertetésére. Ez a folyóirat köré vonzaná azokat is, akiknek kulturális érdeklődése ma még nem olyan magas szintű, hogy az Új Látóhatár minden cikkét, tanulmányát élvezettel olvashatnák. De forgatva a lapot, belebele olvasnának azokba is, s ezáltal nagymértékben megnövekedne a folyóirat
nevelő, „iskolán kívüli” népművelő szerepe. Ezeknek a feladatoknak sikeres megoldásához bővíteni kellene a folyóirat terjedelmét, és sűríteni megjelenését. (Legalább havonként!) Jól tudom, hogy ez elsősorban anyagi kérdés. úgy vélem azonban, élünk – sajnos – ahhoz elég sokan hazánkon kívül, hogy eltarthassunk egy
ilyen nemes feladatot betöltő folyóiratot.

Bécs, 1964. június.

Varga Sándor

MEGJEGYZÉSEK AZ „ELLENZÉK – KÜLFÖLDÖN” CÍMŰ LEVÉLHEZ
Mint az Új Lát6határ régi előfizetője érdeklődéssel olvastam Szokolay Vajk
ötvenhatos sorstársam levelét, amelyben Kovács Imre cikkéhez fűzött észrevételeket, és amely „Ellenzék – külföldön” címmel jelent meg az Új Látóhatár júliusaugusztusi számában. Lehet, hogy vannak olyan ötvenhatosok, akik – Szokolay
Vajk terminológiáját használva – tankrobbantásról és „radikális akciók”-ról álmodoznak, én azonban mindez ideig nem találkoztam velük. 1964. július elején
azonban találkoztam Washingtonban a Magyar Szabadságharcos Világszövetség
71 delegátusával – Amerikából, Európából, Dél-Amerikából és Dél-Afrikából –,
akik – ugyancsak Szokolay terminológiáját használva – a lehetőségekhez képest
jól informáltak voltak, és előítélettől mentesen igyekeztek véleményt formálni a
helyzetről. ,,Radikalizmusuk” mindössze odáig terjedt, hogy újra elkötelezték
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magukat Ötvenhat minden követelése és célkitűzése mellett s kívánták az Egyesült Nemzetek Magyarországot érintő jogerős határozatainak végrehajtását. Ezt
Szokolay Vajk bajosan kifogásolhatja, s aligha hiszem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét „radikális”-nak lehetne nyilvánítani.
Szokolay Vajk, nagyon helyesen, azt kívánja, hogy az emigrációnak az otthon
megengedhetetlen ellenzék szerepét kell betöltenie, ha viszont a „Position Paper”
javaslatainál is tovább akar menni egy lépéssel, meg kellene magyaráznia, mit ért
„ellenzék” alatt? Vajon egy minden törvényes és erkölcsi alapot nélkülöző rezsim
külföldön élő támogatóivá kellene változnunk az „ez van” nagyon is kétséges
értékű filozófiája alapján? Vajon az emigrációs ellenzéknek, mint minden ellenzéknek, nem joga és elemi kötelessége-e, hogy mutasson rá a hibákra, ostorozza
a törvénytelenségeket és fenntartsa azokat az elveket, melyek 56 szabadságharcában kikristályosodtak?
Otthon sok minden megváltozott, csak a lényeg nem, s ameddig lényeges változásra nem kerül sor, az emigráció éppen úgy harcol a mai „ez van” ellen, mint
ahogy Ötvenhatban is egy másik „ez van” ellen vettük fel a küzdelmet.

South Orange. N. J. USA.

Dr. Pogány András

A „VÉRES CSÜTÖRTÖK"
Gosztonyi Péter „Az ÁVH és a magyar forradalom” című tanulmánya II. részének (Új Látóhatár 1964/3. szám) egyik lábjegyzetében hivatkozás történik a
szerzővel közölt szóbeli visszaemlékezésemre. Ebbe félreértés vagy tévedés folytán hiba csúszott.
Ami a parlament előtti vérengzést illeti: jóllehet nehezen tudom megítélni
egy mozgásban lévő, alaktalan tömeg létszámát, becslésem szerint a parlament
elé vonulók száma nem tehette ki a százezret, legfeljebb annak tizedrészét. A
tömeg, a nemzeti színű zászlókkal feldíszített szovjet harckocsikkal, útban a parlament felé néhány percig rokonszenvtüntetést rendezett a Szabadság téren az
amerikai követség épülete előtt. Csak aztán folytatta útját az Országházhoz.
A földművelésügyi minisztérium és a környező épületek tetejéről leadott géppuskasorozatokat egy lövés előzte meg, amely a parlament védelmére kirendelt
szovjet páncélosok barátságos viselkedésű parancsnokát találta, aki – nyilván
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kapott parancsával ellentétben – nem volt hajlandó a fegyvertelenül tüntető tömegre lövetni.

Köln

Rédey Gábor

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Új Látóhatár munkatársai az idén is szerepeltek a két legismertebb európai magyar tanulmányi hét előadói között.
A nyugat-németországi Marienbergben július 4 és 12 között tartották a negyedik németországi magyar főiskolai hetet. A főiskolai héten „A magyar szellem
útjai” címen irodalmi, történeti és természettudományi előadások hangzottak el.
Munkatársaink közül Szabó Zoltán a magyar író és a kor viszonyáról, Jászai Géza a mai magyar képzőművészetről, Borbándi Gyula pedig a kelet-európai országok irodalmi közállapotairól beszélt. A főiskolai hét végén tartott magyar történész-találkozót Bogyay Tamás munkatársunk készítette elő.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember első hetében rendezte hagyományos nyári tanulmányi hetét, amelynek központi kérdése: „komformizmus –
antikomformizmus” volt. Folyóiratunk munkatársai közül Bogyay Tamás, Hanák Tibor, Márton László és Nyéki Lajos tartott előadást.
A Mikes Kelemen Kör tavalyi konferenciájának teljes anyaga – néhány más
előadással kiegészítve – „Eszmék nyomában” címen a közeljövőben megjelenik
könyv alakban.
Domahidy Miklós „Tizenhat zár” című regénye megjelent németül a bécsi
Zsolnay Verlag gondozásában. A regényből az Új Látóhatár a tavalyi szeptember-októberi számban hosszabb részletet közölt. Domahidy új művének német
változata élénk érdeklődést keltett a szeptember közepén rendezett frankfurti
nemzetközi könyvvásáron, amelyen a külföldön élő magyar szerzők új munkái
közül többek között Márai Sándor „Der Wind kommt von Westen” címen megjelent amerikai útirajzait (Langen-Müller Verlag) és Vincent Savarius (Szász
Béla) „Minden kényszer nélkül” című könyvének német kiadását is bemutatták.
Az Új Látóhatár előző számában bemutattunk egy részletet Gombos Gyulának Szabó Dezsőről szóló, nyomás alatt lévő új könyvéből.
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Gombos Gyula műve – amelynek terjedelme körülbelül háromszáz oldal –
hamarosan megjelenik a müncheni Auróra Könyvkiadó gondozásában.
Ez év június 10-én volt 85 éve, hogy Szabó Dezső született, és január 13-án
lesz 20 éve, hogy az ostrom napjait élő és romokban heverő szeretett városában,
Budapesten meghalt.
Az Új Látóhatár január-februári számában újabb részletet közöl Gombos
Gyula könyvéből: azt, amelyben a szerző leírja Szabó Dezső utolsó napjait és
halálának körülményeit.
És miután az előbb évfordulókról volt szó, említést érdemel, hogy Szabó Dezső 1899. augusztusában, tehát 65 évvel ezelőtt érkezett Kolozsvárról Budapestre. A főváros – mint Gombos Gyula írja – nagyon a szívéhez nőtt és Kolozsvár
után minden magyar város közt a legjobban szerette. Végül a negyedik évforduló:
negyvenötéves az Elsodort falu, Szabó Dezső leghíresebb regénye. 1919-ben
jelent meg.
Gombos Gyula végigkíséri könyvében a jeles magyar író egész pályafutását,
munkásságát és küzdelmét. Szabó Dezső életét és működését azonban nem elszigetelten tárgyalja, hanem megfestve köré a kort és azt a magyar valóságot is,
amelynek Szabó Dezsőnél alig volt jobb ismerője.
A stockholmi Magyar Intézet kiadásában megjelent Thinsz Géza munkatársunk „A jó hatványain” című új verseskötete. A kötet – amelyhez Buvári Gyula
készített illusztrációkat – megrendelhető a szerzőnél: Sockerbruksgrand 18/IV.
Stockholm. Ara: 10 svéd korona.
Szerkesztőségünk és Kiadóhivatalunk október 5-től 25-ig – az évi szabadság
miatt – zárva lesz. Arra kérjük olvasóinkat és barátainkat, hogy esetleges látogatásukat vagy levelüket halasszák el október 25 utánra.
Kiadóhivatalunk felkéri hátralékos előfizetőinket, hogy szíveskedjenek az előfizetési díjat minden további felszólítás nélkül, e számunk átvétele után a lehető
legrövidebb időn belül beküldeni. Csak így tudjuk biztosítani az Új Látóhatár
folyamatos és pontos megjelenését.
Kérjük továbbá előfizetőinket, ne felejtsék el új címüket bejelenteni, ha lakást
változtatnak. A posta gyakran hoz vissza példányokat, mert a címzett elköltözött
és új címét nem közölte. Az is előfordul, hogy előfizetőink sürgetik folyóiratunkat, holott régen megkapták volna, ha nem felejtik el a változást bejelenteni.
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HIBAIGAZÍTÁS
Nyéki Lajos „Gömöri György versei” c. cikkében, az Új Látóhatár 1964. május-júniusi számában a 283-ik oldalon felülről a 7-ik sor nyomdahiba következtében kimaradt. A második bekezdés első mondata, tehát helyesen így hangzik:
A mindannyiunk közös élménye után nem meglepő, hogy Gömöri a mindenfajta ideológiától irtózó csömör szószólójává válik („Ideológiák dicsérete”: a cím
itt is ellenkező előjellel értendő).
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1964.6
KI A SZERZŐ?
Avagy csak a gazdag embernek kölcsönzünk
Batsányi, akiről minden iskolás gyerek tud, mutatta be a gallus népnek a magyar múzsát, vagy az árnyak világából általam előrángatott Besse János Károly,
alias Bérony? Pálinkás László mélyenszántó cikkében (Új Látóhatár 1964. szeptember-október)) ezt a problémát sok oldalról világítja meg, de egy döntő kérdést
nem tesz fel: miért kellett volna Batsányinak álnevet használnia? Az irodalomtörténet igazán a legártatlanabb téma és az itt-ott felbukkanó, az Osztrák Házat
tömjénező apophtegmák nem árthattak senkinek. Talán csak azért titkolta nevét,
hogy önmagáról nyilatkozhassék? De annál a pár dicsérő sornál, amelyeken az
olvasó szeme – figyelni kellett a szanszkrit vagy a kínai kultúrát ismertető dolgozatokra is – könnyen átsiklott, többet ért volna a Mercure szerkesztőségének
bekonferálása, amely például Besséről is minden szépet és jót elmondott.
Kérdezni kell azt is, hogyha Batsányi már nem akarta saját nevét odaadni, miért választott olyat, amelyet Besse már müncheni kémjelentései, tehát 1800 óta
használt. Nem került volna nagy fáradságba fabrikálni egy sokkal hangzatosabbat, és amelyet nem „foglalt le” egy bizony meglehetősen kétes egzisztenciájú
úriember.
És Besse miért vállalkozott volna a strohman szerepére? Pénzért? Az emigráns Batsányinak telt ilyen célra? Ne feledjük, hogy Besse íróember volt, írói
ambíció fűtötte. Ő szerkesztette egy francia gyarmat hivatalos közlönyét, amelyben megjelentek írásai is. Kaukázusi útleírása érdekes, élvezetes olvasmány. Pálinkás felhozza, hogy még én sem tudtam felkutatni a Mercure említette fordítói
tevékenység nyomait. A tény sajnálatos, de nagyon lehetséges, hogy egy nálam
szerencsésebb valaki rátalál majd ezekre a kulimunkákra is.
A folyóirat nemcsak irodalmunk viszontagságos történelméről számolt be; híreket, hírecskéket is közölt a távoli Pannóniából: ez vagy az a könyv megjelent,
ez a főtisztelendő úr bölcsen prédikált, az a gróf úr szarvasmarháival oklevelet
nyert. Batsányi hogyan értesült volna ezekről a világrengető eseményekről? De
Besse járatos volt, hátsó ajtón keresztül, az osztrák nagykövetségre, ott informálódhatott.
398

De ne hallgassuk el, hogy Besse szerzősége ellen szólna a Mercure közölte
cikk egyik fejezetével megegyező néhány mondat Batsányi keze írásával, amelyeket Keresztúry és Tarnay, az író műveinek jeles kiadói, publikáltak.
Egy nagy ember keze írása respectust igényel. De vajon olyan perdöntő jelentőségű-e, mint egy közjegyzőileg hitelesített, és főként datált okirat?
Álljon itt szerénytelenül egy argumentum ad hominem: nem is olyan régen,
odahaza, egy bibliográfia III. kötete névtelenül látott napvilágot. Gyengém lévén
a história, néhány szakaszt kijegyeztem. Ha mármost egy eljövendő évezred
Keresztúryja illőnek vélve, hogy annak a Baumgarten Sándornak a munkáit végre
is összegyűjtsék és (a legfinomabb japán papírosra nyomtatva) kiadják, rátalál
összefirkált lapjaimra, meg fogja állapítani, hogy a szóban forgó kötet szerzője
Baumgarten és véleményét alátámasztja azzal, hogy nevezett máskor is dolgozott
ezen a téren, így doktori disszertációja egy barokk bibliográfiát ismertet és elemez. (Marucelli és Magyarország, 1938.)
A művészettörténetben gyakran találkozunk párhuzamos problémával: néhány odavetett ceruzavonás lehet a művész első elképzelése majdani alkotásáról,
de lehet idegen személy emlékezetének szánt vázlata a már elkészült műről.
Hogy tehát Batsányi sorai nem utólagos házi használatra szóltak, hogy ő nem
fordított a már megjelent Besse cikkből, ehhez még egyet s mást kellene bizonyítani.
Például francia tudását. Állítólag megpróbálkozott ezen a nyelven verseket írni. De agyoncsépelt formákkal, agyonhasznált rímekkel játszani nem nehéz. Más
izmot kíván egy 40 vagy 50 oldalra terjedő tanulmány. (Mert a Mercure cikkei
franciául íródtak, ha eredetileg magyarul születtek volna, a hungarizmusok kiütköznének.) De Besse már egy fél emberöltőn át francia földön élt és kereste meg,
tisztességesen vagy kevésbé tisztességesen, de francia tollal, kenyerét.
Még egy körülmény is magyarázatra szorul. A beígért folytatás ellenére a közlemények sora 1814-ben megszakadt. Nos, Besse ebben az esztendőben tanácsosnak látta búcsút mondani a Szajna-partnak. De Batsányi 1816-ig, elfogatásáig, Párizsban maradt. Amikor magyar bakák csapták a szelet a boulevard
szépjeinek – e jeleneteket ábrázoló egykorú francia színes metszet hajdanában
szobám falát díszítette. Remélem, hogy múzeumba került! –, a szerkesztőség
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előzékeny gesztusaként a győztesek irányában szívesen közölt volna további fejezeteket.
Végül említsük meg, hogy Tardy Lajos kitűnő biográfiájában idézi Besse önéletrajzából azt a kijelentést, hogy ő a cikksorozat szerzője. Ez a kijelentés megismétlődik Kaukázusi útleírásában is. E mű megjelenésekor még éltek sokan a
Mercure munkatársai közül, még élt Batsányi; cáfolhattak volna.
Mindezek után pedig szívesen megengedjük, hogy Batsányi szolgált Bessének
adatokkal, kritikával, néhány strófával. Jó cselekedetek, amelyek azonban nem
jogosítanak fel minket, hogy őt „munkatársnak” tekintsük. Sok barátom segített
munkáimban: megelégedtek köszönetemmel – (és hány embernek segítettem
én!)

Párizs

Baumgarten Sándor

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Nagy Ferenc volt miniszterelnök Mikolajczik volt lengyel miniszterelnök
utódaként – az emigráns parasztpártok nemzetközi szervezete, a Nemzetközi
Parasztunió elnöke lett.
Kovács Imre a New Brunswickben (New Jersey) működő Rutgers Egyetemen
a mai magyarországi politikai, társadalmi és gazdasági problémákról ad elő.
*
Juhász Vilmos a New York-i Columbia Egyetemen az újabbkori magyar irodalomról tart előadásokat.
*
Gosztonyi Péternek az Új Látóhatárban Maléter Pálról írott tanulmányát
német nyelven közölte az Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift. Egy
osztrák katonai folyóirat, az Österreichische Militarzeitschrift 1964. novemberi
számában munkatársunknak „Der Krieg in Ungarn 1944/45” című tanulmánya
olvasható.
*
Folyóiratunk svájci megbízottja, Ágoston István közgazdász terjedelmes és
gazdagon dokumentált könyvet írt a KGST elveiről és gyakorlatáról. A könyv –
amely „Le Marché Commun Communiste” címen franciául jelent meg – Ágos400

ton István doktori disszertációja. Nyugaton ez az első nagyobb szabású munka,
amely a kommunista közös piacról és a KGST eddigi működéséről megjelent.
Az értékes, jeles közgazdasági szakmunkát a genfi Librairie Droz és a párizsi
Librairie Minard közösen adta ki.
*
Szirmai Károly – „Sehol” Című karcolatunk szerzője – Új-Verbászon él, a
délvidéki magyar írók idősebb nemzedékéhez tartozik. Szenteleky Kornál halála
után egy ideig a „Kalangya” című folyóiratot szerkesztette. „Örvény” című regényét 1963. júliusi-augusztusi számában ismertette az Új Látóhatár.
*
Borbándi Gyula november 7-én Hamburgban „Az 1956-os magyar népfelkelés és hatása az ország mai politikájára” címen német nyelvű előadást tartott. –
,,Bibó István: a magyar politikai bölcselő” című tanulmányát a New Yorkban
megjelenő East Europe című folyóirat 1964. októberi számában közölte.
*
A mainzi német-magyar kultúrkör által a rajn-parti Kaub-ban 1964. nov. 2023-án rendezett tanulmányi konferencián az Új Látóhatár szerzői közül Gosztonyi Péter „Magyarország történelmi szerepe a mohácsi vész után”, Borbándi
Gyula pedig „A modern európai irodalom Magyarországon” címen tartott német
nyelvű előadást. A tanulmányi konferencia színhelye Gutenfels vára volt.
*
Fenyő Miksa önéletrajzát folyamatosan közli az Új Látóhatár. A második
rész „Mélykút, a világ közepe” címen következő számunkban jelenik meg.
Ugyancsak a következő számban közöljük Cs. Szabó László „Három festő” című
nagyszabású esszéjét.
*
Bogyay Tamás – az Új Látóhatár előző számában közölt hírünkkel kapcsolatban – annak megállapítását kérte, hogy az általa előkészített nyári marienbergi
magyar történész találkozót a Müncheni Magyar Intézet rendezte.
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1965.1
HIBAIGAZÍTÁS
Gömöri György lengyel könyvszemléjében (Új Látóhatár, 1964. novemberdecemberi szám) Marek Hlasko regényhősének neve helyesen Abakarov és nem
Abrakov.
Az Új Látóhatár 1964. szeptember-októberi számának 393. oldalán Vitéz
György „ Tavaszi tárlat” c. versében a második bekezdés utolsó sora helyesen így
hangzik: – (Nekem a jó tetszett, vicsori mosolyával.) – A 394. oldalon „Két
nyugtalan vers” c. költemény utolsó sora helyesen: városokra rózsaszín eső kezd
szitálni. (Vér?)
LEVELEK
A NEMISÉG ÉS AZ EREDETI BŰN
Fenyő Miksa önéletrajzának első oldalai finom és érdekes irodalmi csemegét
ígérnek, a gyanútlan olvasó azonban hirtelen a következő megállapításra bukkan:
„... az ótestamentumnak legmélyebb mítosza isteni paranccsal tiltja az első
emberpár nemi érintkezését, s mikor ez ellen vétenek, súlyos büntetéssel az egész
emberiséget sújtja”. (Új Látóhatár, 1964. 486. 1.)
A szerző általában megadja a vonatkozó referenciákat, vagy pontosan idéz,
legalábbis Ezra Pound, Nietzsche, Valéry, Rousseau, Tóth Árpád stb. esetében.
De azt elhallgatja, honnan veszi a fent említett ,,mítosz”-t. Vajon miért ez a
hallgatás? Talán azért, mert Fenyő Miksa az utolsó 87 évben nem olvasta újra a
Mózes nevű ókori zsidó fedőneve alatt összekompilált Genezis című írásművét?
Ennek a harmadik fejezete tárgyalja a szóban forgó eseményeket, de a nemi
érintkezés tilalmát nem említi. Tehát valóban mítosszal van dolgunk: az ún.
„művelt nagyközönség” körében elterjedt mítosszal, amely szerint az ,,eredeti
bűn” nemi bűn volt, pontosabban a nemiség maga. Hogy ezt a babonát honnan
merítik az emberek, azt nem tudni, de mindenesetre elkerülhetnék, ha a nyugati
civilizációt az elmúlt 2 000 év során alapvetőbben befolyásoló klasszikusait a
héber irodalomnak egyszer átlapoznák.

Milwaukee
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Dr. Vető Miklós

MIT MONDOTT NAPÓLEON ROUSSEAU SÍREMLÉKE ELŐTT?
Nagyon kérem az Új Látóhatár szerkesztőit, adjanak helyet két tátongó fogyatékosság pótlására, mert enélkül önéletrajzom első fejezetének némely passzusa ( a november-decemberi számban) teljesen értelmetlen.
Az egyik, a 483. oldalon mindjárt fent, ahol lovag Kriegsau Emil főtisztelendő beszédét idézem. Ebben azt mondja: „én szeretem a protestánsokat (a hallgatóság helyeselt), én szeretem a zsidókat ...” Itt félbeszakították: „mi nem!” „mi
nem!” Ez a két „mi nem!” a szedésben kimaradt, holott csak így érthető főleg a
plébános is, ki megismétli: „Igenis, én szeretem a zsidókat!” és így érthető meg
hallgatósága is.
A másik hiány ugyanezen az oldalon, ahol arról van szó: „Nem tudom, Napóleon valóban mondotta-e J. J. Rousseau síremléke előtt állva, de mondhatta volna.” Így persze semmi értelme, mert kimaradt, hogy Napóleon mit mondott.
Vagyis helyesen így szól a mondat: „Nem tudom, Napóleon valóban mondotta-e
J. J. Rousseau síremléke előtt állva: 'Majd a jövő mutatja meg, hogy a világ békéje
szempontjából nem lett volna-e jobb, ha mi ketten – M. Rousseau és én – sohasem léteztünk volna?” (Bevallom, hogy ez a mondat az én kéziratomban sikkadt
el.)
Tudom, nincs jelentőségük az ilyen kiigazításoknak, de illik, hogy az író ily
módon kérje az olvasó elnézését, hogy slamposan jelent meg előtte. Aztán a naiv
író titokban arra is gondol, hogy hátha akad olvasó, ki példányába beiktatja ezt a
két mondatot. Kérni nem merek ilyet, de ha megteszi, unokáim is áldani fogják
emlékét. Üdv az olvasónak, azoknak is, kik nem teszik meg.

New York

Fenyő Miksa
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1965.2
MAGYAR ISKOLÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Egyéni, szórványos bevándorlások után a magyar emigránsok első hulláma
1849-ben érte el az Egyesült Államokat, a legut6bbi 19.56-57-ben. A két időpont között az Egyesült Államok magyar lakossága 3.737-ról (1870), 701.637-re
emelkedett (1960), magyarnak számítva a Magyarországon született lakosságot
és azok gyermekelt.1 Az utolsó száz évben Amerikába érkező emigráns csoportok
sok más mellett abban is különböztek egymástól, hogy milyen mértékben akarták
megtartani magyarságukat. Az első magyar egyesületet 1852-ben alapították, az
első újságot 1853-ban, az első egyházat 1892-ben és az első magyar iskolát 1897ben.2
Az emigránsok magyar-fenntartó erőfeszítéseit az óhazai magyar, vagy az
amerikai kormány nem támogatta számottevő mértékben. A különböző szervezett csoportosulások teljesen magukra utaltan, önkéntes alapon folytatták munkásságukat. Ez természetesen magával hozza azt is, hogy szervezeti adataik ritkán nyilvánosak, nincsenek összegezve, nehezen elérhetők. Ez nagyban megnehezít minden olyan kutatást, amely az emigráció magyarság-fenntartó megmozdulásait teljes részletességgel kívánja felmérni.
Egyik ilyen részleg a magyar iskolák létesítése és fenntartása. E tanulmány
megkísérli bemutatni a magyar iskolák jelenlegi helyzetét, előre bocsátva, hogy a
felmérés eredménye valószínűleg nem teljes és ezért több magyar iskola működhet Amerikában, mint ahányat felsorolunk. Magyar iskolának számítunk minden
olyan intézményt, amely elemi vagy középiskolai fokon magyar nyelvet, irodalmat, történelmet, földrajzt, vagy a magyar kultúra egyéb vonatkozásait tanítja.
Tudomásunk szerint eddig csak egy módszeres felmérés készült e téren, az is
csak az amerikai magyar református egyházak magyar iskoláit vette számba.3
A jelenlegi felmérés az észak-amerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Egyesületeinek Szövetsége (MEFESZ), az Amerikai Magyar Tanulmányi Alapítvány (American Hungarian Studies Foundation) és a Magyar Egyetemi Szövetség (Alumni) támogatásával folyt le.
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Ki kell emelni Molnár Ágostonnak, az Amerikai Magyar Tanulmányi Alapítvány elnökének és Papp Lászlónak, a Magyar Egyetemi Szövetség volt elnökének értékes segítségét, szakértő támogatását.
A következő módszereket használtuk a működő magyar iskolák adatainak
felkutatásához:
1.Kérdőíveket szerkesztettünk 17 kérdéssel. 415 ilyen kérdőívet küldtünk ki
kísérő levéllel az ismert magyar egyházakhoz és a legtöbb ismert nagy magyar
szervezethez.
2.Sajtótájékoztatókat küldtiink ki a legnagyobb példányszámú amerikai magyar újságoknak, néhány amerikai újságnak, amelynek feltehetően nagyobb magyar olvasótábora van, és nagyszámú amerikai magyar előfizetővel rendelkező
tengerentúli folyóiratnak.
3. Nagyobb magyar szervezetek évi kongresszusain személyesen kértük meg a
küldötteket, hogy ismertessék székhelyükön a folyamatban lévő felmérést és
gyűjtsenek adatokat.
4. Személyes és telefonbeszélgetéseket folytattunk egyénekkel és szervezetekkel további adatok elérése érdekében.
Huszonhárom az Egyesült Államokban működő magyar iskoláról van jelenleg tudomásunk. Ezek az iskolák általában azokban az államokban működnek,
amelyekben az 1960-as népszámlálás adatai a legnagyobb létszámú magyar lakosságot mutatják.
Államok

California
Connecticut
Illinois
Indiana
Michigan
New Jersey
New York
Ohio

Magyar laMaMagyart
kosság létszá- gyar
is tanító
4
ma
iskolák egyetemek5
50.506
2
2
25.367
2
43.005
17.983
2
46.811
82,.017
5
1
142.834
4
2
106.786
6
1

Magyar szervezetek6
31
30
42
29
42
80
87
194
405

Pennsylvania
Colorado7
D.C.7
Maryland7

83.417
2.765
1.557
6.577

3

1

1
1

168
6
5

A huszonhárom amerikai magyar iskolából tizenkettőt egyházak, tizenegyet
társadalmi szervezetek tartanak fenn. Tizennégy az iskolaév alatt tanít, kilenc –
kettő kivételével mind egyházak által fenntartott iskola – a nyári hónapokban.
Két egyházi és egy szervezeti magyar iskola amerikai középiskolák részeként
működik. A két egyházi iskola a nappali tananyag rendes részeként tanít magyart, a szervezeti iskola esti oktatás útján, és a középiskolai igazgató külön engedélye kell ahhoz, hogy a tanulónak e tantárgyat a rendes tananyagban elismerjék („Credit”).
Az iskolaév alatt működő iskolák legtöbbje egyszer tanít egy héten, szeptembertől júniusig, alkalmanként 1-4 órában. A nyári iskolák közül egy egy hétig
tanít minden nap, egy másik három hétig, négy tanít négy hétig, egy nyolc hétig
és egy nem közölt adatokat.
A tantárgyak között szerepelnek a magyar írás-olvasás, helyesírás, fogalmazás,
nyelvtan, beszélgetés, irodalom, történelem, földrajz, népdalok. Az egyházi iskolák némelyike vallást oktat, legalább egy iskolában a magyar emigráció történetét
is tanítják.
Tíz iskolában egy osztályt tanítanak, tizenegyben az osztályok száma 2-6 és
két iskola nem közölte osztályai számát.
Négy iskolában okleveles tanítók-tanárok tanítanak, hat iskolában papok, háromban ifjúsági vezetők és tíz iskolában az oktatók mind a három kategóriát
képviselik.
A tanítás nyelve általában magyar. Tizenegy iskolában angol nyelven is tanítanak magyart, az angol anyanyelvűk számára.
A tanulók számát tizennégy iskola jelentette, következőképpen: 22, 28, 70,
36, 28, 5, 20, 31, 30, 41, 25, 12, 20, 30. Kilenc iskola nem közölte a létszámot.
Két iskolában a tananyagot a tanulók kizárólag a tanító és a saját jegyzeteikből
tanulják. Tizenhárom iskola tankönyvei az Egyesült Államokban 1940 és 1960
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között kiadott művekből állnak. Három iskola használ modern tankönyveket,
amelyeket Magyarországon adtak ki az 1960-as években. Öt iskola nem közölt
adatot tankönyveiről.
Mind a huszonhárom iskola a fenntartó szerv anyagi támogatásával működik.
Hét iskola kér normális tandíjat tanulóitól havi 1-től 6 dollárig terjedő összegben.
Az egyházi iskolák a templom helységeit használják. A tizenegy szervezeti iskola közül három tanít egyházak helységeiben, három bérel saját helységeket,
három tanít amerikai iskolák vagy egyetemek helységeiben és kettő más szervezetek helységeit használja.
Kilenc iskola (egy kivételével mind egyházi) működött már 1956 előtt is. Tizennégy 1956 óta létesült, ezek közül tizenegy 1960 óta (a tizennégyből kilenc
szervezeti és öt egyházi).
A legtöbb iskola szerint hiányzik a tankönyv, néhány iskola pedig az érdeklődő magyar fiatalok alacsony részvételét kifogásolja.
A tanulók számának tendenciáját az évek folyamán kilenc szervezett és hat
egyházi iskola emelkedőnek vagy állandónak találta, további hat egyházi iskola
csökkenő tendenciát jelentett, két iskola nem közölt erre vonatkozólag adatokat.
Általában azokban az államokban vannak magyar iskolák, ahol a legtöbb magyar telepedett le. Ez a megállapítás azonban nem érvényes Illinois, Indiana és
Michigan államokra. Bár az is lehetséges, hogy ott is van magyar iskola, de a
három államból érkezett negatív válaszok kétségessé teszik ezt. Az is figyelemre
méltó, hogy az egyes államok magyar lakosságának száma nem áll egyenes
arányban az ottani magyar iskolák számával. Részletesebb tanulmány lenne szükséges ahhoz, hogy kideríthessük, vajon nem a magyar lakosság szűkebb koncentráltsága játssza-e a legfontosabb szerepet e kérdésben.
New Jersey államban például az összlakosságnak 1,4 százaléka magyar;
Middlesex megyéjének ugyanakkor 5,2 százaléka magyar, s az egész állam magyar lakosságának 27,3 százaléka él e megyében. Városok szerint: Middlesex
megyének New Brunswick városában az összlakosság 10 százaléka magyar,
Carteret-é 9,5, Woodbridge-é 6,688 New Brunswick-ben és Wood•bridge-ben
egy-egy magyar iskola működik. New Jersey Passaic megyéjében is magas a magyar lakosság száma: itt is két magyar iskola működik. Ohio állam magyar lako407

sainak 48 százaléka, szám szerint 51,217 magyar él Cleveland városában9 öt magyar iskolával. Feltehető, hogy a magyar iskolák létesítése egy államon belül az
ottani magyar lakosság koncentrált vagy szétszórt településétől függ.
Vagyis ugyanazok az indítóokok játszanak szerepet magyar iskolák létesítésénél, amelyek más magyar szervezetek, egyházak, újságok megalapítását is elősegítik. Táblázatunk ezt a feltételezést nem támasztja alá. Nincs statisztikai összefüggés egy államon belül az iskolák és a többi magyar szervezetek száma között,
bár a szervezetek számára vonatkozó adatok nem teljesen megbízhatók.
A magyar iskolák létesítésének okai között valószínűleg komoly szerepet játszik az egyéni törekvés, a személyi ambció.
A magyar iskolák fennállására vonatkozó nagyon hiányos történelmi adatok
évről-évre hullámzó jelleget mutatnak. A két világháború között a Fairfield,
Connecticut „United Church of Christ” és a Wharton, New Jersey „Magyar
Presbiteriánus Egyház” folytatott rendszeres magyar tanítást.10 1962-ben ugyanezek az egyházak nem tanítottak magyarul11, de 1963-ban megint volt magyar
iskolájuk.
A jelenleg működő huszonhárom iskolából tizennégyet 1956 6ta alapítottak,
ami egy úJ mozgalomra enged következtetni. 1956 előtt szinte kizárólag a magyar egyházaknak voltak magyar iskoláik, a tizennégy új iskolából kilencet társadalmi szervezetek alapítottak és tartanak fönn (Cserkészszövetség, Öregdiák
Szövetség, Szabadságharcos Szövetség, Tankönyvbizottság stb.) Ezekben az
iskolákban tanítanak a legképzettebb tanít6ók, a legmodernebb tankönyvek segítségével, intenzív oktatással és emelkedő tanulószámmal.
Mi az oka ennek az új mozgalomnak? Tényleg új, vagy csak megújhodása,
megismétlődése egy ciklikus folyamatnak az emigráció magyarságfenntartó szervezkedéseinek történetében?
Egyrészt tudjuk, hogy a Magyarország iránti érdeklődés igen megerősödött az
56-os forradalom után. Az amerikaiak is nagyobb megbecsüléssel és érdeklődéssel fordultak a magyar emigránsok felé, akiknek önbecsülése, saját hagyományai
iránti érdeklődése szintén megnőtt. Azt is tudjuk, hogy a levert forradalom menekültjeként nagyszámú képzett magyar szakember érkezett az Egyesült Államokba. Feltételezhető tehát, hogy az emigráció mennyiségileg és minőségileg
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megnövekedett magyarság-fenntartó szervezkedéseinek e történelmi•szociológiai
tényezők képezik egy jó részét.
Másrészről viszont tudjuk azt – bár specifikus statisztikai adatok nélkül –,
hogy nagyszámú másod• és harmadgenerációs magyar vesz részt ezeknek az új
iskoláknak a létrehozásában és látogatásában. Az 1956-os forradalom Magyarországa iránti új érdeklődés a világban már alábbhagyott. Van valami általános
jelenség, ami meg tudná magyarázni a második és a további generációk megújult
és tartós érdeklődését szüleik-nagyszüleik kultúrája iránt?
Több teória és tanulmány próbált már e kérdésre válaszolni. A leghíresebb talán Herberg tézise12, amely szerint az emigránsok gyermekei – a másodgenerációsok –, eltávolodnak az „etnikus közösségi csoporttól”, mert sikeres, száz százalékos amerikaiak akarnak lenni. A gyermekeik viszont – a harmadgenerációsok –
már elérték ezt a sikeres státust szüleik révén s ezért megengedhetik maguknak a
szüleik által elhagyott kultúra iránti új érdeklődést.
Egy másik elmélet az 1958-ban, Detroitban folytatott helyszíni tanulmány
adatain alapul.13 Lenski, a vizsgálat vezetője, csakúgy mint Herberg, főleg a vallásgyakorlás mértékét és ennek okait kutatta különböző csoportoknál, de tekintve, hogy a vallás gyakorlása és az általános – és a specifikusan etnikus – közösségi
életben való részvétel mértéke között Amerikában szoros az összefüggés, így
adatai bizonyos mértékig érvényesek az emigrációk generációs problémáira is.
Lenski adatai alátámasztják Herberg teóriáját a harmadik és a további generációk
élénkebb közösségi részvételéről, de ellenkezőjét bizonyítják annak, amit
Herberg a második generáció eltávolodásáról állít. Lenski adatai azt mutatják,
hogy a bevándorló csoportok időben növekvő amerikanizálódásával egyenes
arányban nő vallási-közösségi részvételük intenzitása.
A látszólagos paradoxonra egy harmadik teória adja meg a legkielégítőbb választ.14 Dr. Alfred A. Measer pszichiáter és pszichoanalitikus, a Clifton, New
Jersey-i Family Mental Health Clinic igazgatója fejlődési folyamatában vizsgálja
e jelenségeket. Azt találta, hogy a másodgenerációs csak eleinte utasítja el szülei
„etnikusságát”, gyakran pontosan azért, mert e szülők mindent elkövetnek gyermekeiknek az amerikai társadalomba – s ezáltal a sikeres életbe – való „beolvasztása” érdekében. Előbb-utóbb azonban – folytatja Dr. Measer – ez a másodgenerációs ember rájön, hogy ezért a sikerért drága árat fizetett: feladta eredeti kultú409

ráját, hagyományait. Keresni kezdi visszafelé az utat és többek közt nyelvkurzusokat vesz fel és gyermekeit – a harmadik generációt – is megtanítja eredeti
anyanyelvére. A változás tehát magában a másodgenerációs emberben történik
meg. Hogy miért, arra Dr. Measer itt nem tért ki.
E fenti teóriák tehát – különösen Messeré – részben megmagyarázzák a magyar iskolák iránti új érdeklődést a különböző generációk szempontjából.
Figyelemre méltó a magyar iskolák elszigeteltsége. Csak öt olyan iskola volt,
amelyik jelezte, hogy más magyar iskoláról is tud. Az egymástól való elszigeteltséghez hozzájárul az emigráció egészének Magyarországtól és Amerikától való
kisebb-nagyobb méretű, főleg szellemi elszigeteltsége is, és ez így együttesen
nehézségeket okozhat az iskolák tudományos szintjének fenntartásában. Kitűnik
ez a leginkább használatos tankönyvből is, melyeknek egy része nem a reális,
hanem egy hipotetikus Magyarország képét tükrözi.

NAGY KÁROLY
MAGYAR ISKOLÁK AMERIKÁBAN
CALIFORNIA
Hungarian School, 1248 W. Bishop St. Santa Ana, Calif.
Woodside Priory School, 302 Portola Rd. Portola Valley, Calif.
CONNECTICUT
Hungarian Summer School, United Church of Christ, 79, Birchwood Dr.
Fairfield, Conn.
Hungarian Summer School, The Hungarian Evang. and Ref. Church, 21
Lexington Ave. South Norwalk, Conn.
MARYLAND
Hungarlan School, 6318 Falkirk Rd. Baltimore 12, Md.
NEW JERSEY
Hungarian School, 7 Franklin Ave. Garfield, N. J.
Hungarian Saturday Classes, Rutgers University, New Brunswick, N. J.
Hungarian School, Hungarian Reformed Church, 220 4 th St. Pas• saic, N.
J.
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Hungarian Summer School, Hungarian Presbyterian Church, 58 S. Main St.
Wharton, N. J.
Hungarian Summer School, Hungarian Roman Cath. Church, Wood•
bridge, N. J.
NEW YORK
Calasanctius Prep. School, 175 Windsor Ave. Buffalo 9, N. Y.
„Vörösmarty Mihály” Hungarian School, 373 Woodward, St. Buf• falo, N.
Y.
Hungarian School, 247 Lanza Ave. Garfield, N. Y.
Hungarian School, P. 0. Box 1815, Grand Central Station, New York 17, N.
Y.
OHIO
Hungarian Summer School, 2836 East Blvd, Cleveland 4, Ohio.
West Side Hungarian School, 1782 W. 54 th St. Cleveland 2, Ohio.
„Reményik Sándor” Hungarian School, 1620 Prospect Ave., Cleve land,
Ohio.
Cleveland Public Schools, Division of Adult Education, Committee for
Hungarian Books and Education, 10203 Ramona Blvd. Cleve• land 4, Ohio.
Hungarian Summer School, 10203 Ramona Blvd. Cleveland 4, Ohio.
Hungarian Language Course, St. Michael Church, Lorain, Ohio.
PENNSYLVANIA
Hungarian Summer School, Hungarian Reformed Church, 115 Ses venth St.
McKeesport, Pa.
Hungarian Summer School, Bethlen Home, Ligonier, Pa.
Hungarian Summer School, First Hungarian Lutheran Church, 161
Hazelwood Ave. Pittsburgh, Pa.
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Reformátusok Lapja, 1962 október.
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the State University, New Jersey; Columbia University, New York; Western
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7. E három államban aránylag kevés magyar él. A következőkben több, de
nincs tudomásunk magyar iskolákról vagy tanításról: Arizona: 2353; Florida: 17
229; Massachusetts: 4979; Minnesota: 4640; Missouri: 7346; North Dakota:
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8. Rutgers Univrsity, Eagleton Instltute of Politics adatai. Sunday Home
News, 1964, február 2.
9. U. S. Bureau of the Census, U. S. Census of Population: ;1960. 10
10. Fishman, Op. Cit.
11. Péter Erzsébet, Op. Cit.
12. Herberg, Wlll: Protestant•Catholic•Tew. Doubleday, 1956.
13. Lenski, Gerhard: The Relígion, Factor. Doubleday, 1961.
14. Tolchin, Martin: Immigrant,' Children Revive the Past. New York
Times, December 12, 1961.
HIBAIGAZÍTÁS
Fenyő Miksa önéletrajza második részében (Új Látóhatár 1965. januárfebruári szám, 44. l.) utolsó bekezdésének második sorában „kísérletem” helyett
„kísérleteink” olvasandó.
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AZ ÚJ LATÓHATÁR HÍREI
Munkatársunk, Veress Sándor előadókörútja – melyet az Occidental Press
rendezett – New York City College-én (április 7-én) és a hartfordi egyetemen
tartott előadásával (április 8-án) fejeződött be. A baltimore-i Peabody
Conservatory of Music-tól meghívást kapott mint vendégprofesszor az :196566-os tanévre.
Veress Sándor első előadásainak színhelye a New York College of Music
(febr. 12.), a Mary Washington College of the University of Virginia (febr. 16.),
a pittsburghi Carnegie Institute of Technology és Chatham College (febr. 18.),
majd a cincinnati egyetem (febr. 23. és 24.) volt. Első magyar nyelvű előadását a
washingtoni Szabadságharcos Szövetségben tartotta (febr. 28.). A texasi Sam
Houston College (Huntsville) negyedik évi modem zenei konferenciájának ünnepi szónokaként március 5-én „Új irányok az európai zenében a második világháború óta” címmel tartott nagysikerű előadást. Ugyancsak a magyar népzenéről
beszélt Veress Sándor a New York-i Független Magyar Református Egyház
dísztermében március 21-én. Az előadást közösen rendezte az egyház, az északamerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetsége, a
Magyar Egyetemi Szövetség és a Magyar Cserkészszövetség. Az indianai Notre
Dame egyetemen április 1-én Bartók Béláról, a zeneszerzőről, a zongoraművészről, a népdalkutatóról és tanárról beszélt.
Egyik fő művét, az 1952-ben írt Zongoraversenyt pedig Budapesten mutatta
be február 25-én Ilse von Alpenheim svájci zongoraművésznő. Walther von der
Vogelweide elégiáját Veress Sándor megzenésítésében („Elegie”) a berni kamarazenekar adta elő első alkalommal, március 2-án.
LONDONBAN SZEPSI CSOMBOR KÖR alakult. Célul tűzte ki a magyar nyelv és irodalom valamint a művészetek terjesztését, bátorítását és előadások megtartását. A Kör szervezési munkáját munkatársaink Czigány Lóránt,
Siklós István és Szabó András végzi.
Az első előadást január 27-én munkatársunk Cs. Szab6 László tartotta „Ó, te
arany gond, fénylő zaklatás” címmel Shakespeare poétikájáról. Március 23-án
munkatársunk Szász Béla vitaindító előadása „Jelentésváltozások és szociológiai
vonatkozásaik” címmel hangzott el.
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A 6. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencián (Basel-Hupp, 1965
április 10-19), amelyen 15 országból 183-an vettek részt, munkatársaink közül
előadást tartott Cs, Szabó László „Régi föld, – új ég – számadás 60 esztendőmről”, Szabó Zoltán „Két világ” és Szente Imre „Illyés Gyula” címmel, – A konferencia irodalmi estje Illyés Gyula 1964-1965-ben megjelent legújabb írásaiból
adott szemelvényeket. – A találkozó kapcsán Cs. Szabó László 1965. április 14én a baseli egyetemen, április 18-án pedig Zürichben szerzői estet tartott, amelyen 130-an, ill. 1oo-an vettek részt. Régebbi és legújabb, „A nyomozás” címen
kiadás előtt álló könyvéből olvasott fel. Szabó Zoltán Bernben és Genf-ben tartott konferenciai előadóestet Cs. Szabó András és Szente Imre közreműködésével.
Az ÚJ Látóhatár szerkesztői, Borbándi Gyula és Molnár József látogatást tettek a konferencián.
Cs. Szabó László, az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
ausztriai csoportja rendezésében, Bécsben, a Palais Pálffyban, 1964 december
28-án és Grácban, a Café Thaliaban, 1964 december 30-án szerzői estet tartott.
SZERKESZTŐSÉGÜNK ÉS KIADÓNK CÍME MEGVÁLTOZOTT
Kérjük olvasóinkat, előfizetőinket és munkatársainkat, hogy a jövőben az
alábbi címre küldjék leveleiket:
ÚJ LÁTÓHATÁR
8 München 9, Oertlinweg 4.
Szerkesztőségi órák: hétfő-péntek 9-17 óráig.
Ideiglenes telefonszámunk: 49-48-12.
Amerikai szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk vezetését újból Sztáray Zoltán
munkatársunk vette át.
Ezért amerikai szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk címe is megváltozott. Új
címünk:
ÚJ LÁTÓHATÁR
4296 Sepulveda Avenue SAN BERNADINO, Calif. 92404
Kérjük amerikai olvasóinkat, előfizetőinket és munkatársainkat, hogy a jövőben levelezésüket erre a címre irányítsák.
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1965.3
HIBAIGAZÍTÁS
Előző számunkban Gosztonyi Péter cikkében (A magyar ellenállási mozgalom történetéből) a 113 oldalon felülről a második bekezdés első sora helyesen:
Bajcsy-Zsilinszky Endrének nem voltak illúziói, amikor az ellenállási... A 117.
oldal 39-ik lábjegyzetében pedig nem Kiss János, hanem Kiss Jánosné olvasandó.
Sztáray Zoltán „Cseppből a tenger” e. novellájában a 119. oldalon az énekszövegben két sor felcserélődött. Helyesen:
Mennél jobban meszelik a háznak a falát,
annál jobban nyomkodják a lánynak a farát ...
Ugyanott a 124. oldalon alulról a 16-ik sorban „Átváltoztatááás” helyett
Átlóváltááás olvasandó.
Kovács Imre „Zilahy új regénye” c. cikkében a 179. oldal utolsó sorától a bekezdés végéig az alábbi sorok olvasandók:
Tökéletesen adja vissza az emigráció hangulatát, biztosan azért, mert maga is
emigráns. Fájdalmas realitással csak az tudja érzékeltetni, hogy mi megy végbe az
emigránsok gondolkodásában, a bensejükben, aki maga is átélte a lelkesedés, a
lázas tervezés, a csodavárás, a letörés és kiábrándultság, a kiszipolyozó csüggedtség különböző állomásait és fokozatait.
LEVELEK
SZABÓ DEZSŐ TEMETÉSE
Szabó Dezső temetésének történetét nemcsak a tisztelet és a kegyelet őrizte
meg híven emlékezetemben. Akkortájt jegyzeteket készítettem a fontosabb eseményekről, s noha naplóm az 1945 utáni viharos években elkallódott, az egyszer
már leírt történetre jobban visszaemlékszik az ember. Ezért merek hinni az alábbi beszámoló hitelességében.
A halál hírét B. Rácz István és Imre Lajos barátaim hozták el abba a Szövetség utcai pincébe, amelyet feleségem – akkor még menyasszonyom – búvóhelynek rendezett be a nyilasok fogságából való szökésem napján, s amely még az
oroszok bejövetele utáni hetekben is lakásomul szolgált.
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Kemény hideg volt a temetés reggelén, emlékezetem szerint január 23-ikán.
Egy ásóval a vállamon ballagtam a Körúton, zsebemben egy kommunista nagyság kölcsönkért igazolványa, számomra érthetetlen orosz szöveggel és tenyérnyi
vöröscsillagos pecséttel. Akkor még nem tudtam, milyen kedélyesen tépik szét az
orosz katonák az efféle papírokat; nem is az igazolványnak, hanem szerencsémnek köszönhettem, hogy baj nélkül eljutottam a Rákóczi térre. Mistéth Endrét
találtam ott, épp a gyalulatlan deszkaláda hosszát lépte le, amire valaki rámázolta
fekete festékkel: Szabó Dezső – élt 66 évet. Amíg Bandi bement a házba csákányokat keríteni, én hosszúkás négyszöget vertem ásómmal a jeges hóba, az így
körülkerített darabka föld lett Szabó Dezső nyughelye néhány esztendőre.
Közben „mégis eljöttek a fiatalok”, ahogy Gombos Gyula írja. Kiss Sándor,
Horváth János, meg az én két hírhozó barátom már kora reggel odaért. Együtt
kezdtük el a munkát, azt hiszem, hatan. De jóval többen lettünk, mire elkészült a
sír. Bármily keményen dolgozott a lassan szaporodó kis csapat, órákba telt, amíg
áttörtük a föld jeges kérgét s kikerültünk egy előbukkanó csővezetéket. Nem is
bántuk, hogy múlik az idő, mert Vatai László, akinek a temetési szertartást kellett volna végeznie, még nem érkezett meg. Déltájban lettünk készen, s nem
tudván, mi történt Vatai Lacival, Nagy Gyulát kértük, hogy kezdje meg a szertartást.
Kálvinista prédikátorok ivadéka lévén, meg szoktam jegyezni a nevezetes alkalmakkor elhangzott bibliai idézeteket s a beszéd lényegét. Különös, hogy a
Szabó Dezső sírjánál elmondottakból semmire sem emlékszem, csak arra, hogy a
XC. zsoltárt énekeltük, szívből s szinte felszabadultan és örömmel. Talán a sok
kiállott izgalom és a fáradtság lehetett az oka, hogy a szavak nem maradtak meg
emlékezetemben. Meg az is, hogy a még el nem ült harci zaj miatt nem lehetett
minden szót érteni. Hamza Andrást is – aki az éneklést vezette – hiába kérdeztem a minap, csak annyival tudta kiegészíteni emlékeimet, hogy ő imádkozott a
szertartás végén s hogy befejezésül a „Nincs már szívem félelmére ... ” kezdetű
temetési ének csendült fel. Bennem a másik ének hagyott mélyebb nyomot, nyilván azért, mert tudom, hogy Szabó Dezső szívesen hallgatta életében a kálvinista
himnuszt: „Tebenned bíztunk eleitől fogva ...” Ennek a zsoltárnak a hangjai egykét percre elnyomták a vásárcsarnok felőli sarkon álló ágyú ugatását, amely körül
orosz tüzérek szorgoskodtak, egész délelőtt lőve a várat s ügyet se vetve ránk.
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Ekkor már vagy huszonöten lehettünk, s persze nemcsak fiatalok. A ház lakói
közül is kijöttek néhányan, odakerült egy-két bámészkodó is; valaki megkérdezte
tőlem: „Milyen rangja volt?”
Gombos Gyula a temetés utáni eseményeket is csak vázlatosan írja le, remélem, meg fog jelenni annyi hozzász6lás, hogy a kép teljessé váljék. Néhány mondattal magam is szeretnék ehhez hozzájárulni.
Szabó Irént pár napig én „láttam vendégül", mint a MADISZ gazdasági osztályának vezetője, tehát olyasvalaki, aki óriási kincsek, néhány tál bableves, felett
rendelkezett. Az idős kisasszony – úgy láttam – nem sokat értett mindabból, ami
a nagy halott körül lejátszódott. Egyre csak azt hajtogatta, hogy „kisemmiztük az
örökségből", s amikor elrontotta a gyomrát azzal az ebéddel, amelynél különbet
sajnos nem adhattam neki, még azzal is megvádolt, hogy meg akartam mérgezni...
A végrendelet körüli jogi vitákkal kapcsolatban hadd foglaljam össze röviden
azt, amire még emlékszem, Dr. Berzsenyi Ödön (akkor az Árvaszék tisztviselője,
jelenleg Torontóban élő ügyvéd) volt recski rabtársam érdekes és szakszerű előadásából. Szabó Dezsőnek nem volt jogilag szabályos, csak ún. irodalmi végrendelete, amely egy folyóirat hasábjain jelent meg. Berzsenyi először is azt derítette
ki, hogy a szöveg kézirat formájában is létezett. Az Athenaeum egyik szedője –
állítólag az egyetlen, aki Szabó Dezső kézírását könnyen olvasta – tanúskodott,
hogy az említett végrendeletet ő szedte ki az író keze írása nyomán. Most már
csak egy régi törvényt kellett előbányászni, amely kimondja, hogy „ostromlott
városban” bárki megírhatja végrendeletét tanúk és közjegyző nélkül. S a repülőgépek korában joggal tekinthető „ostromlott”-nak egy város már akkor is, amikor
ostromlói még több száz kilométernyire vannak. Így vált jogilag is érvényessé az
író utolsó akarata.
Végrendeletének mégsem tehettünk eleget. A kolozsvári Farkas utcát elzárta
előlünk a történelem, a gellérthegyi temetéssel pedig máig is tartozunk neki.
Engedtessék meg nekem, hogy egy személyes megjegyzéssel fejezzem be ezt a
visszaemlékezést. Az elmúlt két évtized alatt sokat gondolkoztam azon a kérdésen, amely akkor oly bárgyúnak tűnt: „Milyen rangja volt” csakugyan Szabó Dezsőnek? S milyen rangot fog neki adni a történelem és az irodalomtörténet? Én
persze meg sem kísérlem, hogy erre a kérdésre itt választ adjak (remélem, Gom417

bos Gyula megkísérli könyvében!), de egy dolgot bizonyosnak érzek. Azt, hogy a
sírt körülálló fiatalok ösztöne nem csalt. Azok a fiatalok szinte kivétel nélkül
Szálasi börtöneiből szöktek meg a temetés előtti napokban s csaknem mindnyájukra Rákosi kínzókamrái vártak. Kétséges-e ma, hogy a diktatúrával való szembefordulásukban mindkét esetben igazuk volt? Szabó Dezsőnek lehettek, voltak
is, tévedései és túlzásai (kinek nincsenek?). De a mi nemzedékünk (s nemcsak a
mienk) elsősorban tőle tanulta a bármilyen színű elnyomással való tudatos szembefordulást, ami nélkül az utóbbi évtizedek magyar történelme bizonyosan szegényebb volna.

Montclair, USA.

Nyeste Zoltán

MIT MONDOTT A SZABÁLYRENDELET?
Lapjuk 1965 január-februári számának „Szabó Dezső utolsó napjai” című
cikkében az író azt állítja, hogy Szabó Dezsőt azért nem temethették el a Gellérthegyen, mert: „a sírhely-ügyet formailag eldöntötte egy szociáldemokrataságában újsütetű tanácsnok, Hahn Sándor, aki a Városháza illetékes ügyosztálya
nevében mondott szakvéleményt". Ez az állítás a tényekkel ellentétes.
A valóság az, hogy ennél a sírhely-ügynél szakvéleménynek helye nem volt.
Erre nem volt szükség azon egyszerű oknál fogva, mert az, hogy valakit temel6n
kívül temessenek el közterületen, nem szakvélemény kérdése, hanem jogi kérdés,
amelyről az érvényes szabályrendeletek intézkedtek. A temetőn kívüli területeken
történő sírhely engedélyezést pedig a szabályrendeletek kifejezetten és kivételt
nem ismerve tiltották. Buda és Pest egyesülése óta nem volt példa arra, hogy
bármely magyar kiválóságot temetőn kívüli fővárosi területen temettek volna el.
Ilyen igénnyel sem a mindenkori magyar kormány, sem a Magyar Tudományos
Akadémia, de az irodalmi társaságok egyike sem lépett fel. A Kossuth Lajost,
Arany Jánost és Deák Ferencet temető nemzeti kegyelet beérte a Kerepesi temetővel.
A cikkíró állítását a volt közegészségügyi és köztisztasági ügyosztály nevében
is vissza kell utasítanom. Ez az állítás ugyanis egy olyan ügyosztály ellen hangzott el, amelynek tagjai a Temetők és a Községi Temetkezési Intézet vezetőit is
beleértve mind régi, hosszú tapasztalattal bíró, pártokon felül álló, a város lakós418

ságának egyetemes érdekeit mindig megkülönböztetést nem ismerően maguk
előtt tartó fővárosi tisztviselők voltak, akiknek és beosztottjaiknak a sírhelykérdés felmerülése idején a többi között: a közterületeken ideiglenesen elföldelt
vagy temetetlen a koporsó és szállítási eszközök teljes hiányában minden elképzelést felülmúló nehéz körülmények között végzett 24.000 halott és az ország
légiterében lezuhant 288 amerikai repülő teteme összegyűjtésének és Budapesten
történt eltemetésének szomorú feladata jutott.

New York

Dr. Hahn Sándor volt fővárosi tanácsnok

A GELLÉRTHEGYI SÍR ÉS A KISGAZDAPÁRT
Gombos Gyula a krónikás gondosságával és a szépíró művészetével ír Szabó
Dezső haláláról az új Látóhatárban (1965. január-februári szám). Bizony, amikor
Szabó Dezső sírját ástuk a Rákóczi téren azon a fagyos januári napon 1945-ben,
részletesen eltervezgettük, milyen is legyen majd a végleges temetés a Gellérthegy oldalában. Alig merült fel az a gondolat, hogy bárki is meg akar, vagy tud
majd akadályozni bennünket abban, hogy a nagy tanítómester végakaratát teljesítsük. Mégis úgy alakult a magyar élet, hogy politikai kérdés lett az ügyből. És
ennél a pontnál némi adalék és helyreigazítás kívántatik.
Budapest székesfőváros törvényhatóságában valóban Kovács Imre vezette a
harcot a gellérthegyi sírhely mellett. A Független Kisgazdapártot azonban nem
Arany Bálint, mint Gombos írja, hanem én képviseltem ezekben a vitákban.
(Szememre is vetette később az ÁVH.) Arany Bálint nem volt városatya és szerepe különben is kisebb volt már a pártban, mint egy esztendővel azelőtt. Ekkor
már Bognár József vezette a párt fővárosi tagozatát. Bár Kővágó József polgármester baráti tanáccsal és információkkal segítségemre volt az akció vezetésében,
sajnos Bognár József jelenléte nem vitte előre az ügyet. Egyre csak azt ismételgette, hogy ő szintén Szabó Dezső tisztelője, de „most nem lehet erőltetni
kontroverzális ügyeket”.
Húsz év előtti emlékeimet úgy összegezem, hogy a gellérthegyi díszsírhely
mégis csak meg lett volna, ha a kérdést a fordulat éve nem veszi le a napirendről.

New York

Horváth János
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NYELVÉBEN ÉL A NEMZET?
Az elmúlt száz év alatt több millió magyar szakadt le a magyarság törzséről.
A nemzeti lét, a magyar kultúra megőrzése, de még a magyar nép gazdasági
boldogulása is megköveteli, hogy ennek a több milliónyi tömegben és az abból
fakadó új generációkban a magyarsághoz tartozás tudatát ébren tartsuk.
Itt Amerikában csekély az olyan magyar családok száma, ahol a gyermekek
folyékonyan beszélik anyanyelvüket. Gondolom, így van ez más szórványokon is.
Minden dicséretet megérdemel az az erőfeszítés, amely a magyar nyelvtanulást az
új nemzedékek körében szorgalmazza, de, sajnos, ez csak igen szerény eredménnyel kecsegtet. Még ott is, hol a magyarság zárt tömbökben él, Toledoban a
Magyar Street-en és a Bokor Street-en, Cleveland-en a Buckeye Street-en és a
Lorain Avenue-n, a szép magyar templomok árnyékában, csak a felnőtteket halljuk magyarul beszélni, még azokat is egyre ritkábban; a fiatalság egymás között
már csak angolul beszél. Mondjunk tehát le az idegenben élő, idegen ajkúvá lett
magyar nemzedékekről? Vétek lenne.
A magyarságtudatot, az együvé tartozás érzését a befogadó ország nyelvén is
ápolni kell. A külföldi magyarság lapjai, folyóiratai közöljenek cikkeket a befogadó állam nyelvén is. Ha a körülmények lehetővé teszik, angol, portugál, spanyol
stb. nyelvű lapokat kell megjelentetni, ezek szerkesztésében, megírásában az
idegen-ajkú magyarok közreműködését kell mind nagyobb mértékben biztosítani. A magyar egyesületi életben tapintattal és meg-értéssel kell helyet biztosítani
az idegen ajkúvá vált magyar származású ifjúságnak, hogy adoptált nyelvükön
szórakozhassanak. Ahol indokoltnak látszik, az új nemzedékek számára idegen
nyelvű magyar egyesületek, társaskörök alapítását szorgalmazni kell. Kultúrestéken magyar színdarabok, szavalatok, tánc és zeneszámok az új nyelven is hatásosak lehetnek. Az idegen ajkú egyesületi élet vonzóerejét nagy mértékben fokozhatjuk, ha a befogadó országban divatos szórakozásokat az egyesület keretein
belül lehetővé tesszük. Például itt Amerikában ne csak a hagyományos labdarúgást űzzük, hanem legyenek magyar kosárlabda, baseball és tekéző csapatok is.
És ,,last but not least”, minél több jó magyar könyvet jelentessünk meg idegen
nyelven és terjesszük az idegen ajkú magyarság körében. Úgy érzem, a magyar
érzés, öntudat fenntartását ez kitűnően szolgálná. Az idegen nyelvű magyar
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könyvkiadás terén gyümölcsöző politikamentes együttműködés jöhetne létre az
óhazai és külföldi magyarság között.
Annak, hogy a külföldön nevelkedő, idegen ajkúvá lett, magyar generációk
magyarságtudatát megőrizzük, nagy gazdasági és politikai jelentősége is van. A
külföldön nevelkedő magyar generációk sorában lesznek majd akik az újhaza
kiválóságainak sorába emelkednek és alkalmasint felbecsülhetetlen jelentőségű
szolgálatokat is tehetnek az óhazának. Félreértések elkerülése és rosszindulatú
magyarázatok megelőzése végett leszögezném a következőket: A magyarság történelme során túlélt különböző „uralkodó” világnézeteket. Logikusnak látszik,
hogy ez a jövőben is így lesz, feltéve, hogy a magyarság nemzeti léte fennmarad.
Épp ezért úgy vélem, a magyarság fennmaradásának szolgálata fontosabb, a szó
szoros értelmében elsőbbrendű feladat, mint a világnézeti küzdelem. Azokkal
pedig, akiknek világnézeti „meggyőződése” odáig fajult, hogy legjobban akkor
örülnének, ha az óhazában maradt honfitársainkat éhínség, nyomor, pestis tizedelné, vagy ha szülőföldünk termonukleáris csatamezővé – értsd temetővé válnék, azokkal kár vitatkozni.
Lehet, hogy az idegen ajkú magyar élet fejlesztése, ápolása meggyorsítaná a
magyar nyelv sorvadását a külföldön nevelkedő generációk sorában. Azt hiszem
azonban, hogy ezért a veszteségért sokszorosan kárpótolnának azok az idegen
ajkú magyar ifjak, akiket később magyar érzésük vezet majd őseik nyelvének
elsajátítására. A helyzet javulásával pedig bizonyára sok magyar ifjú fogja tanulmányait óhazai főiskolákon, egyetemeken kiegészíteni és a magyar tudását tökéletesíteni. Minél jobban meg tudjuk őrizni a magyarságtudatot ebben az idegen
ajkú magyar ifjúságban, annál többnek az ajkán fog az ősi nyelv új életre kelni.

Palmyra, USA.

Palinay Ferenc

Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk végleges telefonszáma: 49 90 88. Kérjük
barátainkat, jegyezzék fel új telefonszámunkat.
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1965.4
LEVÉL
SZABÓ DEZSŐ SÍRJA
Hol nyugodjék Szabó Dezső, hol kellene nyugodnia? Nem akarok hozzászólni a vitához. Van azonban egy megjegyzésem Dr. Hahn Sándor, volt fővárosi
tanácsnok (New York) levelére, amely az Új Látóhatár 1965, 3. számában jelent
meg. Szabályrendeletek tiltották Budapesten – írja – a temetőn kívüli területeken
történő elhantolást, s hozzáteszi: ,,A Kossuth Lajost, Arany Jánost és Deák Ferencet temető nemzeti kegyelet beérte a Kerepesi temetővel.” Ez úgy értelmezhető, hogy akik Szabó Dezső hamvait a Gellérthegyen akarták elhelyezni (magam nem voltam köztük), azoknak nem volt elég a nemzeti Panteonul is szolgáló
köztemető.
Régóta szokás azonban ritka kivételeket tenni írókkal, akárhogy szól a helyi
vagy országos szabályrendelet. Dante és Petrarca példája persze túl messze esik.
Van közelebb eső is. Chateaubriand sírja, kívánsága szerint, egy tengerszirten áll
a bretagnei Saint-Maloban, Kazantzákisz, újgörög költőé a krétai Iraklion várhegyén s Gárdonyi Gézáé az egri várban. Gárdonyi is, Kazantzákisz is akkor halt
meg, amikor már világszerte érvényben voltak az elhantolásra vonatkozó egészségügyi szabályrendeletek. A tetemek elhelyezői nem akarták e különálló sírral
köztemetőkben nyugvó halandótársaik fölé helyezni a holtat. Tiszteletadásuk
ilyen formájú megnyilatkozása csupán az író emberkerülő vagy lázadó természetének szólt; az elszigetelt sír írói és emberi alkatuk jelképe.
Elismerem: Saint-Malo, Ilakrion, Eger nem milliós nagyváros. De én most
nem is a gellérthegyi temetés lehetőségéhez szólok hozzá, hanem a tervezők
szándékához. Úgy vélem, őket is hasonló ösztön buzdította, amikor a modern
magyar irodalom egyik magányos bölényét kedvenc sétahelyére akarták eltemetni.

London

Cs. Szabó László

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Hevesy György, az 1943 óta Stockholmban élő világhírű Nobel-díjas biokémikus – folyóiratunk barátja – augusztus 1-én töltötte be életének 80-ik eszten422

dejét. Hevesy professzor 1922-ban Costerrel felfedezte a 72. számú elemet, amelyet hafniumnak nevezett el. A harmincas években a rádió-aktív izotóp alkalmazásával a csontok és vörösvértestek anyagcseréjét kutatta. 1943-ban a kémiai
Nobel-díjjal tüntették ki.
Gömöri György és Sulyok Vince lefordított harminc Paszternák költeményt.
A gyűjtemény „Karácsonyi csillag” címen jelent meg a washingtoni Occidental
Press kiadásában. Két munkatársunk Borisz Paszternák 1945 és 1960 között
írott verseiből válogatott. A kötethez Victor S. Frank írt előszót.
Gosztonyi Péter munkatársunk, aki jelenleg a berni Ost-Europa Bibliothek
igazgatója, német, osztrák és svájci történelmi és katonai folyóiratokba tanulmányokat írt az újabbkori magyar történelem egyes mozzanatairól.
Hellenbart Gyula, akinek „Magyar írók, magyar problémák” című tanulmányát előző számunkban közöltük, harmincöt éves. Hamburgban él és a Welt
című nagy népet napilapban közöl magyar irodalmi tárgyú cikkeket és kritikákat.
Hellenbart tanulmányába egyébként néhány sajtóhiba csúszott. A 198. oldalon
közölt Németh László-idézetben „nemzeti benzintartály” helyett „nemzetnyi
benzintartály” olvasandó, néhány sorral lejjebb pedig „kezdeti sikereiktől megmámorosodott tömeg” helyett „kezdeti sikerektől megmámorosodott tömeg".
(Bizonyosan Bertolt Brecht is megfordul sírjában, mert keresztnevét Bertoldnak
írtuk. Brecht makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy keresztneve Bertolt, nem pedig
Berthold. Az utóbbiról ugyanis azt hitte, hogy polgári érzelgősséget tükröz.)
Varga József, az „Ausztria és az Európai Közös Piac” című cikkünk szerzője, a
bécsi Európa-Ház tanulmányi vezetője. Ő volt a rendezője az Európa-Ház idei
negyedik nemzetközi szemináriumának is, amelyen nyugati és keleti előadók az
egyetemek, a tudomány és a magasabb képzés problémáiról beszéltek.
Az Új Látóhatár következő számában érdekes dokumentációt közlünk. E dokumentumok arra vonatkoznak, hogy a második világháború kitörését megelőző
és követő hónapokban magyar részről tervek vetődtek fel egy nyugaton létesítendő kormányra vonatkozóan, arra az esetre, ha a németek megszállnák az országot. A dokumentumokat Pelényi János, volt washingtoni magyar követ bocsájtotta folyóiratunk rendelkezésére.
Az Aurora Könyvkiadó gondozásában hamarosan megjelenik Gombos Gyula
nagy terjedelmű munkája Szabó Dezsőről. Ebből a könyvből néhány részletet
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már közölt az Új Látóhatár. Folyóiratunk mostani számához megrendelőlapot
mellékeltünk. Kérjük olvasóinkat Gombos Gyula könnyvére vonatkozó megrendelésüket lehetőleg postafordultáral küldjék be. Gombos könyve után egy tanulmánykötet lesz az Aurora következő kiadványa. A kötet tanulmányai a magyar
forradalomról szólnak. Jövőre lesz az 1956-os népfelkelés tizedik évfordulója. A
tanulmányok szerzői között szerepel Borbándi Gyula, Borsody István, Gosztonyi
Péter, Juhász Vilmos, Kiss Sándor, Kovács Imre, Molnár Miklós, Peéry Rezső,
Révai István, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán.
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1965.5
A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYE
Folyóiratunk mostani számához felszólítást mellékeltünk azoknak az előfizetőinknek, akik az idei előfizetési díjjal még hátralékban vannak. Külön levelet
küldtünk azoknak, akik több mint egy éve nem rendezték az előfizetésüket. Kiadóhivatalunk ezúton is nagyon kéri az összes hátralékos előfizetőinket, hogy
felszólításunkat szívleljék meg, mert a több ezer márkás kinnlevőség komolyan
veszélyezteti folyóiratunk rendszeres megjelenését.
Ugyancsak felkérjük azokat az előfizetőinket, akik Gombos Gyula „Szabó
Dezső” című könyvére még nem küldték be a megrendelőkártyát, szíveskedjenek
minél előbb beküldeni.
AURORA KÖNYVEK
MEGJELENT
JUHÁSZ VILMOS: HUNGARIAN SCIENCE READER A 320 oldalas
könyv angol fordításban közli az elmúlt húsz év magyar történetének legfontosabb dokumentumait. Nélkülözhetetlen kézikönyv.
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
SAJTÓ ALATT
GOMBOS GYULA: SZABÓ DEZSŐ
A modern magyar esszéirodalom kiváló alkotása. Több mint 400 oldalon
nemcsak Szabó Dezső életét és műveit mutatja be, hanem a kort is, amelyben az
író élt, s a problémákat is, melyek megoldásáért küzdött.
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
PROMINENT HUNGARIAN HOME AND ABROAD
Több mint 3000 nevet és rövid életrajzot tartalmaz ez az angol nyelvű könyv
a hazai és kinti írók, tudósok, művészek, újságírók és politikusokról. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindenki számára.
Ára 8 $.
TANULMÁNYOK A FORRADALOMRÓL
A több mint 400 oldalas mű az 1956-os forradalom 10 éves évfordulójára készült. Ez az első tanulmánygyűjtemény az 1956-os magyar forradalomról. A
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tanulmányok szerzői közt szerepelnek: Borbándi Gyula, Borsody István, Gosztonyi Péter, Juhász Vilmos, Kiss Sándor, Kovács Imre, Molnár Miklós, Peéry
Rezső, Révai András, Cs. Szabó László, és Szabó Zoltán.
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
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1966.1
AURORA KÖNYVEK
JUHÁSZ VILMOS: HUNGARIAN SOCIAL SCIENCE READER (19451963)
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
PROMINENT HUNGARIANS HOME AND ABROAD Ára 8 $.
TANULMÁNYOK A FORRADALOMRÓL
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
GOMBOS GYULA: SZABÓ DEZSŐ
Ara 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen 4 $.
1966 folyamán, a STOCKHOLMI MAGYAR INTÉZET kiadásában megjelenik
HATÁR GYŐZŐ: BÁBEL TORNYA
című regénye. Ára előfizetőknek kedvezményesen $ 3, megjelenés után $ 4. Aki
meg akarja rendelni a kiváló elbeszélő e vaskos humorú, de intelmesen komoly
kicsengésű különös regényét, utaljon át 3 dollárt a következő bankszámlára:
SKANDINAVISKA BANKEN, SOLNA 5385-25 078 71. Név és lakcím pontos megjelölését kérjük.
TŰZ TAMÁS: EGY ORSZÁG KÜSZÖBÉN (versek)
Ára: kötve 4 $.
Megrendelhető: Tűz Tamás, 3327 Glencolum Dr. San Diego, California,
92123. U. S. A.
BORISZ PASZTERNÁK: KARÁCSONYI CSILLAG, KÉSEI VERSEK
(1945-1960)
fordította Gömöri György és Sulyok Vince.
Megrendelhető: Occidenta] Press, P. 0. Box 1005. Washington, D. C. Ára:
fűzve $ 1.95, kötve $ 2.95.
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1966.2
LEVELEK
EGY VOLT MOSZKVAI ÖSZTŐNDÍJAS EMLÉKEI
„A magyar forradalom a korabeli szovjet publicisztika tükrében” című tanulmányom (Új Látóhatár, 1965. november-december) már a nyomdában volt,
amikor egy olyan adatra bukkantam, amely a témát több lényeges vonatkozásban
kiegészíti. Forrásom 1956 őszén mint DISZ-funkcionárius a Komszomol központi bizottsága iskoláján tanult. Az iskola a Moszkva melletti Vesnjakiban van,
ahol évente 300-400 funkcionáriust képeznek ki. Ezek hazatérve a kommunista
ifjúsági szervezetekben vezető állást foglalnak el.
Magát megnevezni nem akaró forrásom, mint a moszkvai események szemés
fültanúja, élményeiről ezt mondotta: „A szovjet közvéleményt sem az október
23-tól november 4-ig terjedő időszakban, sem utána nem tájékoztatták a magyar
események valódi lefolyásáról. A forradalom győzelme utáni napokban a hivatalos szervek csak arról beszéltek, hogy a párt és az államvezetésben elkövetett hibák miatt elégedetlen néptömeg hangulatát kihasználva, ellenforradalmi erők
fegyveres felkelést robbantottak ki.
A nyomtatásban megjelent hivatalos tájékoztatások igen szűkszavúak voltak.
Ebből is, de más jelekből is, mi arra következtethettünk, hogy Moszkva semmiképp sem fog belenyugodni a magyarországi események ilyen irányú alakulásába.
Mikoján és Szuszlov budapesti tartózkodása is erre vallott, úgyszintén az a tény,
hogy ezekben a napokban több népi demokratikus állam külügyminisztere
Moszkvában tartózkodott. E tárgyalásokon megbeszélték a szovjet beavatkozás
részleteit, várható következményeit és az intervenció nemzetközi visszhangjával
kapcsolatos állásfoglalásukat. Arról, hogy november 4-én készül „valami", november 3-án szereztem tudomást. A megelőző napokban ugyanis több katonai
repülőgéppel hazaszállították Moszkvából a hároméves pártfőiskola kb. 30 hallgatóját és a néphadsereg tábornoki karának Szovjetunióban tanuló tagjait, mint
pl. Uszta Gyulát, Ilku Pált, Kádas Istvánt, Szűcs Lajost stb. (A magas rangú
ÁVH-s tiszteket már november 1-én Magyarországra irányították. Lásd a szerző
„Az AVH és a magyar forradalom” c. tanulmányának III. részét.) Mint később
kiderült, ezeket azért küldték haza, hogy a szovjet támadással egyidejűleg, foglal428

ják el a kulcspozíciókat. Így került Uszta és Ilku a Honvédelmi Minisztériumba,
Kádas pedig a XIV. ker. tanács élére.
A második szovjet intervenciót megelőző napon a moszkvai sajtó és a rádió
már több helyet szentelt a magyarországi eseményeknek. A beavatkozás napján
az egész Szovjetunió területén tájékoztató jellegű párttaggyűléseket rendeztek. A
tájékoztató lényege: 1. Magyarországon erősen szervezett ellenforradalom volt; 2.
Nyugatról mintegy 60.000 horthysta fegyverest dobtak át a határon; 3. Az ellenforradalmat a nyugati rádiók készítették elő ideológiailag; 4. A nyugati hatalmak
az ellenforradalmat azért segítették minden eszközzel, hogy ezzel eltereljék a
figyelmet egyiptomi beavatkozásukról.
A tájékoztató célja volt: 1. Igazolni a magyarországi szovjet beavatkozást,
kedvező színben feltüntetni Moszkvát, mint Magyarország megmentőjét a fasizmustól; 2. Félrevezetni a párttagságot és a közvéleményt.
Moszkvában a magyarok addig is népszerűek voltak, de az október 23-i események után a rokonszenv még nőtt is. A metrón és az autóbuszokon másról
sem beszéltek az emberek, mint a magyarországi eseményekről. Mi volt az oka
annak, hogy a magyarok fegyverhez nyúltak? Persze mindenki tudta, hogy erre a
kérdésre mi a válasz, de hangosan kimondani senki sem merte, mert a hivatalos
szervek még nem foglaltak állást.
Hozzávetőleg 30-35 különböző réteghez és nemzetiséghez tartozó emberrel
beszéltem. Ezek véleményét legjobban egy taxisofőr és egy pedagógus szavai
tükrözték. Mindketten jártak már Magyarországon. Szerintük a magyar nép nem
szerette sohasem, ha mások irányítják sorsát. A magyarok úgy akarnak élni és
dolgozni, ahogy nekik a legmegfelelőbb. Erre mutat a magyar történelem számos
példája (törökök elleni harc, 1848, 1919).
Több grúz és azerbajdzsáni ismerősöm volt, akik különösen örültek a magyar
forradalomnak. Ez annak tulajdonítható, hogy náluk rendkívüli erős a nemzeti
önállóságra való törekvés.
A Szovjetunióban tanuló magyar diákok száma 1956 őszén mintegy 2.000 főre volt tehető. Túlnyomó többségüket váratlanul érték a magyarországi események. Mégis, reális képet szerezve az otthoni helyzetről, hazatérésüket szorgalmazták. Úgy tudom, csak hatan azonosították magukat a szovjet állásponttal és
nem kívántak Magyarországra visszatérni.
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Később értesültünk, hogy Moszkvában, Kijevben és más egyetemi városokban
is megmozdult a szovjet ifjúság, amit az illetékesek csak erőszakkal tudtak letörni.

Bern

Gosztonyi Péter

A SZOVJETUNIÓ ÉS A MAGYAR FORRADALOM
Néhány szó kiegészítést szeretnék fűzni Gosztonyi Péternek az „Új Látóhatár” 1965. november-decemberi számában megjelent cikkéhez, amely a szovjet
publicisztika Magyarországgal foglalkozó megnyilvánulásait elemzi. Gosztonyi
bőven idéz a szovjet sajtó 56-57-es cikkeiből, de ezzel csak felajza az olvasó étvágyát változott valamit a hívatalos szovjet értékelés az utóbbi évtizedben? Lényegében nem változott. Egy újabb kiadvány (Ocserki novoj i novejsej Vengrii,
Moszkva, 1963) ugyanazokat a badarságokat és valótlanságokat ismétli. Az október 23-i felvonulást az „összeesküvők” provokációjának tulajdonítja és sűrűn
tesz célzásokat azokra a rejtélyes „nyugati ügynökök"-re, akik szították a pártellenes hangulatot Magyarországon. Több szót erre nem is érdemes vesztegetni.
Kár, hogy Gosztonyi nem írta le részletesen a „Literaturnaja Gazeta” Romanov
nevű újságírójának az Írószövetségben tett 1956. novemberi látogatását, csak
röviden utal rá, s idéz a szövegből. Ezen a találkozón Romanov kommunista
írókkal beszélgetett, akik (név szerint: Vészi, Kuczka, Örkény és Fekete Gyula)
megpróbáltak neki hiteles képet adni a történtekről. Ezeket a beszámolókat a
szovjet látogató nem találta eléggé meggyőzőnek, s hivatalos propagandaérvekkel
válaszolt rájuk. Csak ekkor avatkozott a vitába az az „irodalmárkodó ifjú” (az
„írókukac” kifejezést szerencsétlennek találom Romanov „okololiteratumij
molodoj cselovjek"-ről ír), aki közli az orosszal, hogy többek közt neki is volt
szerencséje harcolni a szovjet csapatok ellen. Az utókor számára talán érdemes
feljegyeznünk, hogy ez a fiatalember a ,,Sötét angyal” szerzője, Moldova György
volt.

Birmingham
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Gömöri György

ELŐFIZETŐINKHEZ!
Az Új Látóhatár idei első számához minden előfizetőnknek mellékeltük
számlánkat. Az azóta eltelt két hónap alatt keserűen kellett megállapítanunk,
hogy eddig előfizetőinknek csupán 50 százaléka tett eleget fizetési kötelezettségének. Az állandó nyomdai áremelkedések és most legutóbb a németországi
postai díjak 50 százalékos áremelése szinte megoldhatatlan anyagi problémák elé
állította kiadóhivatalunkat. 1966 második félévétől kénytelenek leszünk az előfizetési díjat évi 6 dollárra emelni, az egyes példányok árát pedig 1.20 dollárra.
Reméljük, olvasóink megértik helyzetünket, hiszen az Új Látóhatár nyolc éves
fennállása óta ez a második áremelés, holott az elmúlt nyolc évben a nyomdai
árak csaknem 100 százalékkal emelkedtek. Az áremelés azonban egymagában
nem segít. Talán még ennél is fontosabb, hogy előfizetőink minden év elején
pontosan beküldjék az előfizetői díjakat. Kérjük tehát mindazokat, akik hátralékban vannak, a mostani számunkhoz mellékelt felszólításon feltűntetett összeget haladéktalanul küldjék be kiadó hivatalunknak.

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR KIADÓHIVATALA
MEGJELENT:
Gombos Gyula: Szabó Dezső című, 424 oldalas, illusztrált tanulmánykötete
az Aurora Könyvek sorozatában. Az Új Látóhatár múlt évi szeptemberi számában összes előfizetőinknek küldtünk már megrendelő kártyát. Most, hogy a
könyv elhagyta a nyomdát, szeretnénk előfizetőink szíves figyelmét még egyszer
felhívni munkatársunknak e kiváló könyvére. Kérjük tehát mindazokat, akik még
nem küldték be a megrendelőlapot, sürgősen adják postára kiadó hivatalunk
címére, hogy e tartalmában és kiállításában is kiváló munkát minél előbb megküldhessük.
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1966.3
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Új Látóhatár munkatársai közül Kovács Imre és Kiss Sándor vett részt a
Szabad Magyar Jogászok Szövetsége által New Yorkban március 11.-én rendezett kerekasztal konferencián. Vitatéma: „Várhatunk-e változást a nemzetközi
politikában és Magyarországon 1966-ban?” Kovács Imre a mai magyarorszagi
kommunista politikával szemben egy alternatív programot sürgetett. Ennek
megalkotásánál, véleménye szerint, a mai helyzetből és adottságokból kellene
kiindulni; a tervgazdálkodás, a parlamentáris demokrácia és a szabadságjogok
egyeztetésében kellene keresni a megoldást.
*
A Menekült Írók Nemzetközi PEN Központjának német nyelvterületi csoportja május 5 és 7 között tartotta évi értekezletét Bad Godesbergben. A május
5-én és 6-án rendezett nyilvános ülésen a résztvevők a Kelet és Nyugat közötti
irodalmi együttműködés lehetőségeit vitatták. Az Új látóhatár szerkesztősége
részéről Borbándi Gyula vett részt az értekezleten.
*
Az Utrecht közelében Iévő Woudschotenben rendezte nagyheti találkozóját
az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia. Az Új Látóhatár munkatársai közül Cs. Szabó László, Szabó Zoltán és Siklós István tartott előadást,
illetve olvasott fel az irodalmi esten. Cs. Szabó László február 25-én a Katolikus
Magyar Egyetemi Szövetség felkérésére előadást tartott Londonban T. S. Eliot
költészetéről. Szabó Zoltán előadó, illetve szerzői estet tartott január 10-én és
12-én Bécsben.
*
Az amerikai Fairleigh Dickinson egyetem (Teaneck, New Jersey) The
Literary Review című folyóirata tavaszi számát a jelenkori magyar irodalomnak
szentelte. A folyóirat magyar számát Tibori Pál szerkesztette. A mai magyar
irodalomból kiválasztott művek között szerepel Cs. Szabó László egy elbeszélése
is.
*
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Gombos Gyula több mint négyszáz oldalas könyve Szabó Dezsőről májusban
hagyta el a nyomdát. A Szabó Dezső-irodalom eleddig legjelentősebb alkotása
sok esztendős kutató és írói munka eredménye. Részletes méltatására még visszatérünk.
*
Gömöri György „Polish and Hun• garian Poetry 1945-1956” címen angol
nyelvű könyvet írt a lengyel és a magyar költészetről. A két és félszáz oldalas
kötet az oxfordi Clarendon Press gondozásában jelent meg.
*
Szabó László legújabb könyve, „A nyomozás” júliusban jelenik meg az Útitárs
kiadásában. A három részből álló könyv a szerzőnek a szentföldi utazásairól szóló
írásait, hangjátékait és novelláit tartalmazza.
*
Határ Győző „Bábel tornya" című regénye a szerző illusztrációival júliusban
elhagyja a sajtót. A regény megrendelhető a kiadóhivatalunknál. Ára fűzve 4 $, a
kötött bibliofil kiadásé 6 $.
*
Molnár György immár második kiállítását rendezte Bécsben. A festővé lett
író és Újságíró absztrakt képekkel lépett a nyilvánosság elé.
*
Makkai Adám verseskötete „Szomj és ecet” címmel szeptemberben jelenik
meg az Amerikai Magyar írók kiadásában.
*
Thinsz Géza „Asszonyáldó" című verseskötete augusztusban jelenik meg a
stockholmi Magyar Kiadónál.
JÚLIUSBAN MEGJELENIK AZ AURORA SOROZATBAN:
Tanulmányok a magyar forradalomról
ELŐSZÓ
A FELKELŐ NEMZET
A forradalmi napok
Gosztonyi Péter: Az ÁVH és a forradalom
Vajda Pál: A Szabad Nép szerkesztőségében
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Gosztonyi Péter: A néphadsereg a magyar forradalomban
Szöllősy. Árpád: A forradalom Győrött
Peéry Rezséí: Pannon napló és jelentés
A NÉP ÉLÉN
Borbándi Gyula: Nagy Imre és a forradalom
Gosztonyi Péter: A forradalom tábornoka
Zádor István: Népbarátb61 népvezér
Vincent Savarius: A tiszántúli papfiú
Kiss Sándor: A parasztság követe
Szab6 Zoltán: A politika tanára
Révai András: Bibó István politikai filoz6fiája
MIÉRT?
Juhász Vilmos: A forradalom követelései
Molnár Mild6s: Nagy Imre a történelemben
Borbándi Gyula: A szocializmus tragédiája
Borsody István: A magyar forradalom és a nagyhatalmak politikája
Cs. Szabó Lászl6: Írók a forradalomban
A FORRADALOM UTÁN
Kovács Imre: A mai Magyarország
Kb. 600 oldal, ára fűzve 5 $, az Új Látóhatár előfizetőinek 4 $, és portóköltség.
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1966.4
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR
ELBESZÉLÉS-PÁLYÁZATA
Az Új Látóhatár elbeszélés-pályázatot hirdet.
Miután a szerkesztőség a pályázattal főleg a fiatalabb novellaíró nemzedéket
kívánja munkára serkenteni, a pályázaton csak olyanok vehetnek részt, akik a
pályaművek beküldési határidejéig nem töltötték be a 40. életévet.
A pályaművek érzékeltessék az emigráns állapot, az idegenben való élés, a hontalanság légkörét és problémáit.
Csak olyan kéziratokat veszünk figyelembe, amelyek nyomtatásban még nem
jelentek meg. A terjedelem nem haladhatja meg a 30 gépelt oldalt.
Díjak:
I. díj: 800 német márka (200 US dollár)
II. díj: 600 német márka (150 US dollár)
III. díj: 400 német márka (100 US dollár)
A pályázat jeligés.
A beküldési határidő 1967. március 1.
A pályaműveket neves írókból és kritikusokból álló zsűri bírálja el. Az eredményt
1967. szeptember l-én hirdetjük ki.
A díjnyertes műveket az Új Látóhatár közli.
A kéziratok – jeligés levélben – a következő címre küldendők: Új Látóhatár szerkesztősége, 8 München 90, Oertlinweg 4,
Német Szövetségi Köztársaság.
München, 1966. augusztus 1.
Az Új Látóhatár szerkesztősége
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1966.5
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Új Látóhatár előző számában novella pályázatot hirdettünk. A pályázat
meghirdetését a folyóirat régi olvasójának és barátjának, a nyugat=németországi
Öberlingenben élő Kuczkay Tamásnak nagyobb összegű adománya tette lehetővé.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 20 és
25 között az Amszterdamtól északra, a Zuidersee partján fekv6 Enkhuizenben
rendezte. A tanulmányi napok központi témája „Az értelem keresése” volt. A hat
napos konferenciára nemcsak a nyugat-európai országokból, hanem Jugoszláviából és Csehszlovákiából is érkeztek vendégek (Bori Imre irodalomtörténész és
Szeli István nyelvész, illetve Cselényi László költő). Az Új Látóhatár munkatársai közül Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Kibédi Varga Áron, Gömöri György,
Márton László és Ferdinandy György adott elő. Az irodalmi esten és az előadásokat követő vitában munkatársaink közül az említetteken kívül Albert Pál, Czigány Lóránt, Sárközi Mátyás és Thinsz Géza is szerepelt. A konferencián részt
vett Borbándi Gyula és Molnár József is. A vitákat Németh Sándor vezette.
*
A nyugat-németországi magyar diákok által rendezett és immár hagyományos
marienbergi főiskolai hét szeptember 5 és 11 között zajlott le. A résztvevők,
szám szerint mintegy hetvenen, európai országokból és Amerikából érkeztek. Az
előadók között szerepelt egy nyugat=ó-német egyetemen dolgozó szakember is.
Az Új Látóhatár munkatársai közül Borbándi Gyula „Az irodalmi szociográfia
újjáéledése Magyarországon” és Lökkös Antal „A magyar forradalom és a francia
intellektüelek” címen adott elő.
Kibédi Varga Áron az amszterdami egyetemen a francia irodalomtörténet és
Király Béla a New York-i Brooklyn College of the City University hadtörténelem tanára lett.
A Róma városa által kiadott művészettörténeti és urbanisztikai képes folyóirat, a „Capitolium” júniusi számában bő kivonatban közli Fenyő Miksa munkatársunk cikkét, amely az Új Látóhatár tavaly októberi számában „Útravaló” cí436

men megjelent s Rómába készülő fiatal hölgyeknek szóló előadás volt. Jobb szellemi vezetőt, mint Fenyő Miksát – írja a ,,Capitolium" –, a hölgyek nem kívánhattak. Fenyő Miksa két évvel ezelőtt, egy Rómáról szóló cikkével, megnyerte a
külföldi írók számára adományozott nagydíjat. A díjnyertes cikk ugyancsak az Új
Látóhatárban jelent meg.
..
Megjelent Cs. Szabó László új könyve: „A nyomozás”. A több mint két és
félszáz oldalas kötet – amelyet az „Útitárs” adott ki – három részből áll. Az első
szentföldi utakról szól, a másodikban karácsonyi és húsvéti hangjátékokat, a
harmadikban három elbeszélést, egy verset és Dylan Thomas karácsonyi történetének magyar átköltését találja az olvasó.
*
Ugyancsak megjelent Thinsz Géza ,,Asszonyáldó” című új verseskötete A
könyv megrendelhető a szerzőnél (Sockerbruksgrand 18. Stockholm Sv.). Ára
fűzve 10, kötve 20 svéd korona.
*
A svéd kritika meleg elismeréssel fogadta a Thinsz Géza és Csatlós János által
összeállított svéd nyelvű magyar novella gyűjteményt. A kötetet a stockholmi
Norstedts kiadó „Moderna ungerska berattare” címen jelentette meg. A gyűjtemény húsz magyar elbeszélést tartalmaz. A külföldi magyar irodalmat Cs. Szabó
László, Határ Győző és Lökkös Antal képviseli. A kötet előszavát Thinsz Géza
írta.
*
Fejtő Ferenc „Budapest 1956” címen francia nyelvű könyvet írt a magyar forradalomról. A zsebkönyv alakú kötet a Julliard kiadó gondozásában jelent meg.
*
Arató László és Garamvölgyi Antal, kiknek beszámolóját a forradalmi diákmozgalom néhány érdekes részletéről ebben a számunkban közöljük, a forradalom leverése után nyugatra menekültek és jelenleg Svájcban élnek. Mindkét beszámoló Gosztonyi Péter forradalmi dokumentumgyűjteményéből való.
*
Cs. Szabó László „Három hangnem” című Shakespeare tanulmányának befejező részét következő számunkban közöljük.
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1966.6
LEVELEK
MÉG EGYSZER ESTERHÁZY JÁNOSRÓL
Hadd egészítsem ki – egykori szlovákiai barátom, a jelenleg Amerikában élő
dr. Halász Miklós politikai író, a Századunk volt kitűnő munkatársának levélbeli
közlése alapján – az Új Látóhatár 1966/4. számában Esterházy Jánosról írt rövid
megemlékezésemet.
Halász Mikl6s, a csehszlovákiai magyarok tragikus történelmének egyik legtájékozottabb ismerője arra figyelmeztet, hogy az ln Shadow of Russia című,
1959-ben, az Egyesült Államokban megjelent könyvében az önálló Szlovákia
magyar kisebbségének a fasizmussal kapcsolatos negatív magatartásáról szólva
utalt Esterházy János gróf emlékezetes magános szembeszegüléséről az úgynevezett zsidótörvények parlamenti „vitájában”.
A könyv idevágó mondata magyar fordításban: „A szlovákiai magyarok parlamenti képviselője, Esterházy János gróf volt az egyetlen, aki a zsidótörvények
ellen szavazott”.
Halász Miklós könyvét sajnos nem láthattam, mint ahogyan azt is csak most
tudtam meg, hogy húsz esztendővel ezelőtt az amerikai magyarság legnagyobb
napilapjában, a clevelandi „Szabadság”-ban cikksorozatot írt a nagy történelmi
fordulat után bekövetkezett katasztrófánk történetéről. Hála és köszönet érte!
Ám e becses és fontos kiegészítés – mint ahogy az esetleges továbbiak – sem
oszlathatják el a keserű érzést, amely emléksoraim sugallója volt: a szégyent,
amelyet Esterházy János nevének említésekor érzek. Mert ez a név és a vele jelölt
sors azoknak a kelet-európai antifasiszta politikusoknak mártíriumát idézi, akik
bátorságukért és kockázatvállalásukért a fasizmus felett aratott győzelem után
szenvedést, börtönt, megaláztatást és halált kaptak cserébe az új rendtől, és
mindezek tetejében azt a hallatlan megszégyenítést, emléküknek azt a bemocskolását is, hogy nevüket nem lehet ama szörnyűséges mozgalom megnevezése
nélkül Kelet-Eur6pában említeni, ami ellen annakidején harcoltak, olykor bátrabban, mint az orosz győzelem támogatásában eleve biztos baloldali kortársaik.
A kelet-európai erkölcsi-emberi helytállásnak ez a kálváriajárása aligha érthető és hihető annak, akit nem tapasztalat tanított a kelet-európai történelem ala438

kulásának abszurd törvényeire a második világháború kirobbantása óta. Mert
normális értelemmel és erkölcsi érzékkel az antifasiszta magatartásnak ezt a fajta
jutalmazását aligha lehet érthetőnek, felfoghatónak elfogadni.

Stuttgart

Peéry Rezső

VAN-E FEJLŐDÉS?
Gombos Gyula kitűnő tanulmányához (Húsz év után) szeretnék néhány kiegészítő adatot hozzátenni. Pilinszky János Harmadnapon című verseskötete
csak 1000 példányban jelent meg 1959-ben, de következő kötete, a Rekviem már
3500 példányban látott napvilágot öt évvel később. Valamelyes fejlődést – legalábbis ebben az esetben – tehát mégis regisztrálhatunk a rendszer kiadói politikájában.
A 485. oldalon Gombos a budapesti egyetem kísérleti lapjának betiltásáról ír.
Ez csak részben felel meg a valóságnak, mert bár a lap első számát valóban viszszavonták, a „Tiszta szívvel” című kis irodalmi folyóiratot nem tiltották be: kezemben volt legutóbbi száma.

Birmingham

Gömöri György

A BÁCSMEGYEI NAPLÓ ÉS A VAJDASÁGI ÍRÓK
Miután az Új Látóhatárt csak igen későn kapjuk meg itt Venezuelában, csak
most tudok hozzászólni Szirmai Károly „Emlékezés a Kalangyára” című igen
érdekes írására a bácskai magyar irodalomról, amely az 1966. január·februári
számban jelent meg. Ebben a cikkben édesapámat, néhai dr. Fenyves Ferencet is
megemlíti és legnagyobb csodálkozásomra – annak ellenére, hogy édesapám és
Szirmai tudtommal barátok is voltak – igen éles és szerintem érdemtelen kritika
alá veti, azt írva róla, hogy Szenteleky Kornélt apám támadta volna, szított ellene
és az írókat oly választás elé tette, hogy vagy a Bács-megyei Naplóval dolgoznak
együtt, vagy a Vajdasági írással. Szirmai azzal folytatja – érzésem szerint becsmérlően –, hogy miután a Bács-megyei Napló „megfizette az írásokat", az írók
vissza pártoltak hozzá.
Előre szeretném bocsájtani, hogy első kézből való adatokkal nem tudok vitába
szállni Szirmaival, mert ezekben az időkben még csak kis gyerek voltam, azon439

ban nem hiszem, hogy apám bárki ellen és legkevésbé Szenteleky ellen szított
volna. Nem volt természete az oktalan támadás. Szirmai, aki bizonyosan jól emlékezhet még az akkori esetekre, könnyen fel tudná tárni a differenciák okát – ha
ilyenek voltak – apám és Szenteleky között. Továbbá kissé furcsa, hogy a Bácsmegyei Napló ennyi év után azért részesül támadásban, mert nem követelte
munkatársai írását ingyen, hanem azokat megfizette.
Annak ellenére, hogy a szerző elsősorban a „Kalangya” múltjáról ír, mégis
miután nagy vonalban a bácskai magyar irodalmat érinti, az az érzésem, hogy a
Naplóról sokkal hosszabban, mint futólag kellett volna megemlékeznie, hiszen
mégis csak tény az, hogy a Napló adott jó-rossz kenyeret ezeknek az íróknak,
mindenesetre a legjobbat, amely azokban a tájakban kapható volt és amelyet egy
vidéki kisebbségi lap megengedhetett magának.
Úgy tudom, a 30-as évek elején Szenteleky és mások is tárgyaltak a Naplóval,
édesapámmal és úgy volt, hogy a Napló külön fórumot nyit vasárnapi mellékletében a vajdasági magyar íróknak. Ám úgy akarták, hogy ezt ne apám és a Napló
emberei, hanem külsők (Szenteleky stb.) szerkesszék. Apám nem engedhette,
hogy a Napló vasárnapi mellékletét részben vagy egészben mások szerkesszék. A
szerkesztés nemcsak technikai értelemben értendő; az a lehetőség is fennállt
(hogy ne mondjam veszély), hogy az irodalmi melléklet hangja és szelleme ellentétes lesz a lap ismert polgári irányvonalával. Édesapám nem a magyar és a vajdasági magyar íróktól tagadta meg a Napló nyilvánosságát – ellenkezőleg ösztönözte őket az írásra és készséggel adott helyet műveiknek a lap mellékletében és
tárcarovatában, csupán a szerkesztést nem volt hajlandó kiadni a kezéből. Így
aztán az újvidéki Reggeli Újságban valósították meg az irodalmi mellékletet,
majd később megindították a Kalangya című folyóiratot. (Ezt egy időben a Minerva nyomda állította elő, a mi családi nyomdánk, ahol a Naplót is nyomták.)
Mind a két utóbbi lapot a magyar kormány finanszírozta, elég nyomorúságosan.
Édesapám azért nem akart a jugoszláviai kisebbségi magyar irodalom hivatalos
lapja lenni, mert ezzel kockáztatta volna – tekintettel az akkori ottani kormányra
– a Napló puszta létét. De csak hivatalosan nem akart a Napló foglalkozni a vajdasági magyar irodalommal, egyébként egész megszűntéig mindig helyet adott
(igen nagy terjedelemben és jól honorálva) a vajdasági magyar íróknak, költők-
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nek, ugyanakkor természetesen az anyaországi íróknak, költőknek is. Erről bármely vasárnapi szám meggyőzheti a kételkedőket.

Caracas

Fenyves János

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Az Új Látóhatár elbeszélés-pályázatának zsűürije a következő tagokból áll:
Albert Pál, Juhász Vilmos, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán.
*
Gosztonyi Péter szerkesztésében és az Éditions Horváth kiadásában 400 oldalas francia nyelvű könyv jelent meg a magyar forradalomról. Az „Histoire du
soulevement hongrois” című kötet a forradalom számos résztvevőjének és szemtanújának élménybeszámolóit tartalmazza. Az Új Látóhatár munkatársai közül
Arató László, Garamvölgyi Zoltán, Gömöri György, Király Béla, Molnár Miklós, Révész László és Szőllősy Árpád szerepel a gyűjteményben. Az utóbbinak a
győri forradalmi eseményekről írt beszámolója először az Új Látóhatárban jelent
meg.
Gosztonyi Péter az évforduló alkalmából egyébként tanulmányt írt a magyar
forradalomról a „Schweizerische Monatshefte” című svájci folyóiratba, a „Parlament” című nyugat:német hetilapba és a „Der schweizerische Soldat” című svájci
katonaújságba, valamint Maléter Pálról a „Politische Studien” című folyóiratba.
Ezt az írást, amely először az Új Látóhatárban jelent meg, a „Spiegel” című nyugat-német hetilap is átvette. Az „Est et Ouest” című francia hetilapba Borbándi
Gyula írt ,.La Hongrie dix ans apres” címen hosszabb lélegzetű elemzést a mai
magyar közállapotokról.
Gombos Gyula „Húsz év után” című magyarországi helyzetképe következő
számainkban folytatódik és befejezése után valószínűleg könyv alakban is megjelenik. A második folytatásban, az Új Látóhatár előző számának 479. oldalán
egyébként néhány modern zeneszerző felsorolásában Webern nevének végéről
lemaradt az n betű; természetesen róla és nem Weberről van szó.
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Háy Gyula „Appassionata” címen színdarabot írt. A német nyelven írott új
mű magyar változatának közlését az Asconában élő szerző az Új Látóhatárnak
engedte át.
*
Anyagtorlódás miatt kimaradt e számunkból Fenyő Miksa önéletrajzi sorozatának hetedik része. Fenyés Miksa írását következő számunkban közöljük.
Borbándi Gyula november 17-én Zürichben „Társadalmi problémák a mai
magyar irodalomban", december 13-án pedig „Változások Kelet-Európában”
címen a nyugat-németországi Marienbergben tartott előadást.
*
Révai Andrást a „Tanulmányok a magyar forradalomról” című kötetben mint
a BBC magyar osztályának volt vezetőjét mutattuk be. A több évtizede Angliában élő jeles közíró nem volt a BBC magyar osztályának vezetője, hanem 1942től a háború végéig a BBC magyar osztályának politikai kommentátora. A téves
adatért a szerkeszt6k a tanulmánykötet olvasóinak elnézését kérik. Révai András
egyébként a háború alatt az angliai szabad magyar mozgalom egyik fő szervezője
volt.
Domahidy Miklós „A tizenhat zár” című regénye – amelyből az Új Látóhatár
1963 őszén egy regényrészletet közölt – megjelent francia fordításban.
Domahidy regényét „Les Seize Verrous” címen, Gara László és A. M. de Backer
fordításában a párizsi Albin Michel kiadóvállalat adta ki.
*
Az Új Látóhatár jövő tavasszal kezdi Kovách Aladár „Hamueső” című három
felvonásos új drámájának közlését. A cselekmény történelmi háttere a zsidóüldözés, középpontjában Edith Stein alakja áll, de szerepel a darabban Edmund Husserl, Franz Kafka, Jacob Max, Simone Weil és Molnár Ferenc is. Az író ebben az
új művében a zsidó és keresztény küldetés, sors és felellősség kérdéseit feszegeti.
*
Szabó Dezsőről életében egyetlen hiteles mellszobor készült, mégpedig 1942ben. Alkotója Szörényi Tibor szobrászművész, aki később a Donnál hősi halált
halt. Az eredeti műről most néhány alabástromgipsz öntvény készült, amelyet a
burgenlandi „Őrszigeti Művész Műhely” Szabó Dezső tisztelői számára forgalomba hozott. A szobor 21 cm magas, íróasztalra, könyvespolcra helyezhető.
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Súlya körülbelül 2 kg. Ára 8 dollár, a speciális fadoboz csomagolásért a Művész
Műhely 2 dollárt számít fel. A postai szállítás ára is a megrendelőt terheli. Az
„Elsodort falu” ugyancsak a Művész Műhely gondozásában megjelent új kiadása
és Gombos Gyula nagyszabású „Szabó Dezső” könyve után ez a mellszobor a
harmadik alkotás, amely nyugaton a jeles íróra való emlékezést kívánja szolgálni.
A szobor – árának előzetes beküldésével (csekk, vagy money order) – megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában.
ELŐFIZETŐINKHEZ!
Folyóiratunk mostani számához mellékeltük számlánkat az 1967-es esztendőre. Nagyon kérjük barátainkat és különösen azokat, akik még az idei díjjal is
hátralékban vannak, hogy lehetőleg még az újév elején szíveskedjenek előfizetésüket rendezni. Az előfizetések idejében való be, küldésétől függ, hogy az Új
Látóhatár a jövőben is rendszeresen megjelenhessék és betölthesse hivatását a
magyar irodalom és kultúra szolgálatában.
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1967.2
MÉG EGYSZER A BÁCSMEGYEI NAPLÓRÓL
Válasz Fenyves János levelére 1
Előrebocsátom, hogy dr. Fenyves Ferencet, a Bácsmegyei Napló tulajdonosát
nem ismertem, s vele sohasem találkoztam. Ellenben megismerkedtem özvegyével és fivérével, Fenyves Lajossal, amikor 1937 márciusában illetékes helyről
megbízást kaptam a Kalangya folyóirat újbóli megindítására, s annak kinyomtatásával cégüket, a szabadkai Minervát bíztam meg, mert Radó Imre felelős szerkesztő Szabadkán lakott.
Kifogásolt írásomban 2 távol állt tőlem az elhunyt emlékét sértő vagy bántó
szándék. De amikor a – nem napilapokban jelentkező – vajdasági magyar irodalom megteremtésének nehéz éveiről írtam, nem hallgathattam el, hogy dr. Fenyves Ferenc a magyar irodalom önállósításáért küzdő Csuka Zoltán és Szenteleky
Kornél iránt ellenséges magatartást tanúsított. S hogy ez megfelel a valóságnak,
idézetekkel is igazolhatom. Elsősorban a Szenteleky Kornél irodalmi leveleit
tartalmazó és 1933-ban megjelent könyv Csuka által írott bevezetéséből: „De
Szentelekynek nemcsak szerveznie, dolgoznia és alkotnia kellett, hanem harcolnia is az új mozgalommal szembehelyezkedett és azt mindenképpen megfojtani
akaró, jórészt (Napló-körüli) zsurnaliszta csoporttal...” „Mindehhez a nagy pénztelenséghez és küszködéshez járul a „Napló” szerkesztőségének kenyéririgysége
és méltatlan versenye. Azok fizettek, ő (Szenteleky) nem fizethetett. Azok mintegy monopolizálni akarták a sajtón kívül az irodalmat is, válaszút elé állítván a
közös munkatársakat.”
Ezek után néhány idézet Szenteleky kötetbeli leveleiből: „Azt hiszem, nem
vitatható, hogy a Naplónak gonosz, csökönyös s galád állásfoglalását a jugoszláviai magyar irodalommal szemben a legnagyobb mértékben el kell ítélnünk.”
(Csuka Zoltánhoz intézett 1932. október 27-i leveléből.)
„Ezzel szemben Fenyvest nem érdekelték ezek a problémák. Ő pár évvel ezelőtt azt írta lapjában, hogy a Bácsmegyei Napló az egyedüli irodalmi fórum
1

Új Látóhatár, 1966. november-decemberi szám.

2

Új Látóhatár, 1966. január-februári szám.
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Jugoszláviában. Pedig akkor a Vajdasági Írás már második évfolyamába lépett.
Fenyves elgondolása azonban az volt, hogy ami a Naplón kívül van, az nem irodalom. Egyáltalában tagadta az önálló életű kisebbségi irodalmak létjogosultságát.” (Kende Ferenchez intézett 1932. november 4-i leveléből.)
„Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy a Napló ezzel a romboló, alattomos és
galád munkájával felhagyjon. Fenyvest, úgy látszik, roppant bántja, hogy nem
lehet ő a jugoszláviai magyar irodalom pápája. Ezért a romboló szerepet választotta, ami elvtelen, szívtelen és materialista jellemének jobban megfelel. Ha ezt
tovább folytatja, elkészülhetünk arra, hogy eddigi építésünket lerombolja.” (Kende Ferenchez intézett 1932. december 9-i leveléből.)
S végül Csuka Zoltán 1967. január 21-én hozzám intézett leveléből: „Fenyves
Ferenc kicsinyes féltékenységből, nehogy a Vajdasági Írás konkurenciát támaszszon a Napló mellékletének, válaszút elé állította Szentelekyt és más írókat is:
vagy a Napló, vagy a Vajdasági írás. Kornél, bár ez neki anyagi veszteséget jelentett, habozás nélkül a Vajdasági Írást választotta.”
Bizonyító idézetnek, azt hiszem, ennyi elég.
Sajnálom, hogy Fenyves János, állításom igazolására, a fenti szövegrészek idézésére kényszerített.

Új-Verbász, Jugoszlávia

Szirmai Károly

PUERTO RICO ÉS A FÜGGETLENSÉG
Nem szeretem mostanában valami nagyon az amerikaiakat. Ki szereti őket? S
ha vehemensebb polgártársaim egyike-másika New Yorkban vagy San Franciscóban a Viet Kong zászlaját lobogtatja, a magáét - a csillagos-sávosat - pedig a
tűzre veti, csendesen én is dohoghatok. Meg örülhetek, ha valaki alaposan megmondja a magáét ennek a nációnak.
Ezért örvendeztem Ferdinandy György Szomorú szigetek című, színes útirajzának is, ami az Új Látóhatár idei első számában jelent meg. Ám nem sokáig.
Ahogy a beszámoló elolvasása után megittam egy jó pohárnyi Coca-Colát - ezzel
is úgy vagyunk, mint annyi mással, szidjuk-szidjuk, de megisszuk -, gondolkodóba estem: vajon Puerto Rico meg a Szűz szigetek miatt is el kell-é verni a port
az amerikaiakon? Mert Ferdinandy György elveri, hol minden segítség nélkül, a
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maga szakállára; hol René Marqués, Puerto Ricó-i író, támogatásával. Magam
egyikőjük jó szándékában sem kételkedem.
Azt hiszem, még mindig esküszöm a nemzetek függetlenségére. A kis népekére is, különösen ha ezek maguk is zászlajukra tűzik a szabadság-függetlenség
gondolatát. De bármennyire is erőltetem magam, ezt a zászlót nemigen látom
lobogni Puerto Rico kék egén, s ha mégis lobog valahol, akkor csak nagyonnagyon elrejtett helyeken loboghat s nagyon kevesek szívében. Úgy tűnik, az
elmúlt néhány száz esztendő nem volt elegendő ahhoz, hogy a Puerto Ricó-i nép
nemzetté váljék. S az sem lehetetlen, hogy hetven esztendővel korábban, amikor
a spanyolokat az amerikaiak váltották föl, maga a nép nem is vette Észre, hogy
közben fél évig független volt.
Az 1964-es választások alkalmával az összes szavazatok 6o%-át a mostani
„common wealth” státusra esküvő Népi Demokrata Párt kapta, az Egyesült Államokba való beolvadást óhajtó Köztársasági Pártnak 35% jutott, a teljes önállóságra, függetlenségre törekvő Függetlenségi Párt mindössze három százalékot
takarított be. Hát ez bizony, nem sok. Különösen nem, ha meggondoljuk, hogy
ezen a választáson se Franco csendőrei, se De Gaulle szomáli zsandárjai nem
működtek közre. S nagyon reméljük, hogy az idei választáson sem akarja majd
senki megzavarni a Puerto Ricó-i népet. Annak ellenére sem, hogy az ékes kreolsággal megfogalmazott közmondás - Election san fraude cé cou bouillon san
piment - szerint a választás csalás nélkül: leves fűszer nélkül ...
S ha most már nincs függetlenségi szándéka a Puerto Ricó-i népnek, mi az
ördögnek kellene ráhúzni a szabadság kényszerzubbonyát? A szabadság is csak
olyan, mint Rákosi Mátyás meg Kádár János népi demokráciája: vagy kell, vagy
se. És ha kell, vajon miféle kell?
Tanult volna Puerto Rico népe Dominika, Haiti és Kuba példájábál? Rájött
volna, hogy emezek nagy nemzeti függetlensége sokat nem ér akkor, ha polgáraiknak se kenyeret, se iskolát, se gyógyszert - se egyéni szabadságot nem tudnak
adni? Többre becsülné a Puerto Ricó-i nép a maga választotta kormányzót
Frarnçois Duvaliernél, a „Papa Doc”-nál; a másvilágra küldött Trujillónál; az
elzavart Batistánál; vagy ha úgy tetszik, Castrónál? A hetven esztendős amerikai
uralom alatt Puerto Ricónak egyetlen diktátora se akadt. De az amerikai állampolgárság mellé annyi támogatást kapott, hogy anyagi helyzetében, kulturális
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fejlődésében messze megelőzi a latin-amerikai államokat. Az „Operation
Bootstrap” keretében nemcsak jelentékeny, sok munkaalkalmat biztosító ipart
teremtettek, hanem a közoktatást is a latinamerikai népeknél szokatlan magas
szintre emelték. Legtöbbet az egészségügyi viszonyok megjavításánál érték el: ma
Puerto Rico ezen a téren a nagy nyugati országokkal mérkőzik, a világ egészségügyi szakértői a csodájára járnak. Ám tessék csak áthajózni a szomszédos Dominikába, vagy éppen az orvos-diktátor vezette Haitiba!
Sajnálkozom azon, hogy Ferdinandy György mindezeket alig vette észre.
Amiatt is, hogy valami igen régi statisztikai táblázatot vallatott: ma már a Puerto
Ricó-i családok nagyobbik felének nem havi negyven dollár a jövedelme, hanem
ennek háromszorosa-négyszerese. Persze, ez sem elég, de megint azzal rosszalkodhatnék, hogy tessék csak átrándulni a szomszédba, vagy akár a dél-amerikai
államokba is!
Abban viszont nagyon igaza van Ferdinandynak, hogy égbekiáltó különbség
van a Puerto Ricó-i szegénység és az ott élő amerikaiak életszínvonala között. De
hát már miért ne volna? Gondolom, még igen hosszú ideig nem jut minden Puerto Ricó-inak olyan kertes családi ház, mint amilyenben az amerikaiak laknak; s
igen nehezen lehetne az amerikaiakat az ő viskóikba szorítani. Ám meggyőződésem, hogy a Puerto Ricóban élő amerikaiak lakáskultúrája csak jó példával szolgál.
A Coca-Cola, a hülye amerikai turisták, meg a döcögő kurvák után koslató,
melák, kefefrizurás G. I.-ok mellé előrángatta Ferdinandy hangulatos beszámolójában René Marqués véleményét a Puerto Ricó-i négerekröl is - ahogy az manapság illik. Ezek - az író szerint - majdnem kivétel nélkül az Egyesült Államokhoz akarnak csatlakozni, s ezzel az öngyilkosságba kergetik magukat: a nemzeti halálon kívül az észak-amerikai négerüldözéseket is igénylik. Tartok attól,
hogy ez felületes és tájékozatlanságra valló szemlélet. Az amerikai négerüldözés
nem olyan export-cikk mint a kaliforniai rizs, a Columbia Egyetem vagy Berkeley tanára, vagy akár a gyermekparalízis elleni szérum. A négerüldözés az amerikai déli államok sajátos jelensége s ezt aligha lehet majd az esetleg már 51. amerikai államnak számító Puerto Ricóba átplántálni. De hát ez megint más kérdés s
csak az igazodik el benne, aki valamelyes időt szentel a tanulmányozására és érzéke is van a társadalmi jelenségek megértéséhez.

San Bernardino, Kalifornia

Sztáray Zoltán
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1967.4
AZ ÚJ LATÓHATÁR
ELBESZÉLÉS-PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE
Az Új Látóhatár szerkesztősége által 1966. augusztus 1-én meghirdetett elbeszélés-pályázatra 11 országból (Ausztrália, Ausztria, Franciaország, Izrael, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Svájc, Svédország és USA) 16
pályamű érkezett. Ha figyelembe vesszük, hogy a szerkesztőség a témát pontosan
meghatározta
„A pályaművek érzékeltessék az emigráns állapot, az idegenben való élés, a
hontalanság légkörét és problémáit” - és korhatárt is szabott, a pályázaton való
részvétel kielégítőnek látszik. Csak olyan kéziratot vett a szerkesztőség figyelembe, amely nyomtatásban még nem jelent meg.
A pályaműveket Albert Pál, Juhász Vilmos, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó
László és Szabó Zoltán bírálta el.
Az Új Látóhatár szerkesztősége úgy határozott, hogy a 800 márkás első díjon
kívül három 400 márkás harmadik díjat ad ki. A második díj kiadásától eltekint.
A szerzők nevét tartalmazó jeligés borítékok felbontása után a következő
eredmény született (zárójelben az elbeszélés címe):
I. díj (800 német márka): András Sándor, Berkeley, California, USA (Hazatérés)
III. díj (400 német márka): Vásárhelyi Vera, Róma (Bettina)
Dicséretben részesült: Ferdinandy György, Strasbourg (Yan) Zempléni Ádám,
Lang-Göns, Németország (Cikkely)
Bujdosó Alpár, Bécs (Palio)
Farnek László, Toronto
(Magyar novella)
„Münster” jelige, a szerző nem adta meg nevét (Találkozás)
Bordás Sándor, Toronto (Távolból)
A díjazott és dicséretben részesített műveket az Új Látóhatár folyamatosan
közölni fogja.
München, 1967. szeptember 1.
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Szeptember 24-én lesz hetven éves Sinka István. A harmincas évek elején Új,
eredeti hanggal jelentkezett a magyar költészetben. A népdalra és ősi balladákra
emlékeztető, a paraszti életet és szegénységet megéneklő költeményei a huszadik
századi magyar népi lírában közvetlenül Erdélyi József mellett jelölik ki helyét.
Első verseskötete, a „Himnuszok Kelet kapujában” 1934-ben jelent meg Szeghalmon. Következő kötetei, a „Pásztorének” (1935), a ,,Vád” (1939), a „Hontalanok Útján” (1943) a harmincas évek végén és a negyvenes évek elején a legolvasottabb költőink közé emelték. A második világháború után hallgatásra kényszerült és csak 1956-ban tért vissza az irodalmi életbe. Azóta ismét jelennek meg
versei a hazai irodalmi folyóiratokban és lapokban.1964-ben ,,Végy karodra idő”
címen napvilágot látott válogatott verseinek egy gyűjteménye. Sinka István nemcsak költő, de jeles prózaíró is. Erről tanúskodik többek között „Harmincnyolc
vadalma” című novelláskötete (1941), a „Fekete bojtár vallomásai” című kétkötetes életrajzi regénye és Újabb elbeszéléseinek „Eltűnik a hóri domb” címen megjelent gyűjteménye. Az Új Látóhatár szerkesztősége azzal a kívánsággal köszönti
a hetven éves költőt és írót, hogy hetvenen túl is jó egészségben és töretlen munkakedvben teljenek évei. Bízunk abban is, hogy sok cikk, méltatás és kritika után
hamarosan megjelenik egy életművét méltón tárgyaló és művészetének erényeit
felmutató elemző tanulmány is.
*
Évforduló évfordulót követ. Minden számunkban emlékezni illenék irodalmunk valamely nagyjára, aki megérdemli, hogy alakját és művét ne halványítsa el
a feledés. Október 3-án lesz tíz éve, hogy Szabó Lőrinc meghalt, december 3-án
harminc éve, hogy József Attila a szárszói vonat elé vetette magát. Az Új Látóhatár szerkesztősége mindent elkövet, hogy - ha talán késve is - a Szabó Lőrinc
és József Attila évfordulóra visszatérhessen.
..
Október 1o-én lesz nyolcvan éves az izraeli magyar írók great old man-je,
Kaczér Illés. Az idős író - aki ma is tevékeny tagja az izraeli magyar közéletnek Tel-Aviv egy elővárosában, Ramat-Chen-ben él.
*
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Dr. G. F. Cushing, aki felkérésünkre az Oxfordban megjelent magyar prózai
antológiával foglalkozott, a londoni egyetem School of Slavonic and East European Studies nevű intézetének magyar előadója. Cushing írását Czigány Lóránt
fordította angolból magyarra.
..
A dél-németországi Oberstaufenben élő Földes-Papp Károly „A barlangi képtől az ábécéig” című könyvéről - amelyből ebben a számban néhány részletet
közlünk - elismeréssel írt a német sajtó. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a szerző „az ábécé keletkezésének és fejlődésének tudományosan megbízható, mégis általánosan érthető áttekintésére törekszik”. A Hamburgban megjelenő
Die Zeit ezt írja: ,,Egy olyan korban, amikor - manapság - kultúrtörténeti témákat gyakran kis és hamis aprópénzre váltanak fel, e könyv példaképe a megbízható munkának. A Spiegel szerint „a Magyarországról származó szerző kereken
harminc év kutatásainak eredményét takarította be ebbe az impozáns életműbe,
mely nemcsak tudós kollégák számára készült”. A széles körökben olvasott Die
Welt „bámulatos mű”-nek nevezi Földes-Papp könyvét.
*
A magyar költészet francia antológiája, Gara László nagyszerű alkotása után
hamarosan talán megjelenik a magyar költészet angol antológiája is. Tábori Pál
és Kabdebó Tamás irányításával már folynak a fordítási és szerkesztési munkálatok. Nagy sikernek számítana, ha a magyar versek egy tekintélyes gyűjteménye
immár angolul is hozzáférhetővé válnék.
*
Az „Írók és kritikusok Tamási Áronról” című összeállítás anyagát Czigány
Lóránt gyűjtötte össze. Ezek a vélemények élő nyelven is elhangzottak a londoni
Szepsi Csombor Kör 1967. február 15-én tartott Tamási Áron emlékestjén. Az
emlékesten Szabó Zoltán beszélt Tamási Áronról.
*
Cs. Szabó László február 25-én Londonban az angliai magyar református
egyház estjén Zrínyi Miklósról, a költőről tartott előadást. Szabó Zoltán április
18-án a British Hungarian Fellowship összejövetelén II. Rákóczi Ferencről beszélt ,, Versailles-Rodosto-Nagyvilág” cÍmen. Siklós István április 21-én ugyan-
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csak Londonban - a költő születésének 150. évfordulója alka!mából - Arany János öregkori líráját méltatta.
*
Borbándi Gyula ebben az évben eddig négy alkalommal adott elő a
marienbergi Európa Ház különböző szemináriumain a kelet-európai politikai,
társadalmi és kulturális helyzetről. Borbándi Gyula egyébként közvetlenül az
izraeli-arab háború és ezt megelőző, 1965 őszi izraeli útjáról könyvet ír, amely az
Aurora sorozatban jelenik meg.
*
Az „Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia” idei nyolcadik találkozóján, a Párizs közelében fekvő Me!unban az Új Látóhatár munkatársai közül
Karátson Endre, Lökkös Antal, Márton László, Sárközi Mátyás, Siklós István,
Cs. Szabó László és Szabó Zoltán tartott előadást, illetve olvasott fel műveiből.
*
Tűz Tamás munkatársunk - aki Kaliforniában él - tavasszal Európában járt.
Rómában és Münchenben felolvasott verseiből.
*
Munkatársunk, Molnár György legújabb festményeiből a müncheni
Schöninger galéria májusban kiállítást rendezett. A német lapok kritikusai Molnár Györgyöt a nagy modern mesterekkel együtt emlegették.
*
Novemberben megjelenik Gábor Áron „Az embertől keletre” clmű könyve. Az
író - aki mint fogoly és úgynevezett „szabad munkás” tizenöt évet töltött Szibériában ·- a Szovjetunióban szerzett élményeit és tapasztalatait dolgozta fel regényesített visszaemlékezéseiben. Ezekből a visszaemlékezésekből „A periszilkán”
címen az Új Látóhatár is közölt egy részletet 1965 november-decemberi számában. A könyvet a szerző - aki két és fél évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot még odahaza írta.
Gábor Áron könyve 320 oldal, kedvezményes előfizetési ára 4.50 amerikai
dollár, Nyugat-Németországban, illetve Nyugat-Európában 17 márka. A novemberben megjelenő könyv megrendelhető a szerzőnél: Dr. Gábor Áron, 8
München 13, Akademiestr. 15.
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1967.5
A MÉRLEG JEGYÉBEN
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör ezévi tanulmányi hetén – melyet „Korunk
mérlegén” címmel 1967. szeptember 25 és október 1 között rendeztek
Amersfortban – szakított az eddig kialakult gyakorlattal, mely szerint a Kör
konferenciáin kizárólag Magyarországon kívül élő értelmiségiek vettek részt. A
Kört támogató fiatal értelmiség már régóta érzi annak szükségét, hogy külföldön
kialakult nézeteit élőszóban is konfrontálhassa – ha úgy tetszik, dialógus formájában – azoknak a hazai értelmiségieknek a nézeteivel, akikben a kötött témák
szerinti beszélgetés igénye felmerül. Hogy az első ilyen találkozóra csak 1967ben került sor, ennek okait nem a Mikes Kör vendégszeretetének korábbi hiányában kell keresnünk.
A dialógus szó, ma már, csak úgy mint korábban a 'hidegháború' elnevezés,
keleten és nyugaton egyaránt polgárjogot nyert abban a divatos és egyszerűsítésekre hajlamos politikai frazeológiában, mely nagy, átfogó címkékkel szereti az
újszerű jelenségeket illetni. Vitathatatlan, hogy a kelet és nyugat közötti dialógus – mely a „két világ, vagy egy sem” alternatívájának felismeréséből született –
teremtette meg az otthoni és külföldi magyar értelmiség dialógusának lehetőségét. Noha ennek a lehetőségnek kiaknázására még csak az első bátortalan, tapogatódzó lépések történtek meg, az ortodox marxisták az ortodox szemléletű
emigránsokkal teljes egyetértésben elítélnek minden dialógushoz vezető kísérletet. A magyarországi és külföldi magyarok vitatkozása alapvetően különbözik,
azonban a világrendszerek vagy ideológiák közötti dialógustól abban, hogy
mindkét oldalon azonos nyelvet beszélő, hasonló kulturális hagyományok között
nevelkedett, de különböző társadalmi rendszerben élő értelmiségiek vesznek
részt. Ez jellemezte a tanulmányi heteken kialakult vitákat is. Az első nap filozófiai jellegű előadásai (Hanák Tibor: Realizmus és valóság és Sipos János: A
társadalomelmélet néhány újabb eredménye Magyarországon) még azt illusztrálták, hogy ellentétes világnézetek, vagy ha úgy tétszik, egy világnézet és ellentétes
nézetek ütköznek össze. A résztvevők hamar belátták, hogy az ilyen jellegű
konfrontálásnak az adott körülmények között igen kevés haszna lehet. A magyarországi résztvevőknek, ahogy ez a viták és beszélgetések során megnyilvá452

nult, inkább az informatív jellegű előadások nyújtottak érdekességet. A külföldi
előadók nem–magyar jellegű témákat választottak. Kibédi Varga Áron Retorika
és strukturalizmus címmel beszélt a magyarországi irodalomtudomány művelői
között is egyre nagyobb érdeklődést keltő témáról. Karátson Endre előadása J.
L. Borges és a nemzetekfeletti irodalom ürügyén nem csak egy, Magyarországon
szokatlan, az intellektuális játékra hajlamos író típusát mutatta be, hanem Borges nemzetközi sikerével a kis irodalmak alkotóinak világirodalmi lehetőségeire
is utalt. Czigány Magda előadása a Pop Artról pedig a fogyasztói társadalmakban kialakult művészeti irányzat megnyilatkozási formáit vizsgálta.
A hazai előadók közül Szabolcsi Miklós a magyar irodalomtudomány helyzetét és feladatait vázolta fel, sokrétű probléma felvetése a magyar irodalom sok
izgalmas kérdését érintette: egy közép–európai irodalomtörténeti szintézis lehetőségeit, csakúgy mint az emigráns irodalom történetével való foglalkozást. Réz
Pál Áramlatok a mai magyar prózában címmel sorolta fel a magyarországi regény és novella irodalom figyelemreméltó irányzatait és legkiemelkedőbb alkotóit. Abody Béla A kritika dolga című előadásában a kritikus közönségízlés nevelő feladatát vizsgálta. Előadást tartott még Berend T. Iván a magyarországi
gazdaságirányítási reform történeti előzményeiről és Márton László Eichmannal
kapcsolatos pszichológiai problémákról.
Az előadásokat a legtöbb esetben élénk viták követték, különösen a mai magyar irodalom értékelésével, a kritika feladatával és a magyar irodalomtudomány
feladataival kapcsolatban. Kialakult az a nézet, hogy ha a Mikes Kelemen Kör
újra magyarországi résztvevőkkel rendezi meg a tanulmányi hetet, csupán egyetlen téma köré kellene az előadásokat csoportosítani, s így lehetőség nyílnék, egy
téma alaposabb megvitatására. Többen javasolták, hogy a központi téma a magyar irodalom külföldi helyzete legyen, s egy–egy előadás elemezné minden
nagyobb nyelvterületen a magyar irodalom fogadtatásának fontosabb kérdéseit.
Az amersforti tanulmányi hetet mind a hazai, mind a külföldi résztvevők
hasznosnak találták. Kísérlet jellegéből adódott, hogy az itt kialakult keret még
nem tekinthető véglegesnek. A résztvevők azzal a meggyőződéssel utaztak el,
hogy a Mikes Kelemen Kör példamutató gondossággal látta el a házigazdai tisztet, s ez nem kis mértékben a Kör titkárának, Németh Sándornak az érdeme.

London

Czigány Lóránt
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BÚCSÚ JUHÁSZ VILMOSTÓL
A halál, amely ebben az esztendőben oly könyörtelenül aratott, őt is elragadta
körünkből. Jóllehet nyár eleje óta beteg volt, a hír, hogy nincs többé, mindenkit
megdöbbentett. Nem sokkal 68. születése napja után - szeptember 29 én - New
York-ban váratlanul elhunyt.
A budapesti születésű Juhász Vilmos a Pázmány Péter tudományegyetemen
végezte tanulmányait. Magyar irodalomtörténetből és kultúrtörténetből doktorált. Már egyetemi hallgató korában feltűnt cikkeivel és tanulmányaival. A második világháború előtt kiadói lektor és igazgató, Újságíró, több lexikon és antológia munkatársa volt. 1945-ben a Szabad Szó című budapesti parasztpárti napilap külpolitikai szerkesztője lett. Egy ideig a Vigília című katolikus folyóiratot is
szerkesztette. 1946-tól mint egyetemi rendkívüli tanár kultúrtörténetet adott elő
a szegedi egyetemen. 1948 végén elhagyta Magyarországot. Rómában a szent
évben ő rendezte az egyháztörténeti kiállítás kelet európai részét. Szerkesztője
lelt a Katolikus Szemlének, majd 1951-ben New Yorkban telepedett le. Ottani
munkáját is mint szerkesztő kezdte, az East Europe című folyóiratnál, majd a
Szabad Európa Bizottság irodalmi és kulturális programjaiban tevékenykedett.
Néhány év óta a Columbia egyetemen magyar irodalmat adott elő.
Gazdag írói munkásságából említést érdemelnek következő könyvei: A fejedelem (1934), A világ népei (1933-37), Hősök, tudósok, emberek (1934-36),
Nyersanyagháború (1940), Az aranyföld hajósai (1936), Az inkák birodalma
(1938), Világtörténelem (1941), Nagy hódítók (1941), A megváltás felé (1942),
A szeretet breviáriuma (Sík Sándorral, 1946). Külföldön töltött évei alatt is több
könyvet adott ki. Ezek közül legjelentősebb Bartók Béla amerikai évei című műve, amely egyéni kutatásokon alapult (1952). Tanulmányokat írt a modern magyar irodalomról, az egyházi helyzetről, az ifjúságról; két antológiát is szerkesztett (Tizenhárom magyar novella és Flashes in the Night) és az ő szerkesztésében
jelent meg fennállásának utolsó éveiben a Hungarian Quarterly című New Yorki folyóirat.
Az Új Látóhatárnak is munkatársa volt. Az elmúlt években több tanulmányt
és cikket írt folyóiratunknak és betegsége előtt is éppen az Új Látóhatárnak szánt
tanulmányon dolgozott. A külföldi magyar irodalom serkentésében és támogatásában felbecsülhetetlen értékű munkát végzett. Több értékes mű megjelenése,
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irodalmi tervek, okos kezdeményezések valóra váltása fűződik nevéhez. Halálával
űrt hagyott maga után. Hiányát sokáig érezni fogjuk még.
ILLYÉS GYULA 65 ÉVES
Illyés Gyula november 2-án töltötte be 65. életévét. Illyés ezt a napot külföldön töltötte. Október közepén érkezett Belgiumba, ahol Baudelaire-ről tartott
előadást. Részt vett a londoni magyar könyvkiállítás megnyitásán, jelen volt
Puszták Népe című könyve angol fordításának megjelenésén és október 3o-án
verseiből olvasott fel a Szepsi Csombor Kör estjén. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a 65 éves Illyés Gyulát. Kívánunk neki jó egészséget,
erőt és kitartást, nekünk, olvasóknak pedig új műveket.
LEVELEK
ÁBEL HAZATÉRT
Hazai levél Tamási Áron temetéséről
Vendég voltam egy autón köröskörül kincses Erdélyben. Két kikötéssel vállaltam a vezetést. Hogy két sírnál megállunk, az édesanyáménál Székelyudvarhelyt
és Tamási Áronénál Farkaslakán. Ahová őt, utolsó óhajtásaként hazavitte az
Írószövetség.
A Szovátától számított 32-es kilométerkőnél megállt az autónk: Lupeni Farkaslaka. A templom és udvarának háta mögött a zsúfolt temető folytatásaként
vadvirágos rét terül el, itt áll őrt a templom udvarához egy két évszázados cserfa.
E kettő között ásták meg a falu legényei kalákában, tiszteletből és szeretetből
Áron sírját. Kívánsága szerint úgy, hogy koporsójában arccal napkelet felé nézzen. Szervatiusz Jenő, kolozsvári szobrászművész már faragja síremlékét.
A Tamási családot nem találtam otthon, de találkoztam a temetőőrrel, az
egyházi „gondnok”-kal s őt faggattam ki.
Ágota, törékeny testben angyali és hősi lélek, aki másfél évig éjjelnappal ápolta urát, a temetés előtti nap érkezett az udvarhelyi...-ékhez. Együtt várták késő
este az Áronnal befutó kis „székely vonat”-ot. A koporsót éjszakára bevitték a
református ravatalozóba. Másnap reggel teherautót fogadtak, Ágota földíszítette
álomszépen fekete bársonnyal és színes székely szőttesekkel. Úgy fektették oda a
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koporsót, és elindultak lépésben a hegyen át, Szombatfalván, Szejkén,
Szentléleken keresztiil, felfelé Farkaslakára. Amerre mentek, mindenütt székelyek álldogáltak, levett kalappal, gyászoló lélekkel és virággal borították el a koporsót.
Szülőfaluja határában várta a család és ünnepélyesen a falu eleje. És megkondultak mind a harangok. Csak a harangok szava, kísérete mellett szabad halottat
behozni a faluba. Ősi szokás szertartása ez. És az a tapasztalat, hogy a harangok
kongatása nem engedi összegyűlni a fellegeket a falu felett. Valóban, a környező
hegyeknél mindenütt sötét felhőkből zuhogott az eső, csak Farkaslaka felett
gyászünnepelt, kékelt, sugárzott az ég: hazajött Ábel, örökre.
A koporsót egyenest a templomban helyezték el az oltár elé; 1966. június 1oe, péntek, 10 óra volt. Délután négyre csordulásig megtelt a templom és elkezdődött a temetési szertartás. A plébánosnak tíz falu papja segédkezett, önkéntesen. De civilben ott volt tiszteletadással a megye majd' mindenik egyéb vallású
papja is. Földijei most ébredtek rá igazában, mily nagy az ő veszteségük. Az
egész falu apraja nagyja ott volt, bent a templomban s kint, körülötte. És a szomszédos falvakból is rengetegen, számtalan szekér és autó. (Azóta is hetek óta
naponta tíz harminc autó áll meg, és utasaik meghatottan róják le kegyeletüket.)
Ha az időjárás és egyéb körülmények megengedik, talán százezrek jöttek volna
el. Így csak gondolatban lehettek ottan. De az egyidejű, egyetértő gondolatoknak
csodálatos a hatásuk ...
A Székelyföld eddigi legnagyobb gyász szertartása véget ért. A plébános beszentelte a falu megtért nagy fiát, ígyen: ,,Ábel hazaérkezett ...”
Halálos csöndben hat erős legény emelte föl a koporsót, és megindultak a
száz méterre megásott sír felé. Két oldalon kortársai közül tízenketten tartottak
fáklya nagyságú égő gyertyát, tíz, székely ruhába öltözött „kicsi Magdó” lelkű
leányka vitte a koszorúkat. Mögötte Ágota, a három Tamási nővérrel és Gáspár
öccsével s a sok rokon és temérdek gyászoló.
A kitáruló szülőföld fölött a sír szájára került a koporsó: ,,Tamási Áron, élt 69
évet". Síri némaság következett, szorongató csönd, a végtelenség és örökkévalóság hallgatása. És megis minden korlátozott emberi beszédnél, az el nem hangzottaknál többet mondó. A koporsó eltűnt az anyaföld mélyében, a harangok
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elhallgattak. S a felhők megérkeztek a Hargitáról, belepték Farkaslaka egét és két
napon és két éjszakán át szakadt az eső és villámlott az ég.
Elvégeztetett. Tamási Áron ezt írta volt Szülőföldem című könyvében: ,,A
Nyikó katlanában, a havasi hegyek előrenyújtott karjai között ... ott van
Farkaslaka . . . a föld, hol ringott a bölcsőm . . . nagy kereszt van az apám sírja
felett ... mellette testvéreim feküsznek hatan” - (három éve édesanyja is) -, ,,majd
nagyapám és az ő fiai. Tovább dédapám nyugszik és az ősök számosan . . . valamikor én is itt fogok feküdni ... "

Budapest

Dr. Tompa Kálmán

MILYEN LEGYEN A MŰBIRÁLAT?
Az Új Látóhatárban nemrégen Gömöri György lebecsüléssel írt Thinsz Géza
Stockholmban megjelent verseskötetéről, az „Asszonyáldó”-ról.
Látszólag objektívan elemzi Thinsz verseit, valójában ellenérzését szellőzteti.
,, Thinsz ... költő akar lenni ... körülbelül úgy, ahogy a nyájas közönség a költőiséget elképzeli.” Honnan tudja Gömöri, hogy Thinsz mit akar verseivel?
Ahelyett, hogy leereszkednék a „mindennapok” szintjére, a költészet
,,magasabb egéből” lenézi a „mindennapok lírájának” művelőjét, Thinszet. Mit
értsünk itt „mindennapok” alatt? Miért ne csodálkozzék el Thinsz - ha kedve
tartja - „mélységes banalitásokon” is és szóljon azok nyelvén?
Thinsz verseinek hangulati elemeit, úgy látszik, Gömöri sem érzékeli, mert
azokról egy szava sincs.
Feltételezem, hogy Gömöri György értékítéletét Thinsz Géza munkájáról elvi alapon hozta. Úgy gondolom, akkor cselekedett volna helyesen, ha elvét kifejti
és az olvasóra bízza a véleményalkotást. A műbíráló feladata, szerintem, nem az,
hogy értékeljen és ítéljen, hanem a művet közelebb hozza az olvasóhoz. Gömöri
írása nem műbírálat, hanem az elfogultság megszólaltatása, ami hiba.

Stockholm

Szabó Ödön
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1967.6
MEGJELENT
az „Aurora Könyvek” legújabb kiadványa:
SZABADSÁG A HÓ ALATT
- Ismeretlen orosz költészet 1957-1967 Viktor Bokov, Alexander Galics, Andrej Voznyeszenszkij, Jevgenyij Golovin,
Muza Pavlova” Vlagyimir Kovsin, Vlagyimir Burlics, Igor Homin, Szergej
Csudakov, Artyemij Mihajlov, Joszif Brodszkij, Andrej Tyimofejevszkij,
Dimitrij Bobisev, Gleb Garbovszkij, Bulat Okudzsava, Jurij Galanszkov, Anna
Ahmatova versei és a munkatáborok népdalai.
A verseket Aczél Tamás fordította orosz eredetiből. Az előszót és a jegyzeteket Tikos László írta. A címlapot Fésűs László tervezte.
A 80 oldalas, szép kiállítású könyv ára:
2 $ vagy ennek megfelelő összeg.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában.
ELŐFIZETŐINKHEZ!
Mindazoknak az előfizetőinknek, akik még nem küldték be az 1968-ra szóló
előfizetési díjat, vagy még korábbról is tartoznak, az Új Látóhatár kiadóhivatala
ezúttal mellékeli számlánkat.
A tizenegyedik évfolyamába lépő Új Látóhatárt az elmúlt tíz esztendőben is
előfizetőink és olvasóink megható áldozatkészségével sikerült megjelentetnünk,
így megőrízve minden irányban szellemi függetlenségünket. Ugyancsak előfizetőink áldozatkészsége tette lehetővé pár évvel ezelőtt, hogy meginduljon könyvkiadásunk, az Aurora Könyvek sorozata. Az elmúlt esztendőben azonban mintha
a régi, szinte már hagyományos előfizetői morál meglazult volna. Előfizetőink
egy része - többszöri kérés, figyelmeztetés és felszólítás ellenére is - elmulasztotta
a díj idejében való beküldését. Nagyon sok előfizetőnk nem közölte lakásváltozását: minden új szám szétküldése után tíz-húsz példány jött vissza azzal, hogy a
címzett ismeretlen helyre költözött. Ezáltal előfizetőink száma az elmúlt évben folyóiratunk tízéves fennállása óta először - nem növekedett a kívánt mértékben.
Az előfizetések beküldésének elhanyagolása, a címváltoztatás bejelentésének
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gyakori elmulasztása nemcsak sok fölösleges munkát, külön költséget és adminisztrációs zavarokat idéz elő, hanem komolyan veszélyezteti folyóiratunk további rendszeres megjelenését is.
Fölemelő érzés lenne, ha az új esztendőben az említett mulasztások megszűnnének. A tizenegyedik évfolyamába lépő Új Látóhatár szerkesztősége, munkatársai és kiadóhivatala mindent el fog követni, hogy a folyóirat továbbra is
korszerű, változatos tartalommal és a szokott színvonalon jelenjék meg, hogy
irodalmi közleményeink híven tükrözzék a nyugaton élő magyarság szellemi
életét, politikai tanulmányai pedig a tudatos megalkuvás, vagy a bombasztikus
hazafias frázisok és az egyre terjedő közömbösség, nemtörődömség és elfásultság
korszakában a helyes tájékozódást mozdítsák elő. Ebben a munkánkban előfizetőink bátorítása nélkül azonban célt nem érhetünk.
A bátorítás legegyszerűbb formája: a folyóirat és kiadványainak terjesztése, az
előfizetési díj pontos beküldése, a címváltoztatás idejében való bejelentése. Csak
ezt kéri az új esztendőre, minden olvasónknak és előfizetőnknek boldog új évet
kívánva, az

ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala
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1968.1
MEGJELENT
az „Aurora Könyvek” legújabb kiadványa:
SZABADSÁG A HÓ ALATT
– Ismeretlen orosz költészet 1957-1967 –
Viktor Bokov, Alexander Galics, Andrej Voznyeszenszkij, Jevgenyij Golovin,
Muza Pavlova, Vlagyimir Kovsin, Vlagyimir Burlics, Igor Homin, Szergej
Csudakov, Artyemij Mihajlov, Joszif Brodszkij, Andrej Tyimofejevszkij,
Dimitrij Bobisev, Gleb Garbovszkij, Bulat Okudzsava, Jurij Galanszkov, Anna
Ahmatova versei és a munkatáborok népdalai.
A verseket Aczél Tamás fordította orosz eredetiből. Az előszót és a jegyzeteket Tikos László írta. A címlapot Fésűs László tervezte.
A 80 oldalas, szép kiállítású könyv ára: 2 $ vagy ennek megfelelő összeg.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában.
LEVELEK
ROBBANÓANYAG?
Bizonyára az Új Látóhatár szerkesztőségének is feltűnt, hogy a Magyar Pen
Club december eleji közgyűlésén mily beható eszmecsere folyt a magyar irodalom külföldi népszerűsítéséről és ennek kapcsán a hazai írók és a külföldön élő
magyar írók viszonyáról. Sajnos, eddig csak az Élet és Irodalomban jelent meg
bővebb ismertetés és én is csak erre a beszámolóra támaszkodom. Szabolcsi Miklós nyugati tapasztalataiból és egy Hollandiában emigráns résztvevőkkel folytatott párbeszéd tanulságaként azt mondotta, hogy az emigráció sommás, differenciálás nélküli megítélése helytelen és a dialógusra szükség van. Mi több és most
idézem az És alapján Szabolcsit: az emigráció némely rétegét, csoportját be lehet
és be is kell kapcsolnunk a magyar irodalom külföldi népszerűsítésének munkájába.
Ez így nagyon szép és dicséretes. Nem tudom azonban, hogy szó volt-e a
Magyar Pen Club közgyűlésén arról is, mi történjék a külföldi magyar irodalom
hazai megismertetésére és kik volnának azok, akiket erre be lehetne és be kellene
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kapcsolni. Mert a párbeszédnek és a jó kapcsolatoknak - gondolom - ez a feltétele. A külföldön élő magyar írók, tudtommal, sokat tesznek a mai magyar irodalom külföldi népszerűsítéséért, anélkül, hogy erre külön be kellett volna vagy be
kelljen őket „kapcsolni".
Úgy érzem, a hazai olvasókat is érdekelné, mit produkál a nyugati magyar
irodalom. Odahaza járván azonban azt tapasztaltam, hogy külföldi magyar írók
alkotásai csak titokban és elvétve kerülnek - nem az olvasók, hanem - a hazai
kollégák kezébe. A posta ezeket még csak ki sem kézbesíti, még azoknak sem,
akik politikailag megbízhatók, sőt e politika alakítói vagy képviselői. Mi több,
azt hallottam, nem tudom, igaz-e, hogy a magyar posta külföldi magyar irodalmi
termékek kézbesítését a robbanó-anyagok postai szállítását tiltó rendelkezésre
való hivatkozással tagadja meg. (Igaz. Szerk.)

Innsbruck

Kiss László

KRÚDY ÉS PROUST
Az Új Látóhatár 1967. szeptember-októberi számában érdeklődéssel olvastam Márton László cikkét s főként ezt a mondatot: ,,Kötöznivaló bolond például, aki Krúdyt Prousttal egy rangsorba állítja, akár külső, akár belső használatra.”
A mondatot nem értem. Kit nem szabad kivel egy rangsorba állítani Márton
László szerint? Proustot sérti, ha Krúdyval hasonlítják össze, vagy Krúdyt becsüli
le az, aki Prousttal egy színvonalra állítja? Értetlenségem bizonysága az is, hogy
én bizony e két írogató úriember között bizonyos hasonlóságokat véltem felfedezni, s erről a bécsi ,,Forum” 1966 augusztusi-szeptemberi számában be is számoltam.
Aki kötöznivaló bolond, azt jól gúzsba kell kötni s aztán sürgősen zárt intézetbe szállítani. Várom Márton László kötelét. Ha megjön, csaphatunk valamiféle kötélhúzást, irodalmi vita ürügyén.

Bécs

Sebestyén György
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1968.2
MEGJELENT
az „Aurora Könyvek” legújabb kiadványa:
SZABADSÁG A HÓ ALATT
– Ismeretlen orosz költészet 1957-1967 –
Viktor Bokov, Alexander Galics, Andrej Voznyeszenszkij, Jevgenyij Golovin,
Muza Pavlova, Vlagyimir Kovsin, Vlagyimir Burlics, Igor Homin, Szergej
Csudakov, Artyemij Mihajlov, Joszif Brodszkij, Andrej Tyimofejevszkij,
Dimitrij Bobisev, Gleb Garbovszkij, Bulat Okudzsava, Jurij Galanszkov, Anna
Ahmatova versei és a munkatáborok népdalai.
A verseket Aczél Tamás fordította orosz eredetiből. Az előszót és a jegyzeteket Tikos László írta. A címlapot Fésűs László tervezte.
A 80 oldalas, szép kiállítású könyv ára: 2 $ vagy ennek megfelelő összeg.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában.
LEVELEK
PESTI GÁBOROK ÉS SYLVESTER JÁNOSOK NYUGATON
Zsigmond Endre az Új Látóhatár 1968 január-februári számában foglalkozik
Krúdy Gyula két könyvének új német fordításával, s a cikk végefelé megkérdi,
vajon ma is úgy vélekedem, mint majdnem tíz éve, amikor egy esszémben szinte
lehetetlennek neveztem átültetését idegen nyelvekre. A méltatott két fordítás
közül csak Sebestyén György munkája (Die rote Postkutsche) volt rövid ideig a
kezemben. Franz Meyer Sindbad fordítását nem ismerem.
Ítélkezni az eredeti és a német szöveg összehasonlítása nélkül nem tudok,
csupán akusztikai hatásokról adhatok számot. Sebestyén György átköltése - azt
hiszem, ez a megfelelő szó - jóleső kételyre indított korábbi felfogásommal
szemben. Fanatikus szeretetnek semmisem lehetetlen; erről már Gara László
francia nyelvű versantológiája meggyőzött mindnyájunkat. S a magyar költőket
(Krúdy is az) ma néhányan fanatikus szeretettel, valóságos igehirdető buzgalommal terjesztik nyugaton. A Pesti Gáborok és Sylvester Jánosok ezúttal kint
működnek idegen földön, irodalmunk Újszövetségének a szolgálatában. Minél
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többen cáfolnak rá a magam és nemzedéktársaim egykori kételyére, annál teljesebb az örömem.
Azt is megkérdi Zsigmond Endre, hogyan ítélem meg saját fordításomat
Keresztúry Dezső Ungarn című novellagyűjteményében, amely a két világháború
között jelent meg. Mielőtt válaszolok, hadd mondjam meg s mondjam határozottan, hogy nemcsak véleményem szerint, hanem általam sokra tartott hozzáértők szemében is az a könyv a legjobban szerkesztett és átgondolt antológia
mindmáig. Novellám (Doktor Fruzsi Németh) fordítása egyébként kitűnő. S
talán itt a helye, hogy ezzel kapcsolatban felidézzek egy kedves kis emléket a
magyar nyelv rejtelmeirő1. Becsönget budapesti lakásomba egy nyurga, szőke
diákember, Marcell Hammernek hívják, mondja, Keresztúry professzor berlini
tanítványa, ő fordítja novellámat németre, most készült el a nyers szöveggel. Van
azonban egy szó, amit nem talál semmiféle szótárban. Komplánc. Első hallásra
én sem értettem. Aztán észbe kaptam; azt a tiszai kompot, amelyről szó van az
elbeszélésben, lánccal kötözték a parti cövekhez. A komplánc: komp-lánc, keresse két helyen a szótárban s rakja össze.
Végezetül egy szót F. Schag 1965-ben megjelent német nyelvű magyar novellagyűjteményéről. ,,A legérdemesebb munka a maga területén”, írja Zsigmond
Endre. Csakugyan érdemes munka, de helyes-e, ha mi idekint legérdemesebbnek nevezünk olyan tükröt, amely több francia, svéd, angol, német, stb. nyelvű
tükörrel ellentétben nem vesz tudomást a magyar irodalom nyugaton lüktető
részéről?

London

Cs. Szabó László

EGY VERS NEGYEDIK ÉRTELME
Nagy érdeklődéssel olvastam értékes folyóiratuk 1967. nov.,dec. számában
Abaffy László „Egy vers három értelme” című tanulmányát. Mondhatnám, hogy
minden sorával egyetértek. Ennek ellenére csodálkoztam rajta, hogy a vers negyedik értelme valahogy elkerülte a szerző figyelmét. Ez a „negyedik értelem”
szerintem a József Attila és Petőfi Sándor közti hasonlatosságon és egyben különbözőségen alapszik. A hasonlatosságra még József Attila életében sokan rámutattak, így hát felesleges vele itt most foglalkoznom. A különbséget azonban,
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gondolom, anélkül, hogy szándékolta volna, ez a vers volt hivatva leginkább kifejezésre juttatni. Verstanilag, a rövidséget tekintve és a benne kifejezett dac szempontjából nem kétséges, hogy József Attila „Nincsen apám sem anyám”-ja (amellett, hogy egy kis Ady-visszhang is van benne, mert ő sem „rokona sem ismerőse” senkinek!) erősen hasonlít Petőfi „Szabadság, szerelem"-jéhez. Bizonyos mértékig mintegy folytatása is ennek, mert ha „szabadság, szerelem, e kettő kell nekem”, akkor erre válasz, hogy ... de egyik sincs. ,,Elfognak és felkötnek”: ennek
az izgatott és szaggatott ritmusa akaratlanul is Petőfi betyárverseit idézi, és az
éhség ugyanebben a versben a „Farkasok dalá”-t. Petőfi Sándor és József Attila
valójában mindaketten sok tekintetben szelídek voltak az életükben, de fenegyerekek a költészetükben, és tiltakozásukban a megalkuvás ellen.
Amikor a hivatalos irodalom szemlélet Petőfi hazafiasságát tanította, természetes, hogy a fiatal József Attila kérkedve, kötekedve jelenti ki, hogy neki nincs
se apja, se anyja, se istene, se hazája. Se Adyja, se Petőfije. Ő nem akar az a Petőfi lenni, akit tanítanak, s talán nemcsak Császár Elemér és Horger Antal Petőfijét nem akarja, de nem akarja vállalni Petőfinek azt a bidermejer szelídségét
sem, amely Szerb Antal szerint Petőfi szerelmi költészetében kifejezésre jut.
Másrészt azonban tudja, hogy a fenegyerekeskedése ugyanúgy nem igaz, mint
nem volt igaz Petőfié sem. Talán ez az oka, hogy érdes, keserű versének utolsó
két sora annyira ellágyul és egyben fel is emelkedik egyetlen elfojtott jajkiáltássá,
amelynek csak egyetlenegy értelme van:
,, ... kár értem”. Mélyen belül tudja, hogy Petőfi sorsa: a korai halál vár rá, ha
különböző formában, különböző körülmények közt is - és ezen hirtelen megtorpan. Fáj a gondolat, hogy gyönyörűszép és minden kamaszos hencegés ellenére is
ártatlan, jó szívén nem a „szent világszabadság", hanem „halálthozó fű” teremjen.
Mi ez a halálthozó fű? 1939? 1945? 1956? nem tudjuk. De a vátesznek igaza
volt, ha nem is tudjuk értelmezni.

London
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Wagner Lilla

1968.3
MEGJELENT
az „Aurora Könyvek” legújabb kiadványa:
Cs. Szabó László
HUNOK NYUGATON
A szerző legújabb művében Illyés Gyulával való nyugat-európai utazásait írja
le. A 84 oldalas irodalomtörténeti jelentőségű könyvet Bartha László 1946-ban
készített Illyés és Cs. Szabó portréja díszíti.
Ára 10.- DM. Az Új Látóhatár előfizetőinek 20 % kedvezménnyel 8.- DM.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalánál.
A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük előfizetőinket, hogy megrendelésüket minél előbb juttassák el kiadóhivatalunkhoz.
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Március 3-án Londonban váratlanul meghalt Cs. Szabó Lászlóné, az Új Látóhatárnak nemcsak hűséges olvasója, hanem barátja és támogatója. Folyóiratunk
szerkesztői és munkatársai mindig szeretettel gondolnak Cs. Szabó László elhunyt hitvesére, aki nemcsak mint író-feleség, de mint a külföldi magyar irodalmi élet eredeti és önálló gondolkodású és ítéletű tagja tevékeny részt vállalt több
jelentős kezdeményezésben és vállalkozásban. Cs. Szabó Lászlónét kívánságára
Salzburgban helyezték örök nyugalomra. A temetési szertartáson szerkesztőségünket Molnár József képviselte.
Ugyancsak érzékeny vesztesége a külföldi magyar közéletnek Kéthly Magda
halála. Kéthly Anna húga és közvetlen munkatársa hosszas betegség után Brüszszelben halt meg. Ott is temették el.
*
Húsvét táján két jelentős magyar tanulmányi konferencia zajlott le Európában. A svédországi Växjőben rendezték a 9. Magyar Evangéliumi Ifjúsági konferenciát. Az előadók között az Új Látóhatár több munkatársa szerepelt. Név szerint Kerényi Magda, Kerényi Károly, Gömöri György, Krüzsely József, Szente
Imre és Thinsz Géza. A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (Pax Romana)
tagjai Róma közelében, az albanói tó partján gyűltek össze 10. kongresszusukra.
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Az Új Látóhatár munkatársai közül Cs. Szabó László és Kerényi Károly tartott
előadást.
*
Márai Sándor „Napló” című könyve, amely az író 1945 és 1957 közötti naplójegyzeteit tartalmazza, a közelmúltban második kiadásban is megjelent a washingtoni Occidental Press gondozásában. Márai Napló-ja - az első kiadás alkalmából - élénk visszhangot váltott ki mind a külföldi magyarok között, mind
pedig odahaza. Erről az a sok kritika és méltatás tanúskodik, amely a könyvről az
irodalmi és politikai lapokban megjelent.
*
Deák István történész, az Új Látóhatár baráti társaságának tagja a New Yorki Columbia egyetem közép-európai intézetének igazgatója lett.
*
Három nyugaton élő magyar költő új kötettel jelentkezett. Lőkkös Antal
munkatársunk balladáit gyűjtötte egybe, Fáy Ferenc pedig a torontói Magyar
Helikon Társaság kiadásában régebbi és újabb verseit jelentette meg. A New
Yorkban élő Deák Zoltán - költő, publicista és szerkesztő - ,,Nemrég meghaltam” címen adta :ki verseinek gyűjteményét.
*
Gömöri György munkatársunk áprilisban az uppsalai és a stockholmi egyetemen előadást tartott Witold Gombrowicz lengyel íróról.
*
A Dagbladet című oslói lap ismertette az Új Látóhatárnak azt a számát,
amelyben közöltük Sulyok Vince norvég versfordításait.
*
Cs. Szabó László május 28-án előadást tartott a londoni Szepsi Csombor
Körben „Angol festők - Hogarthtól napjainkig” címen.
*
A darmstadti Wissenschaftliche Buchgesellschaft kiadásában megjelent
Bogyay Tamás munkatársunk ,,Grundzüge der Geschichte Ungarns” című kétszáz oldalas magyar története. A könyv ismertetésére még visszatérünk.
*
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Gosztonyi Péter (Bern) új könyve - ,,Die Rote Armee im Donauraum” címen
- ez év végén jelenik meg a bécsi Molden kiadónál. Gosztonyi Péter jelenleg egy
Horthy-életrajzon dolgozik. Ez jövőre a német Musterschmidt kiadó gondozásában lát napvilágot. Munkatársunk egy svájci kutató-ösztöndíjjal augusztus
közepén három hónapra az Egyesült Államokba utazik.
*
Borbándi Gyula május 24-én Liebenzell várában (Fekete-erdő) a németországi nemzetekfeletti YMCA / YWCA szövetség konferenciáján ,,Németország
és Izrael” címen előadást tartott. Júniusban két alkalommal adott elő a BadMarienberg-i Európa Házban a közép- és kelet-európai változásokról.
*
Arató László érdekes cikket írt a Neue Zürcher Zeitungban Ganz Ábrahám
életéről és magyarországi működéséről. A szerző régóta foglalkozik a Ganz család történetére vonatkozó kutatással. A svájci ipartörténeti társaság megbízásából
jelenleg Ganz életét és a Ganz Műveket tárgyaló könyvön dolgozik.
*
Izraelben az elmúlt hónapokban több magyar irodalmi mű látott napvilágot.
Ezek között említést érdemel Stark Valéria „Ellenség” című regénye, Gondos
Margalit „Mindennek Lady az oka” című kisregénye, Barzilay István „Szakadék”
című regénye és „Régi versek” című versgyűjteménye, Ladányi László .,Tűzözön”
című novelláskötete, valamint Kaczér Illés hajdani nagysikerű regényének, ,,Az
álomtelepes”-nek új kiadása.
Az idei Herzl-díjat az Argentínában élő Balla Erzsébet és az újságírói csoportban Dán Ofry hírlapíró kapta.
Az irodalmi Izrael-díj idei nyertese, Avigdor Háméiri - költő, mű, fordító és
író - Magyarországból származik, ott indult el írói pályafutása is, első munkáit
Avigdor Feuerstein néven jelentette meg. Sokat fordított héberre a klasszikus és
a modern magyar irodalomból. Petőfit és Adyt ő ültette át héberre, tőle származik Madách Ember tragédiájá-nak héber változata is.
HIBAIGAZITÁS
Ezra Pound II. cantójának fordításában (Új Látóhatár 1968/1. szám) a 20. és
a 23. oldalon Tyrus helyett Tyro olvasandó.
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1968.5
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Németh László elismeréssel nyilatkozott Gombos Gyula „Szabó Dezső” című
könyvéről. A nyilatkozat az újvidéki Hídban jelent meg. Németh László ezt
mondotta Szabó Dezsőről szólva a jugoszláviai magyar folyóirat munkatársának:
„Nemrég különben jó könyv jelent meg róla odakinn, Gombos Gyula írta; beleérzése s kritikája, úgy hiszem, eltalálta a helyes mértéket a méltatlanul elfeledettel
szemben, ,s nektek is jó például szolgálhat, hogy kivételes kritikai páholyotokból
mint lehet vitatott alakokba öltözött hazai problémákkal foglalkozni.”
Az Új Látóhatár egyébként Gombos Gyula munkájára még vissza fog térni,
néhány észrevétellel a könyv különös kritikai fogadtatásáról.
*
A VI. Nemzetközi Szlávista Kongresszust augusztus 7. és 13. között Prágában rendezték meg. A kongresszuson az angol delegáció tagjaként részt vett
Gömöri György munkatársunk is. Gömöri „Barokk elemek Mikolai SepSzarzýnski és Balassi Bálint költészetében” címen tartott előadást. Az előadás
nyomtatásban is megjelent a „Slavonic and East European Review” 1968. júliusi
számában.
*
Borbándi Gyula szeptember 6-án a Nürnberg melletti Adelsdorfban, a nyugat-németországi magyar főiskolai héten „Lukács György eszméi - egy kommunista alternatíva” címen tartott előadást. Szeptember 17-én pedig a NémetMagyar Kultúrkör ingelheimi magyar tanulmányi napjain német nyelvű előadást
tartott „A nyugat-német fejlődés a magyar irodalom és publicisztika tükrében”
címen. E három napos konferencián az Új Látóhatár munkatársai és barátai közül részt vett és előadott Dr. Georg Stadtmüller müncheni egyetemi tanár,
Hennyey Gusztáv, Révész László és Zsolnay Vilmos is.
*
Az Új Látóhatár szerkesztőségének a nyári hónapokban számos vendége volt.
Nemcsak több tengerentúl élő és Európában járt munkatársunk és barátunk keresett fel, de voltak látogatóink írók, kritikusok, irodalomtörténészek - Magyarországról is.
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Molnár József október közepén Svédországban meglátogatta az ott élő munkatársainkat és barátainkat. Stockholmban és Göteborgban előadást tartott a
nyugati magyar szellemi élet, irodalom és könyvkiadás kérdéseiről.
Borbándi Gyula hazatérőben egy mexikói utazásról New York-ban folyóiratunk két vezető munkatársával, Gombos Gyulával és Kovács Imrével beszélt.
*
Domahidy Miklós „A lapítás iskolája” című regénye - amelyből az Új Látóhatár annak idején részletet közölt - megjelent németül a bécsi-hamburgi Paul
Zsolnay Kiadónál. A regény német címe: Die Schule des Kneifens. A fordítás
Eva Czjzek munkája.
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár előző számának 317. oldalán, az első mondatban említés
történik az 1938-as bécsi döntésről. Ennek dátuma nem november 3, hanem
november 2.
SAJTÓ ALATT
Jászi Oszkár
MAGYAR KÁLVÁRIA
MAGYAR FÖLTÁMADÁS
A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai. Jászi Oszkár „szigorú önvallomása” az 1918-as őszirózsás forradalom és az 1919-es kommün első hiteles
és máig is érvényes leírása. 1923-ban jelent meg utoljára magyar nyelven Bécsben. Ma már könyvészeti ritkaságnak számít.
Az AURORA KÖNYVKIADÓ gondozásában
BORSODY ISTVÁN előszavával az októberi forradalom 5o-ik évfordulója
alkalmából az ősz folyamán jelenik meg harmadik kiadásban, kb. 160 oldalon.
Ára az Új Látóhatár előfizetőinek előjegyzésben kedvezményesen 3 $ vagy 12
DM.
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A korlátozott példányszámra és a várható nagy érdeklődésre való tekintettel
kérjük olvasóinkat és előfizetőinket, szíveskedjenek megrendelésüket az Új Látóhatár címére minél előbb beküldeni.
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1968.6
ELŐFIZETŐINKHEZ
Kiadóhivatalunk mellékelte e számunkhoz a jövő évi előfizetésre szóló számlánkat. Nagyon kérjük előfizetőinket, hogy az előfizetési díjat - az esetleges hátralékkal együtt - lehetőleg még januárban szíveskedjenek beküldeni. Fáradságukért előre is köszönetet mond a KIADÓHIVATAL
Előfizetőinknek, olvasóinknak, munkatársainknak és a folyóírat minden barátjának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR HÍREI
Barátunk és munkatársunk, Dr. Juhász Kálmán, az Egyesült Államokban lévő
St. Procopius College közgazdaságtan tanára, szeptember 2o-án, negyvenhét
éves korában, váratlanul elhunyt.
Juhász Kálmán a második világháború utáni, függetlenségre törekvő, fiatal
nemzedék egyik legígéretesebb képviselője, s a rövid életű Carpathicum Mozgalom alapítója volt. 1948-ban távozott nyugatra ; azután, hogy a Magyar Belügyminisztérium Államvédelmi Osztálya letartóztatási parancsot adott ki ellene.
*
Domahidy András (Ausztrália) nyerte a tavasszal Rómában meghirdetett Lehel irodalmi pályázatot. A bírálóbizottság munkatársunk ,, Vénasszonyok nyara”
című regényének ítélte a nyolcszáz dolláros pályadíjat. Kabdebó Tamás munkája
dicséretben részesült.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör november 12-én Siklós István „ember5húrral” című kötetének megjelenése alkalmából szerzői estet rendezett. A
költőt Szabó Zoltán mutatta be a közönségnek.
*
Megjelent Molnár Miklós francia könyve a magyar forradalomról. Munkatársunk művét „Victoire d'une défaite, Budapest 1956” címen a párizsi Fayard Kiadó „Le Monde sans frontieres” című sorozatában jelentette meg. A szerző
mintegy háromszázötven oldalon 1956 eseményeinek történeti értékelését adja.
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Nemcsak az Új Látóhatár jubilált ebben az évben. Tíz éves a pozsonyi Irodalmi Szemle is. A marosvásárhelyi Igaz Szó alapításának tizenötödik évfordulóját ünnepelte. Az Irodalmi Szemle idei 8. számában részletet idézett Beczner
Tamásnak abból a cikkéből, amelyet a pozsonyi folyóiratról az Új Látóhatárban
írt.
*
Több olvasónk érdeklődött, osztja-e a szerkesztőség Czigány Lóránt nézetét
Gombos Gyula „Szabó Dezső” című könyvéről. Az Új Látóhatárban megjelent
írások a szerzők véleményét fejezik ki, amely nem szükségképpen azonos a szerkesztők felfogásával. Szabó Dezső megítélésében a szerkesztők nézete közelebb
áll Gombos Gyula, mint Czigány Lóránt véleményéhez. (Ez ki fog derülni abból
a cikkből is, amelyet Molnár József ír az Új Látóhatár következő számában
Gombos könyvének fogadtatásáról.) Czigány Lórántot a szerkesztőség kérte fel,
hogy foglalkozzék a Szabó Dezsőről megjelent könyvvel. Abban természetesen
nem befolyásolta, hogy mit írjon róla.
Ugyancsak a szerkesztőség felkérésére vett részt a Kovács Imre tanulmányáról
indított vitában Flórián Tibor és Makkai Ádám. Ezt Kibédi Varga Áron nem
tudta, nem is tudhatta és csak ezért kerülhetett be hozzászólásába a „fogadatlan
prókátor” kifejezés. Flórián Tibor és Makkai Ádám nem volt fogadatlan prókátor; kérésünknek tettek eleget, amikor véleményüket megírták.
HIBAIGAZÍTÁS
Gömöri György tanulmányában, az Új Látóhatár előző száma 410. oldalán,
az utolsó bekezdés első sorában „látszólag” helyett „láthatóan” olvasandó.
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1969.1
HÍREK
Kodolányi János március 13-án tölti be hetvenedik életévét. Az Új Látóhatár
szerkesztősége szeretettel küldi születésnapi jókívánságait Balatonakarattyára,
ahol az író az irodalmi közélettől már jó ideje visszavonultan él. Az elmúlt évtizedben sokat betegeskedett. Súlyos bajok emésztették fizikai erejét. Erről megrázó szavakkal számol be legújabb könyvében, a Süllyedő világ című önéletrajzi
visszaemlékezés befejező részének szánt Visszapillantó tükörben. Kívánjuk, hogy
visszanyert egészsége tartós legyen és munkakedve is régi fényben tündököljön e
gazdag írói pálya következő évtizedében.
Cs. Szabó László a londoni British-Hungarian Fellowship felkérésére 1968.
november 19-én „Lázár Rómában” címen részleteket olvasott fel készülő könyvéből. Az esten Szabó Zoltán elnökölt.
Chicagóban január 25-én százhúsz taggal megalakult a Kodály Zoltán Társaság. Az alakuló ülésen, mint előadó, résztvett Gömöri György, Kemenes-Géfin
László, Makkai Ádám és Vitéz György munkatársunk, valamint Budapestről
Karinthy Ferenc. A társaság - amelynek főtitkára Makkai Adám lett - rendszeresen tart üléseket és irodalmi, zenei, tudományos előadásokat.
Sulyok Vince január közepe óta magyar nyelvet és irodalmat ad elő az oslói
egyetemen.
,,Színek - formák - ritmusok” címen, igen szép külsővel megjelent Bécsben
Molnár György harminc olajkép reprodukciója. A képeket a festő-költő versekkel illusztrálta. Molnár György ezenkívül sikeres kiállítást rendezett képeiből
Budapesten.
Czigány Lóránt január 14-én a londoni Szepsi Csombor Körben Szepsi
Csombor Márton életéről és utazásáról tartott előadást. Az Europica varietas-ból
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részleteket olvasott fel Siklós István, Szabó András és Szalay Tamás. Az estet
Cs. Szabó László nyitotta meg.
Borbándi Gyula január 31-én Frankenthalban nyugat-német középiskolás diákoknak a második világháború utáni közép- és kelet-európai társadalmi és politikai fejlődésről tartott előadást.
Új kiadványok: A párizsi Arthaud kiadó gondozásában megjelent Nagy László „Démocraties populaires” című francia nyelvű könyve, amelyben munkatársunk a népi demokráciák kialakulásának és fejlődésének történetét tekinti át. - A
washingtoni Occidental Press „A Tribute to Gyula Illyés” címen másfélszáz lapon Illyés Gyula 34 versének angol fordítását jelentette meg. A kötetet Kabdebó
Tamás és Tábori Pál állította össze. - Horváth Elemér „A mindennapok arca”
című verseskötetét a római Anonymus adta ki. - Bakúcz József is kötetbe gyűjtötte legjobb verseit. A párizsi Magyar Műhely adta ki „Napfogyatkozás” címen.
- Sárközi Mátyás öt novelláját tartalmazza az a száz lapos kötet, amely „Csillagtúra” címen a londoni Fehér Holló gondozásában jelent meg. Sárközi Mátyásnak
ez a második novelláskötete az emigrációban. Enczi Endre szatirikus regényt írt
„Úristen! Az ábécé minden betűje ...” címen. A regényt a washingtoni
Occidental Press adta ki. - A párizsi Magyar Műhely két szerkesztője is jelentkezett kötettel: Nagy Pál „Hamsteadi semmittevők” címen adta ki regényét, Papp
Tibor pedig ,,Elégia két személyhez vagy többhöz” címen gyűjtötte kötetbe
újabb verseit. - Gábor Áron emigrációban írott második regénye, a „Szögletes
szabadság” ismét a szovjet lágerek világába vezeti az olvasót. A kötet Münchenben jelent meg. Los Angelesben megjelent Trombitás Dezső „Andráska” című
színműve, Clevelandban pedig a 46 év óta Amerikában élő Bán Oszkár adta ki mindössze 300 példányban - ,,A hajsza végén” című kötetét.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Haynal András (* 1930) neurológus, pszichiáter szakorvos és pszichoanalitikus. Orvosi és lélektani tanulmányait Magyarországon és Svájcban végezte. Jelenleg a genfi egyetemi pszichiátriai klinika és poliklinika főorvosa. A svájci Pszichoanalitikus Társaság kandidátusa.
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Csanád János Magyarországot 1967-ben hagyta el, először Olaszországban
élt, majd 1968-ban az Egyesült Államokba vándorolt ki. Odahaza a Tiszatájban
és a Kortársban jelent meg novellája. 1966-ban egy nemzetközi PENnovellapályázaton dicséretben részesült. Most szerepel először az Új Látóhatárban.
Ferdinandy György (* 1935) Strasbourgban él, magyarul és franciául publikál,
több francia irodalmi díjat nyert. Néhány évet Puerto Rico-ban töltött, ahol
megismerkedett a latin-amerikai irodalmi és társadalmi problémákkal.
Mikes Margit (* 1897) költő és novellaíró. Mikes Lajos, a nagynevű szerkesztő, esztéta és műfordító lánya. Művei folyóiratokban és napilapokban jelentek
meg. 1938-ban adta ki „Költő a konyhán” című verseskötetét. Tavaly hagyta el
Magyarországot, jelenleg New Yorkban él. Újabb verseiből most készül kötetet
megjelentetni.
Gosztonyi Péter (* 1931) történész, a berni kelet-európai könyvtár vezetője.
1956 óta él Svájcban. Főleg az 1956-os magyar forradalommal és a második
világháború hadtörténeti vonatkozású kérdéseivel foglalkozik. Több könyve jelent meg. Az Új Látóhatár rendszeres munkatársa. Jelenleg egy Horthybiográfián dolgozik.
Beczner Tamás (* 1926) regény és novellaíró, aki azonban évek óta az Új Látóhatárban jelentős kritikai tevékenységet is kifejt. 1965-ben hagyta el Magyarországot, ahol - Huszty Tamás néven - novellákat, két jelentősebb regényt (Játék
a múzeumban, Akinek a padba vésték a szívét) és filmforgatókönyveket, köztük
Kosztolányi Pacsirtájának forgatókönyvét írta. Jelenleg kiadásra vár
,,Majomparádé” című kisregénye. ,,Kutyavilág” című három felvonásos játékát az
Új Látóhatár fogja közölni még ebben az évben.
Gömöri György (* 1934) költő, novellaíró és kritikus, a birminghami egyetem
orosz és kelet-európai intézetének munkatársa. A lengyel irodalom alapos ismerője, a ,,Polish and Hungarian Poetry 1945-1956” című angol kötet (Oxford
University Press 1966) szerzője. Magyarul két verseskötete és egy fordításkötete
jelent meg.
Zsigmond Endre (* 1929) újságíró és kritikus. Tizenöt évig Ausztráliában élt,
ahonnan 1967-ben költözött vissza Európába. Münchenben lakik, az Új Látóhatár belső munkatársa. Tárcáiból, karcolataiból „Jegenyék” címen jelent meg válo475

gatás. Újabban főleg a magyar irodalom külföldi fogadtatása és szerepe foglalkoztatja.
Abaffy László (* 1906) Újságíró és műfordító. A nyugat-németországi
Huttenheimben él és évek óta a magyar irodalom németországi megismertetésén
fáradozik. József Attila osztálytársa volt a makói gimnáziumban. Az Új Látóhatár 1967 végén közölte észrevételeit egy József Attila-versről.
Arató László, mérnök és műszaki szakíró, a svájci Buochsban él. Svájci lapokban jelentek meg írásai. Jelenleg Ganz Ábrahám élettörténetén dolgozik.
HLBAIGAZITÁS
Az Új Látóhatár 1968/5. számában, Földes-Papp Károly vitacikkében, a 450.
lap 3. sorában „megreformálták” helyett „megformálták” olvasandó. Elnézést
kérünk az értelemzavaró hibáért. A 449. lapon szerepel Bertrand Russell neve. A
név végéről véletlenül lemaradt egy l. Kettővel írandó.
LEVELEK
KOMMENTÁR NÉLKÜL
Szöveghű közlés
Mi nem tehetünk arról, hogy nekünk néhányunknak - normális idegrendszerünk van. És végeredményben mégis csak eszerint kell mérni az emberek fajsúját.
Legelőször is Szabó Dezsőről lesz szó (a róla szóló kritika írójának nevét nem
tartom érdemes megemlíteni).
Szabó Dezső oly magasan áll a cikk írója fölött, hogy cipője sarához se ér fel.
Azt mondja a magyar közmondás: ,,Halottról jót vagy semmit.” Ezt kötelessége minden magyarnak megtartani, még akkor is, ha nem olyan egyéniségről
van szó, mint Szabó Dezső, vagy ahhoz a körökhöz tartozik, akik erre vannak
kirendelve. De még akkor is meg kell értenie, hogy ez halottgyalázás sőt nemzetgyalázás is, mert Szabó Dezső a magyar irodalomtörténetben az elsőrendűek
között van.
Még otthon sem tudtak kitérni, mert az Elsodort falut fel kellett újítani.
Ezek szerint Petőfi, Vörösmarty, Arany sem maradhat nyugodtan a sírjában!?
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A felelős szerkesztőnek is felelni kell erre a kérdésre, hogyan került a sajtó alá
a „Lapítás iskolája". Hisz' ez már a pornografiát is túlhaladta! Ez már métely!
Az eticus defectusban fetrengő homoszexuális nem felelős.
Tulajdonképpen miért vállalt felelőséget? !
Feltételezi, hogy én hozzájárulok a családom beszennyezéséhez azon a címen,
hogy intelligens, művelt, intellektuelek (?) írnak ilyesmikről?
Természetesen nem engedem behordani a szennyet a lakásomba.
A versek.
A versek közül felolvasok (a felolvashatókat) a vendégeinknek; de ha hallanák
azt a frenetikus kacagást, elmenne a kedve az ilyen költészettől, mert még a
könnyei is hullnak a hölgyeknek.
Flórián Tibor azt mondja, hogy nihil, üstökön fogja az ügyet, nevén nevezi a
gyereket, nem kertel, mert meggyőződésből beszél.
Üdvözletemet küldöm neki sajnálom - nem tudom a címét.
De már van egy fecske - ,,új” fecske! De ez csinál új nyarat!
Sajnálom Önt, két tűz között felőrlődik - nem lesz újabb tíz tavasz

Trenton,

N. J. Kováts Zoltán

HOL ÉRT FÖLDET DUKE EZREDES?
Érdeklődéssel olvastam az „Új Látóhatár” 1968. november-decemberi számában Kovács Imre írását Duke ezredes akciójáról. A cikkben keresett helységnévvel kapcsolatban: Potourin nevű község valóban nincs Jugoszláviában, ellenben
van Podturen nevű községből négy is. Ezek közül azonban csakis a Csáktornyától 12 km-re, északkeleti irányban, a Mura partján, a Mursko SrediščeHodošan
közti bekötőúton lévő Podturen jöhet számításba. A községre a közölt leírás
ráillik.

Bécs

Sz.

RÖVIDESEN MEGJELENIK
Jászi Oszkár
MAGYAR KÁLVÁRIA
MAGYAR FÖLTÁMADÁS
477

A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai
Jászi Oszkár „szigorú önvallomása” az 1918-as őszirózsás forradalom és az
1919-es kommün első hiteles és máig is érvényes leírása. 1923-ban jelent meg
utoljára magyar nyelven Bécsben. Ma már könyvészeti ritkaságnak számít.
Az AURORA KÖNYVKIADÓ gondozásában
BORSODY ISTVÁN előszavával, az októberi forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából rövidesen megjelenik harmadik kiadásban, 184 oldalon.
Ára az Új Látóhatár előfizetőinek előjegyzésben kedvezményesen 3 $ vagy 1.2
DM.
A korlátozott példányszámra és a várható nagy érdeklődésre való tekintettel
kérjük olvasóinkat és előfizetőinket, szíveskedjenek megrendelésüket az Új Látóhatár címére minél előbb beküldeni.
MÁSODIK KIADÁS
GOMBOS GYULA: Szabó Dezső
Az emigráció nagy könyvsikerének számító 400 oldalas mű második kiadása a
nyár folyamán hagyja el a sajtót.
Előjegyezhető az Új Látóhatár Kiadóhivatal címén.
Előjegyzési ára előfizetőinknek kedvezményesen 16,- DM
vagy 4 US $.
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1969.2
LEVÉL
EPILÓGUS A DISPUTÁHOZ 1
A Kovács Imre bírálata körüli nagy szócsatában, sajátságos módon, arról a
novelláról esett a legkevesebb érdemleges szó, amely az egész gigantomachiát
kiváltotta. Senki sem vette tüzetesen és szakszerűen vizsgálat alá, jóllehet nem
holmi nyárspolgárok, pl. ,,jóllakott fogorvosok és adóellenőrök” vették védelmükbe a szerzőjét, hanem írók. Ám, ők inkább politizáltak. Erre természetesen
minden okuk megvolt, hiszen - enyhén szólva - Kovács Imre sem maradt meg a
puszta esztetizálásnál. Csakhogy az íróktól joggal elvárhatta az olvasóközönség
(amelynek soraiban az irodalom szent berkeiben járatlan fogorvosok, adóellenőrök stb. is akadnak), hogy elsősorban mesterségük eszközeivel lépnek arénába,
hogy mindenekelőtt irodalomkritikai érveléssel, nyelvi kategóriákra való hivatkozással, stíluselemzéssel, szerkezetfeltárással stb. utasítják vissza a politika illetéktelen bunkójával támadó „parasztforradalmárt", vagyis hogy megmutatják, hogyan is fest a helyes irodalomszemlélet.
Ők azonban kizárólag politikai platformról érveltek, minek folytán Kovács
Imrének az elbeszélés fogyatékosságait felhánytorgató irodalomkritikai megjegyzései válaszolatlanul, azaz cáfolatlanul maradtak. Senki nem érvel a megállapítás
e1len, hogy Kis Zoltán életrajza „a bornírtság iskolapéldája", hogy a szerző „hőse
lelkiállapotának ábrázolására ... kopott kliséken kívül mást alig tud előkeríteni",
hogy a novella „bárgyún, közönségesen” támadja Amerikát, hogy benne „nem
egy igazi embert látunk magunk előtt, aki kínlódik saját problémáival és felelősségével".
Ha ezek a kifogások helytállók, akkor a „Hazatérés” csupán gyönge, tendenciózus elbeszélés, amelyet nem érdemes, sőt nem is tanácsos az irodalom autonómiájára hivatkozva megvédeni. Aki egy politikai kánonra épült, középszerű
írást úgy vesz védelmébe, mintha az értékes, a politikai csetepaték szintje fölé
1

Hellenbart Gyula hozzászólása már a vita lezárása után érkezett. Érdekes megfigyelé-

seit és észrevételeit - anélkül, hogy folytatni akarnók a disputát - levél formájában
tesszük közzé.
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emelkedő műalkotás lenne, az csak leértékeli és felhígítja a jó irodalom fogalmát.
Vagy jogosultak tehát Kovács Imre idézett kifogásai és akkor tárgytalanná válik
mindaz, ami ellene a politikamentes irodalomszemlélet nevében a vita során
elhangzott, vagy nem, akkor viszont hol a cáfolat? !
Az lett volna a vita punctum saliense, ha benne tényleg a novelláról folyik a
szó és nem politikai állásfoglalásokról. Mivel azonban ez utóbbi történt, a vita
tulajdonképpeni lényege elsikkadt. De még ez sem lett volna túl nagy veszteség,
ha a disputálók legalább azon a területen végeznek alaposabb munkát, amelyre a
vitát terelték, vagyis, ha a novella politikai vonatkozásai és implikációi révén kerekedik valamiféle - nagyon is esedékes - tisztító vihar. De ez sem történt meg.
Akiket Kovács Imre állásfoglalása provokált, csak igen óvatosan vágtak vissza.
Itt-ott sértően éles hangjuk sem változtat azon, hogy replikáikból hiányzott az
ellentétes állásfoglalás következetes kifejtése, hiányzott a nyílt színvallás. Érvelésük legtöbbnyire megtorpant, ahol a dolog valóban kényessé válhatott volna, ahol
nevén kellett volna nevezni bizonyos emigráns tabukat. Még Gömöri György és
Márton László is, aki pedig néhány éve elismerésre méltó következetességgel állt
ki (másutt) a magyar október progresszív tartalmának védelmében, ezúttal valami
önkéntes politikai absztinencia-félét gyakorolt. Csupán Vitéz György pendített
meg rebellis húrokat. Mielőtt azonban bővebben fölelevenítenénk a vita politikai
sajátosságait, szaladjunk végig Kovács Imre említett kifogásain.
Bornírt-e Kis Zoltán életrajza?
A szó persze kissé erős, de hát nem árnyalatokon múlik a célba vett probléma
mibenléte. Nyilván arról van szó, hogy Kis Zoltán csupán politikai-világnézeti
kategóriákkal, vagyis az általános emberi vonások teljes elhanyagolásával jellemzi
szüleit, önmagát és élete folyását. Apjáról csakugyan nem tudunk meg többet,
mint hogy orvos volt és demokrata, azaz franciaimádó. Sem külső megjelenéséről, sem jellembeli, vérmérsékleti, lelki, szóval emberi tulajdonságairól nem esik
egyetlen szó sem. Anyjáról megtudjuk, hogy zsidó származású, mélyen hívő katolikus asszony volt. Semmi többet. Természetesen ezek lényeges tulajdonságok,
de az elbeszélő, aki csupán ezek megnevezésével akar jellemezni, az máris elárulta, hogy nem az élet sokrétűségének epikus tárgyilagossággal való visszaadására
törekszik, hanem világnézeti szempontból osztályoz, hogy szemlélete nem eredeti, hanem közkeletű rubrikák után igazodik, vagyis hogy egyoldalú, ideologizált,
480

ha úgy tetszik: bornírt. Vagy többet kell mondania vagy semmit. A „franciaimádó” jelző mutatja, hogy alighanem a szerző is szükségesnek érezte itt egy kevésbé
elkopott epiteton betoldását, ám ez a szó csupán látszólag javít a helyzeten, hisz
bevallottan csak a „demokrata” szinonimájaként áll a helyén.
Ha elfogadjuk András Sándor e jellemző ill. elbeszélő technikáját, amely a
hős életrajzának további során még kopárabbá válik (1945 és 1956 között Kis
Zoltán életritmusát kizárólag a párttörténet fejezetei determinálják), akkor egy
szavunk sem lehet az olyan zsdanovi fércművek ellen, amelyek főhőse egy salgótarjáni vájár és mondjuk egy béreslány gyermeke, aki már elemista korában betéve tudta a Kommunista Kiáltványt.
A „Hazatérés", mint bátran kísérletező novella, nem érdemli meg ugyan,
hogy egy polcra helyezzük a zsdanovi klapanciákkal, ám a sematizmus sematizmus, akármilyen meggyőződés szolgál is indítékául. Kovács Imre tehát nem ok
nélkül emleget kopott kliséket és együgyű sablonokat (meg is nevez párat). S
mint ahogy a szocialista realista elbeszélésekben sem ritka a romantikus fordulat,
András Sándor is belehuppan a romantika buktatójába, amikor hőse anyjának
tragikus sorsát á la Jókai kiélezi: ,,néhány nappal azután, hogy anyámmal tudatták apám hősi halálát ... deportálták a zsidókat és legnagyobb meghökkenésemre
köztük anyámat is.'”
A pályázati felhívás által megkívánt specifikusan magyar emigráns jelleg hiánya ugyancsak rosszallásra késztette Kovács Imrét. Ám ő itt elkövette azt a végzetes hibát, hogy nem elégedett meg e fogyatékosság egyszerű leszögezésével,
hanem kiadós moralizálásba fogott, amivel persze kényelmes célpontot nyújtott
ellenfeleinek. Nos, kétségtelen, hogy Kis Zoltán keserveiben igen kevés irodalmian hiteles - szóval áttételezett - mozzanat árulja el, a Föld melyik tájáról vetődött is tulajdonképp öngyilkossága színhelyére. Pedig az életrajz egy helyén már
pedzi a dolgot: ,,Egész egyszerűen az történt, hogy ekkorra omlott össze igazán
bennem az a meggyőződés, amely otthon vezette tetteim. . . mintha melegházból
hirtelen hideg és viharos vidékre telepítettek volna ... a nincstelenek és a vezetőrétegek társadalmából megérkeztem a középosztály társadalmába ...” Ha a szerző
ezt az élményt epikusan vagy akár lírizálva is (ami jobban fekszik neki) kibontja,
megformálja, kidolgozza, akkor alighanem az egész novella hitelesebb és meg-

481

győzőbb lesz, talán még az öngyilkosság is, nem szólva arról, hogy jobban megfelel a pályázat említett kívánalmának.
Ehelyett azonban András Sándor bizonyos álfölénnyel (,,Egész egyszerűen az
történt ...") pár mondatban lerázza magáról az egész problémát, hogy aztán az
egzisztencialista életérzés nem éppen újszerű megfogalmazásban való ecsetelésére
összpontosítsa elbeszélését. Az utánérzés fontosabb volt neki, mint a saját élménykincs feldolgozása. Innen van, hogy amit leírt, a fogalmazás minden helyenkénti gondossága ellenére is csupán elnagyolt, töredékes és összefüggéstelen
elismétlése azoknak a gondolatoknak, amelyeket Sartre és Camus műveiben világos és precíz okfejtéssel megtalálhatunk. András Sándor túl kemény fába vágta a
fejszéjét. Nem nehéz észrevenni a novellában, hogy szemlélete minduntalan kikívánkozik abból a formábó1, amelybe bele akarta szorítani: az elbeszélő perspektíva ide-oda ugrál a belső monológ és az auktoriális látószög között és a stílus is
iránytű nélkül bolyong a legheterogénebb nyelvi lehetőségek vonzásában. Lássunk néhány szövegpéldát az említett egzisztencialista utánérzésre:
„... szeretkezni igen azt még tudsz, van eleje van vége van közepe, van játék
röfögés vadság!, azt még meg tudod szerkeszteni mert a másik visszaliheg, támpontot ad, sarkal, lépcsőket lök alád, repülőket, de ez a keserves vászon nem
liheg vissza, hova bújjak? ... ”
„egyre jobban beszűkülök magamba, egyre mélyülnek a koncentrikus körök és
én mindig a közepén vagyok, egyre mélyebben, egyre apróbban, ülök a benső
örvényben és bámulok magam elé, míg az örvény egyre mélyebben csavarodik,
szűkül, észrevétlen, lendület nélkül, simán, és már olyan apró vagyok és olyan
távol, hogy nem is tudom megérinteni magam ... ”
„ ... undorodom magamtól és ettől az egész színfoszlányok közti bolyongástól."
„ ... de jó is lenne még egyszer menetelni, összefogódzva még egyszer
énekelni, győzelmekben hinni az emberekben magamban .... "
Ezek a sorok a novella struktúrájára nézve csupán minimális jelentőségűek: az
epikai gerendázatban nincs tartó funkciójuk, megmaradnak filozofáló kötőanyagnak, amit bárhol másutt is fel lehet használni és amit mások már fel is
használtak. Déja vu. Látszik ugyan a szándék, hogy a szerző velük akarja mintegy
előkészíteni a novella végét, de hát ki hiszi el, hogy ezek az érzések - amelyeknek
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a novellában nincs meggyőző miértjük - oly egyszerűen vezetnek az öngyilkossághoz, mint Kis Zoltán esetében?
Vannak azonban az elbeszélésben lírizáló, impresszionista passzusok is, amelyek a maguk kopott képalkotásával még annyi strukturális létjogosultsággal sem
rendelkeznek, mint a fent idézett mondatok:
„ levegő puhán lebegett és könnyen: szálló szesz, illanó illatok. A fák barnák
voltak, örökzöld leveleik mélyzöldek, de az ég kékje és a nap szőke csillogása
beléjük olvadt ... ”
„ ... az utca puha lett és könnyű, lobogott, mint a hajfonat a szélben, benne az
emberek, házak, üzletek tarka pántlikák .. . "
Engedelmet a rosszmájúságért: e „poétikus” sorok olvastán önkéntelen is Karinthy jut eszünkbe. (,,Valami halványlila érzésem volt, hogy egyedül leszel és a
házak olyan furcsán néztek rám ... oly szórakozott vagyok, mintha egy zöld fátyol
lebegne köztem és az ég között ... ")
Mindössze egy mondat van az elbeszélésben, amely a szó valóban mai értelmében viseli az avantgardizmus jegyeit, s amely ennélfogva sehogy, de sehogy
nem illik az idézett lírizmusok szomszédságába: ,,a lány a sarokban álló cigarettaautomatához ment, és kikeresve a megfelelő pénzt bedobta, kikereste a kívánt
márkát jelző billentyűt, kicsit előrehajolva lenyomta és várta, hogy a csomag kiessék alul a gépbe épített hosszú keskeny tálcára.” Ezzel a szenvtelen, jegyzőkönyvi,
mondhatnánk: Robbe-Grillet-i precizitással leírt mondattal főleg a novella tragikus-teátrális befejezése nem hangolható össze. Az öngyilkosság, mint az elbeszélés záróaktusa, túlságosan kerek, túlságosan megoldásszerű, túlságosan „klasszikus", semhogy a konstruáltságnak, a hagyományos tragikum-felfogásnak még az
árnyékát is messze elkerülő modern próza szellemével összeegyeztethető legyen.
És hol is van az a valamirevaló modern elbeszélő, aki novellája főhősével anno
1968 öngyilkosságot követtet el? Hol van már a Werther és a Halálos tavasz
ideje? Nevezhető-e modernek az a magyar szerző, aki ilyen vaskos,
melodramatikus effektussal, ilyen jó zsíros, hazai pátosszal akarja megríkatni az
olvasóját? (Nem szólva arról, hogy ennek a szerencsétlen Kis Zoltánnak végre is
semmi kényszerítő oka sincs arra, hogy megváljék az élettől.)
Egy modern novellahősnek esze ágában sincs öngyilkosságot elkövetni. Az
élet értelmetlenségének, megmagyarázhatatlanságának, abszurd mivoltának fel483

ismerése, a tőle való megcsömörlés vagy megundorodás nem egy századunkbeli
irodalmi hős tudatában jelentkezik, ám hogyan fejeződnek be az ő történeteik?
Semmiképp sem az öngyilkosság lekerekítő, ünnepélyes záróakkordjával. A hős
az elbeszélés végén unottan bámul maga elé, malmozik, vagy túrja az orrát. Él
tovább, görgeti a követ, mert a test irracionális vétója legtöbbször mégiscsak az
élet javára dönti el a hamleti kérdést, vagy pedig mert - ahogy Sartre hőse a „La
nausée"-ben - fölöslegesnek ítéli az öngyilkosságot. Épp úgy fölöslegesnek, mint
magát a létet is. Nota bene: a „Hazatérés” kulcsszava az undor - la nausée.
S végül, ami Kis Zoltán öngyilkosságának csaknem inyenci technikáját illeti
(meleg vízbe bújva, Bach-muzsika mellett beszívni az édeskés gázt!), az már-már
a nevetségesség határára viszi az amúgyis erősen vitatható aktust.
Ami az elbeszélés körül kialakult vitát illeti, ha jól megnézzük, az többet árul
el az emigrációs magyarság bizonyos lelki és szellemi sajátosságairól, mint maga
az elbeszélés. Például, az az elöljáróban említett vonás is az emigráns szellemi
légkör tünetének tekinthető, hogy a régi nacionalista tabuk, kisebb karcolásoktól
eltekintve, elég szerencsésen megúszták a disputát, noha tulajdonképp ők voltak
a casus belli. Ami ugyanis a vitában csak úgy szőrmentén kapott bírálatot, jóllehet nagyon nem ártott volna, ha mindenestől terítékre kerül, az az emigráció
politikai profilja. Szóval az, ami nincs. Mert politikainak nevezhető állásfoglalások, elképzelések, programok és viták helyett csak gyermeteg visszaemlékezések és
ünnepélyes frázisok vannak, amelyek elszavalásában tizenkét év óta osztozkodnak
egymással az emigráció különféle politikai elemei, elkenve és elködösítve mindazon problémákat, amelyek megvitatása fontosabb lenne minden ünneplésnél.
Alighanem ezzel magyarázható, hogy az írók, akik a „Hazatérés” körüli vitában oly vehemensen kikeltek a konzervatív oldalról jövő kritika ellen, inkább az
amerikai New Left álláspontját védelmezték, semmint a magyar baloldalét. Úgy
látszik, az októberi forradalom balszárnya, amely egyébként az emigrációban
sosem volt túl erős, az évek során fokozatosan teljesen elnémult és ma már akkor
sem tud megszólalni, amikor elsősorban rajta a sor. A vitában Vitéz György volt
az egyedüli, aki mintegy megmentette a Hungarian Left becsületét, aki nemcsak
a bundát fűtötte, hanem azt is, aki benne van. Úgy látszik, ő az egyetlen, akit
bánt, hogy az emigrációban felülkerekedett a maradiság, bár érvelésének kissé
hevenyészett jellege egyben azt is elárulja, hogy végeredményben ő is óvakodott a
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szúrósabb politikai konzekvenciák levonásától. Persze, ez már nem tartozott
volna a vita szorosabb értelemben vett tárgyához, ám ha azt vesszük, mi minden
látott napvilágot e vita során az Új Látóhatár birkatürelmű papírján, akkor nem
egészen ok nélkül vehetjük zokon politikai absztinenciáját.
De fő az, hogy mégiscsak rányomta az ujját egy régóta gennyesedő fekélyre
(amelynek feltépése, a jó ég tudja, mit el nem öntött volna ... ). S bár igen-igen
sajnálatos, sőt majdnem megfoghatatlan, hogy éppen Kovács Imre vállalta magára a forradalmat kisajátító konzervatívok álláspontjának képviseletét (kiváltva
ezzel pont annak a Flórián Tibornak a tapsát, aki nemrég az ő józan, konstruktív
nemzetpolitikai szemlélődései ellen tiltakozott néhány dagályos és üres közhelylyel, és magára vonva az írók haragját, amelyre mások sokkal inkább rászolgáltak), szóval bármilyen sajnálatos is ez, végső soron mégis biztató, hogy végre egy
disszonáns akkord is belevegyült az emigráció előénekeseinek uniszónójába, hogy
megszólalt végre a baloldal is, amely utóvégre mégis csak vezető szerepet játszott
a forradalomban.
Mert akárhogyan vélekedünk is a kommunizmusról, azt senki sem vitathatja,
hogy 1956 őszén, Bibó István szavaival, ,,mindazok az erők, melyeknek fegyver
volt a kezében, az ifjúság, a munkásság és a forradalom oldalára állt katonaság
többségükben nemcsak szocialisták, hanem marxista-leninista nevelésű szocialisták voltak, ha mégannyira válságban volt is világképük”. Maléter Pálról azt is
tudjuk, hogy még az orosz tányérsapkát és a szovjet kitüntetéseket is megtartotta,
ami pedig a forradalom után meghurcolt és csak nemrég úgy-ahogy rehabilitált
Lukács Györgyöt illeti, ő ma is rendíthetetlenül kitart a marxizmus-leninizmus
mellett. Arról sincs tudomásunk, hogy Nagy Imre vagy Gimes Miklós megtagadta volna kommunista világszemléletének alapvető elveit. Arra viszont mindenki emlékezhetik, hogy 1956. október 23-án délután a tüntetők között sokan
vörös zászlókat lobogtattak, az Internacionálét énekelték és a pártot éltették.
Annál különösebb, hogy az ötvenhatos nyugati emigráció, amely a forradalom
szellemi letéteményesének tartja magát, eszmevilágában immár a legcsekélyebb
helyet sem biztosítja a marxizmusnak, sőt a világ legtermészetesebb dolgának
tekinti a jelenlegi nyugati neomarxista irányzatok és a diákmozgalmak heves
elutasítását. És ez ellen senki meg se mukkan! Csak akkor, amikor már... elhül
ereinkben a vér. . . az irodalom, oh, az irodalom szentélyét is támadás éri.
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Pedig történeti szempontból forradalmunknak is csupán a baloldali tendenciája volt fontos, sőt csakis ennek köszönhetően beszélhetünk jogosan szabadságharcon kívül forradalomról is. Az egész világ elég jól tudja, hogy hazánk
1945-ig Európa egyik legmaradibb országa volt, ahová a nyugati felvilágosodásnak, demokráciának és szabadságeszmének nem sikerült behatolnia (legfeljebb az
irodalomba), amiért is 1956 októbere az első történelmi pillanat volt, amikor a
magyar nép bebizonyíthatta, hogy saját elhatározásából is, vagyis nemcsupán az
orosz csizma rúgására, szakítani akar a Ferenc József-i és Horthy Miklós-i idők,
enyhén szólva, anakronisztikus szellemével. Ezt húzta alá Bibó István is és az
emigrációnak is az lett volna a feladata, hogy a forradalomnak ezt az aspektusát
hirdesse ki és befe1é egyaránt.
Ilyesmiről azonban szó sincs. Az emigráns sajtó az évek során lassan, de biztosan, jobbra ·tolódott: neki az októberi forradalom ma már csak bronzba öntött,
megmerevedett, heroikus mítosz, amely természetesen szigorú műemlékvédelem
alatt áll. Elvi sokrétűsége, tényeinek bonyolultsága, múltba nyúló gyökerei, számos belpolitikai problémájának megoldatlansága és last but not least konzekvenciáinak levonása immár nem alkotják viták., eszmecserék és latolgatások tárgyát.
Pedig az elmúlt tizenkét évben egyetlen elvi kérdést sem tisztáztunk. A forradalommal foglalkozó nagyterjedelmű emigráns irodalom jóformán kizárólag a
nemzeti hiúságot legyezgeti szónoklatokból és anekdotizáló, tárcastílusú élménybeszámolókból áll. Kritikus elvi elemzésnek se híre •se hamva. Arról viszont,
hogy mikor beretválkozott Nagy Imre a forradalom alatt, vagy hogy milyen haragosan is tudott villogni jóságos szeme a cvikker mögött, több ízben is értesülhettünk. E Szabolcska Mihály-i nívón mozgó emigráns újságírás számára nincsenek kényes és árnyalt problémák, nincs szembenézés a valósággal. Neki teljesen elegendő, hogy „leleplezi” a hazai sajtó legprimitívebb, legkézenfekvőbb hamisításait, s hol gúnyosan, hol felháborodottan, de mindenesetre eleve visszautasítja a Nyugatról jövő kritikát. A vezércikkek az ,,ugye megmondtam?", a „de
bezzeg! ... ” vagy más hasonló bulvárlap-mottó egyetlen érzelmi húrján cincogják
el, bőlére eresztve, régóta ismert mondókájukat. Amire a nyugati sajtó kommentátorai - nem tartván olvasóikat gyengeelméjűeknek - legfeljebb egy mellékmondatnyi utalást szánnak, azzal a mi sztárpublicistáink oldalakat írnak tele. Itt-ott
elmésebbnek látszó stílusuk mögött sincs más, mint melldöngetés önigazolás,
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szellemi rugalmatlanság, egyoldalúság - göregáborság. S ez aggasztóbb, mint az
igazi Görék nyilvánvaló tramplisága, mert míg az hamisítás nélkül adja önmagát,
emez a vasaltnadrágú polgár pózában papol Nyugatról és modernségről s téveszti
meg ezzel a nyájas olvasót (Vitéz György is csak paraszti mezben tudja elképzelni
a maradiságot). Pedig a maga elrettentő naivitásában még Flórián Tibor biedermeier prüdériája is kevésbé veszélyes, mint az a hétszilvafás konzervativizmus
amely egy avantgardista irodalmi folyóirat hasábjain húzza a régi nótát.
Nem csoda, ha képtelen kifejlődni a magyar progresszivizmus, hisz egyfelől a
nyílt vagy jól-rosszul leplezett maradiság, másfelől a modernséget csupán a művészetre korlátozó, életidegen parnasszizmus uralja a terepet. Ha valaki elkövetné
azt az ördögi tréfát, hogy mondjuk Ady Endre vagy Móricz Zsigmond politikai
cikkeiből közölne álnév alatt néhányat az emigráns sajtóban, az bizonyos lehetne
az olvasók - és nemcsak az olvasók - felháborodott tiltakozásában. Nem volna
nehéz szövegpéldák alapján kimutatni, hogy a nyugati magyarság közvéleménye
(nem a fogorvosoké és adóellenőröké, hanem az írástudóké!) a kommunizmustól
való vak iszonyatában olyannyira jobbra tolódott, hogy közelebb áll Rákosi Jenőhöz, mint Ady Endréhez s inkább eltűri, hogy a nyilasok hungarista megmozdulásnak deklarálják a magyar októbert, semhogy a marxizmussal akár csak szót is
váltson.
Mindezt nem utolsósorban az emigráció íróinak tanulságos szem előtt tartaniuk, mivel jórészükben megvan a hajlam arra, hogy nagyvonalúan elnézzék a
retrográd szemléletet, ha az a modern irodalom tollaival ékeskedik. Pedig az
ilyen irodalmi modernség mindaddig csak látszólagos, míg nem áll mögötte a
gondolkozás modernsége. S hogy a magyar irodalom különféle megújulásaiból,
sajnos, rendszerint csak ilyen modernség tudott tartósan kialakulni, arra - ha
közvetve - nem utolsósorban épp András Sándor mutatott rá „Gondolatok egy
regény kapcsán” című tanulmányában (Irodalmi Újság, 1967. december 15.). Ezt
a kitűnő, túlzás nélkül úttörőnek nevezhető írást mindenkinek igen melegen
ajánlja figyelmébe

Hellenbart Gyula
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E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Monoszlóy Dezső (*1923) költő, műfordító és novellista. Évekig a pozsonyi
„Irodalmi Szemle” munkatársa volt. Jelenleg Jugoszláviában él. Több kötet műfordítása jelent meg, többek között Hviedoslav, Nezval és Wolker válogatott
verseiből. Verseskötetei: ,,Égből üzenek", ,,Gombostűk háborúja", ,,Csak egyszer
élünk", ,,Két lányom van",Virrasztó szerelem", ,,Aranykor". "Égetett Siena” című, 1944-ben írt regénye eddig csak szlovák nyelven jelent meg. ,,Aranykor”
című kötetéről a budapesti Kortárs márciusi számában - többek között - ezt olvassuk: ,,A válogatott versekkel  hetedik lírai kötetével - jelentkező Monoszlóy a
szlovákiai magyar irodalom egyik legismertebb egyénisége . . . A belső tartás
nélküli sémák elutasítása, hajlamainak, írói ambícióinak őszintébb, spontánabb
megnyilatkozása irányába tágítja költészetének téma és kifejező körét. Életének
személyesebb mozzanatai, a táj, a világ élményének hangulatai - vagy még inkább: a meditáló, filozofáló hajlamot ébresztő hatásai, emlékvillanások, s különösen a szerelem ezer változattal csillanó érzelemvariációi kerülnek művészi érdeklődésének gyújtópontjába."
Monoszlóy Dezső most jelentkezik először folyóiratunkban. Következő számunkban új verseit mutatjuk be.
Földes-Papp Károly (*1911) filozófus és teológus. Pályája elején református
lelkész volt, de tudományos impulzusai a tudományos pálya felé terelték. 1942ben Szegeden egyetemi magántanár (ismeretelmélet és logika tárgykörből),
1947-ben főiskolai rendes tanár a budapesti Eötvös Kollégiumban, 1947-48-ban
a szegedi egyetem bölcsészkarának egyhangú meghívása alapján a filozófiai tanszéket ellátó docens. Az egyetemi autonómia eltörlése miatt röviddel az egyetemi
tanári kinevezése előtt a szegedi tanszéktől visszalépett. 1950 március végén
„rendelkezési állományba” helyezték. Utána nyugatra emigrált, de az ún. Új szakasz idejében visszatért Magyarországra. A forradalom leverése után, 1957 elején
ismét a hontalanságot választotta és jelenleg a dél-németországi Oberstaufenben
él. A független gondolkodás alapjait kutató nagyobb munkáit a Magyar Tudományos Akadémia (1941), a szegedi egyetem Filozófiai Intézete (1942) és a budapesti Egyetemi Nyomda (1947) adta ki. Évtizedek óta foglalkozik az írás keletkezésével és fejlődésével. Ennek eredménye a „Vom Felsenbild zum Alphabet”
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című nagyszabású munkája,(Belser Verlag, Stuttgart 1966), amelyből egy részletet magyarul annak idején az Új Látóhatár is bemutatott.
Földes-Papp Károly 1947-ben a budapesti egyetemen mint magántanár az
exisztencializmusról adott elő. E számunkban közölt Sartre-bírálatát még 195556-ban írta, de azóta - tudtunkkal - lényeges értekezés már nem jelent meg erről
a témáról, mivel Sartre időközben feladta exisztencialista filozófiáját és „A dialektikus ész bírálata” című művével a marxizmushoz csatlakozott.
Cseh Tibor (*1925) vegyészmérnök, Erdélyből származik. Magyarországot
1948-ban hagyta el. Hosszú ideig Brazíliában élt, majd egy New York-i cég
nemzetközi osztályának ,alkalmazottjaként beutazta az egész amerikai kontinenst. Jelenleg a New Jersey államban lévő Midland Parkban lakik. írásai eddig
dél és észak-amerikai lapokban jelentek meg.
Fáy Ferenc (*1921) költő, Budapesten a Ludovika Akadémia növendéke volt,
1944-ben hadnaggyá avatták. Frontszolgálat, hadifogság és hosszú internálás
után 1948-ban Jugoszláviába menekült. Innen Olaszországba került, majd 1951ben kivándorolt Kanadába. Jelenleg Torontóban él. Eddig megjelent verseskötetei: Jeremiás siralmai (1956), Az írást egyszer megtalálják (1959), Törlesztő ének
(1963) és Magamsirató (1967).
Horváth Elemér (*1933) költő. Budapesten, Firenzében és Rómában tanult.
1962-től New Yorkban él. Versei „A mindennapok arca” címen jelentek meg
kötetben.
Kemenes-Géfin László (1937) költő és műford:ító, Montreálban él 1957 óta.
1966-ban jelent meg „Jégvirág” című verseskötete. Kiadásra vár Ezra Poundfordításainak gyűjteménye.
Horváth Attila hosszú ideig Lisszabonban élt, néhány évvel ezelőtt azonban
átköltözött New Yorkba. Versei az Új Látóhatárban jelentek meg.
Forrai Eszter (*1938) Párizsban él. Első verseskötete most van sajtó alatt.
Kovács Imre (*1913), akinek szociográfiai munkái, visszaemlékezései, politikai esszéi és cikkei, egy magyarul és egy angolul megjelent regénye eléggé ismertek az Új Látóhatár olvasói előtt, újabban mind gyakrabban jelentkezik mint
kritikus. Főleg az újabb magyar kiadványok és az amerikai politikai irodalom
sajtótermékei foglalkoztatják. Kovács Imre a jövőben is rendszeresen ír kritikákat
az Új Látóhatárnak.
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Albert Pál (*1934) kritikus, esszéíró, műfordító, a párizsi Seuil kiadó lektora.
A budapesti Pedagógiai Főiskolán tanult. Okleveles tanár. Párizsban a Sorbonne-on irodalmi és szociológiai tanulmányokat folytatott.
Sulyok Vince (*1932) költő, műfordító, kritikus. Az oslói egyetemen magyar
nyelvet és irodalmat ad elő. 1957 óta él a norvég fővárosban. Verseskötetei:
Rámdöntött világ (1958), Céltalan ég alatt (1961.). Gömöri Györggyel Paszternák verseket fordított (Karácsonyi csillag, 1965), ezenkívül több norvég költő
alkotásait ültette át magyarra.
HIBAIGAZITÁS:
Címlapunkon egy sajnálatos elírás folytán Cseh Tibor keresztneve tévesen
Ferencként szerepel.
HÍREK
Szalay Lajos, a New Yorkban élő festőművész, grafikus és könyvillusztrátor
február 26-án töltötte be hatvanadik évét. Szalay Lajos Őrmezőn született 1909.
február 26-án, Budapesten és Párizsban tanult, 1936-ban Székely Bertalan díjat
kapott. 1946-ban Párizsba költözött. 1949 és 1955 között Argentínában, a
Tucuman egyetem tanára volt. 1960 óta New Yorkban él. Az Új Látóhatár Illyés
Gyula különszámához - a költő hatvanadik születésnapja alkalmából - önálló
műnek is felérő illusztráció-sorozatot készített. Legjelentősebb munkája a két
évvel ezelőtt megjelent „Genezis” című album, amelyet a nemzetközi kritika
kimagasló alkotásként méltatott. Külföldi művészeti és irodalmi lapokban gyakran találkozunk Szalay Lajos rajzaival. Legutóbb a New York Times Book
Review tizenegy illusztrációt közölt a Genezisből.
Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a hatvan éves mestert.
Pályájának és Genezis című művének méltatására hamarosan visszatérünk.
Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia tizedik találkozóját április első hetében Bolzanóban rendezte. Munkatársaink közül Márton László,
Cs. Szabó László, Szabó Zoltán és Tóth János tartott előadást. Az Új Látóhatár
szerkesztőségét Molnár József képviselte. Cs. Szabó László előadása, most készülő új könyvének egy részlete, folyóiratunk következő számában nyomtatásban
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is megjelenik. A konferencián két erdélyi költő - Kányádi Sándor és Székely
János - is résztvett.
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom az idei, 11. Magyar Pax Romana
kongresszust a belgiumi Cenk szomszédságában lévő Hengelhoef-ban rendezte.
A tanulmányi hét - amelynek témája „Ifjúság és forradalom” volt - április 7-től
12-ig tartott. Az előadók között több munkatársunk is szerepelt: Nagy László
„Korforduló, kommunikációs forradalom, nemzedéki probléma", Révész László
„Beleszólási jog” és Borbándi Gyula „Forradalmi mozgalmak Kelet-Európában a
második világháború óta” címen adott elő.
A Híd című újvidéki folyóirat bíráló bizottsága a múlt évben Jugoszláviában
megjelent több mint harminc szépirodalmi magyar mű közül Szirmai Károly
„Muzsikáló messzeség” című könyvének ítélte oda a Híd-díjat. A több mint háromszáz oldalas kötet munkatársunknak 1927 és 1968 között írt legjobb novelláit
tartalmazza.
Gordon Ferenc volt pénzügyminiszter, akitől még a Látóhatárban közöltünk
érdekes visszaemlékezéseket, ,,Az ismeretlen Comte” címen a Buenos Aires-i El
Salvador Egyetem évkönyvében eredeti kutatások alapján a szociológia megalapítójának tanítását elemzi. A tanulmány spanyolul jelent meg.
Karátson Endre a Sorbonne-on az irodalomtudományok doktora lett. Az
egyetemnek két értekezést nyújtott be. Az egyik - ,,A szimbolizmus Magyarországon” - megjelent a Presses Universitaires de france kiadó által gondozott
egyetemi kutatói sorozatban. A kiegészítő tézis címe: ,,Edgar Allan Poe és a
magyar Nyugat írói csoportja". Az előbb említett munka terjedelme 496, az
utóbbié 340 lap.
Az Új Látóhatár új címlapját Fésűs László, a Münchenben élő fiatal grafikus
tervezte.
Az elmúlt hetekben jelent meg Rómában Békés Gellért, a Katolikus Szemle
szerkesztője „Sorsom az Isten” című verseskötete, amely harmincöt év termésének javát nyújtja.
Az Útitárs terjedelmes tudományos munkával lepte meg a kereszténység keletkezésének történeti háttere iránt érdeklődő olvasóközönséget. A „Hellenizmus, Róma, zsidóság” című ötszáz oldalas könyv szerzője egy Magyarországon
élő történész, aki Kovács Károly névvel jegyezte művét.
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Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat (New York) ízléses
kötetben kiadta az erdélyi Gyallay Domokos „Erdélyi legendák” című művét. A
kötethez Szent-Iványi Sándor írt előszót. Művészileg rendkívül értékes Kassák
Lajos albumot adott ki László Károly, a Baselben élő művészeti író, az európai
avantgarde széles körökben ismert szervezője, avantgardista kiadványok szerzője
és szerkesztője. A finom papirosra nyomott, mesterien összeállított 177 oldalas
kötet - német nyelvű magyarázó szövegekkel - a festő és grafikus Kassák Lajost,
mint az avantgard kimagasló képviselőjét mutatja be. (MA -Kassák, Editions
Panderma Carl Laszlo, Basel 1968.)
Következő számaink tartalmából: idei 3. számunkban kezdjük közölni Háy
Gyula „Appassionata” című új színművét, amelynek cselekménye 57-ben játszódik Budapesten. Ugyancsak a következő számban közöljük Czigány Lóránt tanulmányát Szepsi Csombor Mártonról. Verset közlünk Gömöri Györgytől,
Monoszlóy Dezsőtől, Thinsz Gézától, Tűz Tamástól. Szilágyi Attila afrikai
költőket mutat be. Ferdinandy György és Zalán Magda novellával szerepel. A
könyvszemlében többek között Lukács György esztétikai tanulmányaival, Szántó
Tibor regényével, Karátson Endre s Sárközi Mátyás novelláskötetévé és az első
világháború utáni bécsi munkástanácsok magyar vonatkozásokban gazdag történetével foglalkozunk. Szirmai Károly ismertetni fogja Bori Imre újvidéki irodalomtörténésznek a jugoszláviai magyar irodalom múltjáról szóló könyvét.
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1969.3
HÍREK
Előző számunk megjelenése óta ismét súlyos veszteségek érték a magyar irodalmat és tudományt. Meghalt Tersánszky Józsi Jenő, Benedek Marcell,
Eckhardt Sándor, Genthon István, Hajdú Henrik, Zolnai Béla, Sinka István és
közvetlen körünkben Indig Ottó.
Munkatársunk március 22-én Münchenből a svájci Tessinbe utazott nyaralni.
Néhány kilométerrel Bellinzona előtt kiesett a robogó vonatból. Novemberben
múlt 78 éves. Brassóban született, Kolozsvárott az Ellenzék munkatársa volt,
majd felkerült Budapestre és szép sikereket aratott színdarabjaival és regényeivel.
,, Torockói menyasszony” című darabját nemcsak a hazai, de külföldi színpadokon is játszották. Ez alapozta meg nemzetközi hírét. 1938-ban elment Magyarországról és Franciaországban telepedett le. 1951 óta Münchenben élt. Az Új
Látóhatárban több írása jelent meg. Folyóiratunknak megindulása óta lelkes
munkatársa és a szerkesztőknek felejthetetlen barátja volt. Hamvait Bayreuthban
helyezték el.
*
Május 20-án irodalmi estet rendezett a londoni Szepsi Csombor Kör. A
Puszták Népe magyar eredetijét, angol és francia változatát vizsgálva az előadóest szereplői a magyar, az angol és a francia nyelv jellegéről és erejéről beszéltek.
Az est időszerűségét Illyés művének új párizsi kiadása szolgáltatta. Részt vett G.
F. Cushing, a „People of the Puszta", Georges és Véronique Charaire, a „Ceux
des pusztas” fordítója, ezen kívül Schábert Gábor, Siklós lstván, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán és Szalay Tamás.
*
Az Izraelben megjelenő magyar nyelvű napilap, az Új Kelet folytatásokban
közli Zilahy Lajos „A dühödt angyal” című regényét, a New Yorkban írt „The
Angry Angel” magyar változatát. Zilahy Lajos tíz évvel ezelőtt az Új Keletnek
ígérte "A dühödt angyal"-t. Ahhoz nem járult hozzá, hogy az angol szöveget a
lap egy munkatársa fordítsa magyarra. ,,Nem tehetem - mondta az író - mert ez
olyan volna, mintha a saját temetésemet nézném végig. . . Különben is, felelősséget érzek minden leírt magyar szóval szemben ... Az én munkám több, mint
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fordítás: a magyar olvasónak többet és itt-ott kevesebbet kell mondanom, mint
az amerikai és más idegen nyelvű olvasónak". Örvendetes esemény, hogy az Új
Kelet kinyomtatja Zilahy Lajos regényét. Reméljük, lesz rá mód és lehetőség,
hogy könyv formában is megjelenjék.
*
Egy nyugat-német kiadóvállalat (Langen-Müller) évek óta dolgozik Kerényi
Károly összes műveinek megjelentetésén. A kiadó tizenkét kötetre tervezi a sorozatot. Most jelent meg a harmadik kötet, amely Kerényi Károly naplóját (19531960) és útíjegyzeteit tartalmazza. A kötet ismertetésére vissza fogunk térni. A
neves magyar vallástörténész és ókortudós 70. születésnapja alkalmából - két éves
késedelemmel - a stockholmi egyetem értékes emlékkönyvet adott ki. Kerényi
Károly „Egy humanista lapszéli jegyzetei” címen rendszeresen közöl kritikai írásokat a Tat című svájci napilapban. A Neue Zürcher Zeitung nemrég nagy feltűnést keltő magyarázó szövegét közölte, amelyet Nikosz Kazantzakisz, az 1957ben elhunyt híres görög író egy kiadatlan egyfelvonásos drámája elé írt. Végre
teljesedett Kerényi Károly egy régi vágya is: görög mitológiája megjelent Görögországban a nép nyelvén és olcsó kiadásban mindenütt kapható.
*
Egy nagy nyugat-német kiadóvállalat -· a Bertelsman Verlag - ,,Der goldene
Käfig” címen megjelentette Benedek István „Aranyketrec” című művét. A fordítást Zeltner Ernő - a magyar írók munkái német megjelenésének jeles pártfogója
készítette.
*
Új könyvön dolgozik Kovács Imre. A háborús és háború utáni évek politikai
történetét - Kállay Miklóstól Nagy Ferencig - dolgozza fel. A munka ideiglenes
címe "Öt év". Az ősz folyamán jelenik meg Gombos Gyula „Húsz év után” című
politikai esszéje. Ennek néhány részletét már közölte az Új Látóhatár. Következő
számunkban Gombos művének a magyar gazdasági életről szóló terjedelmes
fejezetét közöljük.
Most jelent meg a „Szabó Dezső” című könyv második kiadása, valamint az
Auróra Könyvek következő kötete: Kemenes Géfin László „Zenit” című versgyűjteménye.
*
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Megjelent a bécsi Molden Kiadónál Gosztonyi Péter könyve a Vörös Hadsereg megjelenéséről a Duna völgyében; a Clevelandban élő Halmay Tihamér
csaknem háromszáz oldalas verseskötete, a ,,Fényküllők között", Lakatos Mihály, a Montevideóban élő elbeszélő „Szegény szívem ... ” című négyszáz oldalas
könyve, amely negyvenhárom novellát, esszét és szatírát tartalmaz és végül Zimányi Rudolf verseskötete, amelyet a Katolikus Szemle adott ki Rómában.
*
Az Aguilar nevű madridi könyvkiadó 520 oldalas szép kiállítású kötetben hat
magyar drámaíró egy-egy munkáját közli spanyol fordításban. A kötetben Herczeg Ferenc „Bizánc”, Molnár Ferenc , „Liliom", Móricz Zsigmond .,Légy jó
mindhalálig”, Zilahy Lajos „Fatornyok", Tamási Áron „Csalóka szivárvány” és
Németh László „Galilei” című darabjának spanyol változata olvasható. A gyűjtemény címe: Teatro Hungaro Contemporáneo. A darabokat fordította, az előszót és a magyarázó jegyzeteket Rónai A. Zoltán írta.
Az Új Látóhatár kerek egy évvel ezelőtt foglalkozott részletesen Krúdy Gyula
„A vörös postakocsi” című regényének német fordításával. A bécsi Zsolnay-kiadó
gondozásában, Sebestyén György kitűnő fordításában megjelent kötet jelentős
sikert aratott az egész német nyelvterületen. Ez volt Krúdy első nyugati „áttörése” ... Időközben a mű angol nyelven is megjelent, Tábori Pál munkatársunk
gondos fordításában és értékes előszavával. Most egy tókiói cég vállalkozott „A
vörös postakocsi” japán fordításának kiadására. A fordítás Tábori Pál angol szövege alapján készül. Előkészületben van Németh László „Iszony” című regényének japán nyelvű kiadása.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Háy Gyula néhány esztendő óta a svájci Brissagóban, a Lago Maggiore partján él. Magyarországot azért hagyta el, mert nélkülözte a munkájához szükséges
légkört és mozgási szabadságot. Brissagóban azonban - mint egy interjúban
mondotta - nem úgy él, mint Mikes Kelemen Rodostóban, hanem mint Ady
Endre Párizsban. Az Új Látóhatár a múlt évben közölte ,,A főinkvizítor” című
kísértetjátékát. Háy Gyula - aki a jövő évben tölti be 70. életévét - jelenleg viszszaemlékezésein dolgozik. Önéletrajza németül jelenik meg. Az Új Látóhatár
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szerkesztősége mindent elkövet, hogy Háy visszaemlékezései magyarul is napvilágot lássanak. Néhány részletet folyóiratunk is közölni fog.
Cs. Szabó László (* 1905) ,,Levélváltás” című írása a közeljövőben megjelenő
könyvének egy része. Ez lesz Cs. Szabónak külföldön kiadott nyolcadik könyve.
Az előzők: Magyar versek Aranytól napjainkig (Róma, 1953), Irgalom (Róma,
1955,) Téli utazás (München, (1956), Félszáz ének és egy játék (München,
1959), Halfejű pásztorbot (London, 1960), Ország és irodalom (Brüsszel, 1963),
A nyomozás (Oslo-Bécs, 1966) és Hunok nyugaton (München 1968).
Czigány Lóránt (*·1935) egyetemi tanulmányait Szegeden, Oxfordban és
Londonban végezte. Az irodalomtudományok doktora címet 1965-ben szerezte
meg „A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában” című monográfiáért, mely angolul és magyarul is sajtó alatt van. A British Museum magyar szakreferense. Eötvös Józsefről ír könyvet angolul az amerikai Twayne kiadó részére.
Cikkei magyarul, angolul és franciául jelentek meg. Az Új Látóhatár állandó
munkatársa. Ősztől kezdve a kaliforniai Berkeleyben egyetemi előadó.
Thinsz Géza (*1934) költő, műfordító. 1956 óta Svédországban él, Stockholmban lakik. Verses kötetei: Még mindig így (1960), A jó hatványain (1964),
Asszonyáldó (1966). Thinsz Géza szerkesztette (Csatlós Jánossal együtt) a
„Moderna ungerska berättare” című svéd nyelvű novellagyűjteményt (1966) és a
„Sex ungerska poeter” című költői antológiát (1968).
Major-Zala Lajos (*1930) a svájci Fribourgban él. Magyarországot 1949-ben
hagyta el. A fribourgi egyetemen és a Sorbonneon gyógypedagógiát, francia és
német irodalmat tanult. Svájci lapokban német és francia nyelvű cikkeket és novellákat közöl. Magyarul eddig két verseskötete jelent meg (,,Hova” és „Ötágú
síp").
Siklós István (*1936) húsz éves korában hagyta el Magyarországot. A londoni
egyetemen elsősorban szanszkrit nyelvvel és irodalommal foglalkozott. Jelenleg a
londoni rádió munkatársa. Költő és műfordító. Nemrégen jelent meg „Ember5húrral” című verseskötete. A közelmúltban egy rádió előadássorozatban a
legújabb angol költészet bemutatásának céljával hat modern költőnek csaknem
száz versét fordította le magyarra. Most ennek az anyagnak a sajtó alá rendezése
foglalkoztatja.
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Czigány Magda (*1935) Szegeden és Londonban végezte egyetemi tanulmányait. Jelenleg az University College-ban (London) a művészettörténet rendes
tanára. Pevsner tanítványa. Elsősorban a modern művészettel foglalkozik.
Körösi-Krizsán Sándor (*1896) közíró, szerkesztő. Hadifogolyként az első világháború végén csatlakozott az orosz bolsevik párthoz. Egy ideig a magyar
kommunista csoportnak is tagja volt, majd Erdélybe került és a román kommunista pártban viselt vezető tisztségeket. A román párt központi bizottságának
tagja és titkára volt, ő képviselte a pártot a Komintern 5. kongresszusán.
Do!gozott a Komintern nemzetiségi osztályán is. A húszas évek közepén szakított a kommunista mozgalommal. A román párt és a Komintern trockistának
bélyegezte. A húszas évek második felében és a harmincas években Erdélyben
újságíró, majd Budapestre került, a Pester Lloyd, a Magyar Nemzet és a Magyar
Távirati Iroda munkatársa volt. 1951 óta Münchenben él.
Hanák Tibor (*1929) egyetemi tanulmányait Innsbruckban és Bécsben végezte, jelenleg Bécsben él. Filozófiai író. Az Új Látóhatár rendszeresen közli tanulmányait és kritikáit. Lukács György munkásságának legjobb ismerői közé tartozik. Egy tanulmánygyűjteménye és egy Lukács Györgyről, valamint a magyar
filozófia háború utáni fejlődéséről írott nagyobb lélegzetű munkája kiadásra vár.
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1969.4
ELÖFIZETŐINKHEZ
Kiadóhivatalunk a nyári szabadságok elmúltával ismét a szokott kérelemmel
fordul előfizetőinkhez, hogy azok, akik az idei díjjal még mindig hátralékban
vannak, szíveskedjenek minél előbb beküldeni. Tudjuk, hogy az előfizetési díj
idejében való beküldésének elmulasztása legtöbb esetben nem a jószándék hiányán múlik, hiszen olvasóink évente számtalan jelét adják folyóiratunkhoz való
ragaszkodásuknak. Legtöbb előfizetőnk gondoskodása egyenesen megható, de
nyilvánosan meg kell vallanunk azt is, hogy elég sokan megfeledkeznek arról,
hogy az Új Látóhatár nem szubvencionált folyóirat, hanem előfizetőinknek és
munkatársainknak áldozatkészségével tartjuk fönn immár tizenkét esztendeje.
Minden elmaradt előfizetési díj tehát veszélyeztetheti a lap folyamatos megjelenését. Ezért fordulunk most is külön kéréssel előfizetőinkhez, ne halasszák tovább a díj beküldését, hanem e sorok olvasása után lehetőleg azonnal adják postára. Fáradozásukért előre is köszönetet mond az

Új Látóhatár kiadóhivatala
LEVÉL
DUKE EZREDES VÁLLALKOZÁSA
Kovács Imre „Duke ezredes jelentkezik” című cikkében (új Látóhatár 1968/6.
sz.) tárgyalt időben nem Újszászy tábornok volt a Vkf. 2. osztály vezetője, hanem
Kádár vk. ezredes. Újszászy tbk. az ezt megelőzően létesített csúcsszervnek, a
Belügyminisztérium Közbiztonsági Központnak volt a vezetője. Alája tartoztak a
politikai nyomozást folytató összes szervek: A Vkf. 2. D. vagyis a Kémelhárító
osztály, a rendőrség politikai osztálya, a csendőrség nyomozó osztálya stb.
Újszászy hivatala a Belügyminisztériumban volt.
A Vkf. 2. osztály vezetősége a Színház u. 7. alatti épületben székelt. A Vkf. 2.
hírszerző alcsoportja (Vkf. - 2.0.) működött a Falk Miksa u. 9. alatti laktanyában. Ebben az épületben nem volt semmilyen fogda vagy őrség.
Határozottan tudom, hogy Duke ezredes és társai a Hadik laktanyában működő Kémelhárító osztály (Vkf.-2-D. alcsoport) vendégei voltak. Itt teljesített
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szolgálatot Király repülő őrnagy is, mint a Kémelhárító osztály repülő alosztályának vezető-helyettese. Tehát nem Újszászy helyettese volt.
Duke és társai a földszintre néző nagy szobában voltak elhelyezve, amely azelőtt egy altiszti lakás szobája volt. A „priccsek"-en szalmazsák, lepedő és pokróc.
Az őrség nem géppisztollyal teljesített szolgálatot, hanem régi gyalogsági fegyverekkel. A be nem avatottak - mint én is -, úgy tudtuk, hogy a három amerikai
tiszt egy lelőtt bombázó személyzetéhez tartozott. Csak elszállításuk és a Gestapo megjelenése után tudtuk meg az igazat.
Király őrnagy két nyomozóval már előző nap kiment a leszállás helyére. A közelben tüzelőállásban volt egy légvédelmi üteg. Az ütegparancsnoknak azt
mondta, hogy értesülésük szerint az éj folyamán kémeket fognak a területen
ledobni. Nem szabad a gépre lőni, sem a leszállókra. Igen fontos, hogy élve kerüljenek kézre. Ilyen parancsot adott a közeli község csendőrségének is.
Az érkezés ideje óra pontossággal meg volt adva. Királyék várakoztak az időponton túl órákig, s mivel a gép nem érkezett, szállásaikra tértek. Eltávozása
előtt Király megparancsolta mind az ütegparancsnoknak, mind a csendőrőrsnek,
hogy amennyiben a gép mégis megjelennék, azonnal értesítsék őt. Ez meg is
történt.
Én kétségbe vonom azt, hogy - mint Kovács Imre írja - a „tisztek és katonák
szétkapkodták a nylonharisnyákat, töltőtollakat, karórákat és konzervkülönlegességeket". Ilyen esetben van egy parancsnok és az intézkedik és ahol a tisztek
intézkednek, a legénység nem „kapkodhat". De ezt Király őrnagy sem tűrte volna
el, aki tudta, hogy kikről van szó. Márpedig jellemszilárdságához nem fér kétség,
amit bizonyít az, hogy a Duke-tő1 átvett aranyakat beszolgáltatta.
Király őrnagy nem Kanadában lett pilóta, hanem az első világháború alatt.
Azután vándorolt ki Kanadába, ahonnan a háború előtt tért vissza.
Azt sem tartom valószínűnek, hogy Király őrnagy a „kapkodó” tisztek, legénység és civilek előtt, Duke-ékkal való találkozáskor felfedte volna a nagy titkot, amiről csak pár magasrangú külügyi tisztviselő és néhány vezérkari tiszt
tudott.
Azt pedig, hogy „mind nagyobb egységek érkeztek, egyre több nehéz fegyverzettel és mind magasabbrangú parancsnokokkal", nem hiszem, hogy Duke ezredes mondta volna, mert ez nem felelt meg a valóságnak.
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Duke ezredes kijelentését: - a magyar illetékesek felelőtlenül jártak el, amikor
nem értesítették az OSS irodát, hogy ne küldje a missziót, mert Hitler Magyarország lerohanására készül, - a tények nem ismerése magyarázza. Mert a helyzet
az volt, hogy Magyarországon keresztül gyakran mentek katonai szerelvények az
orosz frontra és a Balkánra. Tehát nem tudhatta senki, hogy a Görögországból és
Ausztriából útbaindított szállítmányoknak mi az igazi rendeltetésük. Mindenkit
meglepett, hogy Budapest és a nagyobb városok pályaudvaraira érkezett szállítmányokat - nagyrészt gyorsan mozgó alakulatok - gyorsan kirakták és a fontosabb útkeresztezéseket, hidakat és épületeket megszállták. Hiszen, ha tudtak
volna Hitler tervéről, Horthy nem utazott volna ki hozzá. Én megbízható forrásból értesültem akkoriban, hogy pl. a Görögországból útba indított csapatoknak
azt mondták, Magyarországon keresztül az orosz frontra mennek. Csak az országba érve közölték az alantas parancsnokokkal, hogy megszállás a feladatuk.
Előttünk, a Kémelhárító osztály tagjai előtt, tisztázatlan volt, miként szerezhettek tudomást a németek, illetve a Gestapo Duke-ék kiküldetésérő1. Tény
azonban, hogy Duke-ék elszállítása után hetek múlva dühöngő Gestapó emberek
jelentek meg a Kémelhárító osztályon. Magukból kikelve kiabálták, hogy „a történelem legnagyobb árulása volt készülőben a Német Birodalom ellen". Kihallgatásokat végeztek és internálni akarták az egész osztály személyzetét, mert „mi
rejtegettük az amerikai tiszteket". Végül letartóztatták Kádár vk. ezredest, a Vkf2. osztály vezetőjét, Kern vk. őrnagyot, a Kémelhárító osztály vezetőjét, három
magas állású külügyi tisztviselőt és mindazokat, akik a „Veréb” misszió előkészítésében részt vettek.
A letartóztatottakat a Gestapo által birtokba vett Fő-utcai fogházban őrizték
és a német katonai bíróság elé akarták állítani őket. Ettől, a németek által jóváhagyott kormány tiltakozására, elálltak, azzal, hogy hazaárulással vádolva a magyar bíróság vonja felelősségre őket. De erre sem került sor, mert a Lakatos kormány 1944 augusztusában szabadlábra helyeztette a letartóztatottakat. Igaz, akkor már más szelek fújtak.

Jobbágy Domokos,
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Chaska, Minn. USA

HÍREK
Hosszú és fájdalmas betegség után, 70 esztendős korában augusztus 10-én,
elhunyt Kodolányi János.
Az író 1899-ben született a baranyai Telkiben. A húszas évek elején jelentkezett, sodró erejű, sötétenlátó novellákkal és regényekkel (Sötétség, Börtön, Szép
Zsuzska), amelyekben elsösorban az ormánsági parasztság nehéz életét ábrázolta.
Ezeket a könyveket követte a dunántúli egykéről írott megrendítő drámája, a
Földindulás. Később a magyar középkor, illetve az őstörténet eseményeiből merítette regényeinek tárgyát. Nem sokkal pályakezdése után már országosan ismerték. Elsősorban a paraszti sors foglalkoztatta és, hogy csak írói hivatásának élhessen, évekig súlyos nélkülözések között alkotott. A Rákosi-korszakban munkái
sokáig be voltak tiltva és a betegeskedő író balatonakarattyai magányában élt mint később mondotta: - ,,szörnyű nyomorban". A forradalom napjaiban az újjáalakult Parasztpárt (Petőfi Párt) irányító-testületi tagja volt. Az utóbbi években
ismét számos régi és új műve jelent meg Magyarországon, nagy példányszámban.
Irodalmi munkásságának indítékát, szenvedélyes életének központi hajtóerejét - egy kérdésre felelve - így foglalta össze: ,,Szeretem, vállalom a népi író nevet
- annak tartom magam. Nem a néptől jöttem ugyan, mint sok kitűnő társam, de
a néphez tértem vissza. Vállaltam sorsát, gondjait, meg értettem jó és rossz tulajdonságait magamévá tettem nyelvét, művemmel együtt neki, és csak neki adtam
magam.”
*
Herceg János, a jeles vajdasági regényíró és szerkesztő most tölti be hatvanadik évét. A zombori születésű író több minőségben is szolgálta irodalmunkat:
volt könyvtáros, nyomdatulajdonos, az újvidéki magyar könyvkiadó lektora,
Szenteleky Kornél után a Kalangya című folyóirat szerkesztője, a második világháború végétől 1957-ig a Híd című újvidéki irodalmi szemle szerkesztője, majd
az ottani magyarnyelvű rádió irodalmi rovatának vezetője.
Első írásaira szűkebb pátriájában Szenteleky Kornél, Magyarországon pedig
Németh László figyelt fel. Azóta, mintegy harmincöt éve rendszeresen publikál.
Regényein (Tó mellett város, 1937 - Anna búcsúja, 1955, mely 1957-ben Budapesten is megjelent - Ég és föld, 1959 és második kiadása 36 novellával kiegészítve 1967) kívül elbeszélés kötetekkel, irodalmi riportokkal és a szerbhorvát
501

irodalom jelentős műveinek magyarra fordításával is beírta nevét az irodalomtörténetbe. Legutolsó kötete „egy meg egy” címen 1968-ban jelent meg az újvidéki
Fórum kiadó gondozásában. E kötet húsz rövid írásában húsz vajdasági magyar
kisember mindennapi problémáit tárja az olvasó elé Hemingwayra emlékeztető
szűkszavú tömörséggel és olyan művészi realizmussal, hogy méltán tekinthetjük e
terjedelemre vékony kötetet a vajdasági magyar irodalom egyik legjelesebb alkotásának.
A kisebbségben élő és alkotó Herceg János irodalmi munkásságával és emberi
magatartásával a magyar és délszláv népek testvéri közösségének kialakítását is
kívánta szolgálni. Elsősorban ezt a célt szolgálják mesteri műfordításai. Erről a
feladatáról azonban akkor sem feledkezett meg, amikor a Délvidék rövid időre
Magyarországhoz került. A lillafüredi írótalálkozón vezető kormányférfiak jelenlétében drámai felszólalásban elsőként hívta fel az illetékesek figyelmét az újvidéki vérengzésre. A második világháború után pedig mint a magyar kisebbség köztiszteletben álló, feddhetetlen múltú képviselője igyekezett a háború okozta sebeket gyógyítani és a két nép békés együttélését előmozdítani. A Rákosi korszakban ezért még nevét sem lehetett leírni Magyarországon. A háború után írt
művei 1957-ig csak szűkebb hazájában és folyóiratunk révén a nyugaton élő magyarság körében váltak ismertté.
Az új Látóhatár szerkesztői és munkatársai hatvanadik születésnapján szeretettel köszöntik Herceg Jánost.
Borbándi Gyula, folyóiratunk felelős szerkesztője szeptember 24-én ünnepli
ötvenedik születésnapját.
Közírói és szerkesztői munkásságát, amelynek központjában két évtizede az új
Látóhatár, illetve elődje a Látóhatár áll, folyóiratunk hasábjain hosszabban nem
méltathatjuk, mert Borbándi Gyula szerényen, de határozottan minden ünneplést elhárított magától. Úgy érezzük azonban, hogy nekünk, a szerkesztőség tagjainak mégsem szabad elhallgatnunk az évfordulót, és legalább egy rövid hírben
tudatnunk kell erről olvasóinkat, akik barátunk és szerkesztőtársunk közírói és
szerkesztői munkásságának felmérésére és értékelésére a legilletékesebbek.
Meggyőződésünk, hogy az ötven esztendős Borbándi Gyula eddigi közéleti
munkássága nem volt hiábavaló és ötvenedik születésnapján nemcsak közvetlen
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barátai és munkatársai, hanem olvasóink százai is velünk együtt köszöntik és
kívánnak neki erőt, egészséget a további eredményes munkásságához.
Háy Gyula munkatársunk augusztus 25én részt vett a nyugatnémet televízió
„Szatíra és irónia a keleti tömbben” című műsorában.
Kerényi Károly akinek újabb munkáiról az új Látóhatár előző számában részletesen beszámoltunk életművéért a nyugat-németországi Humboldt Társaság
aranyérmét kapta. A Társaság ezt a legnagyobb kitüntetését olyanoknak adományozza, akik a tudományban, az irodalomban és a művészetben kimagasló érdemeket szereztek. Az aranyérmet október 28-án Stuttgartban, Paul Luchtenberg
professzor, volt kultuszminiszter, a Humboldt Társaság elnöke nyújtja át ünnepélyesen Kerényi Károlynak.
Alfred Kantorowicz, neves német író, a nácizmus idején a hontalan német
írók szövetségének főtitkára, a háború után a kelet-berlini „Ost und West” c.
nagytekintélyű folyóirat szerkesztője, a Humboldt-egyetem irodalomtörténeti
tanára, Heinrich Mann műveinek kiadója, az új Látóhatár munkatársa most
töltötte be hetvenedik évét. 1957 augusztusában menekült NyugatNémetországba. Az 1956-os magyar forradalom napjaiban írott naplójegyzeteit
az új Látóhatárnak adta át közlésre, amely folyóiratunk 1958 július-augusztusi
számában jelent meg. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti Alfred
Kantorowiczot hetvenedik születésnapja alkalmából.
Az első magyar könyvnap negyvenedik évfordulóján, június 17-én tartották
meg a londoni Lengyel Otthon termeiben az első nyugati magyar könyvnapot, a
Szepsi-Csombor Kör rendezésében. Mintegy 80 külföldön megjelent magyar
irodalmi munka került kiállításra illetve eladásra.
A londoni magyar írók közül Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Határ Győző,
Sárközi Mátyás, Gömöri György, Tábori Pál, Siklós István, Czigány Lóránt és
Neuburg Pál jelent meg a könyvnapon.
Párizsból Albert Pál és Karátson Endre, folyóiratunk müncheni szerkesztőségéből Zsigmond Endre látogatott Londonba. Határ Győző, Sárközi Mátyás,
Karátson Endre és Gömöri György részleteket mutatott be műveiből, Cs. Szabó
László és Tábori Pál pedig kötetlen felszólalásban mondta el a régi könyvnapokkal kapcsolatos emlékeit.
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Borbándi Gyula újabb két hetes izraeli tartózkodása alatt mint vendég részt
vett az új Kelet című napilap szerkesztőségi értekezletén, ezen kívül találkozott
több izraeli magyar íróval, valamint a mai héber irodalom két magyar származású
kiválóságával, Kishont Ferenccel (Efrájim Kishonnal) és Itamar Keszt költővel.
ltamar Keszt egyébként héber nyelvű irodalmi szemlét is szerkeszt és folyóiratában a közeljövőben áttekintést kíván adni a nyugaton élő magyar költők munkájáról.
Horváth Elemér munkatársunktól több verset közölt a Budapesten megjelenő
Vigilia című folyóirat (1969/5. szám). A Pozsonyban megjelenő Irodalmi Szemle
(1969/5. számában) pedig Gömöri György lengyel műfordításaiból adott válogatást.
Fejtő Ferenc augusztus 31én ünnepelte hatvanadik születésnapját. Munkatársunk, a „Szép Szó” egykori alapítószerkesztője, József Attila barátja és munkatársa, több irodalomtörténeti tanulmánykötet, valamint a mai Kelet-Középeurópa
kérdéseit boncoló értékes könyv szerzője, három évtizede él Párizsban.
További munkásságához jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk.
Kárász Artur július 7én Münchenben az Export Clubban „A nemzetközi fejlesztési politika új problémái” címen előadást tartott. EIőadásában a Világbank
tevékenységével, nemzetközi gazdasági fejlesztési programokkal és NyugatNémetországnak a nemzetközi gazdasági szervezetekben játszott szerepével foglalkozott. A ma 61 éves Kárász Artur 1945-46-ban a Magyar Nemzeti Bank
elnöke volt. Jelenleg Párizsban a Világbank európai hivatalának igazgatója.
Dr. Varga László, a Szabad Magyar Jogászok Szövetségének elnöke New
Yorkban „The Unsolved Hungarian Question” A megoldatlan magyar kérdés
címen negyvennyolcoldalas füzetben tette közzé az 1956-os forradalom leverésével kapcsolatos fontosabb nyilatkozatokat.
*
Király Béla egyetemi tanár új munkáját „Hungary in the Late Eighteenth
Century: The Decline of Enlightened Despotism” Magyarország a
tizennyolcadik század végén: a felvilágosult despotizmus hanyatlása címen a
Columbia University Press, a híres New York-i egyetem kiadóvállalata adta ki.
Háy Gyula „Appassionata” című színművének második és befejező része
technikai okokból e számunkbó1 kimaradt. A következő számban közöljük.
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Szekula Ágnes írónő és újságírónő Genfben meghalt. Szekula Ágnes Kolozsvárott született, a harmincas években került Genfbe, a Népszövetség üléseiről és
a világszervezet működéséről tudósította a magyar lapokat. A második világháború után francia nyelvű svájci újságoknak dolgozott. Az Új Látóhatárban csak
egy írása jelent meg, de folyóiratunknak kezdettől fogva hűséges és kritikus szemű olvasója volt.
Az oklahomai egyetem gondozásában megjelenő „Books Abroad” című nemzetközi irodalmi szemle nemrég tizenegy kelet-európai költőt mutatott be. A
magyarokat Weöres Sándor képviseli a folyóiratban, amely közli egy versét Edwin Morgan angol költő fordításában, valamint fényképét is. Gömöri György
munkatársunk, aki egyben az amerikai folyóirat szerkesztő bizottságának is tagja,
hosszabb tanulmányban méltatja a költőt. Írását egy gondosan összeállított bibliográfiával egészíti ki.
Deák István, a New York-i Columbia Egyetem kelet-európai intézetének
igazgatója figyelemre méltó könyvet írt a weimari Németország baloldali értelmiségéről. Az University of California Press kiadásában megjelent vaskos kötet
címe: Weimar Germany's Leftwing Intellectuals: A Political History of the
Weltbühne and its Circle. Deák István Tőkés Rudolffal együtt részt vett a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának ötvenedik évfordulója alkalmából Budapesten rendezett történészkonferencián.
Az Aurora Könyvek sorozatában megjelent Kemenes Géfin László Zenit című verseskötete. A kötet 62 oldalon 44 költeményt tartalmaz. Ez Kemenes
Géfin második könyve.
A Zürichben élő Király Zoltán (*1923) hetven lapos ízléses kiállítású füzetben
jelentette meg verseit. A kis kötet címe: Október 23.
Lukács János egyetemi tanár „Historical Consciousness or the R.emembered
Past” Történelmi öntudat vagy a múlt emlékezete címen könyvet írt. A könyvet a
New York-i Harper and Row kiadóvállalat jelentette meg.
Az ungvári Kárpát Kiadó idén ünnepli húszéves fennállását. A kiadó magyar
osztályának vezető szerkesztője Kovács Vilmos fiatal regényíró. A magyar osztály
évente kéthárom kárpátaljai író vagy költő művét adja ki, és ezenkívül ipari és
mezőgazdasági szakkönyvekkel látja el a terület magyar lakosságát. A magyarországi kiadókkal együttműködve kiadott művek száma körülbelül évi 1518.
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A magyar írás e nehéz őrhelyén munkálkodó kiadó tevékenysége annál is fontosabb, mivel Kárpátalján nincs magyar nyelvű irodalmi újság vagy folyóirat.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Gombos Gyula (*1913) esszéíró, az új Látóhatár főmunkatársa, New Yorkban él. 1941-44-g a népi írók eszméit támogató „Magyar Út” című folyóiratot
szerkesztette. Munkái: ,,Álom az országról” (Budapest 1943) ,,Szűk Esztendők”
(a református egyház válságos éveinek története, Washington 1960). Angolul:
The Lean Years, New York 1960). Szabó Dezsőről írt könyve (München 1966)
nagy érdeklődést keltett és második kiadása a közelmúltban hagyta el a nyomdát.
Jelenleg, ,,Húsz év után” című kötetének befejezésén dolgozik, amelynek fejezeteiben a magyar irodalom, történetírás, bölcselet, vallás és gazdaság kérdéseit
tekinti át 1948-tól 68-ig. A kötet formáját tekintve nyílt levél egy képzeletbeli
alakhoz, Mircse Zoltánhoz, aki mint ismeretes Németh László egy színművének
szereplője. A kötetből folyóiratunk már több részletet közölt múlt számaiban.
Ferdinandy György (*1935) regényíró és novellista, a forradalom leverése után
hagyta el Magyarországot. Középiskolai tanár Strassburgban. Munkáit magyar és
francia nyelven írja. Művei: ,,Ile sous l'eau (novellák), „Famine au Paradise” ,,Le
Seul jour de l'anneé (Prix Saint Exupéry, 1964.).
Balogh Zoltán (* 1930), tanulmányait az Egyesült Államokban és NyugatNémetországban végezte. Filozófiai doktorátust szerzett. Jelenleg Münchenben él.
András Sándor (*1934) első versei még Magyarországon jelentek meg. Oxfordban fejezte be egyetemi tanulmányait. Jelenleg a californiai Berkeleyben magyar irodalomtörténetet tanít. Az új Látóhatár 1967-es elbeszélés-pályázatának
nyertese.
Zalán Magda (*1936) öt évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot, ahol mint
újságíró dolgozott. Olaszországban él, a rádió és a televízió munkatársa. ,,Ösvény
a felhőben” című novelláját a „Művelt Nép” 1956-ban már elfogadta közlésre, de
a forradalom leverése meghiúsította a megjelenést. Zalán Magda két kisregénye
vár kiadásra, jelenleg harmadik, már olasz nyelven írt regényén dolgozik. Folyóiratunkban most jelentkezik először.
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Dobi János tavaly hagyta el Magyarországot. Jugoszlávián keresztül érkezett
Svájcba, ahol jelenleg egy épületbontó vállalatnál dolgozik. Versei most jelennek
meg első ízben az Új Látóhatárban.
Máté Imre (*1934) Münchenben él 1957 óta. ,,Fehér förgeteg” című verseskötete 1966-ban jelent meg.
Szilágyi Attila (* 1930), a forradalom leverése után hagyta el Magyarországot.
Hét évet töltött Ausztráliában, hat év óta Münchenben él.
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1969.5
LEVELEK
MÉG EGYSZER: A VERÉB-MISSZIÓ
Jobbágy Domokos kiegészítő adatai (Új Látóhatár, 1969/4. sz.) fontosak és
érdekesek, mert a VKF2 oldaláról világítják meg a történetet. Az igazság szempontjából azonban aligha jelentős, hogy egyik-másik magyar szereplő rangja vagy
irodája, az amerikai tisztek „vendégségének” helye nincs pontosan megjelölve.
Olyan mindegy, hogy Újszászy István tábornok a VKF2, vagy a belügyminisztérium közbiztonsági központja főnöke volt: ő készítette elő a „Veréb-misszió”
fogadtatását, ő tárgyalt a Nagykanizsáról Budapestre szállított Duke ezredessel,
aki nekem személyesen mondotta el, hogy mi történt velük. Az is lényegtelen,
hogy a Falk Miksa utca 9 alatti laktanyában helyezték-e el őket vagy a Horthy
Miklós-úti Hadik-laktanyában, a lényeg, az igazság, hogy nem jártak el velük
szemben tisztességesen. Duke ezredest és két tiszttársát katonai mentőautón
vitték az elsötétített fővárosba, hogy abból melyik városrészben, vagy melyik
kapu előtt másztak elő, negyedszázad után szinte lehetetlen emlékezni. Én is
gyanítottam, hogy a Hadik laktanyában voltak, de ő csak erősködött, hogy a Falk
Miksa utcában töltöttek el 36 órát. Jobbágy Domokosnak azt a kijelentését
azonban, hogy a „tények nem ismerése” azt állítani, miszerint a magyarok tudtak
volna a németek készülődéséről, határozottan vissza kell utasítanom.
A német biztonsági szolgálat keleteurópai főnöke, dr. Willy Höttl 1944. február közepén jelentette a „Veréb”-misszió közeli érkezését. Hitler a kiugrási tervekről tudott, az újabb „bizonyíték” annyira felbőszítette (amikor a jelentés hozzá
eljutott, a három amerikai tisztből már három angolamerikai hadosztály lett),
hogy parancsot adott Magyarország lerohanásának előkészítésére. A német katonai attasé, gróf Greiffenberg tábornok március 10-én közölte Kállayval, hogy
100 000 német katonát és ötezer páncélos járművet szeretnének gyorsan a keleti
frontra küldeni orosz „zsákok", alakulatok bekerítésének felszámolására, ezért
engedélyt kért a BécsBudapest-Szolnok vasútvonal használatára is. A burgenlandi csapatösszevonásokat meg azzal magyarázta - amikor Kállay miniszterelnök utasítására Ghiczy külügyminiszter és Szombathelyi vezérkari főnök a céljuk
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felől érdeklődött -, hogy Burgenland központi fekvése miatt ott pihentetik a
leváltott alakulatokat.
A megtévesztés nem sikerült! Kállay és bizalmasai pontosan tudták, hogy mi
készül. A pozsonyi magyar követ sürgősen hazatért, azzal, hogy Tisótól hallotta
(akit Hitler beavatott a tervekbe): a németek megszállják Magyarországot.
Bothmer bécsi főkonzul jelentette, hogy öt német hadosztály áll a határon bevetésre készen. Egy Kolos nevű gazdatiszt Burgenlandból sportgépen Budapestre
repült a részletes német tervekkel, hogy hány hadosztály, mikor és milyen ürügygyel támad. A zágrábi magyar követ a balkáni mozdulatokat jelentette: egy német hadosztály és egy horvát ezred (Domobran) a Muraköznek tart. A beavatott magyaroknak legalább négy-öt napjuk volt, hogy Duke ezredeséket visszatartsák az ejtőernyős bevetéstől: március 16-án hajnalban szálltak le, a németek
március 19-én vonultak be. Horthy klessheimi útjával nem lehet menteni a helyzetet (ha tudott volna a németek terveiről, nem ment volna Hitlerhez). Kállay
nem akarta engedni, azt javasolta, hogy Ghiczy és Szombathelyi menjen, a kormányzó egy ideig hezitált, aztán mégis csak elindult a végzetes útra.

Kovács Imre

New York

DELEGÁCIÓSDI
Tökéletesen megértem Borbándi Gyula idegenkedését a delegációsditól
(,,Magánbeszéd a párbeszédről", új Látóhatár, 1969/4. szám). Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy magyar íróknak, tudósoknak, szakembereknek delegációként való fellépése nyugati értelmiségi találkozókon a párbeszédet inkább
nehezítette, mint könnyítette. A delegációs egyetértés és együttérzés gyakran
lehetetlenné teszi a vélemények, gondolatok, felismerések sikeres szembesítését.
Az ilyen tanulmányi konferenciák magyarországi résztvevőit elsősorban az érdekli, milyen nézetek és felfogások élnek a külföldi magyarok körében. Gondolom,
ezért vállalkoznak a részvételre. Ugyanígy minket is az érdekelne főleg, hogyan
gondolkodnak különböző kérdésekről és jelenségekről ide látogató hazai szellemi
emberek. Akit delegációs fegyelem köt, nem a saját véleményét, hanem a delegáció véleményét mondja el. Ezt pedig mi máshonnan is megtudhatjuk. Ehhez
nem kellenek a személyes találkozók. Borbándi Gyula tehát joggal bizalmatlan a
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delegációrendszerrel szemben. Van más nehézség is. A delegációkat mindig hivatalos szervek állítják össze. Nem mondom, hogy mindig rosszul. De előfordulhat, hogy olyanok kerülnek egy külföldre utazó küldöttségbe, akik különböző
okok miatt nem valók együvé, vagy akiket az egy helyen való éléstől eltekintve
semmi sem köt össze. Miután azonban a delegációnak illik egységesen fellépnie,
ez megbénítja egész szereplését és tétlenségre kényszeríti az együttest. Ebből sem
mi nem profitálunk, sem az otthoniak. És talán még egyet. Mi megszoktuk,
hogy azt hallgatjuk meg, akinek véleményére kíváncsiak vagyunk, azzal találkozunk, akivel akarunk, azt látjuk vendégül, akinek látogatására súlyt helyezünk.
Feltűnt nekem, hogy a külföldre látogató értelmiségi delegációk tagjai között
eddig mily kis számban szerepeltek olyan szellemi emberek, akikkel való találkozás a külföldi magyar értelmiségieknek valóban maradandó élményt nyújtana.
Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, Déry Tibor, Lukács György - hogy
csak néhányat említsek - például nagyobb sikerre számíthatna, mint önkényesen
összeállított küldöttségek.

Szőcs Gábor

Dortmund

HÍREK
Déry Tibor hetvenöt éves. A ma már világszerte ismert író - akinek munkái
tucatnyi nyelven olvashatók - a közelmúltban megjelent, sokat vitatott kitűnő
önéletrajzában vázolta nyugtalan életének fordulatait. Déry élete kitérőiben és
útkeresésében is következetesen a humanitás és a „szép szó” eszményeinek szolgálatában állt. Néhány éve balatonparti elvonultságban él. Reméljük, hogy az író
itt végre megtalálja a sértetlen alkotói szabadságot és emberi nyugalmat, amely
egy jeles életmű továbbépítéséhez és betetőzéséhez szükséges. Az „új Látóhatár”
szerkesztősége és munkatársai szeretettel köszöntik a hetvenöt esztendős Déry
Tibort.
*
November 16-án lesz nyolcvan éves Kéthly Anna, a magyar munkásmozgalom legismertebb és legjelentősebb nőalakja. Az új Látóhatár szerkesztősége
szeretettel köszönti nyolcvanadik születésnapja alkalmából.
*
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A Nemzetközi PEN Club szeptember 14. és 20. között tartotta idei kongresszusát a franciaországi Mentonban. A kongresszus témája a következő volt:
,,Az irodalom a szabadidő korában". A távozó Arthur Miller amerikai drámaíró
helyébe Pierre Emmanuel költőt, a Francia Akadémia tagját választották meg
elnöknek. Jelen volt a kongresszuson Illyés Gyula, a Nemzetközi PEN alelnöke
is. A magyar PEN Központot Boldizsár Iván, Kéry László és Nagy Péter képviselte. Részt vett a kongresszuson a turistaként Franciaországban tartózkodó Eörsi István költő és Halápy Lili fordítónő is. A Hontalan Irók PEN Központjának
magyar tagjai közül jelen volt a kongresszuson Werner Géza, a jelenlegi elnök,
Újlaky Sári fordítónő, Csicsery-Rónay István, az Occidental Press vezetője és
Borbándi Gyula.
*
Tábori Pál 1970 júniusáig Chicagóban az illinoisi egyetemen irodalmat tanít,
András Sándor ősztől kezdve a washingtoni Howard egyetemen német irodalmat, Gömöri György pedig az angliai Cambridgeben lengyel nyelvet és irodalmat ad elő.
*
A nyugat-németországi magyar diákszövetség augusztus 25. és 31. között
rendezte Bad-Marienbergben a VIII. Magyar Főiskolai Hetet. Előadást tartott
Bangó Jenő szociológus (Louvain}, Berend Iván gazdaságtörténész, egyetemi
tanár (Budapest), Borbándi Gyula, Brunner György jogtörténész (Köln), Kibédi
Varga Áron irodalomtörténész (Amszterdam), Kiss Gábor szociológus (Bochum), Nagy Alajos színházrendezó (Köln), Pécsi László pszichológus (Genf),
Georg Stadtmüller történész, egyetemi tanár, a müncheni egyetem kelet-európai
történeti tanszékének vezetője és Varga József, a bécsi Európa Ház igazgatója.
,,A lázongó ifjúság”-ról rendezett kerekasztal beszélgetést Kovács György (München) vezette. Az irodalmi esten - amelyet Borbándi Gyula nyitott meg (Stockholm) verseiből adott elő, Nagy Pál (Párizs) egy novelláját olvasta fel. A
Főiskolai Hét programját Tarnai László (München) állította össze és vezette.
Háy Gyula író, akinek előadást kellett volna tartania, egészségi okokból nem
vehetett részt a konferencián. Brissagói otthonából azonban levelet küldött a
Tanulmányi Hét résztvevőinek: ezt Figyelő rovatunkban közöljük. A diákszövet-
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ség meghívta előadás tartására Sükösd Mihály (Budapest) írót is. Ő azonban
közbejött akadályok miatt nem tudott megjelenni.
*
Ízléses kiállítású kis kötetben megjelent magyarul Aleksis Rannit észt költő
huszonkét verse. Rannit, a mai észt líra kimagasló képviselője, 1914-ben született. 1953-ban kivándorolt az Egyesült Államokba. Az észt költő verseit
Ablánczy György ültette át magyar nyelvre. Ablánczy György írói álnév, a fordító Ausztráliában él.
A nyár végen jelent meg az Occidental Press kiadásában az „Új égtájak” című
versantológia, amely tizennégy külföldön élő magyar költőt mutat be. A kötetben
András Sándor, Bakucz József, Gömöri György, Horváth Elemér, Kemenes
Géfin László, Keszei István, Lökkös Antal, Makkai Adám, Máté Imre, Nyéki
Lajos, Papp Tibor, Siklós István, Sulyok Vince és Vitéz György szerepel. Az
antológia szerkesztői - Gömöri György és az időközben elhunyt Juhász Vilmos olyan költőket vettek fel a gyűjteménybe, akik 1956 után hagyták el Magyarországot. A versek elé Határ Győző írt előszót. A kötetről - amelyet az Új Látóhatár egy következő számában ismertetünk - Vas István költő egész oldalas nagyjelentőségű elemző, értékelő és méltató cikket írt a budapesti Népszabadságban.
Gosztonyi Péter október közepén Bad Godesbergben az „Arbeitskreis für
Wehrforschung” tudományos ülésén „Vezetés a magyar néphadseregben” címen
német nyelvű előadást tartott.
*
A nemzetközi könyvpiacon az elmúlt hónapokban több magyar szerző idegen
nyelvű munkája jelent meg. A nyugat-németországi Goverts Kiadó újból megjelentette Illyés Gyula Puszták népe” című könyvének német változatát, kiegészítve az „Ebéd a kastélyban” című írással. Egy ugyancsak nyugat-német kiadó az
első kiadás sikerén felbuzdulva kiadta papírkötésben Sinkó Ervin „Egy regény
regénye” című moszkvai naplóját. Az Insel Verlag Szabó Magda „Alvók futása”
című kötetét jelentette meg németül. Sebestyén György „Thennberg oder
Versuch einer Heimkehr” című németül írt regényét a müncheni Desch Verlag
adta ki. Szencssy Mariónak két évvel ezelőtt írt sikeres regénye
(,,Verwandlungskünste") után a Fischer Verlag most kinyomtatta ,,Otto der
Akrobat” címen legjobb elbeszéléseinek gyűjteményét. Hantos Elemér „Ungarn
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1848 und 1956” címen írt könyvet, amely a berni Schweizerisches Ostinstitut
„Tatsachen und Meinungen” című zsebkönyvsorozatában látott napvilágot.
Lendvai Pál újságíró és publicista „Der rote Balkan” címen a dél-kelet-európai
kommunista rendszerű országokról írt helyzetképet. A könyv a Fischer Verlagnál
jelent meg. A spanyol kiadás után a bécsi Frick Verlagnál németül is megjelent
Nagy Töhötöm volt jezsuita szerzetes „Jezsuiták és szabadkőmővesek” című magyar tárgyú könyve.
*
Domahidy András munkatársunknak a római Lehel irodalmi díjjal kitüntetett
” Vénasszonyok nyara” című regénye könyv három dolláros áron a Katolikus
Szemle kiadóhivatalában kapható (Via della Conciliazione 44, Roma, ltalia).
Ugyancsak megjelent a müncheni Nemzetőr kiadásában Tollas Tibor
,,Eszterlánc” című verseskötete.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör - a British-Hungarian Fellowship-pal együtt
- október 21-én „Ember, táj, ország, nép, irodalom” címen irodalmi estet rendezett, amelyen Szabó Zoltán beszélt életpályájáról és irodalmi munkásságáról.
Szabó Zoltán írásait Siklós István méltatta. Közreműködött Sárközi Mátyás,
Szabó András és Szalay Tamás.
Nemrégen jelent meg Kertész István új műve, a „Quest for Peace through
Diplomacy”, amelyben az amerikai Notre Dame Egyetem tanító történész és volt
diplomata a nemzetközi együttműködés és a világszervezetek történetét elemzi.
*
Bornemisza János, folyóiratunk baráti társaságának tagja, október 21-én
Münchenben 55 éves korában meghalt.
*
Georg Stadtmüller egyetemi tanár, a müncheni Magyar Intézet igazgatója újból megindította a „Jahrbuch” című német évkönyvet, amely Magyarországgal és
rokon témákkal foglalkozik. Az „Ungarn Jahrbuch” szerkesztője hajdan Farkas
Gyula, a berlini, majd a göttingeni egyetem tanára, az 1958-ban elhunyt irodalomtörténész volt. Az évkönyv most megjelent 1969-es száma 240 lap terjedelmű. A mainzi v. Hase und Koehler Verlag adja ki. A társszerkesztők Bogyay
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Tamás (München) és Révész László (Bern), folyóiratunk két munkatársa. Az
évkönyv ismertetésére még visszatérünk.
*
Márai Sándor külföldön írt naplójának második kötete nemrégen megjelent.
A jelenleg Olaszországban élő író ebben az új művében 1958 és 1967 között írt
naplójegyzeteit közli. Az évekkel ezelőtt megjelent első Napló a nyugati magyar
irodalom legnagyobb könyvsikerei közé tartozik.
*
Sztáray Zoltán főmunkatársunk most fejezte be Haraszthy Ágoston életrajzának megírását. A könyv előreláthatólag angolul és magyarul is megjelenik.
*
Az új Látóhatár következő számaiból: Kibédi Varga Áron: Az elmúlt és az el
nem múló romantika; Kiss Gábor: A tekintély ellen; Kovács Imre: Párbeszéd
kikkel és miről; Keszei István és Szente Imre versei.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Határ Győző (*1913) költő, regény- és tanulmányíró, műfordító, az angol rádió munkatársa. A budapesti egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett.
1950-ben politikai okok miatt letartóztatták és több évet töltött börtönben.
1957-ben Angliába költözött. Verseiben, prózájában merész kísérletező. Munkái: ,,Hátsó Eurázsia, a csodák országa” (1942), ,,Ragyogó arccal, remete arccal
... ” (1944), ,,Liturgikon” (1948), ,,Heliane” (1948), ,,Pepito et Pepita” (1964,
francia nyelven), ,,Pantarbesz” (1966), ,,Bábel Tornya” (1966). Válogatott verseinek gyűjteménye „Hajszálhíd” címen most van sajtó alatt a müncheni Aurora
Kiadónál.
Vitéz György (*1933) költő, Budapesten született, polgári foglalkozása klinikai pszychológus. 1956-ban hagyta el Magyarországot. Montrealban végezte
tanulmányait és szerzett orvosi diplomát. Az Új Látóhatár rendszeres munkatársa. Önálló kötete még nem jelent meg.
Sárközi Mátyás (*1937) Budapesten született (Sárközi György költőnek és
Molnár Mártának, a Válasz című folyóirat volt kiadójának fia, Molnár Ferenc
unokája). 1956-ban Londonban telepedett le. Iparművészeti főiskolát végzett.
Néhány évig Münchenben élt, majd visszatért Londonba. Jelenleg az angol rádió
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munkatársa. Eddig két novelláskötete jelent meg: 1963-ban a „Közel és távolban", 1968-ban a ,, Csillagtúra".
Tűz Tamás (*1916) Győrött született, római katolikus pap. Már a háború
előtt is közölt tőle verseket a Vigília, a Híd és a Magyar Csillag. 1956-ban elhagyta Magyarországot és Kanadában telepedett le. Később Kaliforniába költözött, néhány hónap óta Rómában lakik. Kötetei: ,, Tiszta arannyal” (1941 ), ,,Két
tenger közt” (1943), ,,Nyugtalan szárnyakon” (1959), ,,Egy ország küszöbén”
(1966), ,,Elraboltam Európát” (1966).
Baránszky-Job László (*1930) Budapesten született, az egyetemen kultúrtörténetet majd műtörténetet tanult. 1956-ban Amerikába ment és a New York
University lnstitute of Fine Arts-ban Harry Bober és Erwin Panovsky tanítványa
volt. 1960-61-ben Berkeleyben tanított, 1962-63-ban ösztöndíjjal egy évet Firenzében töltött. Jelenleg az University of California Santa Barbara-i campusán
középkori művészettörténetet ad elő.
ELŐFIZETŐINKHEZ
Azoknak az előfizetőinknek, akik, többszöri felszólításunk ellenére, még
mindig hátralékban vannak, mostani számunkhoz külön számlát mellékeltünk.
Az előfizetési díjat, mint a kifejezés is mutatja, előre és nem utólag kellene fizetni. Tekintettel arra, hogy a következő számunk kézhezvételekor már a jövő évi
előfizetési díj beküldése is esedékes lesz, nagyon kérjük hátralékos előfizetőinket,
hogy a számla átvételekor szíveskedjenek azonnal beküldeni az elmaradt díjat
országos terjesztőinkhez vagy közvetlenül kiadóhivatalunkhoz. Gyors intézkedésükért előre is köszönetet mond az
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1969.6
HÍREK
Rézler Gyula, aki a chicagói Loyola Egyetem ipari és munkaügyi intézetében
tanít, ,,Automatizálás és ipari munkás” címen könyvet írt. Rézler új művét a
közelmúltban adta ki a Random House nevű newyorki kiadóvállalat. A szerző
ebben a munkájában azokkal a társadalmi és gazdasági változásokkal foglalkozik,
amelyeket a munkások hivatási és magánéletében az automatizálás okoz.
...
Sulyok Vince november 19-én terjedelmes cikket írt az oslói Dagbladet-ban
Semmelweis Ignácról. Sulyok cikke a tekintélyes norvég napilap kulturális vezércikkeként jelent meg. A közlésnek az adott időszerűséget, hogy november 19-én
mutatták be az oslói Nemzeti Színházban Jens Björneboe norvég írónak Semmelweis életéről és küzdelmeiről írt új drámáját. Björneboe a mai norvég irodalom úgynevezett középgenerációjának legjelentősebb alakja és „Semmelweis”
című drámája legjobb alkotásai közé tartozik.
...
Thinsz Géza a Bonniers Litterara Magasin című folyóirat felkérésére Tomas
Tranströmer svéd költővel együtt Weöres és Pilinszky verseket ültet át svéd
nyelvre. A folyóirat a közeljövőben magyar különszámot ad ki. A Svéd Rádió
október 11-én közvetítette Thinsz félórás programját Örkény Istvánról. A Svéd
Rádió a közeljövőben egyórás Weöres Sándor-műsort sugároz, amelyet ugyancsak Thinsz Géza állított össze.
...
Tábori Pál - aki jelenleg Chicagóban az illinoisi egyetemen tanít - november
9-én a Kodály Zoltán Társaságban előadást tartott magyar költők műveinek
idegen nyelvre történő fordításáról.
...
Gosztonyi Péter a Spiegel című népszerű nyugat-német hetilap november 17i számában hosszabb hadtörténeti tanulmányt közölt, több nyugaton eddig ismeretlen adattal és dokumentummal. A szerző a második világháború utolsó hónapjainak hadi eseményeit foglalta össze és kitért a magyarországi harcokra is.
Gosztonyi a Politische Studien című müncheni folyóirat szeptember-októberi
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számában a csehszlovák néphadsereg megalakulásának történetéről, a Neue
Zürcher Zeitunk november 15-i számában Paulus vezértábornagyról írt cikket. A
bécsi Molden Kiadónál készül Gosztonyi „Endkampf an der Donau 1944/ 45”
című könyvének második kiadása. A 356 oldalas kötet a nyár végén jelent meg és
kitűnő kritikai fogadtatásban részesült. Üzletileg is sikernek bizonyult.
...
Révész László hosszabb tanulmányt közölt a Stuttgartban megjelenő
Osteuropa című folyóiratban a szovjet pártoktatás szervezetéről és működéséről.
A londoni Szepsi Csombor Körben november 25-én Sárközi Mátyás ,,Négy
portré” címen Vészi Józsefről, Molnár Ferencről, Sárközi Györgyről és Sárközi
Mártáról beszélt. Közreműködött: Siklós István, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán
és Szalay Tamás.
*
Déry Tibor „Kiközösítő” című regénye a német és a francia változat után október elején a Bonniers Kiadó gondozásában svéd nyelven is megjelent. Svante
Foerster, a tekintélyes svéd író és kritikus érdekes megfigyelést közöl bírálatában:
,,Tagadhatatlan, hogy a kelet-európai történeti regényeknek - akár Déry, akár
Andrzejewski tollából származnak - van egy közös hibájuk: túlzott mértékben
hazájuk politikai történetének eseményeihez vannak kötve. . .. Ebben a könyvben
is számos utalás, jel és jelkép rejtőzik, amelyeket mi, nyugati olvasók, nem értünk. Érezzük, hogy ezek az utalások ott vannak, de mivel nem értjük őket, a
könyv olvasása bizonyos kockázattal jár ...
*
Szigeti Józsefnek, a világhírű magyar hegedűmíivésznek újabb könyve jelent
meg. A „Szigeti on the Violin” című munkát a londoni Cassel and Company
vállalat adta ki. Szigeti József ebben a művében a mai zenei oktatás előnyeit és
hátrányait elemzi. A könyv a zenei anyagon kívül érdekes szociológiai adatokat is
tartalmaz, úgyhogy a szakembereken kívül a zenekedvelők szélesebb körének az
érdeklődését is felkeltheti.
Botond-Bolics Györgynek, a magyar science-fiction irodalom egyik úttörőjének az utóbbi hónapokban két kötete is jelent meg német nyelven: az „Ezer év a
Vénuszon” című tudományos-fantasztikus regénye, valamint a „Ma csoda - hol-
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nap valóság” című tudományos mű. Utóbbit Zeltner Ernő, a magyar irodalom
érdemes tolmácsolója fordította.
A SZEPSI CSOMBOR KÖR angol nyelvű sorozatában megjelent munkatársunk, Czigány Magda bibliográfiája: Hungarian Literature in English
translation, 1830-1968. A Londoni Egyetem Könyvtártudományi Tanszékén
diplomamunkaként elfogadott bibliográfia a legnagyobb angol könyvtárak gyűjteményeinek átvizsgálása alapján az Angliában megjelent, magyarról fordított
irodalmi alkotások teljes listáját tartalmazza, a legfontosabb angol folyóiratok
kritikáinak megjelölésével együtt. Ára $ 4.00. Megrendelhető: Szepsi Csombor
Kör, 7. St. James's Mans., West End Lane, London, N. W. 6. Tengerentúl:
Mrs. M. Cigány 2933 Magnolia Street, Berkeley, California, 94705. USA.
*
A SZEPSI CSOMBOR KÖR magyar nyelvű sorozatában megjelent munkatársunk, Dr. Hanák Tibor válogatott tanulmányainak kötete Korunk és az ideológiák címen. A tíz tanulmány az ideológiák társadalmi hátterét, gondolkodástörténeti eredőit és a divatos izmusokat vizsgálja. Ára $ 6.oo. Megrendelhető a
Szepsi Csombor kör címén.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Kibédi Varga Aron (* 1930) az amsterdami egyetemen a francia irodalom tanára. 1944-ben került nyugatra, Németországban, Franciaországban és Hollandiában tanult. Költő, tanulmányíró és kritikus. Első versét 1946-ban írta és közölte. Szerepelt az 1959 végén megjelent ,, Kilenc költő” című kötetben. 1963ban „Kint és bent” címen önálló kötettel jelentkezett. ,,Elmúlt és el nem múló
romantika” című tanulmányát ez év nyarán felolvasta Bad-Marienbergben, a
VIII. Magyar Főiskolai Héten.
...
Szente Imre (* 1922) középiskolai tanári (magyar-latin, később angol és
orosz) oklevelet szerzett 1947-ben Budapesten. Egy évig tanár volt a bencések
csepeli gimnáziumában, 1948-tól 1956-ig Celldömölkön - szülővárosában tanított. 1956 végén elhagyta Magyarországot. Három évet élt Ausztriában, hetet Svédországban. Két évvel ezelőtt Finnországba költözött. Jelenleg Jyväskyläben, az egyetemen a finn nyelv intézetében magyar nyelvet és irodalmat tanít. Az
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Új Látóhatárban eddig főleg kritikákkal szerepelt, most mutatkozik be mint
költő.
*
Kiss Gábor (*1931) szociológus, egyetemi tanulmányait NyugatNémetországban végezte. Jelenleg docens a bochumi egyetemen. Német nyelven
több tanulmánya és két könyve jelent meg. 1963-ban adta ki első jelentősebb
munkáját „Die gesellschaftliche Rolle der Studentenbewegung im
vorrevolutionären Russland” címen. 1966-ban jelent meg „Gibt es eine
"marxistische” Soziologie ?” című könyve. A most közölt tanulmány alapja egy
előadás, amelyet Kiss Gábor augusztusban a nyugat-németországi magyar diákok
szövetsége által rendezett főiskolai héten tartott.
*
Csiky Ágnes Mária (*1918) a háború vége óta él Nyugat-Németországban,
jelenleg Kölnben lakik. 1952 óta rendszeresen publikál verseket és elbeszéléseket.
1957 és 1960 között pszichológiát és filozófiát hallgatott a bonni egyetemen.
1962-ben „Medvetánc” című színdarabjával első díjat nyert a müncheni
Kammerspiele drámapályázatán. A darabot 1963-ban mutatta be a müncheni
színház. ,,Lagobbadi” című hangjátékát a Westdeutscher Rundfunk és a
hilversumi rádió közvetítette. Eddig három vers- és két prózakötete jelent meg.
*
Wöllner Frigyes (*1928) újságíró. A középiskolát Pécsett végezte, majd a
cisztercita rend tagja lett. Rendjének feloszlatása után évekig szénbányában dolgozott. 1964 óta Rómában él.
*
Keszei István (*1935) Székesfehérvárott született, tanulmányait a budapesti
egyetem bölcsészeti karán kezdte, majd 1957 után a belgiumi Louvainben folytatta. Jelenleg Párizsban él, fizikai munkával keresi kenyerét. Az új Látóhatárban
évek óta jelennek meg versei.
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR 1969. ÉVI SZÁMAINAK MUNKATÁRSAI
Ausztria
Hanák Tibor
Egyesült Államok
András Sándor Barányszky-Job László Czigány Lóránt Czigány Magda Csanád János
Cseh Tibor Ferdinandy György Flórián Tibor Gombos Gyula Horváth Attila
Horváth Elemér Kovács Imre
Mikes Margit Szilassy Sándor
Finnország
Szente Imre
Franciaország
Albert Pál Forrai Eszter Keszei István Márjás Viktor
Hollandia
Kibédi Varga Áron
Jugoszlávia
Monoszlóy Dezső Poór Zsigmond
Kanada
Fáy Ferenc Kemenes Géfin László Vitéz György
Nagy-Britannia
Gömöri György Határ Győző Sárközi Mátyás Siklós István Cs. Szabó László
Németország
Abaffy László Balogh Zoltán Beczner Tamás Borbándi Gyula Csiky Ágnes
Mária Földes-Papp Károly Hellenbart Gyula Kiss Gábor Körösi-Krizsán Sándor
Máté Imre Molnár József Szamosi József Szilágyi Attila Zsigmond Endre
Norvégia
Sulyok Vince
Olaszország
Tűz Tamás Wöllner Frigyes Zalán Magda
Spanyolország
Ónodi Zoltán
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Svájc
Arató László Dobi János Gosztonyi Péter Haynal András Háy Gyula Lökkös
Antal Major-Zala Lajos
Svédország
Thinsz Géza
Az ÚJ LÁTÓHATÁR, a nyugati magyarság központi folyóirata, ebben az
évben 58 munkatárs 14 országból érkező írását közölte. Folyóiratunk egyesíti
szétszórt nyugati magyar írók, költők és tudományos kutatók legjobbjait. Ennek
a feladatnak folytatásához kéri előfizetőink és olvasóink tevőleges támogatását a
következ6 évre is, - boldog Karácsonyt és békés Újesztendőt kívánva:

Az ÚJ LÁTÓHATÁR szerkesztősége és kiadóhivatala
ELŐFIZETŐINKHEZ
Minden esztendő végén, amikor a hatodik számunkat postára adjuk, őszinte
hálával gondolunk azokra a barátainkra, akik előfizetésük pontos beküldésével
lehetővé tették, hogy az Új Látóhatár az emigráció egyre nehezebb körülményei
között egy újabb esztendőt megérjen. Számtalanszor elmondottuk már, hogy
előfizetőink áldozatkészsége nélkül munkatársaink és a szerkesztőség munkája
nem volna elegendő ahhoz, hogy ez a folyóirat rendszeresen megjelenjék. Az
elmúlt 12 évben, amióta az Új Látóhatár megjelenik, több jobbsorsra érdemes
magyar sajtóorgánum némult el örökre. Ez a folyamat feltartózhatatlannak tűnik,
időnként hírek érkeznek hozzánk egyik vagy másik lap anyagi nehézségeiről.
Mindazok a kiadványok, amelyek nem az előfizetők támogatására építenek,
előbb vagy utóbb megszűnnek, bármilyen nemes céllal indulnak is és bármilyen
jó szolgálatot tesznek is a magyarságnak. Ezért az Új Látóhatár kiadóhivatala
kezdettől fogva azon iparkodott, hogy széles olvasói és előfizetői tábort gyűjtsön
a folyóirat köré, amely szinte egyedüli biztosítéka a folyóirat fennmaradásának.
Nem véletlen tehát, hogy az Új Látóhatár kiadóhivatala évente többször is küld
felszólítást a hátralékos előfizetőknek és év végén, a folyóiratban, szinte minden
esztendőben kéri a lap barátait, hogy tartsák meg ragaszkodásukat a folyóirat
iránt és az előfizetési díj beküldésével legyenek segítségére a munkájukat minden
ellenszolgáltatás nélkül végző munkatársaknak és szerkesztőknek. Ebben az esz521

tendőben sem tehetünk másként. A mostani számunkhoz is minden előfizetőnknek mellékeltük az 1970. évre szóló számlánkat, külön feltüntetve az esetleges korábbi tartozást is. Nagyon kérjük minden barátunkat, hogy az előfizetését
lehetőleg e számunk átvétele után azonnal küldje be kiadóhivatalunkba vagy
országos terjesztőinkhöz. Mindenki gondoljon arra, hogy egyetlen előfizetés
elmaradásán múlhat egy ilyen nagymúltú, tekintélyes folyóirat léte. A mostani
kereseti viszonyokhoz képest alig akadhat olyan, előfizetőnk, akinek az évi előfizetési díj beküldése meghaladná erejét. Ha mégis akadna ilyen, írjon levelet a
kiadóhivatalunkba és mi szívesen állunk halasztással, esetleg kedvezménnyel
rendelkezésére, mert bármennyire is fontos maga az előfizetési díj, még ennél is
fontosabbnak tartjuk előfizetőink ragaszkodását. Aligha tekinthetjük az Új Látóhatár barátjának az olyan előfizetőt, aki többszöri felszólítás után sem küldi be
az előfizetési díjat, s még válaszra sem méltat minket.
Végül sajnálattal kell bejelentenünk, hogy a német márka felértékelése miatt
az előfizetési díjat 197o-től 81/2 %-kal fel kellett emelnünk. Előfizetőink megértését kérjük.
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Kiadónk újabb válogatása – amely a Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben
megjelent folyóirat írásainak gyűjteményes bemutatását vállalta –, az emigráció rendezvényeiről szóló híreknek, a szerkesztőséghez írott leveleknek, munkatársai életrajzainak és a megjelenő emigrációs kiadványoknak, az egyes rendezvényeken elhangzó
előadásoknak a felsorolását tartalmazza.
Megdöbbentő – áttekintve a negyven évfolyam olvasói leveleit –, hogy milyen indulatok és aktív törekvések jellemezték a magyar emigráció tagjait. Kisebb részben
politikai, nagyobb részben erkölcsi alapállásukat és a magyarságukat megtartani törekvő emberek hangja szólal meg ezekben a levelekben. Nélkülözhetetlen forrás ugyanakkor ez a rovat azoknak is, akik a magyar történelem eseményei iránt érdeklődnek, hiszen az emigrációba kényszerült közszereplők visszaemlékezéseiből számos olyan részlet válik ismertté, amik a Kádár-korszak hazai történetírásában nem kaphattak publicitást. Külön felhívjuk a figyelmet a lap Hírek rovatában megjelenő tudósításokra,
közleményekre. Ezekből a rövid írásokból szinte összeállítható az emigráció életrajza,
számos eseményről, rendezvényről szólnak a tudósítások, kirajzolódik a külföldön élő
magyarság közéletének rendkívül színes palettája.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat a nyugaton megjelenő kiadványok listájának folyamatos közlésével is, hiszen a hazai könyvtárakba is ritkán jutottak el ezek a
kötetek, és szinte csak ezekből a híradásokból tudhatunk arról a bőséges könyvtermésről, melyet az emigráns könyvkiadók termeltek az évek során.
Sokat segítenek a mai kutatóknak is azok a kis életrajzok, melyeket a folyóirat szerzőiről közöl a lap. Nagyobbrészt kevéssé ismert közszereplők sorsa rajzolódik ki, olyanoké, akik évtizedeken keresztül próbálták a magyarság ügyét idegen országban képviselni.
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A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KRÓNIKÁJA
Kiadónk újabb válogatása – amely a Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben
megjelent folyóirat írásainak gyűjteményes bemutatását vállalta –, az emigráció
rendezvényeiről szóló híreknek, a szerkesztőséghez írott leveleknek, munkatársai
életrajzainak és a megjelenő emigrációs kiadványoknak, az egyes rendezvényeken
elhangzó előadásoknak a felsorolását tartalmazza.
A müncheni Látóhatár című lap 1950-ben jelent meg először, és negyven
éven keresztül szolgáltatott publikálási lehetőséget a külföldre kényszerült magyaroknak. Mivel a szerkesztők ideológiai-politikai előítéletek nélkül, csak a
minőségi megszólalás követelményének szem előtt tartásával szerkesztették a
folyóiratot, ezért mindvégig a magyar emigráció meghatározó folyóirata volt.
Kiemelendő, hogy a szerkesztők – az első pár évben elsősorban Vámos Imre,
majd a Borbándi Gyula, Bikich Gábor, Molnár József szerkesztőtrió – arra törekedett, hogy teljes palettát nyújtson az emigrációban jelen lévő gondolatokról,
így minden irányzat és műfaj megtalálta helyét a lapban. Természetesnek tartották azt is, hogy különböző gondolatok és nézetek jelennek meg, melyek mások
ellenvéleményét inspirálják, ezért a lap ankétjai, vitái és a folyóirat levelezési rovatában megjelenő olvasói levelek, sok esetben utólag is megvilágítják a külföldi
magyarság körében is gyakori ellentétek hátterét.
Megdöbbentő – áttekintve a negyven évfolyam olvasói leveleit –, hogy milyen
indulatok és aktív törekvések jellemezték a magyar emigráció tagjait. Kisebb
részben politikai, nagyobb részben erkölcsi alapállásukat és a magyarságukat
megtartani törekvő emberek hangja szólal meg ezekben a levelekben. Nélkülözhetetlen forrás ugyanakkor ez a rovat azoknak is, akik a magyar történelem eseményei iránt érdeklődnek, hiszen az emigrációba kényszerült közszereplők viszszaemlékezéseiből számos olyan részlet válik ismertté, amik a Kádár-korszak
hazai történetírásában nem kaphattak publicitást.
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Külön felhívjuk a figyelmet a lap Hírek rovatában megjelenő tudósításokra,
közleményekre. Ezekből a rövid írásokból szinte összeállítható az emigráció életrajza, számos eseményről, rendezvényről szólnak a tudósítások, kirajzolódik a
külföldön élő magyarság közéletének rendkívül színes palettája.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat a nyugaton megjelenő kiadványok
listájának folyamatos közlésével is, hiszen a hazai könyvtárakba is ritkán jutottak
el ezek a kötetek, és szinte csak ezekből a híradásokból tudhatunk arról a bőséges
könyvtermésről, melyet az emigráns könyvkiadók termeltek az évek során.
Sokat segítenek a mai kutatóknak is azok a kis életrajzok, melyeket a folyóirat
szerzőiről közöl a lap. Nagyobbrészt kevéssé ismert közszereplők sorsa rajzolódik
ki, olyanoké, akik évtizedeken keresztül próbálták a magyarság ügyét idegen
országban képviselni.
Nem kevésbé érdekes és fontos a szerkesztőség belső életéről szóló közlemények tartalma sem. Egyrészt a lap megjelenése költségeiről, a szerkesztés és a
kiadás nehézségeiről szóló beszámolók, melyek megvilágítják azt a heroikus küzdelmet, melyet a lap kiadója, Molnár József folytatott a folyóirat megmaradása
érdekében. A Látóhatár-Új Látóhatár negyven éven keresztül jelent meg folyamatosan, hosszabb ideig, míg a legendássá vált Nyugat című folyóirat. Megmaradása, tartalma hirdeti az emigráció kitartását, szellemi potenciálját.
Őszintén reméljük, hogy a válogatás anyaginak lapozgatása, olvasgatása közben számos érdekes hírre, eseményre bukkannak olvasóink, és egy izgalmas utazást tehetnek az 1950 és 1990 közötti események tengerén.

Pilisszentkereszt, 2018. szeptember 28.
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Szeredi Pál
szerkesztő

1970.1
HÍREK
Ötvenhat esztendős korában meghalt Paul Chaulot, az ismert francia költő és
műfordító. Halála nemcsak a francia, hanem a magyar írásnak is fájdalmas vesztesége. Paul Chaulot fordította franciára, többek között Csokonai, Vörösmarty,
Arany, Babits, József Attila és legutóbb Nemes Nagy Ágnes számos költeményét.
*
A frankfurti „Suhrkamp” kiadó mintegy száz oldalas kötetben adta ki Weöres
Sándor válogatott verseinek német fordítását. A „der von ungern” című kötet 98
versét Barbara Frischmuth és Robert Stauffer fordította. A kötet tartalmazza a
költő öt eredeti rajzát, valamint három – magyarul még kiadatlan – vers fordítását is.
Weöres Sándor költői pályafutását Barbara Frischmuth rajzolja meg utószavában. A figyelemreméltó vállalkozás részletes ismertetésére még visszatérünk.
*
Dr. Kunz Egon, az ausztráliai Nemzeti Egyetem (Camberra) demográfiai fakultásának vezető munkatársa (Senior Research Fellow) átfogó kötetben dolgozta fel az ausztráliai magyarok történetét. (E. F. Kunz: Blood and Gold,
Hungarians in Australia, 302 lap.) A több fényképpel, statisztikai táblázattal és
kimerítő bibliográfiával ellátott mű a melbourne-i „F. W. Cheshire” Kiadó gondozásában jelent meg. Ismertetésére még visszatérünk.
*
Gelléri Andor Endre 28 válogatott elbeszélését tartalmazza a frankfurti
„Suhrkamp” kiadó „B. und andere Prosa” című, az ismert „Bibliothek
Suhrkamp” sorozatban megjelent kötete. A fordítás és az utószó Barbara
Frischmuth munkája.
*
A Wiesbadeni „Otta Harrassowitz” Kiadó a budapesti „Akadémiai Kiadó”val karöltve adta ki Vízkelety András: „Beschreibendes Verzeichnis der
Altdeutschen Handschriften” című 200 oldalas művét. A könyvtártudományi
szempontból jelentős, összefoglaló munka a magyar könyvtárakban (elsősorban a
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Széchenyi Könyvtárban) található összes középkori német kéziratos mű leíró
jegyzékét adja, és érdekes vázlatot nyújt a Széchenyi Könyvtár történetéről is,
különös tekintettel a kézirattárra.
*
A Londonban megjelenő Oficyna Poetów című lengyel irodalmi folyóirat
magyar költők verseiből közölt fordításokat. Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor
ő Pilinszky János versei mellett az emigrációs lírát Horváth Elemér és Gömöri
György két-két verse képviseli. A versekhez Gömöri György írt rövid bevezetőt.
A párizsi „Denoel”-kiadó gondozásában jelent meg Határ Győző munkatársunk „Anibel” című regényének francia változata. Ebből az alkalomból, a párizsi
„Association Découverte et Dialogue” szerzői estet rendezett, amelyen a neves
szerkesztő és tanulmányíró: Maurice Nadeau mutatta be a regényírót.
*
Az angol BBC televízió decemberben húszperces emlékműsort sugárzott
Radnóti Miklós halálának 25.évfordulója alkalmából. A filmet, amelyben Alan
Bates angol fordításban mondta el Radnóti néhány versét, a Londonban élő Vas
Róbert rendezte. Az összekötő szöveget Gömöri György írta.
*
Cs. Szabó László december 16-án „II. Szilveszter pápa” címen előadást tartott a Londoni Szepsi Csombor Körben a magyar koronaküldő kérdésről.
*
Megjelent Gömöri György „Átváltozások” című verseskötete. A százoldalas
könyvecske – amelyet a londoni Szepsi Csombor Kör adott ki – Gömöri György
harmadik verseskötete.
*
Most jelent meg a Freiburg-i „Herder” kiadónál a „Lexikon der Christlichen
Ikonographie” első kötete. A munkatársak között négy magyar szerző szerepel:
Dr. Vízkelety András Budapestről, Dr. Kádár Zoltán Debrecenből, Dr.
Boskovits Miklós Budapestről és Dr. Bogyay Tamás munkatársunk Münchenből. A lexikon helyettes főszerkesztője Dr. Jászai Géza művészettörténész
(Freiburg).
Tűz Tamás munkatársunk „Tükörben játszik a kéz” címen Új verskötetet
adott ki. Ugyancsak megjelent az Ausztráliában élő Handi Péter „Játékok a Zá8

tonyon” című regénye. Tel-Avivban, a Ronelli Brothers kiadó gondozásában
megjelent Ladányi László „Tűzözön” című novelláskötete. A szerző a háború
előtt az „Új idők” munkatársa volt és 1956 után telepedett le Izraelben. Az Egyesült Államokban élő Lipták Béla, folyóiratunk régi barátja szerkesztette a philadelphiai Chilton Kiadó két vaskos kötetből álló mérnöki kézikönyvét.
*
Zsigmond Endre, aki évek óta belső munkatársunk, 1970 januártól folyóiratunk főmunkatársainak sorába lépett.
*
A dialógussal kapcsolatos vitánkat a következő számunkban folytatjuk.
HELYESBÍTŐ
Kovács Imre egy könyvismertetésében – „A megszállás anatómiája” – az Új
Látóhatár 1969/4. számában a 373. oldalon a harmadik bekezdőben, ahol Horthy és Kállay 1944-es szerepéről van szó, a szöveg helyesen így hangzik: „... azt
nem lehet elvitatni tőlük, hogy akkor már a magyarság érdekeit egyéni érdekeik
elé helyezték, s egyikük sem kerülte el sorsát ...”
Az Új Látóhatár 1968/2. számában Gosztonyi Péter a debreceni kormány
történetéről írt. A munka 17. sz. jegyzetében tévesen Vásáry József készülő emlékirataira hivatkozott. Ezek az „Emlékiratok” csak mint terv léteztek, soha meg
nem íródtak és még csak feljegyzések sem készültek.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Szabó Zoltán (*1912) a harmincas évek közepe óta tevékeny résztvevője a
magyar irodalmi életnek. A népi írói csoport tagjaként jelentkezett az irodalomban és már fiatal korában magára vonta az irodalmi közvélemény figyelmét.
1936-ban jelent meg „A tardi helyzet” című szociográfiája, amely egyike volt az
első falukutató könyveknek. Ezt két évvel később a „Cifra nyomorúság” című
szociográfiai munka követte. További jelentősebb könyvei: „Két pogány közt”
(1939), „Összeomlás” (1940), „Szerelmes földrajz” (1942), „Angliai vázlatkönyv”
(1946). Szabó Zoltán szerkesztette a háború alatt a Magyar Nemzet „Szellemi
honvédelem” című rovatát, 1945-ben Debrecenben majd Budapesten a „Hivata9

los Közlöny” szerkesztője volt, majd a fiatal népi értelmiség folyóirata, a „Valóság” szerkesztője lett. Később kulturális attasévá nevezték ki Párizsba, 1949-ben
lemondott és Londonban telepedett le. A Látóhatárnak szerkesztőbizottsági
tagja, az Új Látóhatárnak sok éven át főmunkatársa volt. Szabó Zoltán szerkesztette a Magyar Könyves Céh könyvsorozatát ő a „Kilenc költő” című antológiát.
*
Peéry Rezső (*1910) tanulmányíró, kritikus, folyóiratunk rendszeres munkatársa. A pozsonyi születésű író szülővárosában, később Mosonmagyaróvárott volt
tanár, majd a soproni „Berzsenyi Dániel” gimnázium igazgatója lett. A forradalom leverése után Stuttgartban telepedett le, ahol mint könyvtáros dolgozik.
Részt vett a felvidéki magyar fiatalok „Sarlós” mozgalmában. BabitsMihályról és
Móricz Zsigmondról jelentek meg hosszabb tanulmányai. „Peremmagyarok az
idő sodrában” című munkája 1940-ben, Pozsonyban, „Pannón napló és jelentés”
című beszámolója Münchenben a „Tanulmányok a magyar forradalomról” című
kötetben jelent meg. Karel Capek több művét fordította magyarra.
*
Makkai Adám (*1935) költő, nyelvész, egyetemi előadó, Makkai János publicista, politikus és Ignácz Rózsa írónő fia. A forradalom leverése után telepedett
le Amerikában, ahol a Yale és a Harvard egyetemen végezte tanulmányait. Honoluluban középiskolában, Kuala Lumpurban egyetemen tanított. Jelenleg az
illinoisi egyetem csikágói kampuszán tanít nyelvészetet. Szerepelt a „Kilenc költő” és az „Új égtájak” című antológiában. Verskötete: „Szomj és ecet” (1966).
*
Szamosi József (*1912) a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen
szerzett tanári diplomát. A háború előtt irodalomkritikai és lektori tevékenységet
folytatott. „Bánk Bán a színpadon” c. tanulmánya „A százéves Nemzeti Színház”
(1938) c. kötetben jelent meg. Terjedelmes tanulmányban dolgozta fel Pest vármegye népművészetét. (Pest megye adattára 1939 c. kötetben, saját illusztrációival.) Szobrászattal is foglalkozott, Szervátiusz Jenő volt a mestere. Folyóiratunknak kezdettől fogva munkatársa.
*
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Skultéty Csaba (*1920) a Felvidékről került Budapestre, majd Párizsba, egyetemi tanulmányait e két városban és a brüggei Európa-Kollégiumban végezte.
Újságíró, Münchenben él.
Balla Bálint (*1928) szociológus, Magyarországot 1965-ben hagyta el. Nyugat-Berlinben él, a műszaki egyetem szociológiai intézetének vezető asszisztense.
Jelenleg habilitációs munkáján dolgozik.
ELŐFIZETŐINKHEZ
Ismételten kérjük előfizetőinket, hogy az Új Látóhatár fenntartásához oly elengedhetetlenül szükséges előfizetői díjat még az év elején küldjék be.
LEVÉL
MI LESZ VELÜNK?
Zúgott a szél s metsző-jégcsapok vicsorogtak a házak ereszén.
A Költő feneke alatt felsírt a sámli, ahogy megmozdította márványba illő
tomporát. Sóhajtott és nézte a tüzet. A tüzet, melyben legújabb versének kézirata
lángolt.
Hónapok óta ült, mint a költőmadarak. Körülötte megkocsonyásodott a
csend s reménye tarlóján csírásodni kezdtek a csonthéjas napok.
„Fél éve” – sóhajtotta az asszony, s a nemzeti gyász fekete mozdulatával kevert el 5-6 köménymagot a rántás rögös titkai közé.
„Hat hónap!” – visszhangozta a Költő – s szavai úgy dübörögtek, mint koporsó fedelén a föld.
„Mi lesz velünk? Mi lesz velünk?” – kiáltották az árnyak. És megmozdult a
szék s megindultak a régfestett falak.
A kisfiú felállt a csendben s apja felé fordította nadrágja piszkos roncsait,
melyből, úgy kandikált ki fázós ülepe, mint valami forradalmi zászló.
Az ember csak ült. Dollárok tarka serege repült álmai párás láthatárán. Nagy
V-alakban, mint a vadludak. Lábai már bénák voltak s szemeiben az őrület lángja
lobogott. A postást várta. A levelet! – De nem jött!!!
,„Kabát kellene Zsuzsikának” – sóhajtotta az asszony.
„Irodalom! Irodalom!” – üvöltött fel a Költőben a bánat.
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„Bözsinek cipő ...” – csepegtette a vád égő sósavát a nő.
„Látóhatár! Új Látóhatár! olyan vagy, mint egy nagy határ ...” bőgött fel a líra
a Költőből.
„Legalább egy Tiszteletpéldányt küldhettek volna.” – heccelte magában a lelket az asszony.
„Zseni vagyok! Jaj, de zseni vagyok!” – szabódezsősködtek a szavak a Költő
ajkán ő zokogása betöltötte a parnasszuszi csendet.
„Majd én írok Borbándi bácsinak, hogyha már pénzt nem is küld, de legalább
azt a példányt tegye postára, melyben Édesapám verse megjelent, az idők kezdete
előtt – bátorkodott a nyolc éves fiú.
Felcsillantak a Költő szemei. Tekintete vállon veregette fiát és a megszállottak lavinás-röhögése csúszott le lelke lejtőin.
„Írj fiam, írj! Te a fiatalokhoz tartozol. Az Új égtájak közé!”
Kirúgta maga alól a sámlit. Tánchoz egyengette merev lábait és egy
Zerkovitz-dal híg gőzére emelgette szíve fedelét. Kitárta az ajtót. Mellbe
hagyintotta egy kicsit a hideg, de azért vidámat köpött a téli napfény és az ifjú
vadludakkal csikézett Új látóhatár felé.

Tororto
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Fáy Ferenc

1970.3
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Bálint Tibor (* 1932) erdélyi novella- és regényíró. Kolozsvárott végezte tanulmányait és jelenleg is ott él. Bálint a mai erdélyi irodalom legtehetségesebb
alkotói közé tartozik. A közelmúltban példátlan sikert aratott „Zokogó majom”
című regényével, amelyért állami díjat kapott.
*
Dr. G. F. Cushing a londoni egyetem School of Slavonic and East European
Studies nevű intézetében a magyar irodalom tanára. A magyar irodalom legjobb
külföldi ismerői közé tartozik.
*
Domahidy András (* 1920) regényíró és novellista, Szatmárnémetiben született. Az országot 1948-ban hagyta el és Ausztráliában telepedett le. Jelenleg
egyetemi könyvtáros a nyugat-ausztráliai Perth-ben. Folyóiratunk állandó munkatársa. Az elmúlt években több elbeszélése jelent meg az Új Látóhatárban.
Vénasszonyok Nyara című regénye tavaly jelent meg egy római kiadó gondozásában.
*
Nagy Károly (* 1934) szociológus. 1956-ig tanító volt Magyarországon.
Amerikában fejezte be tanulmányait. 1962-től 1968-ig New Jersey állam rehabilitációs bizottságánál dolgozott. Egyik alapítója volt a Rutgers egyetemen 1960
óta működő hétvégi magyar iskolának, amelyben hét éven át tanított. 1970. elején doktori diplomát szerzett a New York-i School for Social Research egyetem
szociológiai szakán. Doktori disszertációjában az irodalommal mint a magyarországi társadalmi változások eszközével foglalkozott. Jelenleg a New Jersey államban lévő Edisonban a Middlesex Conty College tanszékvezető docense.
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1970.4
LEVELEK
KIRÁLY KORNÉLRÓL
Kovács Imre az Új Látóhatárban Duke ezredesről írt érdekes cikkében 1 több
alkalommal is megemlíti Király Kornél repülőőrnagy nevét. Legutóbbi személyes
eszmecserénk során derült ki, hogy mind a tavaly elhunyt Duke ezredes, mind
Kovács Imre éveken keresztül eredmény nélkül igyekezett Király Kornél nyomára
bukkanni, hogy tisztázhassák Duke ezredes 1944 márciusi magyarországi bevetésének minden részletét. E sorok írója nemcsak, hogy jól ismerte őt, de közeli
rokoni szálak is fűzték hozzá, 2 s így részletes felvilágosítással szolgálhat.
Király Kornél 1888 november 20-án, a bács-bodrog megyei Katymár községben született. Nagyatyját még Szentkirályi névre keresztelték, mígnem 1848-ban,
olyan korban, mikor Jókayból Jókai és Zilahyból Zilahi lett, nevét Szentkirályiról
az egyszerűbben hangzó Királyra változtatta. Fiai és unokái tiszteletben tartották
ezt a nagyatyai elhatározást és soha nem vették vissza a Szentkirályi nevet. Ez a
címeket és rangokat visszautasító magatartás jellemezte Király Kornél egyéniségét is.
Katonatisztnek készült s felavatása után a császári és királyi hadseregben
kezdte meg szolgálatát. Boszniában, egy kis faluban állomásozó gyalogszázad
parancsnoka volt; 1911-ben elhatározta, hogy gépészmérnöki oklevelet szerez, s
kérte áthelyezését Bécsbe. 1914 júniusáig, az első világháború kitöréséig hat félévet végzett a bécsi műegyetemen.
1914 végén az akkoriban alakult k. u. k. repülőosztály kötelékében találjuk.
Végigharcolta a háborút s 1918-ban a Monarchia legszebben dekorált repülőtisztje volt.
A háború befejeztével az akkor már repülőszázados Király egy ideig még a
honvédség kötelékében maradt és a szegedi katonai repülőtér parancsnoka volt.
Az új honvédségi tisztikar túlzsúfoltsága miatt azonban mindenkit, akinek meg1
2

1968 nov.-dec. szám.

Király Kornélné, Szuhányi Ildikó édesanyja, Szuhányi Lajosné Korda Borbála anyai
nagyanyám, Hoffmann Henrikné, Korda Gizella testvérhúga volt.
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élhetése a honvédség keretén kívül is biztosítható volt, felkérték a nyugdíjba vonulásra. Király Kornélra egykor tekintélyes örökség várt, amit az infláció és a
hadikölcsönjegyzés töredékére zsugorított. Egy világkörüli útra mégis maradt
belőle; 1924-ben nyugdíjazását kérte, búcsút vett édesanyjától, először bejárta
Európát, majd áthajózott Amerikába. Az Egyesült Államok után Kanadába került, ahol végül is Vancouverben telepedett le. Jó ideig mint repülő kereste kenyerét, az északkanadai „bush-county” felett repülgetett az egyik rendszeresített
repülőjárat alkalmazásában. Mivel igen jó rajz- és festőképessége volt, megtanulta a „szakma” legfontosabb elméleti alapjait és sikeres kereskedelmi művész
(commercial artist) lett. Mégis elhatározta, hogy nagyobb fába vágja a fejszéjét.
Arra gondolt, hogy British Columbiában is megkísérli a finom Virginia dohány
termesztését, ami szakértők szerint lehetetlen, mert nem bírja elviselni a kanadai
tél szigorát. Király Kornél azonban talált – méghozzá Vancouver közelében, a
Fraser folyó deltájánál – olyan több ezer holdas sík területet, amelyet a déli nap
melege akadálytalanul érhetett, északról viszont a Fraser folyó parti erdőségei és
a folyó menti több kilométeres hatalmas kőgát elzárt a kanadai északi szelek
kegyetlen hidege elől. Király Kornél meg volt győződve arról, hogy Vancouver
rendkívül mérsékelt éghajlata alatt, az észak felől mesterségesen védett földdarabon lehet Virginia dohányt termeszteni és ezzel új, tekintélyes jövedelemforrás
biztosítható British Columbiának.
Hamarosan talált érdeklődő tőkét és megalakították a hatalmas dohányültetvényt. Vancouver tőszomszédságában, melynek ő lett a managere. A vállalkozás
tekintélyes méreteket öltött. Király Kornél soktucat fényképet mutatott nekem:
munkások, lovak és traktorok százai a földeken, ahol valóban megtermett az első
kanadai Virginia dohány, nem kellett többé valutát fizetni érte. Igaza volt, a klíma alkalmasnak bizonyult virginiai dohány termesztésére is. 1933-ban és 1934ben már Londonnak és az angol világbirodalom többi fővárosának is szállítottak
kitűnő minőségű Virginia dohányt, amit persze szívesen vásároltak British Columbiától. Király üzleti számítása itt sem csalt. Maga mondta nekem, hogy a
gyors és biztos meggazdagodás minden előfeltétele adva volt számára.
1934/35 kegyetlenül hideg kanadai telén a Fraser befagyott és ledöntötte a
hatalmas kőgátat, mely a dohányföldeket védte. A jeges víz, jégtábláival együtt,
elöntötte a dohányültetvényt, elsodorta az istállókat, elborította a traktorokat,
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lekaszálta az épületeket és raktárakat. Reggelre mély vízréteg takarta azt a területet, ahol az előző napon még virágzó dohányültetvény állott. A legnagyobb tragédiát az okozta, mint Király Kornél mesélte, hogy a víz elvonulása után a folyó
árja által odahordott iszap és agyagréteg helyenként méteres vastagságban borította a jól megmunkált földeket, ami még a lehetőségét is elvette annak, hogy ott
újra dohánytermeléssel foglalkozhassanak.
Király talán újra kezdte volna, de ugyanakkor riasztó hírek érkeztek édesanyjáról, akinek egyetlen életben maradt gyermeke volt. Így 1936-ban, 11 évi távollét után, hazatért Magyarországra. Édesanyját hamarosan eltemette. Megélhetése otthon is biztosítva volt, mert századosi nyugdíját azonnal folyósították és
Kanadából sem jött üres kézzel haza. Nemsokára megkapta a címzetes főnagyi
rangot is, ami neki, mint régen nyugdíjba vonult századosnak hivatalból járt.
Ekkortájban nősült is s kereskedelmi hirdetési vállalat alapításán törte a fejét,
mikor a kiéleződött politikai helyzetre való tekintettel váratlanul reaktiválták.
Nem sok választása volt: szükség volt rá, vállalnia kellett.
Miután kitűnően beszélt angolul s ismerte Amerikát, a Hadik laktanyába került, ahol a vezérkari főnökség defenzív osztálya volt. Újszászy tábornok parancsnoksága alatt szolgált, ameddig Újszászyt le nem tartóztatta a Gestapo. Munkakörét soha nem árulta el. Annyit tudok csak, hogy ő hallgatta ki a hadműveletek
során elfogott angol, kanadai és amerikai repülősöket, ő gondoskodott arról,
hogy a Nemzetközi Vöröskereszttel érintkezésbe léphessenek és megfelelő orvosi
és egyéb ellátásban részesüljenek. Honvédségi személyzetnek a hadifoglyokkal
szembeni – igen ritka – túlkapását mindig megtoroltatta, mert, mint mondotta,
„magyar királyi honvédség és kultúrnemzet vagyunk és maradunk a hadifoglyokkal szemben is”. Ettől eltekintve sem munkájáról, sem politikai véleményéről
nem nyilatkozott. Amilyen intelligens és világlátott ember volt, meg vagyok győződve arról, hogy náci Németország árnyékában katonai esélyeinket abszolute
reálisan ítélte meg. Ugyanakkor korrekt gondolkodása lehetetlenné tette számára, hogy kényes feladatokkal megbízott törzstiszt létére még családi körben is
politikai nyilatkozatokat tegyen.
A Kovács Imre által oly kitűnően megírt csáktornyai (nagykanizsai, a Szerk.)
eseményekkel kapcsolatban a következőket fűzhetem hozzá az előadottakhoz –
mindezt özvegye elbeszélése alapján:
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Király Kornélt Újszászy küldte le Csáktornya környékére, azzal az utasítással,
hogy egy térképen megjelölt helyen amerikai ejtőernyős tiszt fog leszállni. Király
lépjen vele érintkezésbe és minden feltűnés nélkül azonnal szállítsa fel Budapestre. Király és egy János keresztnevű civil ruhás vkf. ügynök gépkocsival a helyszínre utazott, ahol egy igen sűrű erdőt találtak. A gépkocsit elrejtették és bevették
magukat az erdőbe, s ott várták az Újszászy által jelzett amerikai ejtőernyőst.
Közben kitört a vihar és két napig verte őket az eső, de a titkos misszióra való
tekintettel nem merték elhagyni az erdőséget. A második nap folyamán Király
őrnagy elhatározta, hogy bemegy a legközelebbi csendőrőrsre, telefonál Budapestre s jelenti az eredménytelen várakozást. Legnagyobb meglepetésére és megdöbbenésére, a csendőrőrsön nem is egy, hanem három amerikai ejtőernyőst
talált, (a községházán voltak, a Szerk.), akik a feltételezett inkognitó helyett a
helybeli érdeklődés középpontjaivá váltak a falubeliek, helybeli csendőrök és a
közelben állomásozó határvadász zászlóalj közreműködésével. Azonnal autóba
ültette az amerikaiakat – az egyik Duke ezredes, a másik egy őrnagy, a harmadik
egy százados volt –, s Budapestre hajtatott. Március 18-án éjjel érkeztek Budapestre. Király először a Hadik laktanyába vitte Duke-ékat s onnan hívta fel
Újszászyt telefonon. Újszászy utasította Király őrnagyot, hogy a két tisztet azonnal szállítsa a hivatalába, a pesti oldalra. A parancsnak Király eleget tett s elhelyezte az amerikai rádió adó- és vevőkészülékét is. Újszászy azonnal fogadta az
amerikai tiszteket. A tárgyalások reggel négykor kezdődtek és este tizenegy óráig
tartottak, méghozzá francia nyelven, mert Újszászy tábornok nem beszélt angolul. A tárgyalások befejezése után Király Kornél gondoskodott az amerikaiak
ideiglenes elhelyezéséről is, miután az esetleges német megszállás veszélye ekkor
már erősen fenyegetett Budapesten. Éjfélkor búcsúzott el Duke ezredestől s
megígérte neki, hogy hírszerző körútja után azonnal visszatér. Ennek eleget is
tett. Reggel négy órakor újra beszélt Duke ezredessel, beszámolt a német orvtámadásról, biztosította a magyar hatóságok kooperációs készségéről és megígérte,
hogy Duke-ékat állandóan informálni fogja a fejleményekről. Ezt az ígéretét már
nem tudta megtartani, mert reggel öt órakor a Gestapo Királyt hivatali helyiségében letartóztatta és elhurcolta. A Gestapón közölték vele, hogy néhány órán
belül agyonlövik mint „áruló”-t. (Hogy minek az elárulóját, arról nem volt szó.)
Tiszttársai és felesége végül is kerülő úton, nagy nehézségek árán, külső össze17

köttetés segítségével mentették meg Király Kornélt a haláltól és később a rabságtól is.
Mikor a Hadik laktanya kiürítési parancsa megérkezett, Király Kornélék elindultak nyugat felé. Király volt felelős a Hadik laktanyában elhelyezett értékekért,
amelyeket az elhalt és fogságba esett nyugati repülőktől elvettek és letétbe helyeztek. Egészen az osztrák határig magukkal vitték ezeket az értékeket, ott
azonban Király parancsára elásták valamennyit. Tekintettel az osztrák és német
utakon akkoriban uralkodó helyzetre, Király – nagyon helyesen – nem óhajtotta
a letétbe helyezett értékeket elkobzásnak kitenni s ezért Magyarország területén
kívánt biztonságukról gondoskodni. Ez lett a veszte és ez okozta későbbi meghurcoltatását is.
Király és alakulata baj nélkül eljutott a bajorországi Pöckingig. Az amerikai
megszállás után még hosszú ideig viszonylagos nyugalomban éltek a bajor nyaralóhelyen. Egy szép napon azonban Király Kornélt, feleségét, tiszttársait és a tiszti
asszonyokat az amerikaiak letartóztatták azzal a váddal, hogy amerikai vagyont
rejtegetnek. Valaki, aki csak az elásás tényéről tudott, ezt a vádat koholta ellenük.
Király Kornél tökéletes angolsággal felháborodottan tiltakozott. Hiába adta elő a
való tényállást, a hatóságok a feljelentőnek hittek és nem neki. Három hónapig
tartott, míg az elásáskor felvett hivatalos jegyzőkönyv, a tanúk tucatjai és egyéb
adatok jobb belátásra késztették az amerikaiakat. Király Kornélt, feleségét és
társait szabadlábra helyezték, némi sajnálkozás kifejezésével, mindez azonban
aligha tette jóvá három téli hónap szenvedéseit, amit Király Kornéléknak a fűtetlen cellákban ártatlanul kellett elviselniök.
Ekkor lépett végre érintkezésbe a kanadai hatóságokkal, akik a körülményekhez képest elég gyorsan ajtót nyitottak Király Kornélnak. 1948 végén indultak el
Kanadába, 1949 január 1-én, számmal a nyakukban és 5 dollárral a zsebükben
léptek Halifaxnál Kanada földjére. Nyomban Vancouverbe utaztak, ahol Király
ismét kereskedelmi tevékenységgel kereste meg mindennapi kenyerét. Sajnos, az
amerikai fogság és a csaknem hároméves táborélet aláásta egészségét, amelyet
teljesen visszanyerni többé nem tudott. Még kaptam tőle levelet az ötvenes években is Vancouverből, de többé nem találkoztunk. 1956 január 8-án, 68 éves korában, Vancouverben csendben elhunyt.

New York
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Pogány András

VÖRÖS JÁNOS NAPLÓJA
Az Új Látóhatár 1970. 2. számában a 191. oldalon az áll, hogy megkerült
Vörös János volt vezérkari főnök személyi naplója. Nyilvánvalóan nem a személyi
naplóról van szó, hanem Vörös János vezérkari naplójáról, amely azonban már
1964-ben került meg. Mégpedig a washingtoni National Archives-ban – ahol
akkoriban, mint levéltáros dolgoztam –, az Úgynevezett Hungarian Collection
jelentős okmányaként. A fontosabb részleteket ki is adattam angol fordításban
„The War Diary of the Chief of the Hungarian General Staff” címen a coloradoi
„East European Quarterly” második kötetében (1968. szeptember).

Portland, Dre. USA.

Fenyő D. Mario

FEKETE ISTVÁNRÓL
Szellemi életünket az utóbbi hónapokban a fájdalmas veszteségek egész sora érte.
Ha a nevek közül ki szeretnék emelni egyet, Fekete Istvánét, úgy ez nemcsak írásainak hagyományos értelmű értékéért történik. Ez, a hetven éves korban, leszűrt életbölcsességgel és mégis oly fiatal lélekkel elhunyt írónk megtalálta az utat mindenkihez, aki magyar betűsorokat olvas. Földszeretete, a magyar tájat és annak törődött,
esendő, apró örömöknek élő lakóit, e föld minden fáját és állatát átölelő költészete, a
szenvedés iránti együttérzése és a tragédiákban is az élet nagy törvényeinek szeretetteljes, szinte alázatos elfogadása új, friss levegőt hozott irodalmi életünkbe. Az
assziszi szent óta kevesen tudtak ennyi, minden rezgésre magyarázatot találó értelmet adni az állatok világának. Amit egy gólya, fecske, bagoly vagy szamár érezhet,
annak Fekete István lett az emberi és költői tolmácsa. Bár mindenkihez szólott,
nevét talán azért tartják számon az ifjúság íróinak sorában, mert emberöltőnkben az
irodalom hiteles képviselői között nem sok volt, aki így, ilyen természetesen, talán
tudatos szándék nélkül, találta meg az utat serdülő fiataljaink lelkéhez. A politikai
határok és a földrajzi hovatartozás itt nem számított: Fekete István – ezt szeretném
kiemelni és egyben, mint apa tanúsítani – számos nyugati magyar fiatal írója is lett és
válhat azzá a jövőben is, ha a szülő vállal egy kis fáradtságot és megnyitja gyereke
előtt a „Kele”, a „Csi”, a Tüskevár” és a többi kötet világához vezető kis aranykaput.
Egy okkal több, hogy meghajoljunk Fekete István emléke előtt.

München

Skultéty Csaba
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HÍREK
Az Új Látóhatár szerkesztőségét a nyári hónapok alatt több munkatársunk és
barátunk látogatta meg. Köztük volt Franyó Zoltán erdélyi költő, író és műfordító, aki ez év májusában, Bécsben – Illyés Gyulával együtt – Herder-díjat kapott.
Franyó Zoltán júliusban járt Münchenben. Szeptember első napjaiban Kovács
Imre főmunkatárs látogatta meg a müncheni szerkesztőséget.
*
Cs. Szabó László június 12-én két részből álló irodalmi estet tartott Zürichben; első felében részleteiket olvasott fel Római muzsika c. most megjelent könyvéből, a másodikban elbeszélgetett hallgatóival a külföldi magyar könyv- és lapkiadás problémáiról. Az estet a zürichi Pax Romana rendezte.
*
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Németországi Szövetségének hagyományos – immár kilencedik – főiskolai hetét augusztus 24. és 30. között rendezték a Bad Marienberg-i Európa Házban. Az előadók között munkatársaink
közül Gosztonyi Péter és Albert Pál szerepelt. Az irodalmi esten – amelyet
Borbándi Gyula vezetett be – ThinszGéza, Lökkös Antal, Monoszlóy Dezső és
Sulyok Vince adott elő műveiből. Magyarországról Bán Róbert, Berend Iván és
Béládi Miklós vett részt és adott elő az egyhetes tanulmányi konferencián. Az
említetteken kívül Szentkatolnay Margit, Horváth Árpád és Világhy Ernő tartott
előadást. A tanulmányi hét programját Balogh Tibor állította össze.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör július 1-én könyvnapot rendezett. Az irodalmi estet Czigány Lóránt nyitotta meg. A felolvasó írókat Siklós István mutatta be. Költeményekkel és prózai írásokkal szerepeltek Forrai Eszter, Gömöri
György, Határ Győző, Sárközi Mátyás, Cs. Szabó László és a „Poetry
International”alkalmából Londonban tartózkodó Károlyi Amy és Weöres Sándor. Weöres Sándor több versét adta elő.
*
Az augusztus hónapban Debrecenben és Budapesten rendezett anyanyelvi
konferencián munkatársaink közül Czigány Magda, Czigány Lóránt, Karátson
Endre, Kibédi Varga Áron, Márton László és Nagy Károly vett részt.
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ELŐFIZETŐINKHEZ
Kiadóhivatalunk felkéri hátralékos előfizetőinket, hogy az év eleje óta esedékes előfizetési díjat szíveskedjenek postafordultával beküldeni. A világszerte állandóan emelkedő árak és bérek az egész nyugati magyar sajtó létét veszélyeztetik, ez alól az Új Látóhatár sem kivétel. Egyetlen elmaradt előfizetés is bizonytalanná teheti: folyóiratunk megjelenését. Ezért nagyon kérjük lapunk barátait,
hogy az eddiginél is nagyobb gondot fordítsanak az előfizetési díj beküldésére.

AZ ÚJ LATÓHATAR KIADÓHIVATALA
AURORA KÖNYVEK · AURORA KÖNYVEK · AURORA
MEGJELENT
Cs. Szabó László: RÓMAI MUZSIKA
Aurora könyvek 1970. 3321.
Ára (az Új Látóhatár előfizetőinek) 24.- DM
A Római muzsika méretben és igényében a húsz éve nyugaton élő Cs. Szabó
László eddig legnagyobb írói vállalkozása. Egyik nyilatkozatában, elbeszélő
munkáitól elkülönítve az esszéíró testamentumának mondta. Megítélni az esszé
területén végzett kísérletét szerinte leginkább a Római muzsikából lehet.
Régi műfaját a szerző minden irányban tágította. Váltakozó szálakkal összeszövődik a könyvben líra és elemzés, önarckép és útirajz, gyász és burleszk, történelembölcselet és népjellemzés, tűnődés a tragikus embersors komédiáin, tudósítás a közös európai és benne a magyar kulturális hagyatékról, amelyet jelképesen
„közös hazánk”: Róma testesít meg, fajra és vallásra való tekintet nélkül. De
ugyanígy nevezhető ez a többrétű könyv egy emigráns író belső önéletrajzának is.
Ez a könyv nemcsak az esszéíró életművének reprezentatív tükre. Egyúttal pogygyászba, kézitáskába, hátizsákba való, nélkülözhetetlen útitárs is: Vigye magával
mindenki, aki a szokványos, száraz kalauzok helyett szenvedélyes átéléssel, igazán el akar merülni Róma letűnt emlékeibe, lüktető mai életébe és örök szimbólumaiba. Olvassa az úton s vegye elő ismét otthon, Róma után.
AURORA KÖNYVEK · AURORA KÖNYVEK · AURORA
MEGJELENT
Gombos Gyula: Húsz év után
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232 1. - Ara 24.- DM
(Az Új Látóhatár előfizetőinek 20.- DM)
Az „Álom az országról", a „Szűk esztendők” és a „Szabó Dezső” című nagysikerű könyvek és sok irodalmi és politikai tanulmány szerzőjének ez a munkája a
magyar politikai esszéirodalom egyik legjelentősebb alkotása. Szekfű Gyula Három Nemzedéke és Bibó István Harmadik út című tanulmánygyűjteménye óta
ilyen alapvető politikai írás nem hagyta el a magyar sajtót. A húsz éves „szovjetvilág Magyarországon” első, józan, szakszerű, elfogultságoktól mentes és szenvedélyesen igazságkereső mérlege. Hét fejezetben tárgyalja az elmúlt húsz év magyarországi fejleményeit. Az első fejezetben felteszi és megválaszolja a kérdést, hogy
„mi változott, és mi nem Ötvenhat óta”. A következő öt fejezetben külön-külön
tárgyalja az irodalom, a történetírás, a filozófia, az egyházak és a gazdaság problémáit. A befejező tanulmányban – visszakanyarodva az első fejezetben felvetett
általános kérdésekhez – összegezi mindazt, „aminek mégis változnia kéne”. Ezt a
könyvet, a Szabó Dezsőről szóló nagysikerű mű után, minden gondolkodó magyarnak el kell olvasnia, aki az idekinti olcsó hazafias frázisok vagy az otthoni,
idejétmúlt marxista szólamok áradatában a valóság megismerésére törekszik. Ez
a könyv – mint Gombos Gyula minden eddigi írása – nemcsak a szenvedélyesen
igazságkereső mondanivalójánál fogva izgalmas olvasmány, hanem a magyar
esszéirodalomban sajnálatosképpen oly ritka, tiszta magyar nyelvével, drámai
kifejező erejével még azokat is magával ragadja, akik egyébként ritkán szoktak
magas színvonalú politikai irodalmat olvasni.
MEGJELENT!
Határ Győző: Hajszálhíd
A költő összegyűjtött versei, 592 1.
A magyar irodalmi élet nagy eseménye!
Vászonkötés. Ára (az Új Látóhatár előfizetőinek) 32.- DM
Megrendelhetők: Aurora Bücher, 8 München 90, Oertlinweg 4.
AURORA KÖNYVEK · AURORA KÖNYVEK · AURORA
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1970.5
ANYANYELVI KONFERENCIA MAGYARORSZÁGON
A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyarok Világszövetsége és a Debreceni Egyetem Anyanyelvi Konferenciát rendezett 1970 augusztus 1 és 15 között
két szekcióban. Az egyik szekció Debrecenben ülésezett az egyetem helyiségeiben, a másik Budapesten a Fészek Klubban. A konferencia célja volt – a hivatalos tájékoztató szerint – „megvitatni a magyar nyelv és irodalom oktatásának,
terjesztésének az emigrációs lét sajátos feltételei közötti helyzetét, feladatait.
Segítséget nyújtani e munkához, keresni a hazai és külföldi szakemberek
együttműködésének formáit, lehetőségeit”.
Az Anyanyelvi Konferencia kétségtelenül részét képezte annak a nagyszabású
kampánynak, melyet a hivatalos Magyarország indított az idei „sokszorosan”
jubileumi év alkalmával a külföldön élő magyarok megnyerésére. Ugyanakkor
föltétlenül rá kell mutatni úttörő jelentőségére – hiszen ez az első alkalom, hogy
a hivatalos Magyarország, bármelyik rendszer hivatalos Magyarországa, vendégül látta, illetve tárgyalni próbált saját emigrációjával. Rögtön hozzá kell tenni,
hogy az emigrációt nem mint politikai testületet értem, s a meghívott vendégek
arányérzékét dicséri: senki sem lépett fel olyan igénnyel, mintha valamilyen
szervezetet, vagy egyesületet képviselt volna. A vendégek egyrésze a mai hivatalos Magyarország saját emigrációjának tekinthető, mivel ezt a rendszert hagyták
el 1956-ban, kissé frivolabban fogalmazva: a „lábukkal szavaztak” eléggé félre
nem érthető módon. Ha ehhez a negatív szavazathoz hozzáadjuk az ellenzéki
magatartást, szerintem jogosan beszélhetünk a résztvevők emigránsságáról. Csak
ennyiben és így értem fenti kitételemet, hogy 'a hivatalos Magyarország képviselői' tárgyaltak az 'emigrációval'.
Mert a budapesti és debreceni konferencia célja nem politikai viták vagy
eszmecserék kialakítása volt, nem 'egyezkedés', vagy 'magyarázkodás', hanem
egy lehetséges együttműködés határainak kitapogatása olyan területeken, ahol
vita, vagy véleménykülönbség alig lehet.
Bárczi Géza akadémikus bevezető előadásában ezt úgy fogalmazta meg igen
pregnánsan, hogy „nem arról nem akarunk beszélni ami bennünket elválaszt,
hanem arról ami összeköt”. Mi az ami bennünket elsősorban összeköt, függetle23

nül attól, ahol élünk? Ez kétségtelenül a nyelv, az anyanyelv. Itt vita nem lehet:
ezen a nyelven tanultunk meg beszélni, álmodni, imádkozni és káromkodni, az
azonos nyelvet beszélők közösségéhez tartozunk bárhol is élünk. Talán ezért is
lett a konferencia neve Anyanyelvi Konferencia s fővédnöke Bárczi Géza tanár
úr, a magyar nyelvtudomány nagy öregje.
A másik lehetséges érintkezési terület: a magyar irodalom külföldi terjesztése. A magyar irodalom valami sajátos módon szívügye öregnek, fiatalnak, tudósnak és dilettánsnak, politikai emigránsnak és pártfunkcionáriusnak egyaránt.
Noha a tudósnak vagy dilettánsnak nagyon gyakran teljesen más az elképzelése
az 'igazi' magyar irodalomról – s ugyanez vonatkozik a politikai ízű értékítéletekre a hazai és külföldi politikai spektrum különböző színű képviselői esetében
– ma már higgadtabb nézetek kezdenek előtérbe kerülni otthon is. Az elmúlt
évek bebizonyították, hogy a külföldön élő magyarok legalább annyit tesznek a
magyar irodalom terjesztése érdekében mint az otthoni hivatalos szervek. Az is
világosnak tűnik, hogy a külföldiek a kisujjukat sem hajlandók megmozdítani,
mondjuk Illés Béla vagy Berkesi András európai hírnevéért, de mindent megtesznek Weöres Sándor, Pilinszky János vagy Juhász Ferenc költői híréért. A
külföldiek önzetlenül szolgálják a magyar irodalmat, mert nem lehet azt mondani, hogy külföldi magyar írók az otthoniak „köpönyegében” rejtőzve óhajtják
magukat az idegen nyelvi közösség színe elé csempészni. Azt pedig mindkét
oldalon kívánatos lenne belátni, hogy egymás eredményeinek, vagy nevezzük
csak szerényebben törekvéseinek nyilvános – főként idegennyelvű sajtóban történő – diszkvalifikálása, végül is nem az otthoniak vagy kintiek igazát, illetve
elfogultságait hozza reflektorfénybe, hanem Ady Endrét vagy József Attilát
helyezi ismét talonba.
Ezek tehát azok a kiindulási pontok, melyek az anyanyelvi konferencia érintkezési alapját képezik. Ez az ami bennünket minden köteléknél erősebben ösz-

szeköt: a magyar nyelv és irodalom szeretete. Hiszem, hogy ez az érzés vitte
Budapestre a konferencia külföldi résztvevőit, éppenúgy mint ahogy a konferencia védnökségét is ezért vállalta Illyés Gyula és Vas István, vagy ifj. Bartók Béla,

illetve Kodály Zoltánná és amerikai magyar származású egyetemi tanárok: Lotz
János és Sinor Dénes egyaránt. Az eddig elmondottak inkább csak a szándékok,
indítékok és körülmények jellemzése.
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Hogy ezekből következtetéseket vonhassunk le, tekintsük át a megvalósulás
formáját is, azaz a konferencia munkáját. Az ünnepélyes megnyitó a Debreceni
Egyetemen zajlott le. A bevezető beszédek diplomatikus utalásai arra engedtek
következtetni, hogy a konferencia létrejöttét a belső konszolidáció újabb fázisának köszönheti, de engedte sejtetni azt is, hogy létjogosultságával kapcsolatban a
hivatalos vélemények megoszlanak. Ennek egyik bizonyítéka a hazai sajtó lagymatag érdeklődése: a budapesti kerekasztal konferenciáról semmi sem jelent
meg a Népszabadságban, ugyanakkor a debreceni szekció üléseiről napi kommünikék láttak napvilágot.
Mielőtt a két szekció megkezdte volna munkáját Debrecenben és Budapesten 1 közös plenáris ülésen vettek részt a meghívott vendégek: Bárczi Géza, a
Konferencia fővédnöke beszélt a magyar nyelv történetéről, fejlődéséről Anyanyelvünk magyarsága címen. A magyar nyelvtudomány e kiemelkedő alakjának
szinte személyes vallomásként ható előadását kiegészítette a maga száraz és tényeket hűvösen mérlegelő szabatosságával a külföldi Nagy Károly referátuma az
amerikai magyar oktatás nehézségeiről, eredményeiről és lehetőségeiről.2
A budapesti szekció összesen hat kerekasztal konferencián vett részt: három
irodalmi és három nyelvi téma köré csoportosítva. Egy-egy beszélgetés foglalkozott a hazai nyelvtudomány (bevezette: Imre Samu) és a hazai irodalomtudomány (bevezette: Szabolcsi Miklós) helyzetével, feladataival és a kapcsolatok
lehetőségeivel. Két kerekasztal konferencia speciális nyelvészeti problémákkal
foglalkozott: az angol nyelvterületi magyar nyelvoktatás kérdéseivel (bevezette:
Bánhidi Zoltán) és egy angol–magyar kontrasztív nyelvtan munkálataival (bevezette: Dezső László). A legnagyobb vitát és érdeklődést a mai magyar irodalom
helyzetéről szóló kerekasztal beszélgetés (bevezette: Béládi Miklós 3) és a magyar
irodalom külföldi terjesztéséről foglalkozó vita (bevezette: Boldizsár Iván) váltotta ki. A konferencián képviseltette magát a Magyar Tudományos Akadémia
1

2

3

Munkatársunk a konferencia budapesti szekcióján vett részt, így beszámolója csak
ennek a szekciónak a munkájára szorítkozik

Az előadás kivonatosan megjelent folyóiratunk idei 5. számában, „Szubkultúrát” vagy
„integrációt” címmel.

Béládi előadása rövidített formában megjelent a Kritika idei júliusi számában 'Gondolatok negyedszázad magyar irodalmáról' címen.
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Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Intézete, a Szerzői Jogvédő Hivatal, a
Kiadói Főigazgatóság, a Corvina Idegennyelvű Könyvkiadó és a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat.
Mi jellemezte a kerekasztal beszélgetéseket általában? Egyrészt a hallgatólagos tolerancia: a vendég és a házigazda érzéseinek, meggyőződéseinek kölcsönös
tiszteletben tartása. A politikai vonatkozású utalásokat mind a külföldiek, mind
az otthoniak kerülték, bár mindkét oldalon érződött, tisztában vannak azzal,
hogy nagyon sokszor az értékítéletek és érzelmi telítettségek igencsak ellentétes
töltésűek. Jellemző volt. ezenkívül egy fajta maximalitás: noha a konferencia már
eleve leszűkítődött a magyar nyelv és irodalom kérdéseire, ezen belül azonban az
alkérdések olyan mennyiségben merültek fel és annyi síkon, hogy akárcsak azok
megvitatása is több külön konferenciát eredményezhetett volna.
Tekintsük át a főbb kérdéscsoportokat. Az első és legfontosabb a magyar
irodalom külföldi terjesztésének kérdése. Ma már szinte traumatikus élményként része a magyarság tudatának; londoni vízvezeték szerelőmet éppen úgy
izgatja (bár gimnáziumot sem végzett), mint a magyarországi PEN Klub elnökét. A leghosszabb kerekasztal vita után, ahol mindkét fél felsorolta a saját
eredményeit és a másik hibáit: terjesztésben, hozzá nem értésben, elfogultságokban, egy idő után érvekből kifogyva villámcsapásként hatott a felismerés:
mindaz nagyon kevés ami eddig történt. A fordítások nagy része jószándékú
törekvés csupán, a Magyarországon kiadott fordítások pedig elfecsérelt összegek
terjesztésük akadozása miatt; (jó példája G. F. Cushing kitűnő Puszták népe
fordítása 4). A terjesztési viszonyok más–más nyelvterületen nagyon különbözőek, de ugyanígy az igények is. A nehézségeket fokozza egy bizonyos maximalista
gondolkodásmód, mely otthon éppúgy megtalálható. mint külföldön: a magyar
irodalom még nem tört át.
Ez a Berlint megsarcoló Hadik huszárokra emlékeztető bravúros huszárkaland azt hiszem soha nem fog bekövetkezni. Amikor a betöréselmélet hívei átgondolják a betörés kivihetetlenségét, akkor beszivárgásról beszélnek. Ez az
amerikai külpolitikai szótárból kölcsönzött terminológia szintén hamis alternatíva, szintén ál trójai faló, s megint csak azt tükrözi, hogy valami módon a magyar
4
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Lásd Zsigmond Endre: 'A rácegresi példa'. Új Látóhatár, 1968/3. szám.

irodalom egészét kellene becsempészni a 'nyugati irodalmi tudatba' (ha van
ilyen).
Elsősorban ugyanis jó fordítókra van szükség. S a jó fordító szükségszerűen
külföldön terem. Nem magyar anyanyelvű, ki jól megtanult németül vagy franciául, hanem angol vagy francia, ki megtanult, jól megtanult magyarul. Itt nagy
szerepe kell hogy legyen a külföldi egyetemek magyar oktatásának. De jelenleg
elég nehéz még az érdeklődők érdeklődését is megtartani, mert a magyar nyelv
oktatása, mint idegen nyelvé, sajnos, gyermekcipőben jár. Hiányoznak a jól
megírt tankönyvek, nemcsak nyelvkönyvek, de irodalmi tankönyvek is. Ezt a
konferencia nyelvészeti vitái is igazolták. A hazai tankönyvíró a külföldi diákoktól elszigetelve él és dolgozik, ezért nem ismeri azok igényeit. A külföldi tanár
legtöbbször saját szakmájának közösségétől van elszigetelve; kollégáitól nem tud
tanulni s tapasztalatait sem tudja átadni a szakma többi művelőjének. Az is nagyon hamar kiderült; nem lehet ugyanazt a tankönyvet különböző nyelvterületeken használni. Tehát több alapvető nyelvkönyvre lenne szükség. Magyarországon egy „központi” nyelvkönyv készítésének semmi értelme sincs. A kérdést
tovább bonyolítja, hogy a nyelv és irodalomoktatás az egyetemeken – főként az
Egyesült Államokban – nem csak a külföldinek – tehát az amerikai születésűnek
– szól, hanem a másod- és harmadgenerációs magyaroknak is. Ezek igényei
megint mások, legtöbbször tudnak valamennyit magyarul, s ha hiányos is, de
bizonyos ismereteik vannak a magyar irodalomról. Ezek a diákok többnyire csak
saját – „etnikai kultúrájuk” alapjait akarják elsajátítani lehetőleg angolul.
Ha most a fenti gondolatmenetet végiggondoljuk a magyar irodalom terjesztésétől külföldiek számára, a kivándoroltak igényéig, illetve még tovább bonyolítva a kérdéskomplexumot azzal, hogy a nyelvet anyanyelvi szinten beszélők
kulturális igényeit is ki kell elégíteni, s ha ehhez hozzáadjuk a politikai színezetet: a hivatalos Magyarország azért terjeszti a magyar kultúrát, mert szocialista
kultúra, vagy mert a kulturális eredmények, az ország, ha úgy tetszik a rendszer
eredményei, az emigránsok egy része pedig a jelentől elszakadva, azt ignorálva
valami különleges, sajátlagosan mitologikus magyarságtudat misztikus küldetéshordozójának tartja magát, akkor könnyű belátni, hogy a sok bába között miként vész el a gyermek, a különféle meggondolásoknak miért éppen a magyar
nyelv és irodalom ügye lesz az áldozata. Mennyire szomorú, hogy Kovács Imre
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gondolatmenete, egyik legutóbbi cikkében 5 a magyar történelem elsikkadásáról
az ellentétes, kicsinyes hatalmi villongások között analogikusán igaz a magyar
nyelv és irodalom elsikkadására is az országon kívül.
A fenti kérdéskomplexumnak még egy jelentős oldalága van: a külföldi magyar irodalom magyarországi elsikkadása. Ez viszont már egyoldalú kérdés, nem
hiszem, bármelyik magyar író, akárhol is éljen, meggátolná külföldön megjelent
műveinek magyarországi terjedését. A konferencia ezzel a kérdéssel is foglalkozott: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében készülő monográfia már nem csak a szomszédos államok magyar irodalmát, hanem a
nyugati magyar irodalmat is felméri. Az irodalomtudományi felmérés persze az
olvasót, a potenciális olvasót még mindig elzárja a művektől. Ma úgy tűnik, a
magyarországi irodalompolitika három T betűje 6 ellenére is, hogy a magyar
irodalom jelentősebb nyugati alkotásainak hazai megjelenése, vagy ha úgy tetszik „megtűrése” foglalkoztatja a hazai illetékeseket. Ezt a tényt regisztrálnunk
kell, messzemenő következtetések levonása nélkül.
Végül felvetődött egy tudományos nemzetközi szervezet létrehozásának a
kérdése. Ez a „magyar társaság iránti jámbor szándék” – hogy Bessenyei György
egykori pamflettjének címét idézzem – azért merülhet fel, mert a magyarságtudománynak nincs nemzetközi szervezete. A többi kis népek tudományossága
mind besorolható valamely nagyobb diszciplínába, a dánoké a skandináv tanulmányok egységébe, a lengyeleké vagy cseheké a szlávisztikai stúdiumok közé, a
magyar irodalom viszont, bármennyire is szeretnénk, nem lehet része a finn–
ugor stúdiumoknak, hiszen a finn és magyar irodalomnak semmi köze egymáshoz. Maradna a keleteurópai irodalmak közös, nemzetközi szervezete, hiszen a
magyar, lengyel, cseh és román irodalmak – a nyelvi különállóság ellenére is
több ponton találkoznak, mint azt általában hajlandók beismerni az itt megnevezett irodalmak művelői. Az ilyen nemzetközi szervezetnek viszont ma még
sok objektív akadálya van. így a magyar irodalom legtöbbször mint a népmeséi
kisebbik fiú a külföldi egyetemek szlávisztikai tanszékei kötelékében kullog s ez
a helyzet nem egykönnyen változtatható meg. Ezért kívánatos lenne, hogy a
5
6
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Lásd Kovács Imre: Horthy deheroizálása. Új Látóhatár, 1970/4. szám
Támogat, tűr és tilt.

►

magyarságtudomány művelői nemzetközi szervezetet alkossanak: tagjai legyenek
azok a külföldi tudósok, kik a magyar irodalommal foglalkoznak, valamint a
nyugaton és keleten működő (beleértve a jugoszláviai, romániai, csehszlovákiai
irodalomtudomány művelőit is) magyar szakemberek.
Az irodalomtudományi kerekasztal vitán e társaság kérdése is felmerült. A
vélemények megoszlottak: többen az összes humántudományok (történelem,
néprajz, stb.) bevonását javasolták, mások viszont csak a nyelv és irodalom művelőinek laza szervezetét támogatták.
A konferencián számos részletkérdés is megvitatásra került, hazai és külföldi
nyelvészek egyaránt fontosnak tartják, mint a nyelvoktatás elengedhetetlen segédeszközét a magyar szógyakoriságon alapuló listákat. 7 A hazai nyelvészek
beszámoltak a készülő szinonima szótárról, mely az angolszász nyelvterületen jól
ismert Roget's Thesaurustól eltérő elvek alapján készül, de fontos segédeszköze
lehet a stilisztikai képzésnek.
Az Anyanyelvi Konferencia minden kezdeti nehézsége ellenére is hasznosnak
mondható, legfőképpen azért, mert fölvázolta a problémák főcsoportjait, kezet
adott egy olyan dialógusnak, mely a napi politika fölé emelkedik, bár kétségtelen, hogy az ott kirajzolt együttműködésnek is lehetnek még nehézségei, nemcsak otthon, de külföldön is. A meghívást elfogadó vendégek a konferencia szervezőinek bizalmat előlegeztek, s ha a bizalmat a Zárónyilatkozat szellemétől
eltérően propaganda célokra óhajtják felhasználni, ez könnyen veszélyeztetheti
az együttműködés lehetőségeit. Az pedig nagy kár lenne, mert növelné azok
számát, kiknek a magyar irodalom kincsei örökre elvesznek, kiknek anyanyelvűk
magyarsága már csak néhány exotikus szóra szűkül le.
Befejezésül egy volt barátomat, afféle szalonpolitikust szeretnék idézni, ki
gyakran nevezett bennünket, – kik 1956-ban hagytuk el Magyarországot, huszonegynéhány évesen – Deák–párti lateiner kisnemeseknek, szerinte
7

A szógyakorisági listák statisztikai módszerek segítségével és komputerek felhasználá-

sával egy nyelv leggyakrabban használt szavait tartalmazzák irodalmi és köznyelvi, valamint bizonyos mennyiségű réteg- vagy szaknyelvi szövegek illetve hangszalag felvé-

telek alapján. Szokásos egy, három, öt és tízezer alapszót tartalmazó listák készítése.
Fontossága az alapvető nyelvoktatásban könnyen látható.
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minimalista elképzeléseinkért. Mi valóban ezt a történelmi leckét tanultuk meg:
maximalista követeléseket könnyű támasztani, de majdnem mindig lehetetlen
végrehajtani. Naivság lenne azt gondolni, hogy a hivatalos Magyarország olyan
külföldi kultúrpolitikát folytat majd, mellyel egyetérthetnénk, de ha az Anyanyelvi Konferencián felvetődött problémáknak azonban csak egy része is megoldódik, hosszú távon otthon is és külföldön is nyertünk, mert tettünk valamit.
Pedig mennyivel könnyebb maximalista igényeink fedezékében tétlenkedni!
Hogy az Anyanyelvi Konferencia beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, nemcsak a résztvevők és a rendezők szándékától függ. Az utazás „fáradalmait” mindenesetre megérte a szerzett tapasztalatok sokrétűsége. Ezzel a meggyőződéssel
tértem vissza Budapestről.

Czigány Lóránt
HÍREK
Körösi-Krizsán Sándor munkatársunk szeptember 28-án hosszabb betegség
után meghalt Münchenben. Körösi-Krizsán 1896-ban született, az orosz hadifogságban kommunista lett, csatlakozott az orosz bolsevik párthoz és fontos szerepet játszott a magyar kommunista frakcióban is. Később Kominternmegbízatásból Berlinben dolgozott, majd a román kommunista párt központi
titkára lett. Ismerte a szovjet párt és a Komintern valamennyi vezető személyiségét, némelyeknek közvetlen munkatársa volt. Sztálin politikáját nem helyeselte,
ellentétbe került a mozgalommal, a húszas évek végén végleg szakított a kommunizmussal. Sokáig Erdélyben volt újságíró, majd Budapesten a Pester Lloyd
munkatársa. A háború alatt Berlinben működött mint laptudósító. Utána Nyugat-Németországban maradt és mint rádiószerkesztő keleteurópai kérdésekkel és
a világkommunizmus problémáival foglalkozott. Az Új Látóhatárban több viszszaemlékezése jelent meg.
*
Október 8-án mutatta be a luzerni Stadttheater Háy Gyula „Mohács” című
tragédiáját. A darab német címe: Die Bastion. Háy Gyula maga készítette el
művének német változatát. A luzerni bemutató rendkívüli sikernek bizonyult, a
közönség sokáig ünnepelte a magyar szerzőt és a kitűnő színpadi együttest. A
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„Mohács” három héttel később magyar nyelven is színpadra került. A szabadkai
Népszínház mutatta be október 29-én.
*
A Svéd Művészeti Akadémia az ez évi irodalmi Nobel-díjat az 1919-ben született jeles szovjet regényírónak és novellistának, Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicinnek ítélte. Az író első jelentős műve („Iván Gyeniszovics egy napja”, 1962)
Magyarországon is megjelent 1963-ban, elnyerve a bírálók egybehangzó elismerését. Néhány elbeszélése („Matrjona háza”, „A krecsetovkai állomáson történt”)
valamint „Az ügy érdekében” című kisregénye szintén megjelent magyarul, de
főművei: „A pokol első köre” és „A rákos betegek osztálya” című regények még
nem találtak magyar kiadóra.
*
A „Penguin” Kiadó gondozásában megjelenő „Penguin Modern European
Poets” sorozatban megjelent Weöres Sándor és Juhász Ferenc verseinek angol
nyelvű válogatása. (Selected Poems, 1970, 136 lap.) Weöres Sándor 24 költeményét a fiatal angol költő: Edwin Morgan, Juhász Ferenc 17 versét David Wevill
fordította és vezeti be. A kötet ismertetésére visszatérünk. Az Oxford University
Press a közelmúltban szintén kiadott Juhász Ferenc válogatott verseit bemutató
kötetet.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 17 és 20 között rendezte a
Maastricht melletti Vaeshartelt kastélyban idei tanulmányi napjait. A konferencián – amelyet az idén is Németh Sándor vezetett – Dedinszky Erika, Flór Ede,
Karátson Endre, Kibédi Varga Áron, Konrád György (Budapest) és Mészöly
Miklós (Budapest) tartott előadást. Az irodalmi esten Dedinszky Erika, Gömöri
György, Kibédi Varga Áron, Konrád György, Mészöly Miklós, Nagy Pál, Papp
Tibor, Siklós István és Thinsz Géza adott elő legújabb műveiből.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör október 14-i irodalmi estjén két budapesti
szerző szerepelt. Mészöly Miklós készülő regényéből olvasott fel, Mezey Katalin
pedig legújabb verseit mutatta be.
*
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A párizsi Magyar Műhely szeptember 15-én bejelentette, hogy mint folyóirat
megszűnik. A szerkesztőség szerint a folyóirat helyzetéből következő feladatait
jórészt elvégezte. Munkáját könyvkiadványok megjelentetésével kívánja folytatni.
A tervezett sorozat első köteteként megjelent Füst Milán „Szexuál-lélektani elmélkedések” című posztumusz munkája.
*
A stockholmi Magyar kiadónál megjelent Thinsz Géza „Árnyjáték” című új
verseskötete. A száztíz oldalas könyv csaknem ötven verset és ötven svéd műfordítást tartalmaz, többek között A. Lundkvist, K. Vennberg, W. Aspenström, B.
Setterlind, T. Tranströmer, C. Ekelöf és E. Lindegren verseit. Megrendelhető a
szerzőnél, Tantogatan 43, S-117 42 Stockholm, Svédország. A kötet ára kötve 4
dollár.
*
Hosszú szenvedés után, október 8-án, 85 éves korában elhunyt Fülep Lajos a
jeles művészettörténész, filozófus, szerkesztő és tanulmányíró, nyugalmazott
egyetemi tanár. Évekig a Pécs melletti Zengővárkonyban volt református lelkész.
1935-ben Németh Lászlóval és Gulyás Pállal elindította a „Válasz” című folyóiratot, a népi írók szemléjét. Később az Akadémia kiadásában megjelenő Művészettörténeti Értesítő és az Acta Historia Artium szerkesztője lett. A korszerű,
tudományos szellem úttörője volt, egy méltatója joggal nevezte „a modern kor
egyik legjelentősebb magyar kapunyitójának”. A szaktudományok határait túllépő művei (Magyar Művészet, A magyar művészettörténet feladata, Rembrandt
és korunk) maradandó hatást gyakoroltak. Számos művészettörténész, író, költő
és gondolkodó vallja magát tanítványának.
*
Hetvenhét éves korában, hosszú betegség után, november 1-én meghalt Budapesten Szabó Pál regényíró és novellista. Már meglett ember volt, amikor
megírta első regényét (Emberek, 1930). Móricz Zsigmond üdvözölte jelentkezését a Nyugat hasábjain: „Új, nagy írót küldött a magyar falu... ” Regényei és elbeszélései témáit a szegényparasztság életéből merítette. Legnépszerűbb műve a
Lakodalom, Keresztelő, Bölcső című regénytrilógia volt (1942-43). Ebből készült a Talpalatnyi föld című film. Szabó Pál részt vett a népi írói mozgalom
akcióiban, a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt alapításában. Egy
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ideig szerkesztette a Kelet Népe című folyóiratot, majd a Szabad Szó című parasztújságot. :Életének történetét regényes formában a Nyugtalan élet című
négykötetes munkájában (1954-58) dolgozta fel.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Mécs László (*1895) premontrei szerzetes, költő, 1961 óta elvonultan él Pannonhalmán. Jelenleg önéletrajzának megírásán dolgozik. Kötetei: Hajnali harangszó (1923), Rabszolgák énekelnek (1925), Vigasztaló (1927), Az ember és
árnyéka (1930), Bolond Istók bábszínháza (1931), Üveglegenda (1930), Legyen
világosság (1933), Megdicsőülés (1933), Összegyűjtött költemények (1934),
Fehéren és kéken (1937), Élőket nézek (1938), Forgószínpad (1940), Anya kell
(1943), Összes versei (1941). Verseiből francia, angol és holland fordítások is
készültek és jelentek meg kötetbe gyűjtve. Az 1944-ben, Párizsban kiadott francia nyelvű gyűjtemény elé Paul Valéry írt terjedelmes értékelő tanulmányt. 1968ban Kanadában jelent meg kétnyelvű (magyar-angol) verskötete, melyet folyóiratunkban is ismertettünk.
*
Szokolay Vajk (*1927) építészmérnök, a londoni „Politechnic” tanszékvezető
tanára. Tanulmányait Budapesten és Sydney-ben végezte. Néhány évi tervezői
munka után, 1965-ban, az egyetemi oktatásra tért át: tanított a Nairobi-i, majd a
liverpooli egyetemen. A „környezettudományra” specializált: az időjárás és az
építészet összefüggéseit elemző munkájával elnyerte a liverpooli egyetem „Master
of Architecture” fokozatát. Tanulmányai az „Architects' ]ournal"-ban és a „Magyar Építőművészet"-ben jelentek meg. A trópusi építészet kérdéseivel foglalkozó könyve a közeljövőben jelenik meg a londoni „Longmans” Kiadó gondozásában.
*
Borsányi Julián (*1903) Okl. gépészmérnök, szkv. hadiműszaki törzskari alezredes. 1945-ig a Honvédelmi Minisztérium légvédelmi osztálya és (a kutatással
foglalkozó) Országos Légoltalmi Intézet élén a légvédelem fegyvertechnikai és
műszaki ügyeinek irányításában vett részt. Magyar és külföldi folyóiratokban
számos cikke jelent meg, meghívott előadó volt a Műegyetemen és társszerkesz33

tője a budapesti rádió honvédelmi negyedóráinak. 1945 óta NyugatNémetországban él. 1951 és 1969 között rádiószerkesztő volt.
*
Poór Zsigmond fiatal vajdasági költő. Több évet töltött Párizsban, tanulmányúton. Első versei az újvidéki „Magyar Szó”-ban és folyóiratunk hasábjain
jelentek meg.
*
Békés Gellért (*1915) bencés szerzetes, teológiai tanár, költő és szerkesztő.·1940-ben szentelték pappá, 1946-tól a római Szent Anzelm bencés főiskola
tanára. Dallos Patrikkal 1951-ben lefordította az Új Testamentumot. A római
Katolikus Szemle szerkesztője. Verseinek gyűjteménye 1968-ban jelent meg
„Sorsom az Isten” címen.
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1970.6
LEVELEK
MÉG EGYSZER VÖRÖS JÁNOS NAPLÓJÁRÓL
Fenyő D. Mario téved (Új Látóhatár, 1970/4. sz.), amikor Vörös János általam kiadásra kerülő személyi naplóját „Vörös János vezérkari naplójának” nyilvánítja. Egy Vezérkari Naplónak teljesen más a feljegyzési módja és rendeltetése,
mint annak a dokumentumnak, amelyet a washingtoni National Archiveban
1968 őszén felfedeztem. E napló a vezérkari főnök személyes benyomásait, napi
munkamenetét, különböző hivatalokkal, személyekkel folytatott hivatalos és
magántárgyalásait tartalmazza és számot ad olyan dolgokról is, mint pl. a nyilasokkal való titkos és személyét érintő megbeszélésekről. Ami Fenyő D. Mario
„Vörös Napló” publikációját illeti, annak dokumentum értéke épp csonkasága
miatt erősen vitatható. Az eredeti, 115 oldalas naplóból mintegy 10-11 oldal
került angol nyelvű publikálásra s ezért gyakran csak töredékét adja a Vörös János
által feljegyzett eseményeknek.

Bern

Gosztonyi Péter

A MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON ÉS ELŐZMÉNYEI
Az Új Látóhatár ez évi 3. számában Czigány Lóránt hosszabban foglalkozik a
Budapesten 1967-69-ben kiadott kétkötetes Magyar életrajzi lexikonnal. Egyéb
mondandói közt kitér e fontos kézikönyv előzményeire is, megelégszik azonban
azoknak a munkáknak a felsorolásával, melyeket Kenyeres Ágnes, a lexikon főszerkesztője említ előszavában. Csak egy dologban megy tovább Czigány Kenyeresnél, éspedig abban, hogy le is szögezi: „Az említett kézikönyvek Weszprémi
kivételével mind írói életrajzgyűjtemények voltak, így a most megjelent Magyar
életrajzi lexikon az első kísérlet a magyar művelődéstörténetet és köztörténetet
átfogó általános életrajzi lexikon megteremtésére.”
Ez a konklúzió azonban nem egészen felel meg a valóságnak. S mivel sem
Kenyeres, sem Czigány nem látszik tudni egy alig ötven esztendős tényleges
előzményről, bátorkodom erre ezúton felhívni a figyelmüket, anélkül persze,
hogy ezzel az előzményekről készült listát befejezettnek kívánnám nyilvánítani.
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Címe: Das geistige Ungarn, Biographisches Lexikon. Szerkesztői Oskar von
Krücken és Imre Parlagi voltak, s a kétkötetes, összesen 1400 oldalas kézikönyv
1918-ban jelent meg Bécsben és Lipcsében, a nyomdai munkálatokat azonban a
budapesti Springer-nyomda végezte. A könyv előszavát is Budapesten keltezte
Oskar von Krücken, aki ebben szülőhazájaként emlegeti Magyarországot s magát
magyarnak számítja. Mivel Parlagi Imre magyarságát sincs okunk kétségbe vonni, Bécs pedig akkoriban számtalan magyar publikációra került rá a kiadás helyeként, mint a Kettős-Monarchia fővárosa, nem értem, miért kellene ezt a
jószándékú – ha távolról sem tökéletes – művet a Magyar életrajzi lexikon előzményeinek amúgy is soványocska listájáról lehagyni. Igaz ugyan, hogy a Das
geistige Ungarn német nyelven íródott, Kenyeres azonban előszavának listáján
nem idegenkedett a latin nyelvű előzményektől, aminthogy az ilyen jellegű
kizárószempontnak nem is lenne értelme. Lehetséges volna, hogy KrückenParlagi érdemes életrajzi lexikonát valóban nem ismerik, nem tárolják és nem
használják Magyarországon? S a British Museum könyvtárában sem?

Oslo

Sulyok Vince

HIREK
A népi írói mozgalom három ismert alakja nyolcvanadik, hetvenedik, illetve
hatvanadik születésnapját ünnepli ezekben a hetekben. Simándy Pál – polgári
nevén Gombos Ferenc – január 5-én tölti be 80-ik életévét. A „Tiszántúl” című
népi szellemű lap volt szerkesztője és a magyar szabadművelődés gondolatának
háború utáni lelkes apostola évek óta visszavonultan él és csak ritkán jelentkezik
visszaemlékező írásaival. December 19-én volt 70 éves Féja Géza, a „Viharsarok”
szerzője és a Márciusi Front aktív tagja, aki az elmúlt években kiadott munkáiban írói pályájára pillantott vissza. És végül december 24-én töltötte be 60-ik
évét Erdei Ferenc,·aki jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.
*
December 5-én nyílt meg Nürnbergben a Dürer-év. A német város ezzel egy
időben Wilibald Pirkheimerre, a híres humanistára és Dürer barátjára is emlékezik, aki 500 évvel ezelőtt született. A jubileumi ünnepségek nyitó napján Kerényi
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Károly a nürnbergi várban nagyszámú közönség előtt előadást tartott
Pirkheimerről, Dürerről és a mai humanizmusról.
*
Zalán Magda olaszra fordította Örkény István „Tóték” című színművét. Az
olasz változat a „Sipario” című római folyóiratban jelent meg.
*
Borbándi Gyula október 31-én Nürnbergben a helyi magyar kulturális egyesületben előadást tartott a hazai és külföldi magyarok közti párbeszédről.
*
Monoszlóy Dezső „A sárga ház” című elbeszélése – amelyet az Új Látóhatár
1969/2. számában közölt – megjelent németül a Literatur und Kritik című osztrák irodalmi folyóiratban.
*
Iváni Zoltán „Pilletánc” címen kiadta az elmúlt három évtizedben írt verseinek válogatott gyűjteményét. A kötet Amerikában a szerzőnél (323 East 8.5. St.
New York, N. Y. 10028) és a Hunnia könyvesboltban (1.592 Second Ave. New
York, N. Y. 10028), Európában a bécsi Novák Könyvkereskedésben rendelhető
meg.
ELÖFIZETŐINKHEZ
Az Új Látóhatár szerkesztősége és kiadóhivatala minden előfizetőnknek, olvasónknak és munkatársunknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt
kíván.
Sajnos, az utóbbi évek tapasztalata alapján az Új Látóhatár kiadóhivatala az új
esztendőtől azonban nem sok jót várhat, mert eddig szinte minden új év anyagi
gondjaink szaporodását hozta. Különösen nehéz és küzdelmes volt az elmúlt év.
A világszerte tapasztalt inflációs jelenségek miatt 1970-ben csak a legnagyobb
takarékossággal és nyomdánk áldozatkészségével tudtuk lapunkat megjelentetni.
Németországban a nyomdai árak és bérek egy esztendő alatt 2,5 %-kal emelkedtek. Szabályos üzleti kalkuláció szerint ennyivel kellett volna emelni a nyomdának a nyomdabért és nekünk a lap árát. Mégsem tettük, mert az Új Látóhatár
nem üzleti vállalkozás, hanem szolgálat. Áremeléshez a múltban is csak a legvégső esetben fordultunk, és előfizetőink honorálták is ezt a magatartásunkat. Külön
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anyagi támogatást sem kértünk senkitől, mert szégyen lenne, ha a nyugati magyarság immár egyetlen irodalmi és politikai folyóirata könyöradományokra szorulna. Szilárd meggyőződésünk ugyanis, hogy a művelt magyarok soraiban akad
annyi érdeklődő, akik előfizetésükkel is fenn tudnak tartani egy folyóiratot.
Ezért most sem kérünk mást, mint eddig: lehetőleg még az év elején mindenki küldje be az előfizetési díjat, ismerőseik, barátaik körében szerezzenek új előfizetőket lapunknak.
Az előfizetési díj idejében való beküldése nemcsak sok költséges adminisztratív munkától mentesítené kiadóhivatalunkat, hanem az esetleges inflációs veszteségtől is megszabadítaná, új előfizetők szerzésével pedig megakadályoznánk,
hogy a lap deficites vállalkozássá váljék, és anyagi válságba kerüljön.
Abban a reményben, hogy előfizetőink megszívlelik kérésünket és a mostani
számunkhoz mellékelt számlánkat még az év elején kiegyenlítik, a magunk részéről ígérjük, hogy a lap színvonalát a jövőben is igyekszünk megtartani és mindent
megteszünk pontos megjelenése érdekében.

Az Új Látóhatár szerkesztősége és kiadóhivatala
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1971.1
LEVELEK
HALADÁS, MARADISÁG
Örömmel olvastam az „Új Látóhatár” 1970/5. számát. Végre az „Új Látóhatár” is tudomást vett a modern világról! Szokolay Vajk vázlata a „környezettudományról” hosszabb idő óta az első olyan írás, amelyet magamfajta, még negyvenen aluli „öregek", érdeklődéssel olvasnak, mert a máról szól, a mai (és holnapi!)
kérdésekről. A szerző külön érdeme, hogy megkísérelte a „környezettudomány”
angol nyelvű szakkifejezéseit magyarra fordítani és meghatározni, egyszóval: egy
kialakulóban lévő új tudományágról magyarul írni. Az „Új Látóhatár” feladata
lenne – mint már neve is mutatja –, hogy olyan írásokat tegyen közzé, amelyek
az otthoni szellemi élet hiányait pótolják, elzártságát áttörik – olyan munkákat,
mint Szokolay tanulmánya.
Nagy fenntartásokkal olvastam viszont ugyanabban a számban a Bernáth Auréllal foglalkozó ismertetést. („A Múzsa udvarában”). Bernáth lehet színvonalas
szépíró, de elsősorban mégiscsak festőművész és művészetpolitikus. Ebben a
minőségben pedig az elmúlt két évtizedben következetesen a maradiság mellett
foglalt állást. A képzőművészeteket irányító és ellenőrző hatóságok nem utolsósorban az ő példájára hivatkozva és az ő tevőleges közreműködésével akadályozták a valóban korszerű képzőművészeti irányzatok kibontakozását Magyarországon. Bernáth lehetett fiatalkorában úttörő, az elmúlt negyedszázadban következetesen konzervatív volt. Ám az „Új Látóhatár” cikkírója nemhogy megróná a
maradi művészetpolitikust, még „bátorságát” is dicséri, mivel az absztrakt művészetet kordivattá avató, az útkeresésből és megrendülésből élősködő – értsd: modern – művészetet segítette elnyomni!

München

Farkas Marléne

A KRÜCKEN-PARLAGI LEXIKON
Sulyok Vince levelében – 'A Magyar életrajzi lexikon és előzményei' – azt kifogásolja, hogy a munka ismertetésében nem említem a Das geistige Ungarn című
Bécsben kiadott életrajzi lexikont. Felveti a kérdést, ismerem-e egyáltalán az
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említett könyvet, illetve megvan-e a British Museumban. Nos, kíváncsiságát
rögtön kielégíthetem: a kézikönyv megvan a British Museumban, jelzete:
010605 dd. 4. A Krü- cken-Parlagi lexikon különben sem annyira ismeretlen,
mint Sulyok vélné Oslóban. Kétségtelen, hogy nem használják olyan mértékben,
mint a Szinnyeit, bár ötezer életrajzot tartalmaz. Mivel azonban ismeretterjesztő
kompiláció – hibáit maga Sulyok is említi – forrásértéke magyarul tudók számára kicsi. Ettől függetlenül Magyarországon is számontartják a szakbibliográfiák
és annak idején Gulyás Pál ismertette is a Magyar Könyvszemlében. Krücken,
igazi nevén Jásznigi Sándor felvidéki származású, s mint író és Jókai német fordítója is ismert. Élete nagyrészét német nyelvterületen töltötte, de Budapesten
halt meg 1926-ban. Joggal sejti tehát Sulyok, hogy „magyarszármazású”.
A fentiekből azonban nem következik, hogy a Magyar életrajzi lexikon
előzményei között kötelező lett volna a megemlítése. Teljességre nem törekedtem, s cikkem rövid tudománytörténeti áttekintését könnyen kiegészíthetném
még egy-két tucat címmel, továbbra is a teljesség igénye nélkül. Se szeri se száma a kisebb egységeket felölelő életrajzi lexikonoknak (pl. megyék, tudományágak) de említhetném pl. Kölesy Vince és Melzer Jakab kézikönyvét: Nemzeti
Plutárkos, vagy a Magyarországban és az ahhoz tartozó tartományokban élt
nevezetes férfiaknak életleírásaik c. négykötetes munkát, mely a magyaron kívül
németül is megjelent Pesten 1815-16-ban. Azonban úgy érzem, mindez nem
cáfolja tételemet, hogy a Magyar életrajzi lexikonnak csak előzményei vannak, s
hogy a most kiadott munka az első, általános jellegű életrajzi lexikon. Végül a
Sulyok által említett munkáról azt sem hallgathatom el, hogy az sem közvetlen
elődje a jelen kézikönyvnek, mivel csak a könyvnyomtatás feltalálása óta élt írókat, tudósokat és művészeket tartalmazza – tehát történeti anyag nincs benne –
erre már a címéből is következtethetett volna Sulyok, s így én is felvethetem a
költői kérdést: lapozgatta-e vajon a kézikönyvet, mielőtt levelét írta!

Berkeley, Kalif.

Czigány Lóránt

HŰSÉG AZ OSZTÁLYHOZ
Szabó Zoltán esszéje Veres Péterről (Új Látóhatár 1970/6. sz.) egyike a legjobb írásoknak, amelyet az Új Látóhatárban olvastam. Csodálom őt, hogy át
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tudta rágni magát a rendkívül termékeny Veres Péter könyvein és cikkein, becsülöm, amiért végig megőrizte tárgyilagosságát. Biztos kézzel ábrázolja az embert,
megérti és megérteti az írót, Péter azonban politikusnak is tartotta magát, ezt a
gyengéjét Zoltán nem aknázza ki teljesen, bár megcsutakolja asszimilálódását a
hatalomban, pontosabban, a hatalomhoz. Munkái megrostálását okosan az időre
hagyja, helyét a magyar irodalomtörténetben majd az utókor kijelöli.
Szolzsenyicin egyik hőse mondja valahol, ha egy országnak van egy nagy írója, akkor van egy másik kormánya is. Amit én Veres Péterben mindig hiányoltam, az a politikai érzék és biztonság volt. Nem volt politikus alkat, a politikában
idegenül naivan mozgott, alternatív megoldásokkal nem foglalkozott. Mivel nem
tudott „másik kormány” lenni, mondhatnám, nagy írónak sem tekinthető; de
nem bántom emlékét, vele nincs elszámolásom, a múlttal régen megbékéltem.
Változatlanul kísért azonban egy fogalom, amely Szabó Zoltán olvasása közben is mindig elém toppant, „hűség az osztályhoz, amelyből vétettünk”. A mozgalmi retorika szerint csak két osztályhoz illik hűnek lenni, a munkássághoz és a
parasztsághoz. A polgársághoz és a középosztályhoz nem ajánlatos, az arisztokráciához meg veszélyes. Az osztályához hű író és politikus valójában fogoly, szokások, gondolkodás, egy életforma rabja. Politikus esetében ez korlátoltságot és
elfogultságot szül, írónak megrekedést, távlattalanságot. A magyar politika rákfenéje az osztályhűség. Arisztokrata csak az arisztokráciát értékelte, középosztályi
a középosztályt, polgár a polgárságot; amikor a munkásokon és a parasztokon
volt a sor, a nemzetet Prokrusztesz-ágyba akarták gyömöszölni, szerintük felesleges részei amputálásával. A jó író csak félig áll a társadalomban, a másik felével
kintről figyeli, hogy mi megy végbe.
Író vagy politikus ne az osztályához legyen hű; arra törekedjék, hogy osztályát
beemelje a nemzetbe. Veres Péternek ez nem sikerült, mert osztályából nem
értette a nemzetet, a nemzetből meg nem mérhette fel osztályát, mert nem tudott nemzetben gondolkodni, tervezni, politizálni.
Nagyot változott, öregkorára a „rend és törvény” híve lett, szétesett osztályának misztikuma vagy romantikája azért fogva tartotta. A „magyarság” és a „nemzet”, mindig az ajkán volt, konfliktusait azonban nem tudta feloldani, s az a név,
ami fiatalon ráragadt, Péter bácsi, intézménnyé tette. A „nemzet írója” lett, akárcsak Jókai, Mikszáth, Herczeg Ferenc, ahelyett, hogy a magyar nép képviselője
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maradt volna, a másik kormány megtestesítője, mint Petőfi, Ady, Móricz Zsigmond.

New York

Kovács Imre

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Csiky Ágnes Mária (*1918) a háború vége óta él Nyugat-Németországban,
jelenleg Kölnben. Verseket, elbeszéléseket, színműveket és hangjátékokat ír.
1962-ben „Medvetánc” című művével megnyerte a müncheni Kammerspiele
drámapályázatát. A darabot 1963-ban mutatta be a nagynevű müncheni színház.
Eddig három verses, és két prózai kötete jelent meg.
*
Hennyey Gusztáv (*1888) szkv. vezérezredes, 1944 augusztusától októberéig
Magyarország külügyminisztere. Mint a Lakatos-kormány tagja, Horthy Miklós
kormányzó bizalma alapján részt vett azokban a megbeszélésekben és intézkedésekben, amelyeknek célja Magyarországnak a háborúból való kiválása volt. 1945
óta Nyugat-Németországban él, ahol főleg a magyar emigránsok szociális és
egyéb problémáinak megoldásán fáradozik. Jelenleg Münchenben lakik.
*
Illyés Elemér (*1914) a kolozsvári, római és heidelbergi egyetemen tanult. A
harmincas években részt vett az erdélyi falukutató munkákban, több irodalmi és
társadalomtudományi folyóirat munkatársa volt. 1943-ban hagyta el Magyarországot. A háború után hosszabb ideig élt Rio de Janeiróban és Heidelbergben.
Hat év óta Portugáliában, Estorilban lakik. Próza- és tanulmányíró. Behatóan
foglalkozik a határon túl élő, főleg az erdélyi magyarság problémáival.
*
Kabdebó Tamás (*1934) egyetemi tanulmányait Budapesten, Cardiffban és
Londonban végezte. Jelenleg, mint a londoni egyetem megbízottja, a georgetowni (Guyana, Dél-Amerika) egyetem könyvtárát vezeti. Verseket, novellákat,
tanulmányokat, kritikákat ír. Hét angol nyelvű könyvet írt, illetve szerkesztett.
*
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Szent-Iványi Sándor (*1902) unitárius lelkész, 1934 és 1939 között a kolozsvári unitárius teológia tanára, 1945 és 1947 között Budapesten a Magyar Unitárius Egyház püspöki vikáriusa, egyházi elnöke volt. A Polgári Demokrata Párt
egyik alapítója és 1945-47 között ügyvezető elnöke. Magyarországot 1947-ben
hagyta el. Azóta az Egyesült Államokban él.
*
Vajay Szabolcs (*1921) egyetemi tanulmányait Budapesten és Genfben végezte, 1943-ban hagyta el Magyarországot. A háború után Buenos Airesben telepedett le. Argentin állampolgár lett, majd állami megbízatással az UNESCO párizsi központjába került. Ma is a francia fővárosban él. Magyar őstörténettel,
geneológiával és heraldikával foglalkozik. Tudományos értekezésein kívül irodalmi esszéket, regényeket és elbeszéléseket is írt. Legújabb könyve 1969-ben
jelent meg német nyelven „Der Eintritt des ungarischen Stammesbundes in die
europaische Geschichte” címen.
HÍREK
Zilahy Lajos március 27-én lesz nyolcvan éves. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a neves regényírót és irodalomszervezőt, aki a harmincas
és negyvenes években írói munkásságán kívül társadalom átalakító eszméivel,
politikai reformterveivel és a haladó szellemi mozgalmak – köztük a népi írói
mozgalom – támogatásával tűnt ki. Zilahy Lajos 1947 óta él New Yorkban.
Emigrációja alatt több könyvet írt, magyarul és angolul. Az elmúlt két évtizedben főleg a Vajdaságban arattak sikert művei. 1969-ben hosszú szünet után Magyarországon is megjelenhettek újból munkái, mégpedig három regénye, amelyet
„A Dukayak” címen külön kötetben adtak ki. Zilahy Lajos évekkel ezelőtt az Új
Látóhatárban emlékezett vissza a népi írókhoz fűződő kapcsolatára és irodalompolitikai működésének néhány érdekes mozzanatára .
*
Ugyancsak szeretettel köszönti az Új Látóhatár szerkesztősége Mészöly Miklóst, aki január 9-én töltötte be ötvenedik évét. A Budapesten élő kitűnő író legújabb könyvével Figyelő című rovatunkban Peéry Rezső foglalkozik.
*
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1950 novemberében jelent meg a Látóhatár első – akkor még sokszorosított
formában készült – száma. Folyóiratunk tehát a múlt év novemberében töltötte
be huszadik évét. Ünneplést nem rendeztünk, az évforduló ugyanúgy telt el, mint
az év más napjai: munkában és gondban. Legfeljebb az töltött el minket némi
büszkeséggel, hogy az Új Látóhatár azok közé a kevés magyar folyóiratok közé
tartozik, amelyek több mint két évtizedes folyamatos megjelenésre tekinthetnek
vissza.
*
Megjelent finn nyelven Gombos Gyula tanulmánya a magyar gazdasági helyzetről. A tanulmányt – amelyet az Új Látóhatár 1969/ 4. számában közölt és
Szente Imre ültetett át finnre – a Helsinkiben működő Alea-Kirja Kiadó egy
sorozatában külön füzetben jelentette meg.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben Cs. Szabó László irodalmi esten mutatta
be „Római muzsika” című új könyvét. Az estet december 17-én rendezték. Közreműködött Szabó András, Szalay Tamás, Sárközi Mátyás és Siklós István.
*
Tábori Pál a stanfordi Hoover Institution meghívására 1971 őszén Amerikában készíti elő „The Writer and Society” című könyvét. Tábori új munkája a
száműzöttekkel foglalkozik és anyaga két kötet terjedelművé nőtt. Az első kötet
1971 szeptemberében jelenik meg „The Anatomy of Exile” címen Londonban a
George Harrap, New Yorkban a John Day és Lausanneban a Rencontre kiadónál. A második kötet címe „The Gift of the Exiles” és ugyancsak az említett
kiadóknál lát napvilágot 1972 tavaszán.
*
Major-Zala Lajos december 11-én Fribourgban a Centre des Étudiants nagytermében szerzői estet tartott. A műsort Ikvay László vezette be, majd MajorZala adott elő műveiből.
*
A nyugat-németországi Wehrwissenschaftliche Rundschau 1970/11. számában kezdte közölni Vörös János vezérezredes, volt vezérkari főnök naplóját, amelyet Gosztonyi Péter rendezett sajtó alá.
*
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Thinsz Géza munkatársunk „Árnyjáték” című verseskötete a karácsony előtti
napokon hagyta el a nyomdát. A kötet Thinsz újabb költeményeit és műfordításait tartalmazza. Megrendelhető a szerzőnél: Tantogatan 43. S-11742, Stockholm.
*
Megjelent a müncheni Magyar Intézet német nyelvű folyóirata, az UngarnJahrbuch 1970. évi száma. A két és félszáz oldalas kötet amelynek tanulmány- és
cikkírói között az Új Látóhatár több munkatársa is szerepel megrendelhető a
Müncheni Magyar Intézet címén (8 München 23, Clemensstr. 2). Ara 25 márka.
*
Forrai Eszternek november 1-én Tel-Avivban Itamar Keszt magyarországi
születésű izraeli költővel együtt közös szerzői estje volt. A „A költészet percei”
című műsorban közreműködött Rózsa Marika előadó-művésznő.
*
Április 1-én jelenik meg egy nyugat-német könyvkiadó gondozásában Háy
Gyula „Született 1900-ban” című önéletrajzi regénye, amelyből „Találkozások
Brechttel” címen előző számunkban egy fejezetet közöltünk. A németül írt
könyv pontosan tizenegy évvel azután jelenik meg, hogy Háy Gyula kiszabadult
a börtönből, ahová 1956-os szereplése miatt került.
*
Kerényi Magda érdekes kritikát írt a Zürichben megjelenő „Die Tat” című
napilapban Németh László ,,Gyász” című regényének német fordításáról. A
regény német címe „Maske der Trauer". A fordítás Henriette Schade és Géza
Engl munkája. Németh Lászlónak az elmúlt tíz évben Nyugat-Németországban
megjelent hat könyve alapján Hellenbart Gyula hosszabb tanulmányt írt „Németh László – egy konzervatív forradalmár” címen a Herder Korrespondenz
„Die Welt der Bücher” nevű irodalmi mellékletének 1970 karácsonyi számában.
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár 1970/5. számában Szilágyi Attila „Mégse” című versébe értelemzavaró sajtóhiba csúszott. A negyedik versszak első sorában „kereskedő”
helyett „kerekedő” olvasandó.
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Szabó Zoltán Veres Péterről szóló tanulmányának (1970/6. sz.) ez a mondata
„a nép az igazságnak vívmányosa s nem forrása” (492. lap, 14. sor) helyesen így
hangzik: „a nép az igazságnak várományosa s nem forrása.”
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1971.2
ÜNNEPI SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Albert Pál (*·1934) kritikus, műfordító, okleveles középiskolai tanár, a párizsi
Seuil Kiadó lektora. Tanulmányait a budapesti Pedagógiai Főiskolán és a párizsi
Sorbonne-on végezte. Magyarországot 1956 végén hagyta el.
*
Borbándi Gyula (*1919) közíró, kritikus, szerkesztő. A budapesti tudományegyetemen államtudományi doktori oklevelet szerzett, néhány évig a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium munkatársa volt. 1949 óta él külföldön. A Látóhatár és Új Látóhatár egyik alapítója, 1958-tól az Új Látóhatár felelős szerkesztője.
A népi írói mozgalom történetéről írt német könyve előreláthatóan az év végén
jelenik meg.
*
Gombos Gyula (*1913) esszéíró, szerkesztő, az Új Látóhatár főmunkatársa.
1941-44 a népi írók eszméit valló Magyar út című folyóirat szerkesztője. Magyarországot 1949-ben hagyta el. Jelenleg New Yorkban él. Könyvei: Álom az
országról (1943), Szűk esztendők (1960, angolul: The Lean Years, 1960), Szabó
Dezső (1966), Húsz év után (1970).
*
Hanák Tibor (*1929) filozófiai író. 1949 tavaszán az Arlberg Express hálókocsijának alvázában hagyta el az országot. Tanulmányait az innsbrucki egyetemen
végezte, filozófiai doktor, okl. középiskolai tanár. Válogatott tanulmányainak
gyűjteménye Ideológiák és korunk címen 1969-ben jelent meg. Lukács
Györgyről írt német nyelvű könyve kiadásra vár. Bécsben él.
*
Hellenbart Gyula (*1930) tanulmányíró, kritikus. Magyarul és németül ír.
Nyugatnémet folyóiratokban és napilapokban főleg magyar szerzőket és műveiket ismerteti. Jelenleg Lukács Györgyről ír doktori értekezést. Hamburgban él.
*
Kerényi Károly (*1897) klasszika filológus, vallástörténész, filozófiai és mitológiai író. A budapesti, pécsi baseli és zürichi egyetemen tanított. 1943-ban telepedett le Svájcban, jelenleg Asconában él. Magyarországon több nagyjelentőségű
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művet írt, negyed évszázad óta azonban németül jelennek meg munkái. Összegyűjtött műveiből – egy nyugatnémet könyvkiadó gondozásában – eddig három
kötet látott napvilágot.
*
Kerényi Magda (*·1914) kritikus, irodalomtörténész, középiskolai tanár. Kerényi Károly felesége. Néhány évvel ezelőtt egy Rilkéről szóló írásával spanyol
irodalmi díjat nyert
*
Keszei István (*·1934) költő, tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészeti
karán és a belgiumi Louvainban végezte. Magyarországot 1956 végén hagyta el.
Jelenleg Párizsban él, fizikai munkával keresi kenyerét.
*
Kovács Imre (*·1913) író, politikus, szerkesztő, a Nemzeti Parasztpárt egyik
alapítója és volt főtitkára. 1947 óta él külföldön, 1949 óta New Yorkban. Az Új
Látóhatár főmunkatársa. Főbb művei: Néma forradalom (1937), A parasztéletforma csődje (1938), Kivándorlás (1938), Kolontó (regény, 1939), Magyar feudalizmus, magyar parasztság (1945), Elsüllyedt világ (1945), lm Schatten der
Sowjets (1949), Ninety and Nine (regény, 1955).
*
Molnár József (*1918) közíró, kritikus, szerkesztő. A második világháború
alatt egy ideig a szocialista ifjúmunkás mozgalom Országos Ifjúsági Bizottságának (OIB) titkára, 1945 és 1947 között a Nemzeti Parasztpárt nagybudapesti
főtitkára és a politikai bizottság tagja volt. 1948 végén külföldre távozott, 1955től megszakítás nélkül Münchenben él. 1961-ben nyomdát alapított. A Látóhatár és az Új Látóhatár egyik alapítója, felelős kiadója. Áchim Andrásról írt könyve megjelenésre vár. Jelenleg Tótfalusi Kis Miklósról szóló nagyobb lélegzetű
munkán dolgozik, és Kner Imréről készít tanulmányt.
*
Monoszlóy Dezső (*1923) költő, prózaíró, műfordító. 1968-ig a szlovákiai
magyar irodalom ismert alkotója volt. A varsói paktum államainak 1968 augusztusi inváziója után hagyta el Csehszlovákiát, egy ideig Jugoszláviában élt, majd
1969-ben Bécsben telepedett le. Szlovákiában több kötet verse, számos regénye
és műfordítás-gyűjteménye jelent meg.
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*
Peéry Rezső (*1910) tanulmányíró, kritikus, középiskolai tanár, a soproni
Berzsenyi Dániel gimnázium volt igazgatója. Részt vett a szlovákiai magyar fiatalok „Sarló" mozgalmában. Hosszabb tanulmányt írt Babitsról és Móriczról.
„Peremmagyarok az idő sodrában" című munkája 1940-ben Pozsonyban jelent
meg. Karel Capek több művét lefordította magyarra. Magyarországot 1956-ban
hagyta el, jelenleg a nyugatnémetországi Reutlingenben könyvtáros és Stuttgartban lakik.
*
Sulyok Vince (*1932) költő, műfordító, kritikus. 1957 óta Oslóban él, az oslói
egyetemen magyar nyelvet és irodalmat ad elő. Több norvég költő alkotásait
ültette át magyarra. Verseskötetei: Rámdöntött világ (1958), Céltalan ég alatt
(1961), Karácsonyi csillag (Paszternák fordítások, Gömöri Györggyel együtt,
1965).
*
Cs. Szabó László (*1905) esszéíró, novellista, költő, hangjáték író. Magyarországot 1948-ban hagyta el, rövid ideig Olaszországban élt, majd Londonban
telepedett le. Az angol rádió munkatársa. Magyarországon megjelent fontosabb
művei: Doveri átkelés (1937), Magyar néző (1939), Fegyveres Európa (1940),
Három költő (1942), Haza és nagyvilág (1943), Márvány és babér (1947). Külföldi tartózkodása alatt eddig nyolc könyve jelent meg, legutóbb a Római muzsika (1970). Az olasz műveltséggel kapcsolatos szolgálataiért – elsősorban a Római
muzsika című könyvéért – az olasz köztársaság elnöke épp most tüntette ki a
köztársaság lovagkeresztjével, Cavaliere címmel.
Szabó Zoltán (*1912) író, kritikus, szerkesztő. A háború alatt a Magyar
Nemzet „Szellemi honvédelem" című rovatát szerkesztette. 1945-ben a „Hivatalos Közlöny" szerkesztője volt, majd a „Valóság" című folyóirat szerkesztője lett.
Később kulturális attaséként a párizsi magyar követségen működött. Állásáról
1949-ben lemondott és Londonban telepedett le. Ő szerkesztette a külföldi Magyar Könyves Céh könyvsorozatát és a Kilenc költő című versantológiát. Főbb
művei: A tardi helyzet (1936), Cifra nyomorúság (1938), Két pogány közt
(1939), Összeomlás (1940), Szerelmes földrajz (1942).
*
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Szente Imre (*1922) kritikus, műfordító, középiskolai tanár. 1956 végén
hagyta el Magyarországot. Három évet élt Ausztriában, hetet Svédországban,
1967-ben Finnországba költözött, ahol jelenleg Jyvaskylaben az egyetemen
magyar nyelvet és irodalmat tanít.
*
Veress Dániel (*1929) esszéíró, kritikus, dráma- és prózaíró. Értelmiségi székely családból származik. Üke, dálnoki Veress Gerzson egy dokumentáris értékű
kuruckori krónika szerzője. Középiskoláit, több éves külföldi csatangolástól megszakítva, szülővárosában a Székely Mikó kollégium fiúfőgimnáziumában fejezte
be. Tanulmányait – filozófia-lélektan-esztétika, majd magyar nyelv és irodalom
szakos hallgatóként – a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen folytatta. Első
írásai a Szabédi László által szerkesztett Népi Egység e. napilapban jelentek meg.
(1947). Irodalomkritikusként professzora, az Utunk akkori főszerkesztője indította el pályájára. (1950). Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház
irodalmi titkára. (Dramaturgiájának vezetője.) A romániai magyar folyóiratok,
hetiés napilapok állandó munkatársa. Fő érdeklődési területei: a jelenkori romániai magyar irodalom, a kortársi nyugati irodalom, az erdélyi XVI-XVII. század,
az irodalomelmélet és kritikatörténet kérdései. Két színművét mutatták be, a
zágoni Mikes Kelemen életéről szóló Négy telet és a Báthory Zsigmondról szóló
Véres Farsangot. Jelenleg ifjabb Wesselényi Miklósról szóló drámáján dolgozik.
Megjelenés előtt áll gyűjteményes tanulmánykötete (Kortárs nagyvilág) és Mikesről szóló kismonográfiája. Az elmúlt húsz évben több száz tanulmánya, esszéje, vitacikke jelent meg.
*
Zsigmond Endre (*1929) kritikus, újságíró, az Új Látóhatár főmunkatársa.
1948-ban Ausztráliában telepedett le; a Sydney-ben megjelenő „Független Magyarország" irodalmi munkatársa volt. Karcolataiból „Jegenyék" címen jelent meg
válogatás. Öt év óta Münchenben él.
Képmellékletünk Németh Lászlót a Két Bolyai vásárhelyi előadásának műsorfüzetével ábrázolja. A felvételt Marx József készítette Marosvásárhelyen 1970.
február 21-én.
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1971.3
LEVÉL
KASSA BOMBÁZÁSA ÉS A SZLOVÁKOK
A német külügyminisztérium politikai levéltárában, kutatómunkám során,
egy felettébb érdekes „szigorúan titkos” feljegyzés került a kezembe. A második
világháború idején a német biztonsági szolgálat (Sicherheitsdienst) rendszeresen
lehallgatta a neki érdekesnek látszó külföldi telefonbeszélgetéseket. Magyarországgal sem tett kivételt. Az elém került feljegyzés egy 1941 január 15-i lehallgatásról ad számot. A beszélgető felek szlovákok voltak: Androvics alezredes, a
Szlovák Köztársaság budapesti katonai attaséja és Tatarko vezérkari alezredes, a
pozsonyi Honvédelmi Minisztérium beosztottja. Közöttük – a Sicherheitsdienst
feljegyzése szerint – az alábbi beszélgetés zajlott le:
Tatarko: Üdvözöllek. Holnap itt kell, hogy légy.
Androvics: Nehezen fog menni, mert holnap ebédre a japánokhoz vagyok hivatalos.
T.: Hagyd az ördögbe a dolgot. Most fontosabbról van szó!
A.: Ez esetben kénytelen leszek az ebédet lemondani.
T.: Három fontos megbeszélni valóm van. Először is: amit jelentettél, az kitűnő. Írásodat már el is égettem. Most ideje lesz a részleteket megbeszélni. Nagyon érdekes a dolog! Jurech is megkapta ezzel kapcsolatban utasításait
(Weisungen). Másodszor: személyes ügy. Mi van a kassai szőnyegemmel? Már
rég el kellett volna küldened.
A.: Ez ügyben már beszéltem Kassával és várom a szőnyegek megérkezését,
amelyeket majd átcsomagolok és továbbítom hozzád.
T.: Ami a harmadik dolgot illeti, az Budapestről való mielőbbi, ha akarod,
végleges elutazásod ügye. Mindkettőnknek Berlinbe kell utaznunk, ahol német
barátainkkal egy nagy megbeszélést tartunk. Úgy kell időnket beosztani, hogy ne
sokat időzzünk szállodában.
A.: Megértettem.
T.: Akkor a viszontlátásra holnap reggel nyolc órakor.
Eddig a német SD feljegyzése (megtalálható: Auswűrtiges Amt PA, Inland II
g. Berichte und Meldungen zur Lage in und über Ungarn 1941). Most jön a
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történész feladata: kik voltak valójában e látszólag lényegtelen telefonbeszélgetés
szereplői és mit takarhatott párbeszédük? Androvics alezredes, mint szlovák katonai attasé (és feltehetően hírszerző) működött Budapesten. Stefan Tatarko vk.
alezredes a kérdéses időpontban a pozsonyi Honvédelmi Minisztérium Vezérkarában a kémelhárító osztálynak volt egyik vezető beosztottja. Kassát igen jól ismerhette, a háború előtt hosszabb ideig szolgált a városban. Mielőtt Pozsonyba
került, Berlinben működött mint katonai és légügyi attasé. A telefonbeszélgetés
során említett „Jurech” azonos Stefan Jurech vezérkari ezredessel, a szlovák Honvédelmi Minisztérium egyik osztályvezetőjével, akit 1942 őszén tábornokká léptettek elő, majd Catlos honvédelmi miniszter helyetteseként a szlovák légierő
parancsnoka lett.
Adva van tehát a köztudomásúan magyarellenes szlovák hírszerzés, a szlovák
kém-és diverziós osztály és bizonyos tekintetben a szlovák légierő, amely – épp a
közismert iglói eset miatt – különösen revans-beállítottságú a magyarokkal
szemben. A két szlovák tiszt beszélgetése során „kassai szőnyegről”, sőt „szőnyegekről” tesz említést. Mindezt olyan „üggyel” kapcsolatban, amely „kitűnő”,
„nagyon érdekes” és amelynek részleteit nemcsak Pozsonyban, hanem Berlinben
is „ideje megbeszélni”. Ezen felül Androvics jelentése olyannyira fontosnak és
titkosnak látszott, hogy felettesei Budapestről való azonnali és végleges elutazását
javasolják. Lehet, hogy Budapesten született meg a kassai bombázás gondolata?
Lehet, hogy ennek eredetileg semmi köze nem volt a német-szovjet háborúhoz?
Hisz a gépek, amelyek 1941 június 26-án Kassát megtámadták felségjel nélküliek
voltak. Ha már – ami nem teljesen bizonyítható – orosz gyártmányú bombát
dobtak, miért nem festették gépeik szárnyára és törzsére a vörös csillagot?! Ez
egyértelműen „bizonyíthatta” volna szovjet voltukat!
Ha a németek keze lett volna a dologban, ők bizonyára pontosabban és gondosabban szervezték volna meg a kassai bombatámadást. Gondoljunk csak az
1939 őszi gleiwitzi akciójukra, vagy a „Brandenburg” féle „rendszeres” diverziós
tevékenységükre. S azután a német hadvezetésnek – az adott esetben – nem is
lett volna szüksége semmiféle „szovjet provokációra”: az akkori Magyarország
vezetői Hitler egyetlen szavára is késznek mutatkoztak volna a szovjet elleni háborúban részt venni. Az 1945 után nyilvánosságra került magyar és német diplomáciai okmányokból ez egyértelműen kivehető.
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Valószínű – és az SD feljegyzése is erre utal –, hogy a szlovákok magyarellenes tervüket bizonyos velük szimpatizáló német körökkel megbeszélték, sőt jóvá
is hagyatták. Valószínűtlen viszont, hogy ők a kassai bombázást a célból hajtották volna végre, hogy ezzel Magyarországnak ürügyet szolgáltassanak a szovjet
elleni háborúba való belépéshez. Ez szöges ellentétben állt a szlovák politikával,
amelynek érdeke épp azt követelte, hogy Magyarország ne lépjen be a szovjet
elleni háborúba és így hátrányba kerüljön Hitlernél. Tiso ugyanis a magyar Felvidék rovására Nagy-Szlovákia kialakítására törekedett. A szlovákok egyébként is
csak 1941 június 19-én értesültek a küszöbönálló szovjetellenes háborúról és az
elsők között voltak, akik június 23-án hivatalosan is megüzenték a háborút
Moszkvának.
Összefoglalva: az a nézetem, hogy a kassai bombázást a szlovákok már januárban előkészítették és csak alkalmas időre vártak, hogy azt végrehajtsák. A szovjet elleni háború során kialakult új kelet-európai helyzet erre június 22. után kitűnő alkalmat nyújtott.

Bern

Gosztonyi Péter

HIBAIGAZÍTÁS
Németh László hetvenedik születésnapjára kiadott ünnepi számba, cikkem,
„Pirckheimer és a humanizmus” ajánlásából a kéziratomon kimaradt egy szó,
amelyet az értelem kedvéért be kell iktatni. Az ajánlás helyesen így hangzik:
„Németh Lászlónak ajánlom, régi barátsággal azt is, ami e sorok mögött van:
humanista filozófiámat.” Ennek a filozófiának szentelődik a müncheni List
Verlagnál, ez év őszére megjelenő zsebkönyvem is: „Der höhere Standpunkt”.
Azt is Németh Lászlónak óhajtom ajánlani.

Ascona, 1971. 5. 15.

Kerényi Károly

HÍREK
Június 4.-én hosszas betegség után 86 éves korában meghalt Lukács György
filozófus és esztéta, aki a jelenkori marxista bölcselet, esztétika és politika legjelentősebb alakjai közé tartozott. A jeles tudósra és gondolkodóra legközelebbi
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számunkban Hanák Tibor emlékezik, részletesen elemezve Lukács újabb műveit
és a róla az elmúlt években megjelent fontosabb munkákat.
*
Március 9-én 63 éves korában meghalt Jankovich Ferenc költő és elbeszélő,
május 11-én pedig eltávozott az élők sorából Erdei Ferenc, a Tudományos Akadémia főtitkára, a hajdani népi írói mozgalom és a háború utáni politikai élet
ismert alakja. Erdei Ferenc múlt évben töltötte be hatvanadik évét.
*
Augusztus 7-én ünnepli hatvanadik születésnapját Bibó István, a magyar politikai gondolkodás kimagasló alakja, aki jelenleg a Magyar Statisztikai Hivatal
könyvtárosa. Püski Sándor, a hajdani Magyar Élet Könyvkiadó tulajdonosa, a
népi írók műveinek kiadója február 4-én volt hatvan éves. Az Új Látóhatár szerkesztősége köszönti ebből az alkalomból a Budapesten élő Bibó Istvánt és a tavaly Amerikába költözött Püski Sándort.
*
Június 7-én lett volna hetvenöt éves Nagy Imre, az 1956-os forradalmi kormány elnöke. Politikája és a népfelkelésben játszott szerepe miatt 1958 júniusában kivégezték.
*
A svájci Sionban április 12 és 18 között közös, ökuménikus értekezletet tartott a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia Szabadegyeteme. Az egyhetes tanulmányi héten Békés
Gellért, Hanák Tibor, Teichman Jakab, Cs. Szabó László, Gánóczy Sándor,
Cseri Gyula, Balla Bálint, Tóth János, Morel Gyula és Bárczay Gyula adott elő.
Az irodalmi esten Pilinszky János és Rónay György olvasott fel verseiből. A bevezetőt Cs. Szabó László mondta. A szervezési és rendezési munkát a két szervezet részéről Kalniczky György és Szépfalusi István irányította. A konferencián
több mint kétszázan vettek részt. Az Új Látóhatár szerkesztőségét Borbándi
Gyula, Molnár József és Zsigmond Endre képviselte.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör kiadásában megjelent András Sándor „Rohanó oázis” című verseskötete, amely 106 oldalon a szerző három versciklusát tar-
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talmazza. Megrendelhető a Szepsi Csombor Kör címén: 7 St. James Mansions,
West End Lane, London, N. W. 6.
*
Határ Győző Hajszálhíd című gyűjteményes kötetének megjelenése alkalmából a londoni Szepsi Csombor Kör május 11-én szerzői estet rendezett, amelyen
Határ Győző verseiből adott elő. Az Aurora kiadásban megjelent verseskötet pár
hónap alatt az utolsó példányig elkelt.
*
Szenessy Márió, a nagybecskereki születésű, néhány éve Nyugat-Berlinben
élő és német nyelven alkotó regényíró és novellista nyerte Karlsruhe város idei
Hermann Hesse Irodalmi Díját. A tízezer márkával dotált díjat július 1-én adják
át Karlsruhe városházának dísztermében.
*
Április 24-én megalakult Kölnben a „Németországi Magyar írók Munkaközössége”. Az egyesület feladata a Német Szövetségi Köztársaságban élő, alkotó
vagy ott publikáló magyar írók érdekeinek képviselete, a magyar irodalom szolgálata, a magyar-német kulturális és irodalmi kapcsolatok ápolása a teljes művészi, lelkiismereti és vélemény-nyilvánítási szabadság alapján.
Az alakuló közgyűlés díszelnöknek Kerényi Károly professzort, elnöknek
Peéry Rezső írót, titkárnak Újlaki Sári műfordítót, pénztárosnak Kocsis Gábort
választotta meg.
Az alakuló közgyűlés után a részt vevő írók irodalmi estet tartottak a Kölni
Magyar Házban összegyűlt közönségnek.
A közgyűlés előestéjén a „Kölner Klub für Auslander und Deutsche” meghívására Csiky Ágnes Mária „ Aspekte der ungarischen Literatur”, Perneczky Géza
pedig „Modeme Kunst im heutigen Ungarn” címen tartott előadást. Az estet
Újlaki Sári rendezte.
*
Sir Nikolaus Pevsner, John Fleming és Hugh Honour szerkesztésében a
darmstadti Wissenschaftliche Buchgesellschaft gondozásában megjelent, „Lexikon der Weltarchitektur” címen, a világ építészetének lexikális feldolgozása. A
bő magyar vonatkozású anyag Bogyay Tamás munkatársunk tollából származik.
*
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A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Németországi Szövetségének jubileumi X. Főiskolai Heté-t 1971 szeptember 6-12.-ig a németországi BadMarienbergben (Westerland) rendezik. A Főiskolai Hét témája: „Magyarok és
németek”.
A felkért előadók részben külföldön, részben Magyarországon élő szakemberek. Az előadók és a tervezett irodalmi est résztvevői között az Új Látóhatár több
munkatársa szerepel.
*
Hanák Tibor a „Zeitschrift für philosophische Forschung” c. bölcseleti folyóiratban beható elemzésben foglalkozott Lukács György „Történelem és osztálytudat” c. munkájával, annak új német nyelvű kiadása alkalmából.
*
Munkatársunk, Albert Pál a következő nyilatkozata közzétételére kérte az Új
Látóhatárt:
Sipos Gyula (Abert Pál), aki mindmáig érdeklődéssel, sőt rokonszenvvel kísérte a párizsi Magyar Műhely feltámasztására tett kísérleteket, köszöni a lap
szerkesztőinek köszöntét. Szükségesnek érzi azonban megjegyezni, hogy ennek
a köszönetnek sem tartalmát, sem szándékát nem érti, mert a Magyar Műhely
napokban megjelent 38. különszáma élén álló szöveggel ellentétben, anyagának
válogatását nem ő végezte, s a lap szerkesztői gárdájához sem tartozik. Eljárásukat így csak gyermeteg önkényességnek, túlkapásnak minősítheti, amely az újjászülető kiadvány erkölcsi hitelét aligha öregbíti. S a köszönetet újfent köszönve
köszönné azt is, hogy a szerzői név gyarló titkát fölfedték az eljövendő álnévszótár szerkesztőinek és az illetékes hatóságoknak.
*
Nyéki Lajos május 21-én megvédte doktori értekezését a Sorbonne Fonetikai
Intézetben. A disszertáció címe: Structures rythmiques quantitatives et
Communication (Problématique générale appliquée a la langue hongroise). A
740 oldal terjedelmű munkát a vizsgabizottság a legmagasabb jeggyel tüntette ki.
*
Szász Béla dokumentumfilmet készített Klaus-Ferdinand Siegfrieddel együtt
Gonzales spanyol tábornokról. Gonzales „A Paraszt” (El Campesino) néven
legendás hírt szerzett a spanyol polgárháborúban mint a köztársasági csapatok
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neves tábornoka. A német televízió első műsora május 6.-án sugározta a dokumentumfilmet.
*
Háy Gyula az osztrák „Gesellschaft für Literatur” meghívására május 12.-én a
bécsi Pálffy Palotában a közelmúltban megjelent önéletírásából mutatott be részleteket.
*
Horváth Attila munkatársunk „Lángoló Forrás” (Fontain Aflame) című angol
nyelvű politikai regénye megjelent a new-yorki Vantage Press gondozásában.
*
Tolnay Károly professzor, a neves művészettörténész, a firenzei Casa
Buonarotti igazgatója február n-én Münchenben előadást tartott „A Michelangelo-kutatás néhány új lelete és eredménye” címen. A Tolnay Károly vezetésével
működő Casa Buonarotti a Michelangelo-kutatás központja.
*
A Rómában élő Triznya Mátyás festőművész és Horváth János szobrászművész közös kiállítást rendezett a római Il Cavaletto termeiben. Triznya akvarelleket, Horváth terracotta szobrokat mutatott be. Saáry Éva festőművésznő több
olasz városban – Milánóban, Velencében, Maceratában, Fabrianóban –, valamint
a svájci Montreuxban állította ki új műveit. Saáry Éva Luganóban él.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Hendi Péter (*1943) a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen jogi
doktorátust szerzett. Néhány elbeszélését a Budapesten kiadott „Látóhatár” és a
„Budapest” című folyóirat közölte. A Hunnia filmgyár részére három játékfilm
forgatókönyvét írta, de film egyikből sem lett. 1969 nyarán elhagyta Magyarországot, ez év januárjától Göteborgban él és az ottani egyetem hallgatója.
*
Rónay György (*1913) költő, elbeszélő, esszé-és tanulmányíró, kritikus, a Vigília című budapesti folyóirat szerkesztője. „Rilke sírja” című verse a sioni
ökoménikus konferencián, a költő Sion közelében lévő raroni sírja meglátogatása
után készült. A szerző engedélyével közöljük.
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HIBAIGAZÍTÁS
Mikes Margit „Befejezés” című versének harmadik szakasza második sorába
értelemzavaró sajtóhiba csúszott: „kezdetben” helyett „kezedben” olvasandó. Az
utolsó sorban „gyötrelmem” helyett tévedésből „gyötrelem” áll.
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. A mai erdélyi irodalom legjelentősebb alkotása. Csupán néhány példány áll rendelkezésünkre, ezért a megrendelés
beérkezésének sorrendjében szállítjuk. Ára 15,-DM + portó
MEGJELENT:
Sándor András: Rohanó oázis (versek) 112 lap. Ára 16,-DM Szepsi Csombor
Kör kiadása
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1971.4
KASSÁK HÁZ STÚDIÓ
Nyolcadszor került idén megrendezésre Nancyban a Festival Mondial du
Theatre, az egyetemi színjátszó-csoportok találkozójából fiatalok világméretű
szemléjévé nőtt, fesztivál, amely jelenleg, a Théátre des Nations hanyatlásával
Franciaország legjelentősebb ilyen jellegű eseménye. Igaz, rendezői kezdettől
fogva hangoztatták: figyelmük nem a „hivatásos” színjátszásra, hanem – a szó
esztétikai vagy politikai értelmében – a „szakadárokra” a „marginális” csoportokra, az ún. „underground”-irányzatokra fordul, mégis innen e lotharingiai városból
indult el az európai hírnév és hatás felé megannyi mai példakép, mint csak a
legismertebbeket említve – az amerikai Bread and Puppet Theatre és az Open
Theatre vagy a lengyel Jerzy Grotowskí boroszlói „kísérleti laboratóriuma”.
Nancy-ban nincs zsűri, nincs díjkiosztó záró est; a találkozó célja mindig csak
az volt, hogy „propozíciókat” tegyen: az eleven jelennek, olykor a jövőnek. Hírneve, tekintélye ezért is nőtt évről évre, nagy érdeklődést kiváltva a szakma köreiben, sőt meghódítva az ügynek a város inkább konzervatív ízlésű közönségét is.
Erről a sikerről vallanak egyébként az idei számadatok is. Ezúttal ugyanis
Nancyba húsz országból huszonhat fiatal társulat látogatott el; másfél héten át
tucatnyi színhelyen – kőszínházban, kultúrházban, tornateremben, pincében, de
még cirkuszi sátorban is – kora délutántól hajnalig peregtek az előadások, s a
napi öt-hat műsort átlagban háromezer néző tekintette meg.
A megannyi társulatról persze nincs módunk külön-külön beszámolni. Így
most csak annyit jegyeznék meg: a 8. Színházi Világfesztivál valóságos panorámáját kínálta napjaink legelterjedtebb irányzatának; az irodalmias szövegről
lemondó, kizárólag sajátos színi hatásokkal élő és nem egyszer politikai célzattal
kontestáló vagy szatirikus stílusnak, melynek inspirálói között egyaránt ott van
Artaud „kíméletlen színháza”, Grotowski gesztus-nyelvtana, a Living Theatre
agitatív módszere, a Hair-típusú, pop-zenés tömegünnep meg az utcaszínház
harsánysága, vaskos humora. Így láthattunk, válogatva a színképből, társadalmi
célzatú, de stilizált életképet a spanyoloktól, tornagyakorlatos politikai bírálatot
a venezuelaiaktól, agresszív pop-fesztivált az angoloktól, elkötelezett, de derűs
„musical”-t a braziloktól, cserkész-naivságú meztelen tanmesét egy hollywoodi
1
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társulattól, utcaszínházat a japánoktól, cirkusz-paródiát egy másik brazil együttestől, föltámasztott szürrealizmust az argentínoktól és a lengyelektől.
A további részletezés helyett azonban szóljunk a fesztiválon részt vett magyarokról, a Kassák Ház Stúdió fiataljairól, hiszen olyan ritka az alkalom, hogy
a magyar színjátszás képviselői elvetődnek külföldre; a párizsi Théatre des
Natíons-ban is például, idestova már két évtizede, csak távolmaradásunkkal
tüntetünk. De szóljunk róluk azért is, mert ez a honban talán kevésbé ismert
vagy propagált csoport megérdemli az ismertetést, mert Nancyban derült ki –
lehetőségeihez képest állja a versenyt nyugati vagy keleti társaival.
S állják a versenyt ezek a fiatalok, akik alig éve-másfél éve csoportosultak
tapasztaltabb vezetőjük, rendezőjük, dramaturgjuk és színésztársuk, az
Universitas-együttesből kivált Halász Péter köré, úgy, hogy szinte kamaszfővel
igazi amatőrként, már-már a semmiből csinálnak színházat: „szegény színházat”, mint a kifejezés meghonosítója, a fogalom legtökéletesebb megvalósítója,
Jerzy Grotowski, akinek munkájával egy boroszlói látogatásuk során ismerkedtek meg. Halászék is bárhol játszhatnak, elég nekik egy diákmenza köves padlójú terme, mint Nancyban, ahol a változó alapú játékteret körbe ülhetik a nézők. Világítási hatásokra nem törnek, beérik két erősfényű állólámpával; díszletre nincs szükségük, csak az egyik darabjukban erősítenek föl a mennyezetről
lógó halászhálóra ócska zsák-fürtöket; a mezítlábas színészeknek jelmeze a
munkaruha: farmernadrág és trikó vagy néhány nazarénus rongy, kimustrálttépett fehér ing és alsó; a kellékek pedig beleférnek egy nagyobb bőröndbe:
néhány deszka és léc, egy kalapács, egy fűrész, egy labda, egy metronóm, egy
furulya, egy játéktrombita, egy-két fa- és fémdarab kopácsolni, ritmust verni
meg egy kis gong, melyből egy törlőgumival sejtelmes hangkísérletet lehet kihozni.
Ennek a „szegénységnek” persze tudatosan vállalt dramaturgiai és stilisztikai
következményei is vannak: a jelzésszerű céltudatosság, az érzelmi intenzitás, a
meggyőző expresszivitás. Ez a stílus jellemzi időrendben első darabjukat, a
Testvérballadát. Halász Péter népies-régies hangvételű, ritmikus prózában írt
játéka középkori mesét dolgoz fel a paraszti nyomorról, az ínség görcsében
elaljasodó idősebb testvérről meg a harapás kenyérért megvakított ábrándozó
öccséről, a földműves nép városi exodusáról, a látást visszaadó csodaforrásról, a
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meggyógyított királylányról, – de korokon át is szól a nép és urai viszonyáról, a
sorsokat eláruló királyi zsoldosokról. Nem idegen ettől a tömörítő-jelképes
stílustól legújabb darabjuk, a költőnek is ígéretes Bálint István műve, a Labirintus, ez a mai szemmel és érzéssel megírt variáció a Minotaurusz, Ariadné és
Thézeusz mitológiai témájára. Mit jelent labirintusban élni, újabb és újabb
áldozatokkal táplált szörnyként és labdázgató, gyermeki testvér-szeretőként, ha
az útvesztő megtervezője és ura még rést is vágatott a külvilágra, hogy a szenvedés csak sóvárabb legyen? Mi a lélek labirintusa, a bűntudat, a titkok és vágyak
útvesztője? Mi az emberi sors labirintusa, hol a labdával, késsel játszó serdülők
döbbenten veszik észre, hogy egyszeriben férfit férfiért eláruló nő és fegyvert
ragadó felnőtt lett belőlük? Ilyeneket kérdez Bálint tömören többértelmű szövege, amely Musset Lorenzaccio-jának keserű talányával zárul: Minotaurusz, a
szörny halott, de bizonyára lesz még új Minotaurusz, talán Thézeusz maga,
hiába volt a badar hőstett, hiszen már épül az új labirintus...
A két komor hangvételű drámán kívül egy harmadik, diákosan fanyar és groteszk játék, afféle „kollektív alkotás” is szerepelt a Kassák Ház Stúdió műsorán: a
Mindenki csak ül meg áll. Bemelegítéssel, irónikus „bemosakodással” kezdődik
itt az előadás, majd egymásba öltve peregnek a jelenetek, melyeknek magja legtöbbször az egyén illetve a közönyös, együttesen önző, ellenséges csoport konfliktusa. Kézifűrésszel célzó, metronómmal ropogtató kivégző elé vonulnak föl az
áldozatok, majd holtukban rózsaszálat szagolgatnak, míg gyanút nem fognak,
hogy valami bűzlik a világban, talán éppen egyik társuk. Öngyilkos veti le magát
a pesti bérház ablakából, készségesen állnak félre a járókelők. Szerelmesek egyesülnek flegmán számolva fennhangon vagy keservesen kúszva a padlón. Két régi
osztálytárs lelkes találkozása verekedéssé, gyilkossággá fajul; a képmutató temetési menet elveszti a holttestet. Türelmetlen villamosvezető hajt rá a sínre esett
részegre, de ezen senki nem háborodik fel, mindenki csak ül meg áll, senki nem
csinál semmit... A közösség csak akkor avatkozik be, tanáccsal, fenyegetéssel,
veséző vallatással, amikor egyikük, egy szomorú „magángörbe” nem akar „egyenes és vidám” lenni. Deszkából ácsolnak hát gerincmerevítő emelvényt köré,
rúzzsal festenek bamba vigyort arcára, s már kezdődhet is a szobor-leleplezés: az
ujjával új útra, új jövőbe mutató hős szobráé...
Elfogultság nélkül: Halászék mindhárom bemutat6járól csak elismeréssel
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szólhatunk. Dicsérnénk fegyelmüket, összeforrottságukat, becsületes következetes munkájukat. Sorolnánk a Testvérballada kiemelkedő pillanatait: a paraszti
népség rettegő gomolygását, összebúvását, a városi kézművesnegyed kalapáló
k6rusát, a csodaforrás koldus-jajos, búcsúénekes hangulatát vagy az utolsó, fenyegető jelenetet, mikor a pandúrrá lett testvér, zsoldosai élén, a terem négy
sarkában szótlanul üldözi öccsét; méltatnánk a Labirintus körkörös mozgását,
álomszerű
atmoszféráját,
egyénítettebb
szereplőit,
szánandó-szörny
Minotauruszát, gyermekien talányos Ariadnéjét, kamasz-hős Thézeuszát; s az
érettség jelének vélnők a Mindenki csak ül meg áll arányérzékét, mely kifuttatása, lejáratása előtt megállít, ügyes „áttűnéssel” új szkecsbe vezet át minden humoros-groteszk jelenetet. De biztatónak érezzük az önálló stílus követelődző igényét is. Halászékra kezdetben nyilván erősen hatott Grotowski – bár manapság
ezért a hatásért a náluk tapasztaltabbaknak sem kellene szégyenkezniök. Ám
megnyugtató, hogy szolgai másolás, neofita túlzás nélkül emésztették meg ezt a
hatást, hogy a Boroszlóban tanult fogások (hangmodulációval fedett, körülfont
szóismétlések, meaculpázó Akropoliszmenetek, keresztényien szenvedő,
mizerábilista beállások, stb.) közvetlen átvételként inkább csak az időben első
darabot, a Testvérballadát jellemzik; míg a Mindenki csak ül meg állnak semmi
köze nincs Grotowskihoz; a Labirintus pedig, saját környezetükre, saját ifjontibb
színészi adottságaikra építve s ki tudja: talán iskoladrámáink meg a Magyar
Elektra felé visszanyúlva határozott lépés az egyéni jelleg kialakítására.
Nancy különben föl is figyelt erre a megfontolt, becsületes hangra; s a közönség meg sem várva a sajtó egy-egy elismerő szavát (az erőszak láncolatának meggyőző illusztrálását, a visszafojtott erőt dicsérte például a Combat cikkírója; Bartókra és Jancsó filmjeire célzott a Nouvelles littéraires kritikusa), szép számmal
tódult az előadásokra. A Kassák Ház Stúdió hazai árfolyamát nehéz pontosan
ismerni innen, a távolból; a franciaországi tanú csak annyit mondhat, hogy ez a
kevéssé „hivatalos”, ez az „amatőr” csoport színházi kultúránknak olyan elismeréseket szerzett, melyeket a náluk ismertebbek és nevesebbek is vállalnának. A
honnak szóló további tanulságok levonását meghagyjuk annak a lelkes cikkírónak, aki a magyar színjátszás struktúrájáról, gondjairól és lehetőségeiről a helyszínen nyilván többet tudhat nálunk: Eörsi Istvánnak, aki a Labirintusr61 szóló
beszámolóját így fejezte be az Élet és Irodalomban: „A szívesen vállalt korláto62

zottságon belül az együttes olyan kiemelkedő produkci6t nyújt, hogy már-már
hajlunk a reményre: színházi életünk megújulásához a hivatalos labirintuson
kívülről is jön majd ösztönzés”.

Albert Pál
HÍREK
Borsos Miklós, a ma élő legnagyobb magyar szobrász augusztus 13-án töltötte be 65-ik életévét. 1906-ban született székely családban. Édesapja mellett ötvös
mesterséget tanult. Később festőnek készült. A húszas években Olaszországban
tett vándorútjának hatása alatt fordult a szobrászat felé. Művészete Magyarország határain kívül is elismerést talált: 1959-ben Carrara-díjat kapott. Több
nyugati folyóirat méltatta már eddig is művészetét. Könyvillusztrációi (Illyés
Gyula: Drámák, Babits Mihály: Erato) az új magyar könyvművészet remekei.
Nemrég jelent meg rajzaival illusztrált életrajza „Visszanéztem félutamból” címmel. A könyvet következő számunkban ismertetjük. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a Mestert 65-ik születésnapja alkalmából.
*
Devecseri Gábor költő, műfordító, tanulmányíró és klasszikafilológus július
31-én 54 éves korában, hosszabb betegség után Budapesten elhunyt. Gazdag
műfordítói életművéből kiemelkedik a két nagy homéroszi éposz, az Odüsszeia
(1947) és az Iliász (1952) remekbe készült fordítása.
*
Ugyancsak az idén augusztusban töltötte be 75-ik életévét Lengyel József.
Írói pályafutását Kassák körében kezdte az első világháború idején. Megjárta a
szovjet börtönöket és internálótáborokat. A második világháború után kiszabadult, de száműzték Szibériába és csak 1955-ben engedték haza Magyarországra.
Az elmúlt 15 évben közzétett írásaiban őszinte bírálatát adta a sztálini terrornak.
*
Július 21-én ünnepelte hetvenedik születésnapját Majtényi Mihály regény-és
novellaíró, a vajdasági magyar irodalmi élet neves alakja.
*
Az Aurora Könyvek sorozatában megjelent Major-Zala Lajos imaverseinek
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„Imátlan ima” című gyűjteménye. E versekből néhányat előző számunkban mutattunk be. Megrendelhető a kiadóhivatalban vagy a szerzőnél: 17, Pérolles, CH1701, Fribourg, Schweiz.
*
„K a négyzeten egyenlő tizenhárommal” címen jelent meg Makkai Adám második verseskötete. A borítólapot Kner Albert tervezte. A 112 oldalas kötet az
„Amerikai Magyar Írók” kiadásában jelent meg. Ára kötve 5 dollár. Megrendelhető a szerző címén: 5701 N. Sheridan Rd. Apt. 30-A, Chicago, 111. 60626.
*
A Monterey és Környéke MagyarAmerikai Klub június 6-án tartott estéjének témája Gombos Gyula „Húsz év után” című könyve volt.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör június 22-i összejövetelén András Sándor
„Rohanó oázis” című Új verseskötetét mutatta be, a Washingtonban élő szerző
részvételével. Az est műsorát Szabó Zoltán vezette be.
*
Dénes Tibor új regénye, az „Agónia” nemrégen jelent meg, kapható a szerzőnél: 34, Av. de Fontenex, CH-1200 Geneve 6, Schweiz.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Gergely Veronika (*1948) egyetemi hallgató. Két éve telepedett le az Egyesült
Államokban, az Ohio állambeli Community College-on filozófiát és irodalmat
tanul. Jelenleg Sartre munkásságának feldolgozásával foglalkozik. Iskolás kora
óta ír verseket; József Attilát és Paul Éluard-t vallja példaképének. Nyomtatásban most jelentkezik először.
*
Décsy Gyula (*1925) a hamburgi egyetemen a finnugor nyelvészet tanára.
Tanulmányait a budapesti és pozsonyi egyetemen végezte, 1948-ban doktori
oklevelet szerzett. 1952- 55 a Magyar Tudományos Akadémián aspiráns, 195556 a nyelvtudományi intézet munkatársa. 1956 végén Nyugat-Németországba
került, először a göttingeni egyetemen dolgozott, 1959-től a hamburgi egyetemen tanít.
*
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Jónás Pál (*1922) közgazdász, 1948-ban Budapesten doktori oklevelet szerzett. Részt vett a háború alatti és utáni ifjúsági mozgalomban, 1948-ban letartóztatták, a recski munkatáborból 1953-ban szabadult. Az 1956-os forradalom alatt
a Petőfi Kör elnökévé választották. A forradalom bukása után nyugatra menekült
és az Egyesült Államokban telepedett le. Jelenleg a University of New Mexico
tanára.
*
Naschitz Frigyes (*1900) Bécsben született, középiskoláit és főiskolai tanulmányait Magyarországon, Németországban és Franciaországban végezte. 1940ben Izraelben telepedett le, jelenleg Tel Avivban Izland főkonzulja és az izraeli
konzuli kar doyenja. Költő, esszéíró és műfordító. 1963-ban Nordau-díjat kapott.
Perneczky Géza (*1936) művészettörténész. 1965-től a Magyar Nemzet,
1968-tól az Élet és Irodalom képzőművészeti kritikusa, 1970 december óta
Kölnben él. A kortárs-művészet kérdéseivel foglalkozó tanulmányai a budapesti
Valóságban, az Új Írásban és a Kritikában jelentek meg. Önálló kötetei: a magyar műkritika történetét feldolgozó „Kortársak szemével” (1967), „ Klee”
(1967), egy esszékötet „Tanulmányút a Pávakertbe” címmel (1969), Kassák
Lajos életmű kiállításához írt négynyelvű tanulmány és katalógus (1969), valamint egy „Munkácsy” monográfia (1970). Ez utóbbi angol, francia és német
nyelvű kiadásban is megjelent.
TAMÁSI GÁSPÁR
VADON NÖTT GYÖNGYVIRÁG·
Tamási Áron öccsének eleven, fordulatos székely nyelven írt önéletrajza. Irodalmi értékű mű! Nélkülözhetetlen forrás Tamási Áron életművének megismeréséhez.
Nyugaton kizárólag az Új Látóhatár útján kapható!
Ára vászonkötésben: 12.-·DM
A nagy érdeklődésre és korlátozott példányszámra való tekintettel kérjük a
megrendelést mielőbb címünkre beküldeni.
AURORA KÖNYVEK:
GOMBOS GYULA: Szabó Dezső
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Második kiadás. Hat műmelléklettel, 392 1.
Ara 24,- DM vagy 6,50 $
Előfizetőinknek 20,- DM vagy 5,50 $
JÁSZI OSZKÁR: Magyar kálvária, magyar föltámadás
Ara 16,-DM vagy 4,50 $
Előfizetőinknek 12,- DM vagy 3,40 $
BORBÁNDI-MOLNÁR: Tanulmányok a magyar forradalomról
680 1. Ára 24,-DM vagy 6,50 $
Előfizetőinknek 20,- DM vagy 5,50 $
ACZÉL TAMÁS-TIKOS LÁSZLÓ: Szabadság a hó alatt

Ismeretlen orosz költészet 1957-1967
80 1. Ára 10,- DM vagy 2,75 $
KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ: Zenit (versek)

Ára 8,- DM vagy 2,20 $
MAJOR-ZALA LAJOS; Fémember az áramkörben
Versek. 120 l. Ára 12,-- DM vagy 3,40 $
FEKETE MARTON: Prominent Hungarians Home and Abroad
Ára 8,-$
JUHÁSZ VILMOS: Hungarian Social Science Reader 1945-1963
Ára 12,- DM vagy 3,40 $
GOMBOS GYULA: Húsz év után
232 1. Ára 24,- DM vagy 6,50 $
Előfizetőinknek 20,- DM vagy 5,50 $
CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Római muzsika
328 1. Ára 24,- DM vagy 6,50 $
HATÁR GYŐZŐ: Hajszálhíd
A költő összegyűjtött versei, 592 1.
Vászonkötés. Ára 32,- DM vagy 3,70 $
MAJOR-ZALA LAJOS: Imátlan ima (versek)
144 1. Ára 16,- DM
AURORA KISKÖNYVEK:
HATÁR GYŐZŐ: Pantarbesz
96 1. Ára 8,-DM vagy 2,20 $
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Előfizetőinknek 6,- DM vagy 1,70 $
CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Hunok Nyugaton
84 1. Ára 8,- DM vagy 2,20 $
Előfizetőinknek 6,- DM vagy 1,70 $
ELÖKÉSZÜLETBEN:
MOLNÁR JÓZSEF: A betű művésze - Tótfalusi Kis M iklós
HATÁR GYŐZŐ: Sírónevető (drámák)
NAGY KÁZMÉR : Skócia pannóniai királyné ja
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1971.5
HIBAIGAZÍTÁS
Vitéz György „Az aranysisakos ember" című versébe (1971. 3. szám) értelemzavaró sajtóhiba csúszott. A 323. oldalon a nyolcadik sortól a tizenegyedik sorig
terjedő rész helyesen így hangzik:
Aranysisakos Darwin Károly
matat az újszülött tengerparton:
Hany Istók arccal a fövenyben;
hány istók születnék belőlünk
HÍREK
Tizenöt év telt el az 1956 októberi magyar forradalom óta. Az évforduló alkalmából több nyugati lap és folyóirat felidézte a másfél évtized előtti magyar
felkelést és szabadságharcot. Az idegen nyelveken megjelent emlékezések és értékelések közül kiemelkedik Háy Gyula német nyelvű tanulmánya Deutsche
Zeitung – Christ und Welt című stuttgarti hetilap október 22-i számában.
*
Kemény János, erdélyi regényíró és novellista, neves irodalomszervező október 13-án, 68 éves korában Marosvásárhelyen elhunyt. Kemény János a két háború között az erdélyi magyar írás egyik legtevékenyebb és legáldozatosabb szervezője volt: 1926-ban az ő kezdeményezésére született az Erdélyi Helikon írói
munkaközösség, amely az ő marosvécsi kastélyában tartotta évenkénti találkozóit. Kemény Jánost Marosvécsen helyezték örök nyugalomra.
*
Pilinszky János november 25-én töltötte be ötvenedik életévét. Viszonylag
ritkán megjelenő verseskötetei egyre szélesebb olvasótáborhoz jutnak el. 1940-70
között írt verseinek kötete (Nagyvárosi ikonok, 1970) a közelmúltban jelent meg
második kiadásban. Híre az utóbbi években kezdi átlépni az országhatárokat.
*
Szeretettel köszönti az Új Látóhatár Csuka Zoltán költőt, műfordítót is, aki
szeptember 22-én volt hetven éves. Csuka Zoltán hervadhatatlan érdemeket
szerzett a magyar és a délszláv irodalom kölcsönös megismertetésében.
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*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjainak – szeptember
17-től 21-ig – ismét a Mastricht melletti Vaeshaartelt volt a színhelye. A résztvevők a modern nyelvtudomány néhány problémájáról vitáztak. Az Új Látóhatár
munkatársai közül Kibédi Varga Áron és Makkai Adám tartott előadást. Az
irodalmi esten is szerepelt több munkatársunk. A Mikes-találkozót Németh
Sándor szervezte.
*
Illyés Gyula – a dublini PEN kongresszusról hazafelé tartva – szeptember 23án a londoni Szepsi Csombor Kör estjén nagyszámú közönség előtt felolvasott
verseiből. Előadta kötetben még meg nem jelent néhány új versét is. A Szepsi
Csombor Kör hagyományos könyvnapját szeptember 7-én rendezte meg. A
könyvnapon műveikkel szerepeltek: Gömöri György, Sárközi Mátyás,
Monoszlóy Dezső, Szász Béla és Halász Péter. Czigány Lóránt bemutatta – Cs.
Szabó László közreműködésével – Angyal Dávid nemrégen megjelent Emlékezéseit.
*
Weöres Sándor és felesége, Károlyi Amy a stockholmi Svenska Institutet
vendégeként két hetet töltött Svédországban. Szeptember 28-án Stockholmban
verseikből olvastak fel. Svédországi szereplésüket Thinsz Géza készítette elő.
Szeptember 7-én a Göteborgs Handelsoch Sjöfarts Tidningen-ben, 26-án pedig
a stockholmi Dagens Nyheter-ben hosszabb lélegzetű cikkben mutatta be Weöres Sándor költészetét.
*
Gosztonyi Péter az 1956-os forradalom kitörésének okairól és Titkos László
a szovjet értelmiség új mozgalmairól ír abban a tanulmánykötetben, amely a nyár
végén jelent meg németül, Rolf Italiaander szerkesztésében „Diktaturen im
Nacken” címen. Gosztonyi Péter az Allgemeine Schweizerische
Militarzeitschrift júliusi számában Walter von SeydlitzKurzbach német tábornokról, a Frankfurtban megjelenő Osteuropa című folyóiratban pedig Rajk Lászlóról közölt tanulmányt.
*
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Zalán Magda hosszabb cikket írt a Poligdro című olasz folyóirat nyári számában a 65 éves Borsos Miklósról. Ezenkívül megjelent egy interjúemléke Bartók
Bélánéval a Tempi Moderni őszi számában, egy interjúja Lengyel Menyhérttel a
Videoban és egy Lukács György-fordítása a Sipario-ban.
*
A Nemzetközi PEN Club szeptember 13 és 18 között tartotta idei kongreszszusát a Dublin melletti Dun Laoghaire-ben. A kongresszuson ünnepelte a PEN
alapításának ötvenedik évfordulóját. „Az irodalom változó arca" címen meghirdetett vitában magyar részről felszólalt Nemes Nagy Ágnes. A budapesti PEN
Központot Nemes Nagy Ágnes, Illyés Gyula, Boldizsár Iván és Kéry László képviselte. Tábori Pál az angol PEN Központ tagjaként, a hontalan írók PEN Központjának képviseletében magyar részről Vadasi Bettina, Borbándi Gyula,
Csicsery-Rónay István, Makkai Adám és Méray Tibor vett részt a kongresszuson.
*
Az idei nyugat-németországi Főiskolai Hetet szeptember 6 és 12 között rendezték Bad-Marienbergben. A központi téma így hangzott: Magyarok és németek. Az Új Látóhatár munkatársai közül előadást tartott Bogyay Tamás, Décsy
Gyula, Gosztonyi Péter és Hellenbart Gyula. Az előadók között szerepelt a budapesti Bán Róbert, Béládi Miklós és Ránki György. Az irodalmi esten – amelyet Borbándi Gyula vezetett be – Lőkkös Antal, Major-Zala Lajos, Nagy Pál és
Thinsz Géza olvasott fel újabb munkáiból. A főiskolai hetet Balogh Tibor és
Tarnai László szervezte.
*
Gömöri György szeptember utolsó hetében részt vett a varsói Instytut Badan
Literackich irodalomtörténeti konferenciáján, amelyet Cyprian Norwid születésének százötvenedik évfordulója alkalmából rendeztek. A külföldi fordítók számára rendezett kerekasztal-megbeszélésen Gömöri György is felszólalt és beszámolt az angol nyelvterületen folyó Norwidkutatásról illetve fordításokról.
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1971.6
LEVELEK
AZ 1941. ÉVI KASSAI BOMBATÁMADÁS ÚJABB RÉSZLETEI
Majdnem száz, a legkülönbözőbb országokból – közöttük Magyarországról –
érkezett hozzászólás, kiegészítő, vagy helyreigazító felvilágosítás igazolja, hogy az
1941. június 26-i kassai bombatámadásról az Új Látóhatár múlt esztendei 5. és
6. számaiban közölt beszámoló igen széles körű érdeklődést keltett. Írásomban
csak azt kívántam érzékeltetni, hogy mi és miért nem igaz, illetve helytelen, a
hazai kommunista publikációkban. Néhány fontos részletre egyelőre kénytelen
voltam még nyitva hagyni a választ. Az azóta eltelt egy esztendő alatt azonban
nemcsak az említett közlések, de nyugati levéltárak, könyvtárak, egyetemi intézetek, stb. megtekintett okmányai segítségével is, lényeges kérdések tisztázódtak.
Arra ugyan még ma sem tudunk konkrét bizonyítékok alapján felelni, hogy kik
voltak a kassai támadók, de érdekes és lényeges részletekre már dokumentált
választ kaptunk.
Igaz, hogy elsősorban Budapest lenne hivatott a kezében lévő okmányok
alapján (Fütterer kihallgatásának eredménye az Andrássy út 60-ban; a Pintér
István-Szabó László által közzétett HM-akta elhallgatott része, stb.) megszólalni, de erre nem számíthattunk, jóllehet a tanulmányom maradéktalan cáfolata a
negyedszázad óta kolportált budapesti változatoknak. A „tudományos igényű”
feldolgozásokhoz ugyanis még rövid lehetett az idő, mert azokat – a szocialista
orbitus szokásainak és a tárgy természetének megfelelően – nyilván először
egyeztetni kell a közvetlenül érintett csehszlovák és főleg szovjet szempontokkal.
Mindez természetesen nem vonatkozik azokra, a magyarországi újságolvasóknak
szánt, sajtótermékekre, amelyek az „információs monopólium” abszolút védelme
alatt (hazai halandó aligha juthat hozzá az Új Látóhatárhoz) kockázat nélkül
hallgathatják el a számukra kellemetlen tényeket, térhetnek ki az érvek elől, ismételhetik a tartalom nélküli polémiát. Ezért meddő dolog tanulmányom ilyen
természetű és egyetlen magyarországi visszhangjával foglalkozni, amelyet Pintér
István írt a Tükör nevű hetilapban, a „Sürgős Háború” című sorozatban.
Ehelyett célszerűbb elsőnek azokat a körülményeket megismerni, amelyek
alapján ma még inkább valószínűtlen, mint valaha, hogy Krudy Adám százados,
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a kassai repülő-akadémia oktatótisztje, 1941. június 26-án gépével a bombadobók után iramodva és azokat utolérve, illetve azokhoz „egészen közel repülve”,
megállapította a „pilóták egyenruhája” (!) és a géptípus alapján a támadók német
voltát, ahogyan azt Krudy (utoljára a Magyar Hírlap :1970. június 20-i számában) és a különböző keltezésű elbeszélései nyomán az összes hazai kommentátorok állítják. (Az igazságnak tartozunk azzal, hogy a Tükör említett sorozata –
többek között – már igyekszik módosítani ezt a lehetetlenséget ...)
Részben a kassai repülőakadémia egy 1941. július 16-án kelt üzemanyag és
alkatrészigényléséhez csatolt gépállomány-kimutatás, részben a jelenleg nyugaton (Németország, USA, Ausztrália) élő volt repülőtisztek és tiszthelyettesek
teljesen egybevágó közlései nyomán a következő volt megállapítható: 1941 közepén az akadémia repülőterén kizárólag „Bucker” és „Arado 96” egymotoros, valamint „Focke Wolf 52” kétmotoros iskolagépek állottak rendelkezésre. Ezeknél
a „Heinkel-111", vagy ahhoz hasonló teljesítményű bombázó-, illetve csatarepülők hozzávet6leg 230, de legalább 150 kilométer óránkénti sebességgel voltak
gyorsabbak. Félig-meddig képzett repülőtiszt számára merő esztelenség lett volna arra gondolni, hogy az első bombarobbanások után startolva elérheti a támadókat, akik két perc múltán már maguk mögött hagyták a város – és ezzel az
ország – légterét.
A Bárdossy-per legutóbb megvizsgált (1945-ben, a budapesti Híradó Könyvtárban, a MTI és a MOT feljegyzései alapján kiadott) hivatalos szövege szerint
teljesen valószínűtlen Krudynak az az állítása is, hogy ő azonnal a támadás után
géptávírón, illetve levélben értesítette észleleteiről a katonai vezetést, sőt Bárdossy miniszterelnököt személyesen és közvetlenül. Ha ez így lett volna, akkor az
előzetes nyomozás és megállapítások révén (a politikai rendőrség és a vádhatóság
két ügyésze a per előkészítése során több, mint 150 személyt hallgatott ki...) ez a
– Bárdossyt minden másnál jobban terhelő körülmény – feltétlenül a főtárgyalás
középpontjába kerül. Annak ellenére, hogy a kassai támadás, illetve a támadók
nemzetiségének kérdése a vádiratban is, majd a tárgyalóteremben is, igen bő teret
kapott, Krudy nevét senki sem említette, az nem szerepel a vádirat végén javasolt
tanúk jegyzékében (ezért meg sem idézték!) és egy szót sem szólt akár róla, akár
az ominózus levélről a tanúként kihallgatott Bárczy István miniszterelnökségi
államtitkár sem, aki pedig – enyhén szólva – bizony nem kímélte egykori minisz72

terelnökét. (A vádirat csupán következtetésekkel – egyébként teljesen ésszerűen –
igyekszik bizonyítani, hogy a támadók nem lehettek oroszok...)
Tanulmányomban (ugyancsak azon feltételezés alapján, hogy a támadók nem
lehettek oroszok) a támadás után kiásott, fel nem robbant és cirillbetűs orosz
gyártási jelzéseket viselő bomba eredete volt a legfontosabb „nyitva hagyott” kérdés. 1941. június 22 és 25 között ugyanis a szívósan védekező és csak lassan hátráló oroszokat követő németek kezébe még nem került olyan szovjet repülőtér,
amelyen a szóban forgó ejtőlőszert zsákmányolhatták volna, nem is szólva a rendelkezésre álló igen rövid időről. Emellett úgy véltem, hogy az egykori csehszlovák légierő birtokában sem lehetett ilyen bombát feltételezni. Ez volt a tévedés!
A Freiburg (Breisgau)-i „Militlirarchiv” anyagából (többek között a Pozsonyban
működő Deutsche Luftwaffen Mission – DLM – havi „Lage- und
Tlitigkeitsbericht"-jeiből) megállapítható volt egyrészt, hogy 1941 június havában a Vágtól keletre fekvő szlovák repülőtereken (a nyugati rész német megszállás alatt lévő „Schutzgebiet” volt) nem szállt le-, vagy fel hadrendi német gép,
másrészt a szlovákok igenis rendelkeztek ugyanazzal a géptípussal és ugyanazzal
a bombaanyaggal is, amellyel az oroszok 1942 szeptemberében Budapestet bombázták – még pedig egy 1935. május 16-án Moszkvában aláírt hadianyagszállítási
szerződés alapján. (Utóbbit igazolja a prágai hadügyminisztérium által, Vaclav
Nemcek szerkesztésében 1969-ben kiadott „Ceskoslovenská Letadla” című igen
alapos és érdekes almanach is.) A megállapodással a csehszlovákok Moszkva
rendelkezésére bocsátották a Skoda-gyár világszerte becsült 10 cmes hegyi tarackját és cserébe megkapták az „SB-2” mintájú szovjet „gyorsbombázótávolfelderítő” gyártási licencét a rajzokkal együtt. E gépet azután a prágai
AVIA-gyár „B-71” típusjelzéssel és javított teljesítménnyel (német utasításra
még 1939 március után is) gyártotta. A szerződés aláírásával egyidejűleg Prága e
típusból 54 gépet vásárolt, a hozzájuk tartozó 50 és 100-kg-os bombákkal, fedélzeti fegyverekkel és lőszerrel együtt. A szlovák hadügyminisztérium ellenőrzésére
kirendelt Barckhausen, majd Schlieper német altábornagy OKW-hez intézett
jelentéseiből az is megállapítható volt, hogy a Hitler 1939. június 14-i rendeletét
követően felállított szlovák légierő pöstyéni (Piestany) központi repülőiskolájának kb. 90 gépe közül 1939 novemberében 18, 1941 májusában pedig még 7
üzemképes „B-71” mintájú bombázó szerepelt a nyilvántartásban.
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Miután a kassai támadás egyik nehezen magyarázható tünete a támadó gépek
hiányzó felségjele, illetve azok „megtévesztő” sárga jelzése volt, a következő körülmény érdemel még figyelmet. A (valószínűleg Pozsony térségében telepített)
német Flak. Reg. 42. (lgy. tü. ezred) 1941. június 18-i hadinaplója hivatkozik a
„Deutscher General beim Slow. Verteidigungsministerium” június 17-én kelt
sürgönyi körrendeletére, amely kifogásolja, hogy a szlovák légierő néhány kiképzőgépe még mindig nem viseli az 1939. augusztus 31.-én elrendelt nemzeti felségjelet (ovális kék mezőben piros kettőskereszt) és egyúttal figyelmezteti az
illetékes szlovák parancsnokságokat, hogy legkésőbben június 20-ig festessék fel
a „B-nap” („Fall Berta") esetére elrendelt szövetséges ismertetőjelet: „... gelber
Anstrich am liusseren Drittel der Flügel und 0,5 m gelber Farbband um den
Rumpf ...”
Végül, nem lényegtelen az a körülmény sem, hogy az ellenőrző német tábornok állandóan sürgette Catlos szlovák hadügyminiszternél a volt „légionárus",
valamint cseh és ruszin nemzetiségű tisztek és tiszthelyettesek eltávolítását a
légierőből. A németek kívánságára Catlos által felterjesztett névszerinti kimutatásból kiderül, hogy 1941. május 20-án még 23 ilyen „eltávolítandó” személy
szolgált a szlovák légierő különböző alakulatainál –, egyelőre „nélkülözhetetlennek” minősítve.
Ha tehát feltételezhető, hogy Szlovákia orosz hadüzenetét követően az „eltávolításra” kiszemelt pilóták közül néhányan elérkezettnek látták az időt az oroszokhoz átállni és egyúttal Kassa bombázásával kiegyenlíteni a honvéd légierő
iglói támadásának számláját, úgy a támadás hátterére, a cirillbetűs bombára, a
hiányzó felségjelre és a sok találgatásra okot adó sárga festésre vonatkozóan észszerű magyarázat áll rendelkezésünkre.
E kiegészítő ismertetésben csupán az újabban megállapított tényeket kívántam közölni és így nem foglalkozom azzal – az egyébként kézenfekvő – kérdéssel, hogy szlovák támadók esetében alsóbb német katonai szervek (esetleg a
titkos szolgálat közreműködésével, de egészen nyilvánvalóan Hitler szándékai
ellenére...) célzatosan passzív magatartásukkal elősegítették-e és mennyiben a
vállalkozást? E kérdés kimerítő elemzésére, a közben rendelkezésre álló adatokkal együtt, más alkalommal és máshol kerül sor.
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Gosztonyi Péter az Új Látóhatár ez évi 3. számában a német SD által lehallgatott (a bonni külügyminisztérium politikai levéltárában talált) beszélgetést
közöl, amelyet 1941. január 15-én két szlovák alezredes folytatott: Androvics
budapesti attasé a pozsonyi hadügyminisztériumban szolgáló Tatarkoval. A beszélgetés három témája közül az egyik bizonyos „kassai szőnyegekre” vonatkozott
és Gosztonyi lehetségesnek véli, hogy e rejtjelezett telefonbeszélgetés talán a
kassai bombázás előkészítésének egyik mozzanata volt, függetlenül egyébként a
júniusi német támadástól és az azt követő szlovák hadüzenettől, amelyet januárban senki (még Hitler sem) láthatott pontosan előre. Véleményem szerint az SD
által lehallgatott beszélgetés szlovák katonai klikkek személyi vetélkedésével, e
vetélkedéssel kapcsolatos áthelyezésekkel függött össze (egyik oldalon Catlos
hadügyminiszter, a másikon a németek által pártolt tehetséges vetélytársa:
Jurech}. Meggyőződésem, hogy a kassai bombázás gondolata – de csak, mint
része a kelet felé való disszidálásnak – a szlovák hadüzenet hatására egészen
spontán született a már említett körülmények között Moszkva felé orientálódó
pilótákban. Amint azt Gosztonyi Péter is igen helyesen megállapítja, hivatalos
szlovák (politikai, vagy katonai) köröknek semmiképpen sem lehetett érdekük
hónapok óta mérlegelt és előkészített vállalkozással Magyarországot, mint Hitler
szövetségesét, háborúba ugratni. Ellenkezőleg, ez inkább a pozsonyi kormány
amaz ellenzékének szándéka lehetett, amely a Harmadik Birodalom bukásában
és Moszkva győzelmében bízott.

München

Borsányi Júlián

ÁTKERESZTELÉS
Érdeklődéssel olvastam Zsigmond Endre ismertetését Tamási Gáspár valóban elragadó emlékezéseiről (Új Látóhatár 1971/3). De az ismertetésbe egy hiba
csúszott: Gárdonyi Egri Csillagok-jának hősnője nem Csilla, hanem Éva. Különösen sajnáltam, hogy éppen híres névrokonomat keresztelték így át!

München

Bede-Bornemisza Éva
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E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Czakó István (*1940} Szolnokon érettségizett, majd elvégezte a Testnevelési
Főiskolát és 1962-ben tanári oklevelet szerzett. Zircen és Budapesten volt tanár.
Mivel feletteseivel összeütközött, állását elvesztette, sőt egy évig segédmunkásnak sem vették fel. Az árvízvédelemben azonban kitüntette magát, amiért azután
nagy nehezen napközis állást kapott egy budapesti középiskolában. Nem sokkal
utána Svédországba utazott és utazásáról nem tért vissza Budapestre. Azóta
Lundban él.
*
Faludy György (*1910} Torontóban lakik. New Yorkban, a Columbia Egyetem kelet-közép-európai intézetében a magyar irodalom előadója. Nemrégen
jelent meg angolul Erasmusról írt könyve; címe: „Erasmus of Rotterdam”.
*
Hetzron Róbert (*1937} a középiskoláit Budapesten végezte. 1956-ban elhagyta Magyarországot, 1957 és 1960 között Párizsban keleti nyelveket tanult.
1961 és 1964 között Izraelben élt. A jeruzsálemi héber egyetemen M. A. diplomát, 1966-ban Amerikában a Kaliforniai Egyetemen doktorátust szerzett. Közben egy éves kutatómunkát végzett Etiópiában. Jelenleg a Kaliforniai Egyetem
Santa Barbara-i campusán hébert tanít. Több héber költő munkáját ültette át
magyarra.
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1972.1
HÍREK
Az Új Látóhatár kiadóhivatala hálás köszönetét küldi azoknak a barátainknak, akik felhívásunkra azonnal beküldték a fölemelt előfizetési díjat és különösképpen azoknak, akik minden külön kérés nélkül adományukkal járultak hozzá
az Új Látóhatár anyagi helyzetének megjavításához. Az Új Látóhatár iránt olvasóink részéről megnyilvánult bizalom, megértés és segítőkészség révén minden
reményünk megvan arra, hogy ezt a súlyos anyagi válságot is átvészeljük, ha azok
az előfizetőink, akik eddig még nem küldték be a felemelt előfizetői díjat, minden további felszólítás nélkül cselekszenek. A veszély még nem múlt el. Alig
száradt meg a nyomdafesték felhívásunkon, máris új béremelés volt a németországi nyomdaiparban, a posta azóta bejelentette, hogy újabb portóemelést hajt
végre ez év júniusában, a dollár árfolyama tovább csökkent és az európai bankok
a csekkek beváltását megdrágították. Tehát minél tovább várnak előfizetőink a
díj beküldésével, annál nagyobb a veszély, hogy a felemelt előfizetési díj sem
fedezi majd deficitünket. Ezért ismételten kérjük olvasóinkat, akik még nem
küldték be az előfizetési díjat, e számunk átvétele után szíveskedjenek azonnal
postára adni, hogy biztosíthassuk a folyóirat megjelenését.
*
A Szabad Magyar Jogászszövetség, amelynek New Yorkban van a székhelye,
felhívást bocsátott ki a külföldi magyar sajtó érdekében. A szövetség arra kéri a
nyugaton élő magyarokat, hogy az eddiginél jobban támogassák a szabad szellemű magyar lapokat és folyóiratokat.
*
December 30-án töltötte be hetvenötödik életévét Erdélyi József, az
újabbkori magyar költészet kiemelkedő alakja, aki – mint egy munkatársunk
évekkel ezelőtt folyóiratunkban kifejtette – a modern magyar költészetbe visszahonosította a magyar idiómát, azaz rehabilitálta a hagyományos nemzeti verselést, új életre támasztotta a lenézett, sutbadobott rímeket és ritmusokat, s az
elkoptatott, elunt, avíttnak vélt műfajok egész sorát. Ezen kívül felmutatta, elevenné tette a népköltészet szellemét, erejét, észjárását, varázslatát. „Ő az iroda-
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lom Kodálya" – mondotta róla Németh László 1928-ban. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a hetvenötéves Erdélyi Józsefet.
*
Ugyancsak 75 éves lett – január 19-én – Kerényi Károly klasszikafilológus,
vallástörténész és kultúrfilozófus, az Új Látóhatár barátja és munkatársa. Folyóiratunk szerkesztősége szeretettel köszönti és kíván neki még hosszú derűs, elégedett, munkás életet. A hetvenötödik születésnap előtt megjelent Kerényi német nyelvű összegyűjtött műveinek „Antike Religion" című hetedik kötete. Az
összegyűjtött műveket a müncheni Langen-Müller vállalat adja ki.
*
Az Utunk című kolozsvári irodalmi hetilap szerkesztőségének öt tagja – Létay
Lajos főszerkesztő, Banner Zoltán, Király László, Szabó Gyula és Szilágyi István
– a bécsi Bornemisza Péter Társaság meghívására november elején Bécsben,
Grazban, Salzburgban és Innsbruckban irodalmi esten lépett fel. Az erdélyi írók
körútját Szépfalusi István szervezte. Az innsbrucki esten – november 11- én az
Új Látóhatár szerkesztőségének tagjai – Borbándi Gyula, Molnár József és
Zsigmond Endre – is megjelentek.
*
A New York-i Fészek Klubban munkatársaik közül legutóbb Mikes Margit,
Szabó Zoltán és Tábori Pál olvasott fel műveiből, illetve tartott előadást. Szabó
Zoltán „Magyar író a száműzetésben" címen adott elő. Mikes Margit estjén
Krencsey Marianne színművésznő is közreműködött, a bevezetőt Kovács Imre
mondta. Mikes Margitnak egyébként megjelent New Yorkban „Üvegpohár"
című verskötete.
*
A Müncheni Magyar Irodalmi Színpad december 3-án Babits Mihályestet,
február 25-én pedig Illyés Gyula-estet rendezett. Az előbbin Zsigmond Endre,
az utóbbin Borbándi Gyula tartotta a bevezető előadást.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör február 9-én „Összeállítás a kortárs erdélyi
írók műveiből" címen irodalmi estet rendezett. Közreműködött Gömöri György,
Neuburg Pál, Sárközi Mátyás, Siklós István és Cs. Szabó László.
*
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A Római Rádió december 26-án félórás műsorban közvetítette a Harmadik
Programban Cs. Szabó László novelláját, a Karácsonyi oroszlánokat, Leoni di
Natale címen. A közvetítést egyidejűleg a svájci Rádió Europa programja is átvette. Az elbeszélést Zalán Magda fordította olaszra.
*
Gustav Heinemann szövetségi elnök a Németország Szövetségi Köztársaság
Érdemrendjének első osztályú érdemkeresztjével tüntette ki Naschitz Frigyest. A
kitüntetést – amelyben Naschitz a német-izraeli kapcsolatok előmozdításában
szerzett érdemeiért részesült – NyugatNémetország izraeli nagykövete nyújtotta
át munkatársunknak.
*
A New York-i Thomas Y. Crowell kiadónál megjelent a Crowell's
Handbook of Contemporary Drama című ötszázoldalas drámalexikon. A háború utáni magyar drámáról szóló részt és a magyar szerzőkkel foglalkozó címszavakat Gömöri György írta.
*
A Tri-Quarterly című amerikai folyóirat különszámban foglalkozik Leszek
Kolakowski, a neves lengyel filozófus munkásságával. A különszámot, amely
„Leszek Kolakowski Reader" címen került forgalomba, Charles Newman és
Gömöri György szerkesztette.
*
Megjelent Kabdebó Tamás munkatársunk „Érettségi" című könyve (Róma,
1971). A kötet ára 3 dollár. Megrendelhető a szerző címén: University of Guyana, Box 841. Georgetown, Guyana.
*
Megjelent Juhász László „Bécs magyar emlékei" című munkája, amely az
osztrák főváros magyar vonatkozású műemlékeit mutatja be, valamint feleleveníti
a Bécsben élő hajdani híres magyarok emlékét. A 160 oldalas kötet ára (postaköltséggel) 12 német márka, vagy 3.50 amerikai dollár. Megrendelhető a szerző
címén: J. L. 1190 Wien, Gallmeyerg. 16/z/8.
*
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December 15-én, hosszas szenvedés után, 73 éves korában meghalt Béry
László közíró és szerkesztő, folyóiratunk baráti társaságának tagja. Béry a háború
végét Budapesten érte meg, majd külföldre ment és 1951 óta Münchenben élt.
*
Saáry Eva festőművésznő (Lugano) októberben sikeres kiállítást rendezett
Münchenben. Gyémánt László és felesége Zeisel Magdolna január 31 és február
19 között a londoni Woodstock Galleryben kiállítást rendezett. Mindketten
festők.
*
A nyugati magyar iskolák problémáinak átfogó ismertetését adja Nagy Károly
munkatársunk „Külföldi magyar iskoláink gondjairól" című, az év elején az
Egyesült Államokban 32 oldalas füzetben – kézirat gyanánt – megjelent tanulmánya.
*
Február 1-én 75 éves korában meghalt Zürichben Presser István, aki 1945
után a Szociáldemokrata Párt értelmiségi osztályának vezetője volt, majd a párt
felszámolása után emigrációba vonult és – mint okl. mérnök – Zürichben élt.
Haláláig részt vett a magyar és a svájci szocialista mozgalom munkájában.
*
A zürichi magyar ifjúsági klub rendezésében tartott március 15-i ünnepségen
munkatársunk, MajorZala Lajos verseiből olvasott föl és egy rövid előadásban
fölhívta az ünneplő közönség figyelmét a nyugati magyar könyvkiadás, sajtó és
különösen az Új Látóhatár nehéz anyagi helyzetére. Az Új Látóhatárt az ünnepélyen Molnár József képviselte, akit Major-Zala Lajos bemutatott a közönségnek. Molnár József másnap megbeszélést folytatott a „Jövőnk" c. zürichi ifjúsági
lap szerkesztőivel.
HIBAIGAZÍTÁS
Borbándi Gyula „A zólyomi tárgyalások" című tanulmányában (Új látóhatár,
1970/2. sz.) a 152. lapon Béres János helyett Béres József olvasandó. Béres József
(Salisbury, Wilts, Anglia), a Polgári Demokrata Párt alapítóinak egyike annak
megállapítását kéri, hogy a párt nem vett részt a koalícióban, tehát Zichy Ladomér nem válhatott ki – mint B. Gy. írta – „a koalíciós politikából" (153. lap).
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Az Új Látóhatár 1971/6. sz.-ban, Cs. Szabó László tanulmányában az 582.
lap nyolcadik és kilencedik sorában értetlen melodráma helyett éretlen melodráma olvasandó.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Boór János (*1932) a budapesti, müncheni és salzburgi egyetemen, valamint a
münchen-pullachi Filozófiai Főiskolán végzett fizikai, matematikai és filozófiai
tanulmányokat. Jelenleg a kvantumfizika megalapozásáról készít doktori dolgozatot. Az anorganikus természetbölcselet, valamint a tudományelmélet megbízott előadója a münchen-pullachi Filozófiai Főiskolán és a Herder kiadó munkatársa. Tanulmányai az Osteuropa-Naturwissenschaft, Physikalische Bliitter és a
Scholastik című folyóiratban, valamint a Sowjetsystem und demokratische
Gesellschaft című összehasonlító enciklopédiában jelentek meg.
*
Fülöp Gábor (*1950) Újvidéken született. Jelenleg a budapesti ELTE Bölcsészettudományi Karának negyedéves hallgatója. Verseit eddig jugoszláviai, magyarországi és csehszlovákiai lapok közölték magyar, szerb-horvát és szlovák
nyelven. Novellát, egyfelvonásost, humoreszket, kritikát is írt, műfordítással is
foglalkozik. Szerepelt a „Hol ó hol" című, az újvidéki Fórumnál megjelent fiatal
költők antológiájában, s 1969 címen negyedmagával vékony kötetet adott ki.
Önálló verseskötete „A négydimenziós ablak" 1970-ben jelent meg a Fórum
gondozásában.
*
Ribánszky László (*1941) Budapesten és Londonban közgazdasági tanulmányokat végzett. 1966 óta él Nagy-Britanniában, jelenleg az Angol Rádió magyar
osztályának munkatársa.
*
Szekeres Péter (*1942). Az egyetem elvégzése után a Magyar Televízióban
szociológiai dokumentumfilm sorozatokat szerkesztett és készített. Több mint
száz cikke jelent meg filmről, ifjúsági, szociális problémákról. Filmszociológiai
könyve azon a címen, hogy revizionista, nem jelenhetett meg. Legjobbnak tartott
dokumentumfilmjét betiltották. Úgy látta, hogy semmilyen formában nem pub81

likálhatja, amit a leglényegesebbnek tart, ezért 1970-ben emigrált. Jelenleg a
Svéd Filmintézetben dolgozik.
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1972.2
A NYUGATI MAGYAR IRODALOM MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATOKBAN
Az 1970-ben megrendezett Anyanyelvi Konferencia külföldön élő részvevőinek többsége azzal az érzéssel távozott Budapestről, hogy egyelőre nehéz eldönteni, ennek a jelentős kezdeményezésnek lesznek-e, s ha igen, milyen mértékben
lesznek pozitív következményei. Különösen vonatkozott ez azokra az írókra,
kritikusokra, akik jelen lehettek ezen a konferencián, s akik felszólalásaikban a
kétoldalú irodalmi kapcsolatok további fejlesztését szorgalmazták. Azt, hogy a
diaszpórában élő s fejlődő magyar irodalmat Magyarországon is számon kell
tartani, s az eddiginél nagyobb figyelemmel kell kísérni, nemcsak a „kintiek”
hangsúlyozták, hanem jónéhány hazai kritikus, irodalomtörténész is. Béládi
Miklós például így nyilatkozott: „Kár, ha elegáns hallgatással megyünk el amellett, hogy Párizsban, Londonban és másutt van olyan irodalom, amelyet érdemes
volna tudomásul venni... Nem szabad engedni, hogy hallgassunk arról, ami határainkon kívül esik.” Egy másik kritikus ígéretet tett arra, hogy a lehetőségekhez
mérten a hazai irodalmi lapok foglalkozni fognak Nyugaton élő magyar írók és
költők műveivel.
Négy magyarországi irodalmi folyóirat 1971. évi évfolyamának áttekintése
most alkalmat nyújt arra, hogy szembesítsük a konferencián elhangzott javaslatokat és ígéreteket az irodalompolitikai gyakorlattal. Nem azért tesszük ezt, mintha
a hazai irodalom létkérdésének tartanánk a diaszpóra (és ezen belül a határozottabb arcélű emigráció) irodalmához való viszony rendezését, hanem mert úgy
érezzük, ez az irodalom az elmúlt húsz év során alkotott olyan értékeket, amelyeket lehetetlen észre nem venni, s amelyek otthoni elismerése és befogadása csak
az egyetemes magyar irodalmat gazdagítaná.
Érdekes módon a budapesti irodalmi-kritikai folyóiratok közül a „modern”
hírben álló és „európai érdeklődésűként” emlegetett Új Írás foglalkozott legkevesebbet az osztrák határon túli magyar irodalommal. Csupán egyetlen írást közölt
külföldön élő magyar szerző tollából, a Micimackót latinra fordító Lénárd A.
Sándor „Charlestonban” című elbeszélését (1971, 2.). Ez legkevésbé sem pótolja
a könyvismertetések, illetve nagyobb lélegzetű felmérő tanulmányok teljes hiá83

nyát. Olyan szerkesztői politikáról van itt szó, amely szemel láthatóan nem rokonszenvezik a „kintiekkel” való kapcsolat további fejlesztésével. Az Új Írás-nál
jóval kisebb oldalszámmal rendelkező (és eddigi formájában 1971 decemberében
megszűnt) Kritika is csak egyetlen, szemlénk szempontjából releváns írásnak
adott helyet: az áprilisi számban Károlyi Amy majd kétoldalas ismertetésben
értekezik Thinsz Géza legújabb kötetéről, ahol is főleg „stockholmi hazánkfia”
műfordítói munkásságát méltatja. Bár nem kísérte figyelemmel a nyugati magyar
irodalom újabb termékeit, a Kortárs ugyancsak felfigyelt a magyar irodalom
svédországi népszerűsítésére és februári számában recenzense, Závodszky Ferenc
részletesen foglalkozik a Bonniers Litterara Magasin egy számának magyar vonatkozásaival. Áprilisban Hegedűs Géza terjedelmes cikkben méltatja Tűz Tamás verseit és cikke végén rögtönzött névsorral hívja fel a figyelmet más, nyugati
országokban élő magyar költőkre, akik véleménye szerint szintén megérdemelnék a hazai kritika figyelmét. Végül a júliusi számban rövid írás látott napvilágot
Fenyő Miksa tollából (A történetíró próféciája).
Egyetlen hazai folyóiratról mondhatjuk csak el, hogy az elmúlt évben komoly
érdekl6dést mutatott a nyugati magyar irodalom iránt és ez a Vigília. A katolikus
szellemiség jegyében szerkesztett folyóirat 1971-ben a következő Nyugaton élő
szerz6ktől közölt verset: Kerényi Károly (1933-ban írt költemény), Keszei István,
Tóth Judit, Tűz Tamás. A februári számból kiemelkedik Kerényi Grácia beszélgetése apjával, a Svájcban élő kitűnő hellenistával. A márciusi számban Rónay
György hosszan foglalkozik Cs. Szabó László Római muzsika című könyvével;
dicséri Cs. Szabó „stílusművészetét", de vitatkozik a szerző politikai állásfoglalásnak értelmezhető megnyilvánulásaival. Ettől függetlenül a Vigília később két
ízben is megszólaltatja Cs. Szabót – egyszer a Nyugat-ankét-ban, egyszer pedig a
„Mit jelent a Biblia az életemben?” című körkérdéssel kapcsolatban, ahol más
emigráns személyiség (Selye János montreali orvosprofesszor) is nyilatkozik
(1971, 7. és 12. szám). A lap érdekes teológiai cikket közöl a római Szabó Ferenctől („Viták a 'történeti' Jézus körül", 1971, augusztus), s végül, de nem utolsósorban több tanulmányban is foglalkozik a nyugati diaszpóra problémáival.
Szántó Miklós cikke az októberi számban lényegében a hivatalos álláspontot
tükrözi, bár egyes kitételeiben arra mutat, Szántó ma már talán jobban érti a
diaszpóra különböző rétegeinek viszonyát a „Kádár-konszolidáció” Magyarorszá84

gához, mint néhány évvel ezelőtt. De az ő írásánál sokkal jelent6sebb és érdekesebb Puskás Julianna tanulmánysorozata az amerikai magyarság intézményeiről
(1971 márciusi, áprilisi, májusi szám),1 valamint az ezt összegező „Az amerikai
magyarok történetének néhány tapasztalata” (1971. 7.). Ebből, a lelkiismeretes
kutatómunkára valló tanulmánysorozatból itt csak a sajtóval foglalkozó részből
idéznénk. Ebben Puskás Julianna nemcsak az Amerikában, hanem általában az
emigrációban megjelenő lapokkal foglalkozik és úgy véli, ezek legnivósabbjaival
„vitatkozni és rendszeres érdemi eszmecserét kellene ... folytatni". Megemlíti,
milyen anyagi nehézségekkel küzdenek ezek a folyóiratok, majd az emigrációban
élő magyarság „elközömbösödésé"-ről szólva hosszan idéz az Új Látóhatár egyik
1969-es számából. 2 Kitér a „dialógus” problémájára is, hangsúlyozva, hogy az Új
Látóhatár az utóbbi években helyt adott több ezzel a témával foglalkozó cikknek.
Tanulmányának zárósoraiból úgy vesszük ki, ő személy szerint híve a közeledésnek, a másik fél elveit tiszteletben tartó és méltányoló, a lehetőségekhez képest
őszinte párbeszédnek.
Reméljük, hogy a Vigília a jövőben is figyelmet szentel a diaszpóra irodalmi
eseményeinek, és rendszeresen közli majd emigráns szerzők műveit. 3 A Vigília
példányszáma azonban meglehetősen korlátozott; megjelenése után pár nappal
már nem kapható az újságárusoknál, s nagyobb példányszám engedélyezésére
aligha van remény. Ha tehát a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése kizárólag a
1

2

3

A tanulmány egy bővebb változata a Történelmi Szemle című folyóiratban jelent
meg. (A szerk.)

Az évszám téves. A szóban forgó közlemény – egy olvasói levél – 1960-ban jelent
meg. (A szerk.)

A kezdeményezés folytatódni látszik. Az idei 2. számban Petrovich Ede Skóciai Szt.

Margitról szólva megemlíti Nagy Kázmér és Vajay Szabolcs tanulmányát. A folyóirat
ezen kívül közli Szabó Ferenc ismertetését Nyiri Tamás teológiai munkájáról. A 4.
számban Major-Zala Lajos három versét olvashatjuk, Rónay György pedig két oldal-

nyi terjedelemben foglalkozik munkatársunk „Imátlan ima” és „Fémember az áram-

körben” című kötetével. MajorZaláról egyébként az Életünk című dunántúli irodal-

mi folyóirat is közölt 1972 áprilisi számában ismertető cikket, két vers kíséretében. A
szegedi Tiszatáj májusi számában megjelent Czigány Lóránt munkatársunk hosszabb
tanulmánya „Nyelvünk a világban” címen. (A szerk.)
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Vigilía közlési készségére korlátozódik, egyhamar aligha vesz tudomást a nyugati
magyar irodalomról a hazai olvasói közvélemény. Ezért a legjobb esetben is csak
viszonylagos javulásról beszélhetünk; az Anyanyelvi Konferencia óta eltelt másfél
év mérlege nem ad okot sem túlzott reményekre, sem különösebb optimizmusra.

Gömöri György
MEGHALT FENYŐ MIKSA
Április negyedikén, Bécsben elhunyt Fenyő Miksa, a jeles tanulmányíró és
kritikus, egy fényes írónemzedék egyik utolsó, méltó képviselője. Mélykúton
született 1877 december 8-án, tanulmányait a budapesti Evangélikus Gimnáziumban és a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán végezte. A század első
éveiben megismerkedett Osvát Ernővel és Gyulai Pállal; 1908 januárjában ott
volt Osvát és Ignotus mellett a „Nyugat” megalapításánál. Az új magyar irodalom korszakot nyitó, utat törő folyóiratának jó harminchárom évig volt szerkesztője, mindenese, illetve főmunkatársa és egyben (mint tisztviselője a Gyáriparosok Országos Szövetségének) Hatvany Lajos mellett legbőkezűbb anyagi támogatója. Kritikusi munkásságáról Szerb Antal állapította meg: „Ő volt a »Nyugat«
legélesebb kardja”. Különösen sosem feledett nagy barátjának, Ady Endrének
ügyében küzdött halálig sem lankadó hévvel.
A közélet is élénken foglalkoztatta: Rassay Károly bizalmas jóbarátja sok évig
szaba delvíi képviselő, 1918-ban – egy napig – kereskedelmi miniszter, több,
máig haszonnal forgatható politikai tanulmány valamint politikus-arckép felvázolója volt (Hitler, 1934; Bethlen István, 1937; Rassay Károly, 1958), 1912-ben
adta ki Casanova című szellemesen bátor könyvét, 1946-ban pedig a második
világháború utolsó éveiben papírra vetett naplójának terjedelmes kötete jelent
meg. (Az elsodort ország.) 1948-ban külföldre távozott; Párizsban, majd New
York-ban élt, utolsó éveit Bécsben töltötte. A nyugati magyar irodalom egyik
leglelkesebb és legtermékenyebb szerzője volt egészen aggastyán koráig; sűrűn
jelentek meg kritikái, tanulmányai, hozzászólásai és más, mindig mesteri kézzel
megmunkált, sajátos, szelíd iróniával és öniróniával átszőtt írásai folyóiratunkban, valamint a párizsi Irodalmi Újságban. Az Új Látóhatárnak, illetve a Látóhatárnak szinte indulásától kezdve rendszeres munkatársa és híve volt. Hagyatéká86

ban több, még az Egyesült Államokban írt regénykézirat maradt (Krisztus is D.
P. volt, stb.) 1964-ben elnyerte egy Rómáról szóló és az Új Látóhatárban megjelent írásával a római újságírók egyesületének nagydíját, a Premio Citta di Romat. Külföldön jelent meg szeretett, évtizedekig hűségesen kutatott és csodált
Olaszországáról szóló könyve. (Ami kimaradt az Odysseából, München, 1963.)
Forrásértékű „Följegyzések a »Nyugat” folyóiratról és környékéről” című memoárja (1960) és nem kevésbé jelentős korfestő önéletrajzi műve (Önéletrajzom),
amely folyóiratunk 1965-68. évfolyamaiban jelent meg, tíz folytatásban.
Fenyő Miksát, kívánságára, Budapesten temették el. Önéletírása elé egy Ezra
Pound idézetet írt fel mottónak: „They will come no more –The old men with
beautiful manners”. A mindvégig előzékeny öreg magyar író nyomban magyarította is a kiragadott verssorokat és talán ez lehetne a legméltóbb búcsú tőle:
Hogy soha többé nem látjuk viszont az öregeket, akiknek olyan szép modoruk
volt.

Zsigmond Endre
Határ Gyözö:
SÍRONEVETŐ
Határ Győző drámáinak gyűjteményes kötete a tervezettnél jóval nagyobb terjedelemben jelenik meg: 500 oldal helyett kb. 900 oldalon, az egybekötött két
kötet helyett két önálló kötetben. Mivel a kétszeres terjedelem miatt a nyomdai
és könyvkötői munka ideje is megkétszereződött, a szerző és a kiadó a megrendelők szíves türelmét kéri. A kétkötetes nagy terjedelmű mű előreláthatólag a
késő őszön hagyja el a sajtót.
LEVELEK
CSEH VAGY MAGYAR VOLT-E COMENIUS?
Peéry Rezsőnek Comenius „Orbis Sensualium Pictus” című könyvéről írt
megemlékezése 4 azt a benyomást kelti, hogy szerzője jól van értesülve Comenius
életéről és koráról. Éppen ezért meglepő, hogy nem tesz semmi említést arról,
4

*Új Látóhatár 1971/4. szám.
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hogy Comenius a magyar-morva határvidéken magyar szülőktől származott, és
Magyarországot is szívvel-lélekkel hazájának vallotta. Ugyanakkor Peéry Comeniust feltűnő formában „a cseh nevelő-géniusz” és „a nagy cseh humanista” jelzőkkel illeti. Szerény véleményem szerint, ha a szerző Comenius nemzetiségével
egyáltalán foglalkozott, akkor legalább is meg kellett volna említenie származásának nemrégen felfedezett magyar vonatkozásait. Idegenbe szakadt honfitársaink felkutatása és számontartása elsőrendű feladata a külföldön élő magyarságnak. A jelen eset is mutatja, hogy milyen méretű mulasztások várnak ezen a téren
pótlásra.
Természetesen nem lehet célunk a cseh kultúra szerzett jogait elvitatni Comenius esetében, aki korán árvaságra jutva csehek között nevelődött fel. A legújabb nézetek szerint azonban a személyiség kialakulásában a nevelés mellett
egyenlő mértékben esik latba az öröklött tulajdonságok hatása is. Nem volna
helyes tehát Comeniust kizárólagosan csehnek, vagy magyarnak feltüntetni. A
tapasztalat azt mutatja, hogy nemzetiségek határvidékein mindig voltak és lesznek olyanok, akik egyformán érzik magukat két nemzet fiának. Comenius saját
bevallása szerint szintén ebbe a kategóriába tartozott. Mi tehát ugyanolyan jogosan tekinthetjük őt magyarnak, mint ahogy a csehek csehnek tekintik. Ha van
jogosultság arra, hogy Dürert Ajtósi-Dürer néven tartsuk számon, akkor a jövőben nekünk csak Szeges-Comeniusról szabad beszélnünk.

Seaforth, N. S. W. Ausztrália

Halász István

COMENIUS A CSEH NÉP MELLETT DÖNTÖTT
Comenius magyar származásának ténye valóban olyan – a lényeget ugyan
nem módosító, de szívet melegítő – mozzanat, amelyről illő nem hallgatnunk.
Hanem ez a származás – ha mint magyarokat büszkeséggel tölt is el, hiszen, akár
a csehek vagy a lengyelek, a történelemtől rugdosott, megtaposott nép fiai vagyunk – nem változtat semmit azon, hogy Comeniust ne annak ismerjük el s úgy
emlegessük, aki volt; a cseh nemzet egyik legnagyobb – ha nem a legjelentősebb
– szellemi képviselőjének. Szalatnai Rezső, a jeles magyar Comenius-kutató –
aki Comenius magyar származásával kapcsolatos filológiai adatokat fölfedte s
arról a Holland Tudományos Akadémia Comenius emlékünnepén is megemlé88

kezett – a „Kortárs” 1970 novemberi számában közölt remek Comeniustanulmányában szerintem egyedül helyes mértéket választva végül is így ír erről:
„Mindezt figyelembe véve a Labyrint sveta és a Ksaft írója a cseh időmértékes
verselés mestere: cseh író marad ezentúl is. Az író műveivel maga dönti el hovatartozását.”
Ezt a döntést Comenius – a magyar néphez és a magyar protestantizmushoz,
a Rákócziakhoz és Patakhoz fűződő hatalmas, munkás és nagyszerű szeretete
ellenére – a cseh nyelv, a cseh protestantizmus, a cseh nemzet javára hozta meg,
amelyhez neveltetése jogán tartozott. Ahogy eldöntötte a szláv származású Petőfi, az olasz származású Gvadányi, a részben német származású Gárdonyi vagy
Tömörkény származásával „nem egyező” irányban helyét a magyar szellem és
nemzet oldalán. Nem tartom se szerencsés, se hasznos dolognak, ha éppen mi,
magyarok bolygatjuk ezt a rendkívül kényes és bonyolult kultúrantropológiai
kérdést; persze, igaz, hogy a származás gazdagító tényező, ám legjobbjaink arra
tanítottak, hogy egy ember helyzetét, különösen a szellemileg cselekvő emberét,
nem származása, hanem munkája, műveinek szelleme, helyéről és szerepéről való
döntése határozza meg. Ilyen értelemben örvendjünk annak, hogy Comeniust
Szeges Jánosnak hívták, de hagyjuk meg cseh tudósnak és írónak, mert az volt.
Mint ahogyan mi sem tartjuk méltányosnak, ha származásuk jogán Heltai Gáspárt, Vas Gerebent vagy Márait el akarják vitatni tőlünk.
Megfontoltan és tudatosan neveztem Comeniust annak, aki volt, mert Comenius cseh mivolta felől sokáig és szívesen hallgattak Európában, ami felettébb
méltánytalan, kisajátító gesztus egy kis nép fiával szemben, aki helyét egyértelműen meghatározta. Még az olyan nemes és méltányos szellem, mint Eduard
Spranger is így írt róla néhány évtizede a „Vom Pädagogischen Genius” című
könyvében: „Comenius nem volt német, de morva sem volt.” Spranger azt kívánta mondani ezzel, hogy jelentősége nemzetek feletti. Ez, persze igaz, de miért
kell éppen a kis nemzet köréből származó nagy géniusz esetében nemzetiségéről
megfeledkezni? Ha ez igaz, akkor Leibnitz, Goethe és Bach nem volt német,
Moliere és Racine nem volt francia – ami abszurd állítás.
Hagyjuk hát meg Comeniust annak, akinek vallotta magát, ne akarjuk elhódítani teljes mértékben vitathatatlan hovatartozását, se géniuszának nagysága, se
származása ürügyén. Inkább tanuljunk tőle többet, s fontoljuk meg, amit rólunk,
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magyarokról mondott, hiszen igéi ma is elevenek. Azért nem szóltam származása
tényéről, mert e felfedezés csak a mi viszonyunkat teszi hozzá elevenebbé: a magyarbarát s magyar származású cseh géniusz szerepének megítélésében aligha
változtathat.

Stuttgart

Peéry Rezső

EGY KRÚDY TANULMÁNY KÖRÜL
Figyelemmel olvastam Kibédi Varga Áron Krúdy-elemzését a folyóirat legutóbbi számában (Új Látóhatár, 1972/1). Az „Utolsó szivar az Arabs
Szürkében” költője talán legkedvesebb íróm – lehetőleg minden vele foglalkozó
írást áttanulmányozok. De a tanulmány egy kérdést is felvetett bennem: lehet-e
Nyugaton, többé-kevésbé elzárva a forrásoktól, távol a kutatási eredményektől,
valóban eredetit, igazán mélybe tekintőt írni Krúdyról, vagy bármely otthoni
szerzőről? Éppen Kibédi Varga szembeszökő tájékozottsága és irodalomelméleti
felkészültsége íratja velem ezeket a sorokat.

Bolzano

Horváth Evelyn

ZSIGMOND ENDRE MEGJEGYZÉSE:
A kérdés, ha nem is merőben új, de mindenképpen igen érdekes és lényegbevágó. Röviden talán csak ennyit: úgy vélem, hogy az előnyök és a hátrányok
nagyjában-egészében kiegyenlítik egymást: Magyarországon jobban kézre esnek
a források, de itt kinn nagyobb a tájékozódási lehetőség és kevesebb az irodaimon kívüli korlátozás. Hogy Nyugaton is milyen jelentős, valóban új szempontokat lehet felvetni, arra – úgy érzem –, éppen a szóban forgó tanulmány a legjobb példa. Én is nagy figyelemmel tanulmányoztam az írást, annál is inkább,
mert magam is készülök egy hosszabb összefoglaló Krúdy tanulmány megírására.
A másodszori, gondos áttanulmányozás után még inkább meg vagyok győződve
arról, hogy Kibédi Varga merőben új megközelítésű fejtegetései fordulópont a
Krúdy-kutatásban. (Bizonyára azok is lesznek, hacsak valamilyen öncsonkító
szemlélet, vagy külső beavatkozás eleve el nem zárja a magyarországi irodalomtudományt a külföldön élő magyar kutatók eredményeitől!) Krúdyról viszonylag
sokat írtak, de az összes tanulmány, cikk és könyv mindössze két megközelítést
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használ. Egyesek életrajzi-anekdotikus szempontból boncolják az életművet,
mások viszont a társadalmi vonatkozásokat emelik ki (Krúdy mint a „régi úri
osztály irónikus bírálója” vagy – éppen ellenkezőleg – „a dzsentri elsiratója” stb
...) Kibédi Varga új eszközökkel, strukturális szempontból közelít az életműhöz,
szimbólikus, öntörvényű, zárt világnak tekinti „Krúdy világát” és annak belső
törvényeit, összefüggéseit kutatja. Ez teljesen új, nagyon korszerű, igen gyümölcsözőnek ígérkező megközelítés – ezért tartom mérföldkőnek!
Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy minden megállapításával eleve egyetértek. Csak egyet említek: Úgy vélem, hogy túlzott szigorral vonta meg a használható irodalom körét! Én mindenképpen ide sorolnám még (például) Sebestyén György két fontos, németnyelvű esszéjét (A „Vörös postakocsi” két német
kiadásának elő- illetve utószavaként jelentek meg), figyelemreméltónak tartom
Rónay György stíluselemzéseit, („A nagy nemzedék"), érdekesnek a „Filmkultúra” Krúdy-ankétját (1971/1, a „Szindbád” film alkalmából: Horgas Béla, László
Gyula és Végh György írásai), tekintetbe venném a „Vörös postakocsi” német
változatának visszhangját és végül: értékesebbnek tartom Katona Béla és Szabó
Ede életrajzi kutatásait is, mint azt Kibédi Varga (látszólag) teszi. De ezek, végső
fokon, csak mellékkérdések. Nagyon egyetértek a szerzővel hogy „a Krúdykutatás kezdetén állunk, a Krúdy-mű jelentőségének felmérése még nem történt
meg.” Remélem, hogy ebből a nagy és szép munkából Kibédi Varga is kiveszi
részét és első, új ösvényt nyitó, kiváló Krúdy tanulmánya nem marad folytatás
nélkül!
HÍREK
Munkatársaink közül többen hatvanadik illetve hatvanötödik születésnapjukat ünnepelték előző számunk megjelenése óta. Szabó Zoltán író, akinek az elmúlt években több nagyjelentőségű tanulmányát közölte az Új Látóhatár, június
5-én, Király Béla történetíró, a New York City University tanára, áprilisban volt
hatvan éves. Molnár György, a Bécsben élő író, festőművész és kiadó május 18án töltötte be hatvanötödik életévét. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel
köszönti mindhármukat.
*
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Május kilencedikén töltötte be hatvanadik életévét Ottlik Géza író és műfordító. Első szépirodalmi írásai 1931-ben jelentek meg. Viszonylag ritkán jelentkezik művekkel, de kötetei így is előkelő helyet biztosítanak neki a mai magyar írás
első sorában. Számos angol és német művet ültetett át magyarra mesteri szinten.
(Dickens, Waugh, Shaw, Keller stb ...) „Iskola a határon” című regénye német
valamint francia fordításban is megjelent. Novelláskötetei („Hajnali háztetők”
1957; „Minden megvan” 1969) a műfaj java terméséhez tartoznak. Szeretettel
köszöntjük a hatvanéves Ottlik Gézát.
*
Szigeti József hegedűművész, folyóiratunk régi olvasója és barátja George
Washington díjat kapott. Rajta kívül Starker János csellista és Thomas P. F.
Hoving, a New York-i Metropolitan Múzeum igazgatója részesült az idén ebben
a kitüntetésben. A George Washington díjat – amelyet április 19-én adtak át
New Yorkban a nevezetteknek – az American Hungarian Studies Foundation
létesítette 1954-ben.
*
A Nemzetközi PEN Klub Menekült Írók Központja március 24-26-án tartotta Regensburgban jubiláris találkozóját. A menekült írók PEN szervezete
alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte, David Carver, a PEN nemzetközi
főtitkára és Julian Gorkin, a Menekült Írók Központja elnöke jelenlétében. A
megjelentek között több neves író szerepelt. A nyilvános vitaesten részt vett a
nyugatnémet PEN Központ főtitkára és két tagja is. A német nyelvterületen élő
menekült írók csoportja tisztújító közgyűlést rendezett, amelyen elnökké ismét
Werner Gézát választották meg. Háy Gyula díszelnök, Borbándi Gyula pedig
alelnök lett. A nagysikerű jubileumi ünnepség előkészítő munkáját a Regensburgban élő Teleki Katalin végezte.
*
Munkatársunk, Cs. Szabó László március 2.-án Párizsban két órás szabadelőadásban tájékoztatta az ott élő magyarokat a külföldi magyar irodalom helyzetéről. Több mint száz meghívott vett részt a beszélgetésben; számos hozzászóló
között Auer Pál és Méray Tibor, a párizsi Irodalmi Újság szerkesztője is felszólalt. Az ülésen Albrecht Dezső elnökölt. Munkatársunk március 4.-én Utrechtben részt vett a hollandiai Mikes Kelemen Kör húsz éves fennállásának
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alkalmából rendezett ünnepi ülésen, amelyre az ország különböző részeiből gyűltek össze a tagok, mintegy százan. Részletet olvasott fel egyik készülő munkájából, majd az ottani résztvevőket is tájékoztatta a külföldi magyar irodalom súlyos
helyzetéről. Az ülésen munkatársunk, Kibédi Varga Áron elnökölt s a beszélgetés több órán keresztül tartott.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 21-28-án rendezte idei
tanulmányi hetét a Klagenfurttól nem messze fekvő St. Georgen-ben. A Langsee
partján épült konferenciaházban (hajdani bencés apácakolostorban) hat napon át
irodalmi, művelődéstörténeti és társadalomtudományi kérdésekről értekezett az
Ausztriából, NyugatNémetországból, Svájcból, Angliából, Svédországból, Jugoszláviából és Magyarországról érkezett mintegy hetven résztvevő. Sajnálatos,
hogy a Magyarországról meghívott előadók – Csoóri Sándor költő, Mészöly
Miklós író és Benda Kálmán történész – nem kaptak kiutazási engedélyt. Erdélyből azonban megjelent Lászlóffy Aladár költő és Sigmond István író, akik a
május 24-i irodalmi esten mutatkoztak be néhány új művükkel. A konferencia
központi témája ez volt: nemzeti kisebbségek és kisebbségi egyházak KözépEurópában. Az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai közül Molnár József,
Siklós István, és Szabó Zoltán nagysikerű előadást tartott, Balla Bálint, Borbándi
Gyula és Major-Zala Lajos több vitában felszólalt. A tanulmányi hét előkészítési
és rendezési munkáját Szépfalusi István végezte. A konferencián megalakult az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Baráti Társasága, amely elnökké
Balla Bálintot, alelnökké Szőllősy Pált és az ügykezelés vezetőjévé Szépfalusi
Istvánt választotta meg. A tanulmányi héten elhangzott néhány előadást – Siklós
István, Szabó Zoltán, Szépfalusi István és Robert Evans oxfordi előadó tanulmányát – közölni fogja az Új Látóhatár.
*
Molnár József június 2-án a Müncheni Irodalmi Színpad József Attilaestjén
előadást tartott „József Attila és a kommunista párt” címen.
*
Kiss Gábor munkatársunk, a bochumi egyetem szociológia tanára, könyvet írt
a kelet-európai marxista szociológia irányzatairól és eredményeiről („Marxismus
als Soziologie”). A kötet bőven tárgyalja a magyarországi szociológia helyzetét is.
93

A könyv a hamburgi Rohwolt kiadó „Deutsche Enzyklopedie” sorozatában jelent
meg.
*
Április 14-én elhunyt Lénárt Sándor író, műfordító. 1910-ben született Budapesten; 1938-ban Rómában, majd 1952-ben a brazil őserdőben telepedett le,
ahol, mint orvos dolgozott az indiánok között. Latinra fordította A. A. Milne
„Winnie the Pooh” (Micimackó) valamint Sagan „Bonjour Tristesse” című
munkáját. E fordítások több országban ismertté tették az őserdőben élő magyar
író nevét. „The Valley of the Latin Bear” című önéletrajza 1965-ben jelent meg.
Az utóbbi években néhány munkáját magyar nyelven is kiadták.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben március 15-én Nagy Kázmér tartott előadást Skóciai Szent Margitról és a magyar származású királyné történetét feltáró
kutatómunkájáról.
*
Molnár Miklósnak az 1956-os forradalomról írott munkája – amely először
francia nyelven látott napvilágot (1968-ban) – a londoni Allen and Unwin kiadó
gondozásában megjelent angolul. Az angol kiadás címe: Budapest 1956.
*
Tűz Tamás költő február 26-án Torontóban, a Magyar Házban nagysikerű
szerzői esten mutatta be régebbi és újabb munkáit.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (Pax Romana) április 3-8 között
tartotta évi kongresszusát a felsőbajorországi Zangbergben. A kongresszuson
nyolc előadás hangzott el, amelyeket a mintegy száz résztvevő munkacsoportokban vitatott meg. Az Új Látóhatár munkatársai közül Bogyay Tamás, Gosztonyi
Péter és Kovács Zoltán tartott előadást, Molnár József és Zsigmond Endre pedig
a munkacsoportok előt mondott referátumot.
*
A svájci Sionban tavaly rendezett Magyar Ökumenikus Találkozón elhangzott előadások válogatott anyaga, kötetbe gyűjtve, megjelent Békés Gellért gondozásában. („...hogy mindnyájan egyek legyenek", Katolikus Szemle kiadása,
Róma 1971.) Munkatársaink közül Békés Gellért, Balla Bálint, Hanák Tibor,
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valamint Cs. Szabó László Sionban elhangzott előadásának szövege szerepel a
kötetben.
*
A chicagoi Transworldtaste Books kiadásában ez év őszén megjelenik Flórián
Tibor „Keserű gyökéren” című verseskötete, Ősze András festőművész illusztrációival. A kötet a következő címen rendelhető meg: 2218 N Lincoln, Chicago,
Ill. 60614. USA.
*
A stuttgarti Kröner Verlag kiadásában megjelent a modern európai és amerikai irodalmakkal foglalkozó esszégyűjtemény Modeme Weltliteratur címen. A
kötetben Gömöri György két esszével szerepel: az egyik a magyar irodalom háború utáni fejl6dését, a másik a lengyel irodalmat tárgyalja 1939-től napjainkig.
A Híd című Újvidéken megjelenő irodalmi folyóirat közölte Gömöri György
hosszabb interjúját Határ Győzővel.
*
A Verlag Wissenschaft und Politik nevű kölni kiadó gondozásában német
nyelven megjelent „Dogmen und Reformen in Osteuropa” című tanulmánykötetben Borbándi Gyula „Irodalom és hatalom Magyarországon” című írása is
olvasható. A kötet szerzői között szerepel Kertész István volt követ, a Notre
Dame University tanára és Kocsis Gábor költő, irodalomtörténész is.
*
A londoni „Times Literary Supplement” április 28-i számában terjedelmes
recenziót közölt Lengyel József „Szembesítés” című regényéről. Az önéletrajzi
szálakkal átszőtt történet az MSZMP kiadójának, a Kossuth-kiadónak annál a
részlegénél jelent meg, amely – a közönség kizárásával – „kézirat gyanánt” nyomtat műveket vezető pártemberek és megbízhatónak minősített értelmiségiek tájékoztatására. A könyvből egy példány Londonba került; ennek nyomán készült a
recenzió, amely érdekes levelezést vont maga után a TLS hasábjain. Az ismertetés címe: „Az igazság: korlátozott kiadásban.”
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HIBAIGAZÍTÁS
Előző számunk hírrovatában tévesen szerepelt Szabó Zoltán New York-i előadásának címe. Munkatársunk „Egy író felel” címen Rákócziról írott esszéjét
olvasta fel a New York-i Fészek-klubban.
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1972.3
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár előző számában, Zalán Magda portrésorozatában a 120. oldal 5. bekezdésének 1. sorában „hasonlatosságú epizód” helyett „hasonlatossági
epizód” olvasandó. A 123. oldalon, a 2. bekezdés 2. sorában „tudható be” helyett
helytelenül „tudható meg” áll és a 125. oldalon, a 4. bekezdés 2. sorában „poliészter”-ről van szó, nem pedig „polietilén”-ről. Illyés Elemér erdélyi szemléjében
pedig Sepsiszentgyörgy-öt helytelenül Szepsiszentgyörgynek írtuk. Elnézést
kérünk e hibákért.
LEVELEK
HOL AZ IDÉZŐJEL?
Dersi Tamás több mindent megnézett Londonban, a látottakról az Esti Hírlap hasábjain számolt be, a júliusi számokban, Londonban láttam a cikksorozat
címe. A harmadik folytatás: Leprások a mocsárban színházi és filmeseményekről
szól, egyebek közt a Szentivánéji álomról. A stratfordi Királyi Shakespeare Társulat idén ősszel Budapestre is ellátogat az előadással. Dersi riportjában ez áll
Peter Brook rendezéséről:
Amint Brook egyik méltatója írta: „űrkori a rendezés. A súlytalanság érzetét
kelti". Majd így folytatja az idézet után: A hangszerelés exotikus is, elektronikus
is, üstdob, cintányér, gong és gitár szól, hol líraian, hol félelmetesen. A kettő: líra
és iszonyat folyton keveredik. Mi ez? Költészet, cirkusz, trágár bohózat, rituális
freudi aláfestéssel vagy a néma burleszkfilm hőskorát idéző kergetőzés Buster
Keaton stílusában? Mindez együtt. S a szövegmondás, majdnem mindig a néző
felé fordulva: tiszteletadás a költőnek.
Idáig Dersi.
Tiszteletadás a költőnek vagy nekem? Brook „egyik méltatója” én vagyok; tanulmányom: Erdei átváltozás az Új Látóhatár 1971/6. számában jelent meg, az
idézet az 593. lapról való.
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De a folytatás is. Az idézőjel bezárása után is, végig. Pontosabban, mint a jelek közt, mert ott kihagy egy félmondatot. Nem a rendezés kelti a súlytalanság
érzetét, hanem a trapézen és kötélen lengő-repülő színész.
Talán azt gondolta a világjáró tudósító, hogy háromsoros idézetnél nem kell
elárulni az egyik (leprás?) méltatót, húszsorosnál viszont muszáj megnevezni
vagy legalább illik. De az is lehet, hogy tetszett neki a folytatás, érdemesnek tartotta kisajátítani. Még ha a szöveg elüt is a stílusától. Úgy tudom, plágiumot
szokás megköszönni, utóvégre tiszteletadás a meglopottnak. Köszönöm, Dersi
Tamás.

London.

Cs. Szabó László

„ZSOLTÁROS DÁVID”
Örömmel olvastam az ismertetést nagyapám, Angyal Dávid „Emlékezések”
című kötetéről. (Új Látóhatár 1971/6.) A kötetnek meglepően jó sajtóvisszhangja volt, de egyetlen olyan szép, méltó írás sem jelent meg róla, mint az önök lapjában. Le is másoltam tíz példányban és elküldtem barátaimnak, hogy ők is olvashassák. Egyébként nagyapám még kiadatlan naplója is birtokomban van, szép
feladat lenne egyszer azt is sajtó alá rendezni.
Én nagyapámmal éltem tíz éves koromtól tizennyolcéves koromig és igen sokat tanultam tőle. Mintegy ötezer kötetes könyvtárát gyermekkorom óta állandóan használtam.Ő már nyugdíjban volt; naponta együtt fordítottunk latin
nyelvből, lefordítottuk Vergiliust, Horatiust és megvitattuk a magyar irodalom és
történelem kérdéseit. Ő a tudós aggastyán és én, a gyerek! Ő volt az én házitanítóm. Nagyon szerény, nagyszerű ember volt, kedvelte a fiatalokat és szeretett
csöndesen-tapintatosan irányítást, buzdítást adni. De nem volt mindenkitől feltétlenül elragadtatva; sok ember megfordult nálunk, nagy nevek, akikről az öregúr, távozásuk után, csak ennyit mondott nekem: „fecsegő". Másik kedvelt szavajárása ez volt: „derék” – de ezt már ritkábban osztogatta. Helyesen írja a recenzense, Zsigmond Endre, hogy nagyapám nem kedvelte Apponyi Albertet. Úgy
vélte, hogy Apponyi valójában nem értett a diplomáciához.
Amíg ő, kint, öt nyelven elszavalta szép beszédeit, addig a csehek, bent, megtárgyalták és aláíratták a trianoni békeszerződést. Így látta Angyal Dávid – ám
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sohasem vádolt senkit. Gyakran idézte a Bibliát: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!”
Egész lényében egyébként is volt valami mélyen bibliai, Haraszti barátja el is
nevezte őt „zsoltáros Dávidnak". Egy alkalommal, a Tudományos Akadémia
üléséről jövet, igen élénken, örömmel újságolta: „Két Nagy Sándor kísért haza,
találd el, hogy kik voltak?” Elárulta aztán, hogy Sík Sándorral és Márai Sándorral
sétált. Mindkettőt nagyon becsülte és szerette. Igaz, konzervatív szemléletű volt
és például Ady költészetét nem értékelte. Hanem egyszer – a költő és a verscím
említése nélkül – felolvastam neki a „Felszállott a pává"-t. El volt ragadtatva az
első versszaktól, nagyon, nagyon szép, mondotta és kért, hogy olvassam fel újból.
Akkor már jóval fölül volt a nyolcvanon, de még mindig kész volt új dolgokat
megismerni, Újszerű művészi élményeket befogadni.
Köszönöm a kötetéről közreadott méltó recenziót. Igaz öröm látni, hogy Angyal Dávid kedves emléke, majd negyedszázad csöndje után, most, önéletírásának poszthumusz kiadása, valamint a kötetről írt értő ismertetés nyomán, ismét kezd megelevenedni!

Rutledge, USA

Polgár Katalin

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Gabányi Anneli (1942) irodalomkutató, kritikus, a „Kindler
Literaturlexikon” szerkesztőbizottságának tagja. Bukarestben született, mint
erdélyi szász és magyar nagyszülők leszármazottja, a kolozsvári és a müncheni
egyetem bölcsészeti karán végezte tanulmányait. Néhány éve Münchenben él, a
mai román irodalommal foglalkozó tanulmányai és kritikái német szemlékben,
köztük a hamburgi „Die Zeit"-ben jelennek meg.
*
Haldimann Éva, irodalomkritikus és műfordító. Genfben él. Az újabb magyar irodalom jelenségeinek éber figyelője és biztos ítéletű kritikusa. Több magyar irodalmi alkotást fordított német nyelvre, prózát és verset egyaránt. A Neue
Zürcher Zeitung hasábjain rendszeresen jelennek meg ismertetései mai magyar
írók műveiről.
*
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Dénes Tibor regényíró, novellista és színháztörténeti író. Pályája kezdetén az
újkatolikus írók köréhez tartozott. 1956 óta él külföldön, Genfben dolgozik mint
könyvtáros. Több műve francia nyelven is megjelent. Főbb magyar kötetei: Kaffka Margit (1932), Századvég (1947), Vízválasztó (1948), Sírontúli beszélgetés
(1960), Fák, tavak, tengerek (1967), Agónia (1971).
HÍREK
Július 20-án, az amerikai Bethesdában hetvenkétéves korában elhunyt Körmendi Ferenc regényíró. Budapesten született, Újságíró, majd egy ideig, „A Hét”
társszerkesztője volt. 1932-ben megjelent „Budapesti kaland” című regénye nemzetközi díjat nyert. Regényeit több mint húsz nyelvre fordították. Utolsó, erdélyi
tárgyú „Forradalom Sebesben” című könyve idén jelenik meg NyugatNémetországban.
*
Az osztrák rádió május 28-án közvetítette Monoszlóy Dezső „Nem történik
semmi” című hangjátékát, a bécsi Die Presse pedig június 4-én közölte a
„Hammelni Patkányfogó” című elbeszélést. A berlini RIAS műsorra tűzte a
„Csak Ön után Othelló” című hangjátékot.
*
Az Újvidéken megjelenő Híd című folyóirat májusban igen gazdag tartalmú
Lukács György-emlékszámot adott ki. A folyóirat közli Hanák Tibor tanulmányát is Lukács munkásságának kezdeti szakaszáról. Hanák Tibor egyébként mint
fordító is szerepel a Híd-ban, több jelentős nyugati filozófusnak Lukácsról szóló
írását fordította magyarra.
Rövidesen megjelenik az első magyar nyelvű könyv Lukácsról. Ennek szerzője
Hanák Tibor, címe: A filozófus Lukács. A kötetet a párizsi Magyar Műhely adja
ki.
*
A budapesti Nagyvilág júniusi számában részletes ismertetést közöl
Ferdinandy Györgynek Remenyik Zsigmondról írt francia nyelvű könyvéről.
*
Forrai Eszter július 5-én szerzői estet tartott Tel-Avivban, megjelenés előtt
álló új verseskötetéből olvasott fel. A „Napóra mögött” című verseskötet Mün100

chenben jelenik meg. Megrendelhető a következő címen: Etana kiadó, 8 München 82, TakuFort-Str. 13/c.
*
A párizsi Magyar Műhely június 23-a és 25-e között a Párizs melletti Marlyle-Roi-ban – fennállása tizedik évfordulójára – irodalmi konferenciát rendezett.
Az értekezlet témája „Korszerűség – kortárs irodalom” volt. A meghívott költők
és prózaírók június 23-án Párizsban irodalmi esten mutatkoztak be. A Magyar
Műhely szerkesztőinek az a javaslata, hogy a jelentősebb európai magyar kulturális társaságok munkájukat egyeztessék és habár laza, de közös szervezetbe tömörüljenek, nem talált rokonszenvre. Az érdekeltek túlnyomó többsége idegenkedett
MEGJELENT AZ AURORA KISKÖNYVEK SOROZATÁBAN
Gombos Gyula: HUSZONEGY ÉV UTAN
a „Húsz év után” c. könyvének folytatása és egyben válasz a könyv körül kialakult vitára.
96 oldal, ára 12,- DM vagy 3 US $
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1972.5
HÍREK
A magyar irodalomnak több halottja volt október hónapban. Október 6-án
meghalt a jugoszláviai Verbászon Szirmai Károly regény- és elbeszélésíró, a Kalangya című folyóirat hajdani szerkesztője, az Új Látóhatár barátja és munkatársa. 82 éves volt. Verbászon temették el, a gyásszertartáson majd minden nevesebb vajdasági író részt vett.
Ugyancsak 82 éves korában halt meg – október 27-én – Bibó Lajos regényíró,
a húszas és harmincas évek irodalmi életének ismert tagja, több sikeres regény és
elbeszélés szerzője. És végül fiatalon – 44 éves korában – önként távozott az élők
sorából Kamondy László (polgári nevén: Tóth László) regény- és novellaíró.
Kamondy október 23-án mondott búcsút az életnek.
*
Deér József történettudós, a berni egyetem nyugalmazott tanára szeptember
26-án, 68. életévében Bernben elhunyt. Életművét következő számunkban
Bogyay Tamás munkatársunk méltatja.
*
Szigeti József, a világhírű hegedűművész szeptember 5-én volt 80 éves. Szamosi József munkatársunk szeptember 13-án töltötte be 60. életévét. Mindkét
barátunkat szeretettel köszöntjük ebből az alkalomból.
*
Cs. Szabó László legutóbbi római tartózkodása alkalmából a Chigi palotában,
az olasz miniszterelnökségen átvette a korábban adományozott olasz köztársasági
lovagkeresztet. Ezzel a kitüntetéssel a „Cavaliere della Republica Italiana" cím
jár. Az olasz kormány ezzel Cs. Szabónak Itáliával és az olasz művelődéssel foglalkozó műveit jutalmazta.
*
Ezzel egyidőben Cs. Szabó Lászlót tagjai közé választotta az Accademia
Tiberina. Az akadémiai diploma átadása november 11-én, az író születésnapján
történt.
*
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Az Accademia Tiberina tagságára pályázni nem lehet, az Akadémia hívja
meg az olasz és külföldi tagokat; államférfiakat, írókat, művészeket, természettudósokat. 1813-ban alapították, az alapítók között volt Belli, a legnagyobb római
dialektus költő. Egyetlen magyar tagja Cs. Szabó előtt Liszt Ferenc volt. Ismertebb tagok: Canova, Chateaubriand, Thorwaldsen, Silvio Pellico, Masarik, Mme
Curie, Marconi, Fermi, Somerset Maugham, Respighi, két nagy régész: Bocconi
és Munoz.
*
Cs. Szabó mind a két kitüntetést államközi kultúrcseréktől és
kultúrpropagandától függetlenül kapta, tudomásunk szerint, mint egyetlen hazáján kívül élő író (bármilyen nyelven). Számba vették a száműzött Danteról s az
öreg Michelangeloról szóló tanulmányokat (különlenyomatok}, a Márvány és
Babér s a Római muzsika c. könyveket és számos olasz tárgyú novellát, útleírást.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 21 és 24 között az Alkmaar közelében fekvő Bergenben rendezte idei tanulmányi napjait. A jól sikerült konferencia programját Kibédi Varga Áron állította össze. Az Új Látóhatár munkatársai közül Gosztonyi Péter a negyvenötös fordulatról, Hanák Tibor Lukács
Györgyről és Molnár József Tótfalusi Kis Miklós hollandiai éveiről tartott előadást. Az irodalmi esten is szerepelt több munkatársunk. A tanulmányi napoknak budapesti vendégei is voltak. Eörsi István a költészet néhány érdekes vetületéről beszélt, Csoóri Sándor költő és Kósa Ferenc filmrendező bemutatták két
közös filmjüket, a Tízezer napot és az Ítélet-et. Mindkét film bemutatóját Csoóri és Kósa részvételével vita követte, amelyen a film alkotói is felszólaltak. Az Új
Látóhatár szerkesztősége részéről Borbándi Gyula és Molnár József vett részt a
tanulmányi napokon.
*
Genfben megalakult a „Cercle d'amis de la littérature hongroise", egy írókból
és irodalombarátokból álló laza társulás, amelynek célja a külföldi magyar könyvek és irodalmi folyóiratok iránti olvasási kedv ébresztése. Ez az irodalompártoló
kör, amely John Seguier kezdeményezésére jött létre, november 3-án rendezte
elő irodalmi estjét a Sociére des Arts (Musée de l' Athénée) nagytermében. Az
esten több mint két és félszázan jelentek meg. A műsort Padányi Gulyás Béla
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nyitotta meg, majd Major-Zala Lajos imaverseket mondott, Lőkkös Antal egy
elbeszélését olvasta fel, Várady Szabolcs színművész szavalt, Sirokay Zsuzsa zongoraművésznő Bartók-műveket adott elő, végül Cs. Szabó László a magyar költészetről írt esszéjéből olvasott fel néhány részletet, majd be- mutatta új novelláját. Az irodalmi est sikere John Seguier és Padányi Gulyás Béla szervező munkájának eredménye. Az estre Genfbe érkezett több európai magyar irodalmi és
kulturális kör vezetője és néhány lap szerkesztője, akik megbeszélték a külföldi
magyar irodalom helyzetét. Az Új Látóhatárt Borbándi Gyula és Molnár József
képviselte.
*
Zalán Magda munkatársunk olaszra fordította Karinthy Ferenc és Örkény
István egy-egy színdarabját. Ezeket részben az olasz televízió, részben a római
rádió mutatja be.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben október 18-án a Budapestről érkezett
Oravecz Imre költő „Héj" című kötetéből és legújabb verseiből olvasott fel.
*
Sulyok Vince munkatársunk norvég nyelvű Petőfi-kötetet állított össze. A
könyv januárban, Petőfi születésének 150. évfordulójára jelenik meg a legnagyobb norvég kiadó, a Gyldendal Norsk Forlag gondozásában. Ez lesz az első
norvég nyelvű Petőfi-válogatás. Négy neves norvég költő – Paal Brekke, Astrid
Hjertenaes Andersen, Ase-Marie Nesse, Knut Ödegard – ültette át Petőfi verseit. A kötethez Sulyok Vince írt bevezetőt.
*
Új könyvek: Gombos Gyula: Huszonegy év után, Aurora Kiskönyvek, München. Megrendelhető a kiadóhivatalunkban. – Forrai Eszter: Napóra mögött
(versek}, Etana Kiadó, München; ára 10 márka; megrendelhető 8 München 82.
Taku-Fort-Str. 13 c. – Béky-Halász Iván: Arccal a falnak, válogatott versek,
1936-1956, Amerikai Magyar Írók, Torontó 1972. – Radványi János: Hungary
and the Superpowers, The 1956 Revolutíon and Realpolitik, Hoover Institut on
War, Revolution and Peace. A szerző a volt washingtoni magyar ügyvivő, az
1956-os forradalom diplomáciai hátterét ismerteti.
*
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Az Irodalmi Újság legutóbbi, szeptember-októberi számában közli Kéthly
Anna vezércikkét az 56-os forradalom évfordulójáról, Cs. Szabó László tanulmányát a francia szimbolista festőkről, Molnár Miklós szemléjét a hazai történetírásról, Marosi Gábor oroszországi útirajzát, Bakucz József, Czakó István,
Forrai Eszter és Vitéz György verseit, Lehoczky Gergely és Vajda Albert novelláját, Mikes György, Megyery Sári, Kerényi Magda, Hanák Tibor, Határ Győző
és Csicsery-Rónay István cikkét illetve kritikai írását. Az Irodalmi Újság évi előfizetési díja 10 dollár. Megrendelhető: 32 rue du Faubourg-Montmartre, 75
Paris, 9e.
*
A Szabad Európa Rádió igazgatója· – a nyugalomba vonult Bede István utódaként – 1972 december 1-i hatállyal Szabados József igazgató-helyettest, folyóiratunk régi munkatársát nevezte ki a Magyar Osztály igazgatójává.
*
A közeljövőben megjelenik Saáry Éva „Átható csend" című verseskötete. Ára
12 német márka, illetve 4 amerikai dollár (postaköltség nélkül)· Előjegyezhet6 a
szerző címén: Via Scuole 10, CH-6900 Lugano-Cassarate, Svájc.
HIBAIGAZÍTÁS
Hanák Tibor könyvkritikájában – Archeologia philosophica, Új Látóhatár
1972/3 ·szám – téves Heller Ágnes könyvének címe. Nem „A szakadéktól a következményig”, hanem „A szándéktól a következményig” olvasandó. Elnézést
kérünk a téves szedésért és korrektori figyelmetlenségünkért.
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1972.6
LEVELEK
AZ OLVASÓHOZ
Egy esztendővel ezelőtt azzal a kérdéssel fordultunk olvasóinkhoz, hogy
„megszűnjék-e az Új Látóhatár?” A válaszokból szinte egyértelműen az derült ki,
hogy nem szabad megszűnnie. Több barátunk jelentős anyagi támogatásával és a
némiképp megjavult előfizetői morál révén sikerült is átvészelnünk a folyóirat
csaknem negyedszázados fennállása óta gazdaságilag legreménytelenebbnek látszott esztendőt. Gondjaink azért nem szűntek, az infláció továbbra is fojtogat
bennünket. Barátaink támogatására és főképpen előfizetőink fizetőkészségére,
áldozatkészségére továbbra is számítanunk kell. A megjavult előfizetési morál,
sajnos, csak viszonylagos. Előfizetőinknek egy igen jelentős része az idén is megfeledkezett az előfizetési díj beküldéséről. Elsősorban azok, akik a múltban is
csak akkor fizettek, ha évente legalább két-három külön fölszólítást kaptak. Az
idén a fölszólításokat adminisztratív munkaerő hiányában nem tudtuk kiküldeni.
Ezért most elsősorban adminisztrációs gondjainkról szeretném előfizetőinket és
olvasóinkat tájékoztatni. Bizonyára sokan azt vallják, hogy egy folyóirat anyagi
vagy adminisztratív gondjai nem tartoznak a nyilvánosság elé. Az olvasót a lap
tartalma és nem a nehézségei érdeklik. Rendes körülmények között ez igaz is, de
az emigráció rendkívüli állapot. Emigrációban a magyar nyelv, kultúra, irodalom
sőt politika mindannyiunk közös ügye, íróké, szerkesztőké és olvasóké. Az említett tavalyi felhívásunkra beérkezett válaszok is azt mutatták, hogy e folyóirat és
olvasótábora közötti kapcsolat elsősorban baráti. Barátainknak pedig az anyagi
gondjaink után elmondhatjuk nyíltan adminisztratív gondjainkat is. Az Új Látóhatár kiadóhivatalának napi postája (nem beszélve most a munkatársakkal való
szerkesztőségi levelekről) napi 8-10 levél, 2-3 újság, recenzióra beküldött könyv
stb. Ez havonta 150-160 levélnek felel meg, évi átlagban csaknem 2000 levelet
kell elolvasnunk, megválaszolnunk. Ha minden levélre átlagban félórát számítunk: évi 1000 óra munka. Vagyis egy félnapos alkalmazottnak teljes évi munkája. Ha adminisztrációnkat rendben tudnánk tartani és a beérkezett levelekre
rendszeresen válaszolnánk, ez a korrespondencia tovább növekednék s hamarosan egy egész napos alkalmazott munkáját venné igénybe, havi 1500 márkás fize106

téssel, amennyi havonta átlagban az előfizetésekből befolyik. Ennyi pénzt előteremteni csak az adminisztrációra szinte képtelenség, így attól tartunk, hogy adminisztrációnk a lap népszerűsége növekedésének arányában romlik. Minél több
levelet kapunk, annál kevesebbre tudunk válaszolni és annál kevesebb kérést tudunk elintézni. Mert a leveleknek csak egy kis része tartalmaz a folyóirattal kapcsolatos közlést, nagyobb részük valamilyen kérés. Postabontáskor a nagy halom
levél láttán, az embernek sokszor az az érzése támad, hogy a magyarok a negyedszázada fennálló Új Látóhatárt kezdik már nemzeti intézménynek tekinteni,
ahova a legkülönbözőbb kérdésekkel és kérésekkel bizalommal fordulhatnak.
Amennyire megtisztelő számunkra a széles olvasó közönségnek ez a bizalma,
ugyanannyira aggaszt is bennünket, mivel egy nemzeti intézmény feladatait
anyagiak hiányában nem tudjuk magunkra vállalni. Az elmúlt esztendőben a
hozzánk beérkezett levelek egy részére már válaszolni sem tudtunk, nemhogy a
kéréseket elintéztük volna. Ez természetesen megrontja a bizalmat a lap és a
levelére választ hiába váró olvasó között, aki azt hiszi, hogy hanyagságból, nemtörődömségből, vagy semmibevevésből nem válaszoltunk neki. Ezért haragjában
lemondja a lapot (hozzátéve, hogy a verseket amúgy sem szerette benne). A folyóiratnak pedig minden előfizető elveszítése fájdalmas. És itt kerülünk megoldhatatlan feladat elé: hogy megtartsuk az olvasó bizalmát, hogy sértődöttségből
senki ne mondja le a lapot, minden levélre válaszolnunk kellene, ami, ha alkalmazottal végeztetjük legalább a gépelést, többe kerül, mint amennyi pénz a lapra
előfizetőinktől befolyik. Hol van már az a boldog idő, amikor a szerkesztőségek
válaszkupontól tették függővé a beérkezett levelek megválaszolását!? A porto ma
70-90 pf., ami szintén nem lebecsülendő összeg évi 2000 levél esetében, de egy
levél megírása belekerülhet 3-8 márkába is, tehát sok esetben az évi előfizetési díj
egynegyedébe. Bizonyára erre nagyon kevés olvasónk gondolt eddig. A levélíró
általában azt hiszi, hogy csak ő ír egyedül levelet, csak ő kér valamit, amit igazán
elintézhet neki egy ilyen nagy múltú folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala.
Hogy hasonló levelek százait kapjuk, véletlenül sem jut eszébe. Márpedig olvasóink bizalma révén oda jutottunk, hogy a szerkesztők és a kiadó erejét messze
fölülmúlja a velünk szemben támasztott követelmény. Mindez nyilván annak
következménye, hogy az olvasók nem ismerik a való helyzetet.
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Nemrég egy tekintélyes budapesti folyóirat szerkesztője meglátogatta szerkesztőségünket. Mindent megmutogatva, büszkén végigvezettem a nyomdán, s
visszatérve kis irodánkba, megkérdeztem, mi a benyomása.
– Hát csak ilyen kicsi? – mondta kissé elgondolkodva.
A meglepetéstől nem tudtam hova tegyem megjegyzését: Ha tudnád – feleltem – mennyi munka és áldozat van e mögött a kicsi dolog mögött, bizonyára
másként értékelnéd.
– Óh, nem lebecsülésből mondtam, hogy kicsi. Ellenkezőleg. Odahaza, forgatva az Új Látóhatárt, a sok szép AURORA könyvet és ebből a nyomdából
kikerült más könyveket is, azt hittem, hogy Ti idekint egy nagy intézmény vagytok, legalábbis egy emeletes ház tele gépekkel, alkalmazottakkal, csinos titkárnőkkel, ahogy ez már nálunk szokás ... s még csak egy titkárnőt se látok.
Nyilván hasonló elképzelése volt sok távoli olvasónknak is, nem is sejtve, hogy
még csak egy órabérben fizetett titkárnőre sem telik. Az infláció következtében
helyzetünk javulására a jövőben is aligha számíthatunk. A lap egyéb dolgaival
elfoglalt szerkesztők és a kiadó (akik a munkatársakkal együtt szintén ingyen
végzik munkájukat) a jövőben még kevésbé tudnak az olvasók legkülönbözőbb
kéréseinek eleget tenni. Minden igyekezetüket a lap fenntartására kell
fordítaniok és ebben kérjük az olvasók segítségét és megértését. Elsősorban az
előfizetési díj év elején való pontos beküldését. Ezzel rengeteg fölösleges adminisztratív munkát takaríthatnánk meg s talán több időnk jutna a levelek megválaszolására is. Mostani számunkhoz számlát mellékeltünk. Kérjük előfizetőinket,
megszívlelve az elmondottakat, szíveskedjenek az idei előfizetési díjat lehetőleg
postafordultával beküldeni. Azoknak, akik megteszik, előre is hálás köszönet.

Molnár József
MÉG EGYSZER A KASSAI BOMBÁZÁSRÓL ...
Vajon a Kassát 1941 június 26-án bombázó, felségjelzés nélküli repülőgépek
szlovák eredetűek voltak-e? Vajon olyan pilótákról lehet itt szó, akik nem kívántak részt venni Tiso „Szlovák Köztársaság”-ának a Szovjetunió elleni támadásában, és úgy határoztak, hogy gépeikkel átrepülnek a Vörös Hadsereg oldalára,
közben bombaterhüket Kassára dobják, valamit visszafizetve a magyaroknak az
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őket ért sérelem miatt? A kassai támadás e verziója épp annyira elképzelhető, mint a
másik két (nem bizonyított) feltevés: a támadók németek, illetve oroszok voltak.
A szlovák-verzióval kapcsolatosan nemrég érdekes és új adalék került a napvilágra. Eszerint, ha szlovák pilóták 1941 június végén valóban átrepültek a Szovjetunióba, e tettük korántsem volt az első a maga nemében. 1941 áprilisában,
nem egészen három hónappal a kassai bombázás előtt, már történt ilyen „átállás”,
mégpedig jugoszláv pilóták részéről. Egy Belgrádban pár hónappal ezelőtt megjelentetett könyvben („A légierő a népfelszabadító háborúban 1941-1945”, eredeti címe: Vazduhoplovstvo u narodnooslobodilackom ratu 1941-1945, szerzője
Boze Lazarevié) beszámoló található a jugoszláv királyi légierő 7. bombázó ezredéről, amelyet a legfelső parancsnokság 1941 április 10-ér. Mosztárba összpontosított. Az ezred 26 gépből állt. A német haderő ekkorra már összezúzta a jugoszláv hadsereget. Horvátország kimondotta önállóságát, a jugoszláv állam, mint
ilyen megszűnt létezni. A hadsereg kapitulációja küszöbön állott. Ebben a helyzetben a 7. bombázó ezred néhány pilótája elhatározta: a Szovjetunióban, a „nagy
szláv testvérnél” keres menedéket. Öt géppel indultak útnak. Igen rossz időjárási
viszonyok között Bosznián keresztül a Vajdaságot és Romániát átrepülve az akkor már a Szovjetunióhoz tartozó Beszarabiában szálltak le. Az öt gépből azonban csak három érkezett meg: kettő valahol a Kárpátok felett lezuhant.
Mit történt a pilótákkal ezután? Érdeklődésemre a belgrádi Hadtörténelmi
Intézettől azt a felvilágosítást kaptam, hogy az életben maradt pilóták érdekében
1942 elején a londoni jugoszláv királyi kormány Moszkvában interveniált. Azt
szerette volna, ha ezek a pilóták csatlakozhattak volna az akkoriban a KözelKeleten felállított jugoszláv emigráns hadsereghez. A királyi kormány beadványára – amely a belgrádi katonai levéltárban fellelhető – szovjet részről nem érkezett válasz. Az antifasiszta harcra kész és a „nagy szláv testvérhez” átrepült jugoszláv pilóták további sorsa belgrádi hivatalos körök előtt is ismeretlen ...
Mindebből nekünk az az érdekes, hogy Kassa bombázása előtt már volt példa
„szláv” pilótáknak a Szovjetunióba való átrepülésére és hogy erről a vállalkozásról
bizonyára a szlovák pilóták körében is tudtak. Olyannyira, hogy az adott történelmi helyzetben szlovák pilóták ezt könnyen megismételhették – Kassa megbombázásával kiegészítve.

Bern

Gosztonyi Péter
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HÍREK
Az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai 1973 március végén két irodalmi
esten találkoznak az ausztriai olvasókkal. Az első irodalmi est március 30-án,
pénteken este 19.30-kor lesz Bécsben a Pálffy Palotában, a második március 31én, szombaton este 19.30-kor Grácban, a Café Thaliában. Mindkét irodalmi
estet a bécsi Bornemisza Péter Társaság rendezi. A szereplőkről és műsorról
következő számunkban adunk tájékoztatót. Április 1-én Bécsben, a
Capistrangasse 2/15 szám alatt Molnár József Tótfalusi Kis Miklósról tart előadást.
*
A Németországi Magyar Írók Munkaközössége idei közgyűlését december 3án tartotta Kölnben. Peéry Rezső elnök beszámolójában kitért a külföldi magyar
irodalom helyzetére is. Expozéjának ezt a részét Figyelő rovatunkban közöljük.
*
Megjelent Major-Zala Lajos „Csonton virág” című verseskötete. A 112 lapos
kötet a szerző újabb verseinek egy ciklusát tartalmazza.
A párizsi Magyar Műhely-nél megjelent Hanák Tibor „A filozófus Lukács”
című könyve, amely az első könyv alakban kiadott nagyobb lélegzetű magyar
munka a világhírű marxista bölcselőről és esztétáról. Megrendelhető a Magyar
Műhely címén: 139, Av. Jean-Jaures, 92 Montrouge, France.
*
Kabdebó Tamás kétnyelvű verseskötetet adott ki „Kétszívű” címen. Ára 2 angol font. Megrendelhető a következő címen: Ágnes Kabdebó, 49 Woodlawn
Road, London S. W. 6.
*
Gosztonyi Péter „A magyar antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban a II. világháború alatt” címen tanulmányt írt a freiburgi német hadtörténelmi intézet
folyóiratában. A szerző a magyar hadtörténelmi irodalomban elsőnek írta meg,
miért nem alakulhatott meg a Szovjetunióban a magyar katonai légió.
*
A New York-i A. Jurzykowski alapítvány évi irodalmi díjainak egyikét a
cambridgei egyetemen tanító Gömöri Györgynek ítélték meg a lengyel irodalom
fordításában és népszerűsítésében szerzett érdemeiért.
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*
1973 első felében két magyar költői válogatás jelenik meg Angliában: a
Carcanet Press József Attila verseiből, leveleiből és kisebb prózai szövegeiből
készít elő kötetet. A kötet fordítója John Bátki, magyar származású amerikai
költő. Gömöri György írt hozzá bevezetőt. Az Oxford University Press és a budapesti Corvina közös kiadásában lát napvilágot Nagy László verseinek Love of
the Scorching Wind című gyűjteménye. A kötetet Gömöri György és a budapesti egyetemen angol irodalmat tanító Kodolányi Gyula közösen szerkesztették; a
fordítások főként az angol Tony Connor és a kanadai Kenneth McRobbie türelmét és nyelvi leleményét dicsérik.
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában Kende Péter a túlnövekedésről értekezik, Sárközi Mátyás Illyés Gyula angolul megjelent két verseskötetét vizsgálja,
Gergely János a nyolcvanéves Szigeti József életművét méltatja, Korek Valéria a
nemrégen meghalt Edmund Wilsonra, Hanák Tibor pedig Ernst Fischerre emlékezik. Elbeszéléssel szerepel Cs. Szabó László, Halász Péter, Határ Győző,
Ferdinandy György, Monoszlóy Dezső és Zalán Magda. Czigány Magda Matisse szobrainak gyűjteményes kiállításáról készített beszámolót. Gosztonyi Péter
a második magyar hadsereg pusztulásáról megjelent könyvet ismerteti. Az Irodalmi Újság címe: 32, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Bakucz József (*1929) Debrecenben született, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Magyarországot 1957-ben hagyta el, jelenleg az Egyesült Államokban él. Magyarországon főleg fordításokat publikált. Első önálló verseskötete 1968-ban jelent meg Párizsban „Napfogyatkozás” címen. Nyomás alatt áll
második kötete, amelynek „Kövesedő ég” a címe. 1972-ben befejezett egy kötetet, amely „Zérus fok Celsius” címen előreláthatóan 1973-ban fog megjelenni.
Jelenleg „Totem” című verseskötetén dolgozik.
*
Robert Evans (*1943) Leicesterben született, tanulmányait Cambridgeben
végezte és ott szerzett 1968-ban doktori oklevelet. Azóta az oxfordi egyetem
docense és a Brasenose College kutató tagja. Közép-európai
kultúrtörténelemmel foglalkozik. Rövidesen megjelenik az Oxford University
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Pressnél II. Rudolf császárról írott könyve. Robert Evans megtanult magyarul és
felesége is magyar. E számunkban közölt tanulmánya előadás formájában elhangzott az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem ausztriai tanulmányi
konferenciáján.
*
Fáj Attila (*1922) Budapesten született. 1947-ben a budapesti tudományegyetemen doktorált filozófiából. Utána matematikai tanulmányokat folytatott a
természettudományi karon. 1957 óta a génuai egyetem bölcselettudományi karán
filozófiát tanít. Szakterületei a logika, tudományelmélet és az ún. interdiszciplináris kutatások. Eddig kb. negyven munkája jelent meg, főleg olasz nyelven
*
Lakatos Anka (*1950) gimnáziumi tanuló Budapesten. Versei a Rómában
kiadott „Lacio drom” című cigánynyelvű folyóiratban jelentek meg, magyar költeménnyel most jelentkezik nyomtatásban először. Lakatos Anka az utóbbi
években feltűnt magyarországi cigányköltők (Bari Károly, Daróczi József) törekvéseit követi.
*
Saáry Éva (*1929) Balatonkenesén született. Geológiát, festészetet és fényképezést tanult. Magyarországon mint kutató, majd mint gyakorlati geológus dolgozott. Az 1956-os forradalom után hagyta el Magyarországot. Először
Lausanneban élt, majd mint olajkutató több afrikai országban dolgozott. 1960
óta Luganóban lakik. Festő és költő. 1965 óta több mint tizenöt kiállítása volt.
Első verseskötete a közeljövőben jelenik meg.
Az AURORA gondozásában megjelent
HATÁR GYŐZŐ
SÍRÓNEVETŐ
c, drámagyűjteménye. A kétkötetes, összesen ezer oldalas mű tizenkét színpadi játékot tartalmaz s a bohózattól a tragédiáig megtalálni benne a műfaj minden árnyalatát. Ez az első kiadvány, amelyet az AURORA Tótfalusi Kis Miklós
„Janson Antigua” néven ismert betűivel nyomott. A pazar kiállítású munka ajándékkönyvnek is kiválóan alkalmas. Ára egészvászon kötésben, különleges papíron
az Egyesült Államokban és Kanadában $ 12,-; Nagy-Britanniában 51-; Nyugatnémetországban DM 38,-; Franciaországban NF 60,-; Ausztriában SCH 275,-;
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Svájcban S. Fr. 60,-; Hollandiában Gldn. 38,-; Belgiumban B. Fr. 52,-; Svédországban KR 56,-; Norvégiában KR 80,-.
Az árban a postaköltség is benne foglaltatik. Aki a SÍRÓNEVETŐT meg
akarja rendelni, NÉV ÉS PONTOS LAKCÍM FELTÜNTETÉSÉVEL küldje
el a megfelelő összeget (pénzeslevelet, nemzetközi pénzesutalványt, csekket) a
következő címre:
V. Hatar, 12 Edge Hill, LONDON SW 19 4 LP, Nagy-Britannia.
(NB. A könyvből 25 betűzött és 50 számozott bibliofilia is készült, különleges
egész-műbőr kötésben.
A betűzött bibliofil példány ára $ 20,-, a számozotté $ 16,-).
ILLYÉS KINGA SZAVALÓESTJE GENFBEN
A GENFI irodalombarátok köre novemberi bemutatkozó estje után február
16-án rendezi meg újabb irodalmi estjét az Athené színháztermében. Az est
központjában Illyés Kinga, Romániában élő magyar művésznő áll, aki „Fagyöngy” című műsorát mutatja be: erdélyi költők műveit s népi balladákat. Az est
előadója Szépfalusi István, a bécsi Bornemisza Péter Társaság főtitkára. Az irodalmi kör a nívós irodalmi estek rendezésén kívül legfőbb feladatát abban látja,
hogy állandó olvasókat és könyvvásárlókat toborozzon a magyar s főként a nyugati magyar irodalomnak. A nyugati magyar irodalmi folyóiratok támogatására
széleskörű előfizetős kampányt indított s remélhetőleg – méltóképp a nagysikerű
induláshoz –, ez az akciójuk is szép eredményre vezet.
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1973.1
LEVELEK
ELJÖTT AZ ÓRA ...
Kabdebó Tamás éveken át érlelt, gazdag tapasztalatra és szeretetteljes, önzetlen munkára valló tanulmányt közölt az Új Látóhatár 1972/6. számában a műfordításról, Harc a lehetetlennel a címe. Van mit gondolkozni rajta, érdemes is,
főleg azoknak, akik hasonló áldozatos misszióban fáradoznak.
Szeretném azonban felhívni figyelmét egyik állítására, amely tarthatatlan, ha
hiszünk az előttünk fekvő adatoknak. Lehet, hogy neki vannak ellenbizonyítékai.
Állítása a nehézségéről híres Dante részletre vonatkozik. Idézi a hat sor (Purgatórium, VIII 1-6) átköltésének különböző változatait, Babits elődeitől egyetegyet, Babitstól hármat, a fokozatosan javuló próbálkozások tanúsítására. A költő
azonban – mondja Kabdebó – a harmadikkal sem volt tökéletesen megelégedve.
Barátja és költőtársa, Tóth Árpád sem, ezért ő is (idézem): „készített két változatot, melyből a második került be Babits híres Purgatórium fordításába”. S következik a fejfájdító hat sor, a Tóth Árpád féle variáció.
Hát nem. A többször újranyomtatott Révai kiadásban Babits harmadik, szintén idézett változata található. Az 1940-es van előttem, de határozottan emlékszem, hogy az elsőben is az állt. S azt vette át Babits halála után az Európa kiadó: Isteni színjáték, 1957 és a Magyar Helikon: Dante összes művei, 1962. De a
nyomtatott szöveggel egyenértékű magának a koronatanúnak a kijelentése. Amikor szó esett köztünk az említett hat sor pokoli nehézségeiről, a már nagybeteg
költő azt mondta, hogy viszonylag az ő harmadik variánsa a legjobb. Igaza volt,
jobb, mint Tóth Árpád megoldása. Nem tudom, milyen kiadás alapján állítja
Kabdebó Tamás, hogy mégis az került be Babits Purgatórium fordításába.
A tanulmány egyik lábjegyzetében új sorral ajándékozta meg Berzsenyit: Hervad már ligetem, bimbai hullanak. (Ősszel?) Alighanem fejből idézte A közelítő
telet. Azelőtt én is tettem ilyet, emlékezetből idéztem s mindig rajta vesztettem.
Szét is szedtek érte a figyelmes pályatársak és olvasók.

London
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Cs. Szabó László

SZÉGYENLETES PÉLDA?
Mindennek ellenére hálásan köszönöm a leveledet, és hogy a további meditálást elkerüljem, holnap küldöm a pénzt. Egyre kérlek, küldjed továbbra is a folyóiratot. Nincs semmi bajom, az üzlet is jól megy, baj talán a lelkemmel van,
vagy az átkozott jóléti betegség rám is hat. Az adót hivatalból vonják le, sajnos az
Új Látóhatárt nem. Ellenkező esetben nem került volna sor ilyen szégyenletes
dologra. Különben minden szám után végtelenül szégyelltem magam és megfogadtam, hogy küldöm a pénzt. Sajnos két év óta küldöm. Tudom, hogy ilyen
gyenge jellemű szégyenkezés, mint az enyém, nem segít rajtatok. Nyugodtan
fölhozhatod szégyenletes példának az én esetemet. Ígérem, hogy ez többet nem
fog előfordulni. Kérlek, küldd a 73-as számlát is, hogy azt is ki tudjam fizetni.

Nürnberg

K. B.

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Padányi-Gulyás Béla 1903-ban született a máramarosmegyei Técsőn. Történelmi és földrajzi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és tagja volt az
Eötvös Kollégiumnak is. 1926-tól tisztviselője, 1940-től igazgatója volt az
IBUSZ idegenforgalmi hivatalnak. 1940-ben Kárpátalja idegenforgalmi kormánybiztosává nevezték ki. 1945-46-ban nemzetgyűlési képviselő, a Kisgazdapárt külügyi bizottságának vezetője. 1948-ban a Magyarok Világszövetségének
elnöke lett. 1949-ben az ÁVÓ letartóztatta, titkos tárgyaláson 15 évre ítélték,
1956-ban hét éves börtön után szabadult. 1957 óta Genfben él.
HIBAIGAZÍTÁS
Zalán Magdának az Új Látóhatár 1972/5. számában közölt cikkébe két értelemzavaró sajtóhiba került. A 430. oldalon alulról a 6. sorban Huszárik Zoltánról
nem az olvasandó, hogy képzőművésznek is „számítható”, hanem „számottevő”,
a 435. oldalon Szabó Iván festő neve tévesen Szabó Istvánként szerepel.

Cs. Szabó László
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EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE
48 oldalon különlenyomatként kapható. Ára 8.- DM az Új Látóhatár előfizetőinek 5.- DM
MEGJELENT
Monoszlóy Dezső
ARANYMECSET
c. verseskötete. A bibliofil kiállítású 96 oldalas könyv ára 16.- DM
az Új Látóhatár előfizetőinek 12.- DM
HÍREK
Kovács Imre munkatársunk – a neves népi író és a Nemzeti Parasztpárt volt
főtitkára – március 10-én töltötte be hatvanadik évét. Varga Béla, a Magyar
Nemzetgyűlés volt elnöke, a New Yorkban székelő Magyar Bizottság vezetője
február 18-án volt hetven éves. A háború utáni magyar politikai életnek e két
kiemelkedő alakja jó egészségben ülte meg a születésnapot. Az Új Látóhatár
szerkesztősége szeretettel és barátsággal köszönti őket és kíván nekik további jó
egészséget, lankadatlan munkakedvet és sok sikert.
*
Újlaky Sárit a Magyar PEN Club elnöksége „a magyar irodalom magas színvonalú német nyelvű tolmácsolásáért és a magyar irodalom népszerűsítéséért”
PEN Emlékéremmel tüntette ki. A kitüntetés, habár elég későn, megérdemelten
érte Németh László, Déry Tibor, Kodolányi János és Ottlik Géza műveinek
német fordítóját. A Kölnben élő műfordítónő – aki az Új Látóhatár régi barátja
–, december elején Budapesten vette át az Emlékérmet. Újlaky Sári volt a harminchatodik író, aki a magyar íródalom tolmácsolásáért PEN Emlékérmet kapott.
*
Március 30-án, pénteken este Új Látóhatár irodalmi est volt Bécsben, a Pálffy
Palotában. Az est – amelyet a Szépfalusi István vezetése alatt álló Bornemisza
Péter Társaság rendezett – szép sikert eredményezett. Felléptek: Borbándi Gyula, Hanák Tibor, Major-Zala Lajos, Molnár József, Monoszlóy Dezső. Az említettek március 31-én a Grácban tartott Új Látóhatár esten ismét szerepeltek és
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műveikből olvastak fel. Molnár József ezenkívül április l-én, vasárnap délután
Bécsben előadást tartott Tótfalusi Kis Miklósról.
*
Triznya Mátyás festőművész új kiállítása március 31-én nyílt meg a római „Il
Cavaletto” galériában. Az olasz fővárosban élő festő 36 akvarelljét állította ki. A
kiállítás április 12-én zárul.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában közli többek között Ferdinandy
György beszámolóját magyarországi útjáról, Cs. Szabó László írását Petőfiről,
Határ Győző novelláját, Louis de Villefosse és Dénes Tibor tanulmányát, Forrai
Eszter, Gömöri György, Keszei István és Thinsz Géza néhány új versét. Kemenes Géfin László Ezra Pundra, Zalán Magda pedig Pécsi Sándorra emlékezik.
Halász Péter részletesen ismerteti Tábori Pálnak a száműzetésről írott könyvét.
Az Irodalmi Újság címe: 32, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9.
*
Zalán Magda olasz nyelven önéletrajzi jellegű regényt írt, amely előreláthatóan még ebben az évben jelenik meg a római Trevi kiadónál.
*
Munkatársunk, Cs. Szabó László március 4.-én Utrechtben megvitatta a Mikes Kelemen Kör odagyűlt tagjaival a magyar költészet készülő angol nyelvű
antológiája elé írt bevezető tanulmányát, amelyet lapunk 1972/5. és 6. száma
közölt. Másnap este angol nyelvű előadást tartott az amszterdami egyetemen a
magyar költészet idegen nyelvű bemutatásának kérdéseiről A nation and it' s
poetry; problems of the interpretation of Hungarian poetry címen; az előadást
hosszabb megbeszélés követte. A rotterdami NRC Handelsblad március 9.száma
hat félhasábon közölte interjúját a lap munkatársával az antológiáról és 8-án késő
este a hilversumi rádió Essay rovatában sugározta félórás angol nyelvű beszélgetését a rovat szerkesztőjével, Besanconnal, aki az amszterdami egyetem dramaturgiai előadója. Egy héttel később a rovatvezető másik munkatársunkkal, Kibédi
Varga Áronnal beszélgetett hollandul a mai magyar költészetről és egy színésznő
felolvasta a költő fordításában Weöres, Csoóri és Tandori néhány versét.
*
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„Válogatott versek" címen megjelent Tűz Tamás új könyve. A 320 oldalas
gyűjtemény az Amerikai Magyar Írók című sorozat legújabb kötete. Ára 8 dollár.
Megrendelhető a szerzőnél: 1 Dormington Drive, Scarborough, Ont. Canada.
*
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége kebelében működő Irodalmi Tanács és
a „Lehel” irodalmi díj alapítói irodalmi pályázatot hirdetnek. A pályadíj 800 dollár, a határidő 1973. október 31. A pályázati felhívás szerint olyan magyar nyelvű
irodalmi vagy tudományos feldolgozása módjánál fogva alkalmas arra, hogy „a
magyarságnak a keresztény szellem, a nyugati kultúra és a magyar haza védelmében betöltött évezredes szerepére” fényt vessen. Cím: 00193 Roma, Via dei
Corridori 48. (Ufficio Ungherese).
*
Monoszlóy Dezsőnek februárban két elbeszélése megjelent német nyelven.
Az egyik a Salzburger Nachrichten, a másik a bécsi Die Presse hasábjain.
*
Sárközi Mátyás munkatársunk február 13-án a londoni Szepsi Csombor Kör
irodalmi estjén bemutatta „Korok és körök” című új novelláskötetét. Közreműködött: Cs. Szabó László, Ferenczy Judit és Siklós István.
*
Hanák Tibor „A filozófus Lukács” című könyve megjelenése alkalmából március l-én Bécsben a Palais Pálffy-ban szerzői estet tartott. Az estet a bécsi Bornemisza Péter Társaság rendezte.
*
Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat március 16-17-én a
New York-i Magyar Házban sajtókiállítást rendezett, amelyen a külföldi magyar
sajtót mutatta be. A kiállítás ideje alatt előadások is elhangzottak a külföldi magyar újságírásról.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1973. április 28. és május 5.
között a Kufstein melletti Walchseen Akadémiai napokat rendez. Jelentkezni
lehet a következő címen: Szépfalusi István, Capistrangasse 2. A-1060 Wien,
Österreich.
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1973.2
HÍREK
Április 14-én 76 éves korában a Zürich melletti Kilchberg-ben meghalt Kerényi Károly, a neves ókortudós, vallástörténész és kultúrfilozófus. Április 17-én
temették Asconában, ahol életének utolsó évtizedeit élte. Kerényi Károly – aki az
Új Látóhatárnak is tisztelt és becsült munkatársa volt – a külföldön legjobban
ismert magyar tudósok közé tartozott. Egy nagy nyugat-német kiadóvállalat
évekkel ezelőtt megkezdte összes műveinek német nyelvű kiadását. Halála nemcsak a magyar, de az egyetemes tudomány nagy vesztesége.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem április 28. és május 5. között
egy tiroli hegyi tó, a Walchsee partján fekvő Kranzach-ban rendezte idei akadémiai napjait. A konferencián mintegy hetvenen jelentek meg, Nyugat-Európa
több országából, ezenkívül Magyarországról, Romániából és Jugoszláviából. A
központi téma „A hit és a tudomány viszonya” volt. Előadást tartott Micskey
Kálmán evangélikus teológiai tanár, Hanák Tibor filozófiai író, Targonski
György egyetemi tanár, Boór János főiskolai előadó, Zsindely Endre egyetemi
főasszisztens és Bárczay Gyula református lelkész. Szabó Zoltán kerekasztal beszélgetést vezetett, amelynek fő témája a magyar jelleg és magatartás problémája
volt. A konferencia résztvevői május 2-án a közeli Kufsteinben, a vár császártornyában megkoszorúzták a magyar foglyok emlékére állított márványtáblát. Az ünnepségen Illyés Kinga erdélyi előadóművésznő szavalt. Illyés Kinga
ezenkívül, április 30-án este bemutatta „Fagyöngy” című költői műsorát is. Az
esti programokon szerepelt Lohinszky Lóránd, a marosvásárhelyi állami színház
érdemes művésze és Páli Lajos, korondi festő és költő is. Május l-én este
Borbándi Gyula és Molnár József tájékoztatta a konferencia résztvevőit az Új
Látóhatár szerepéről és munkájáról. Borbándi Gyula a folyóirat történetét
mondta el röviden, vázolva az Új Látóhatár irodalmi tevékenységét és politikai
törekvéseit. Molnár József arról a nehéz útról számolt be, amelyet a folyóirat
irodalmi és politikai gáncsoskodókkal szemben, olykor súlyos anyagi nehézségekkel küzdve követett. Molnár József arra is kitért, miért van szükség külföldön
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magyar irodalomra és hogyan igyekszik az Új Látóhatár vállalt kötelességének
eleget tenni. A két referátumot hosszú vita követte.
A walchseei akadémiai napok előkészítő és szervező munkáját Szépfalusi István végezte.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Benkő Zoltán 1923-ban született Budapesten. 1947-ben a budapesti műegyetem közgazdasági karán doktori oklevelet szerzett. Részt vett az 1945 előtti és
utáni ifjúságpolitikai küzdelmekben. Emiatt Rákosi idejében öt évre internálták.
1956-ban elhagyta Magyarországot és Münchenben telepedett le, ahol rövid
újságírói tevékenység után önálló vállalkozó lett.
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1973.3
HÍREK
Révai András munkatársunkat, a külföldi magyar értelmiség kiemelkedő képességű és kiváltságos jellemű tagját június 4-én holtan találták londoni lakásán.
1933 óta élt Angliában.
1903-ban született Budapesten a Jókait, Mikszáthot, Rippl-Rónait barátjának
tudó Révai-családba. E család, a Révai Testvérek Irodalmi Intézete útján, jelentős szolgálatot tett a magyar irodalomnak és közműveltségnek. Révai András
német egyetemen közgazdaságtanból doktorált. 1932-ben hosszabb időt töltött
Moszkvában, majd a Pester Loyd külpolitikai szerkesztőgárdájának tagjaként
érkezett Londonba. Itt a Pallas Galéria megalapításával úttörője volt a művészi
nyomatok kiadásának.
A világháborús magyar-angol szakítás idején, Bajcsy-Zsilinszky Antal diplomata-barátjával megalapította a Szabad Magyarok egyesületét. Ennek klubhelyiséget létesített a Manchester Square-en. Értékes politikai munkájában fokozott
megbecsülés fűzte Károlyi Mihályhoz, akinek következetességét és jellemét becsülte. A korábbi magyar csoportosulások közül – akár Jászi Oszkár – a Márciusi
Fronttal rokonszenvezett a távolból. Politikai értékmérői az angol liberalizmus
morális ihletéséből fakadtak. Ehhez igazodó népfrontos radikalizmusban látta a
szocialista fejlődésnek azt a lehetőségét, amely nem valósult meg eddig. A magyarországi forradalom új emberré tette: évekig eszméinek szolgálata adott teljes
értelmet életének.
Révai András – a Chatham House, a Királyi Külügyi Intézet folyóiratában
megjelent magyar tárgyú tanulmányai bizonyítják ezt – Bibó István mellett a
századközép legjobb magyar politikai tanulmányírói közé tartozott. Mentséget
arra, hogy saját képességeit, önértékükért, csak elvétve fejezze ki, mások szolgálata adott neki. Tárgyilagos értelmét a mások iránti figyelem irányította, emezt a
ragaszkodó szeretet és használni akarás. Értelem, jellem, alkat, tájékozottság és
tartás szerint a magyarok közt ritka egyéniség volt.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 13-tól
16-ig rendezi Doomban, a Maarten Maartenshuis-ban, azaz ugyanott, ahol
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1959-ben a Kör legelső tanulmányi hete zajlott le. A konferencia központi témája a 20. századi magyar irodalom és művészet modernsége: avant-garde törekvések és mai problémák. A magyar irodalomtörténetírás mindmáig adós maradt
ennek a problémakörnek a tisztázásával, e törekvésekről csak torz képet adott. A
konferencia szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy e világviszonylatban is jelentős
kísérletek igazi szerepét meghatározza a magyar szellemi életben. Részvételi díj
100, diákoknak 70 Gulden. Jelentkezni lehet a titkár címén: Prof. Dr. A.
Lindenmayer, Ruydaellaan 28, Huis ter Heide (Hollandia). A jelentkezők augusztus folyamán részletes műsort kapnak
LEVELEK
ELJÖTT AZ ÓRA .. HERVAD MÁR MEMÓRIÁM
Cs. Szabó Lászlónak igaza van. Mint az Új Látóhatár idei 1. számában közölt
levelében írja, nem Tóth Árpád hat sora, hanem Babits változata került bele a
magyar Purgatóriumba. A kérdéses Berzsenyi sor természetesen: Hervad már
ligetünk, s díszei hullanak.

London

Kabdebó Tamás

A KRÜZSELY-CSALÁD EREDETE
„Gyermekkorom Máramarosszigeten” című cikkemben, az Új Látóhatár idei
1. számában (15. lap) a Krüzsely-család neve téves csoportosítás miatt került a
rutén eredetű megyei családok közé. Kérem ennek utólagos helyesbítését.

Genf Padányi Gulyás Béla
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Ferdinandy Mihály (*1912) az összehasonlító irodalomtörténet tanára a
puertorikói egyetemen. Tizennégyszer volt vendégtanár a nyugat-berlini egyetemen. Leginkább történeti tárgyú munkái magyar, német és spanyol nyelven jelennek meg.
*
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Gy. Pethe Ferenc (*1917), latin-történelem-földrajzszakos tanár. Veszprémben, majd Budapesten teológiai, illetve bölcsészeti tanulmányokat végzett. 1941től a KSVlapok, a Magyar Kurir, valamint a KALÓT lapjának, a Magyar Vetésnek munkatársa, 1947-ben a Demokrata Néppárt programjával országgyűlési
képviselő lett. 1949-ben Svájcba menekült, ahol először könyvtáros volt
Einsiedelben, majd 1957 óta tanár Bázelban.
*
Mirtse Ágnes (*1938) középiskolai tanulmányainak elvégzése után, 1956-ban
telepedett le Svájcban. Évekig dolgozott mint laboráns, majd mint könyvtáros
Zürichben. Jelenleg pszichológiát tanul a zürichi egyetemen. Előbb jelentek meg
versei németül, mint magyarul. Az Új Látóhatárnak múlt év nyara óta munkatársa.
*
Szöllősy Pál (*1927) a budapesti Tudományegyetemen jogi doktorátust szerzett, majd vállalati jogtanácsosként, 1956 után pedig Bécsben hírlapíróként működött. Később St. Gallenben és Londonban folytatott tanulmányokat; 1968ban a st. galleni Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskola avatta doktorrá.
UTUNK
(Kolozsvár) ÉVKÖNYV 1973
A romániai Írószövetség magyar irodalmi hetilapjának közismert évkönyve
nyugaton kizárólag az Új Látóhatár útján kapható. 396 lap. Ára 10.- DM.
Néhány példány az 1972. évi Évkönyvből is rendelkezésre áll. 392 lap. Ára 7.DM.
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1973.4
HÍREK
Gombos Gyula író, folyóiratunk főmunkatársa szeptember 30-án lesz hatvan
éves. Igen sikeres és termékeny évtizedre tekinthet vissza. Három könyvet írt az
elmúlt tíz év alatt, valamennyi élénk visszhangot keltett. Szabó Dezsőről írt
nagyszabású munkája immár két kiadást ért meg, 1970-ben jelent meg a „Húsz
év után” és 1972-ben a Huszonegy év után” című kötet.
Egy héttel később, október 8-án ünnepli hetvenedik születésnapját Nagy Ferenc volt miniszterelnök. A hajdani kormányfő ma is a külföldön élő legtekintélyesebb és legismertebb magyar politikus. Az utóbbi években kevesebbet szerepel
a közéletben, időnként azonban hallatja hangját aktuális és jelentős kérdésekben.
Az Új Látóhatárnak kezdettől fogva munkatársa és barátja.
Szerkesztőségünk szeretettel köszönti Gombos Gyulát és Nagy Ferencet,
mindkettőnek további jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánva.
*
Medvegy Elemér építészmérnök 78 éves korában Budapesten hirtelen elhunyt. Achim L. András kisebbik leányának, Máriának volt a férje. Élete legfőbb
feladatát abban látta, hogy összegyűjtse apósára, Achim L. Andrásra vonatkozó
dokumentumokat. Egy hosszú életen át gyűjtött dokumentum-anyaga az agrárszocialista mozgalmak története szempontjából felbecsülhetetlen értékű. Egy
rövid életrajzot is írt Achim L. Andrásról, amely azonban eddig nem jelent meg
nyomtatásban, de a legtöbb Achimról szóló tanulmányban, mint forrásmunka
szerepel.
*
Ferdinandy György - aki Puerto Ricoból visszatelepedett Franciaországba ,,Chica, Oaudine, Cali, trois fille dans le monde” címen francia nyelvű regényt
írt. Ebben egy porto ricói, egy francia és egy magyar cigány lány történetét
mondja el. A 220 lapos könyv a párizsi Denoël kiadó gondozásában jelent meg.
*
Dénes Tibor, aki már eddig is sokat publikált franciául, ismét francia nyelvű
munkát írt. Új művének címe: „Charles II, Duc de Brunswick et Geneve". Munkatársunk Genf városának felkérésére írta a brunswicki hercegről szóló könyvét.
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A herceg Genf legnagyobb mecénása volt, halálának centennáriumát az idén
ünneplik. A Bulletin Budé című párizsi kulturális folyóirat júliusban közölte
Dénes „Quelques Problemes de la ,,Fabula Togata” című tanulmányát.
*
Werner Margot - Werner Géza felesége - ,,Seelenmühle” címen adta ki német verseinek kis gyűjteményét. A kötethez - amely a darmstadti Brentano
Verlag gondozásában jelent meg - Tábori Pál írt utószót, az illusztrációkat Illés
János készítette.
*
Monoszlóy Dezső Elefánttemető című novellája - amelyet az Új Látóhatár
tavaly őszi számában közölt - megjelent németül a bécsi Die Presse idei jubileumi számában.
A nyugat-németországi Magyar Irók Munkaközössége április 11-én Kölnben
Madách-estet rendezett. A Madách Imréről tartott német nyelvű előadás után
német színművészek részleteket adtak elő Az Ember tragédiájából.
*
Rézler Gyula, a chicagói Loyola egyetem tanára érdekes cikkét közli a Chicago Tribune május 12. számában az Amerikában élő bevándorolt tudósokról.
Rézler Gyula hosszabb tanulmányt írt a magyar gazdasági reformról. Ez a
Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas című nyugatnémet folyóiratban jelent meg.
*
A genfi magyar irodalombarátok köre február 16-án rendezte második irodalmi estjét az Athénée dísztermében. Tóth János bevezetője után Szépfalusi
István ismertette Románia, illetve Erdély magyar irodalmának helyzetét. Ezután
került sor Illyés Kinga előadóművésznő műsorára. A Marosvásárhelyi Magyar
Színház tagja „Fagyöngy” című költői összeállítását mutatta be.
*
Tószegi Andrást, a Svájcban élő fiatal brácsaművészt Luzernban a Fischer
Edwin-emlékdíjjal tüntették ki. A díjat a Konservatoriumban rendezett hangversenye után adták át a magyar zeneművésznek.
*
Zalán Magda cikket írt a Video című olasz filmlap márciusi számában Jancsó
Miklós filmrendezőről.
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Bárczay Gyula, Szépfalusi István és Targonski György tanulmányai, valamint
Hanák Tibornak a legutolsó számunkban közölt „Lukács György hite” című
írása az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei és tavalyi akadémiai
napjain elhangzott előadások.
*
Megjelent Saáry Éva „Átható csend” című verseskötete, saját illusztrációkkal,
140 lapon. Megrendelhető a szerző címén: Via Scuole 10, CH-6900, LuganoCassarate. Ára 12 márka. Ugyancsak megjelent a Kanadában élő Schwilgin Frigyes „Versek, 1962-1972” című kötete. Terjedelme 156 lap, ára 4 dollár. Megrendelhető a szerzőnél: 1262 Meadowland Drive, Ottawa.
*
Werner Géza szerkesztésében nemrégen hagyta el a nyomdát a Menekült
írók PEN Központjának „Saat in fremder Erde” című német nyelvű antológiája,
amely 126 oldalon 39 menekült szerző és a PEN néhány vezető tagjának kisebb
írásait tartalmazza. A magyar PEN-tagok közül Békeffy István, Benedek Alice,
Benedek Károly, Bezerédi Zoltán, Borbándi Gyula, Gábor Áron, Halász Ernő,
Háy Gyula, Méray Tibor, Mikes György, Monoszlóy Dezső, Tábori Pál, Tauber
Ervin, Újváry Sándor, Werner Géza és Zsoldos Andor szerepel az antológiában.
Megrendelhető a darmstadti J. G. Blëschke Verlagnál.
Az Irodalmi Újság legújabb számában Kende Péter emlékezik Nagy Imre és
társai 15 év előtti kivégzésére, Berki Erzsébet a meghalt Kerényi Károly munkásságát méltatja, Cs. Szabó László folytatja Szendrey Júliáról írott esszéjét. Szépprózai írásokkal szerepel Domahidy András, Lehoczky Gergely, Ferdinandy
György, Vajda Albert és Halász Péter. Közli a lap Határ Győző és Keszei István
verseit, egy interjút Ota Šik volt csehszlovák miniszterelnök-helyettessel, valamint többek között Isac Renée, Megyeri Sári, Király Béla, Kemény Ferenc, Mikes György, Auer Pál és Landy Dezső cikkét. Az Irodalmi Újság postai címe: 32,
rue du Faubourg Montmartre, Paris 9.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Szépfalusi István (*1932) lelkész, evangélikus teológiai tanulmányait Sopronban kezdte és Budapesten fejezte be. A grazi egyetemen magyar tolmács szakot
és történelmi tanulmányokat folytatott. Anyja révén már magyarországi diákévei
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óta osztrák állampolgár. Az Osztrák Államszerződés megkötésekor (1955) Bécsbe költözött. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) és a Bornemisza Péter Társaság (Bécs) titkára.
*
Farkas Attila (*1949) egy év óta él külföldön. 1967 novemberében kitiltották
az ország minden középiskolájából (mert a kecskeméti piarista gimnázium IV.
osztályában október 23-án társaival együtt elénekelte a Himnuszt), utána segédmunkás lett, majd civil hallgatóként beiratkozott a Központi Hittudományi
Akadémiára. Ezzel egyidejűleg színházi rendezőként (Babits Mihály Irodalmi
Színpad) is dolgozott. 1972 júliusában külföldre távozott. Öt hónapos isztambuli
lágerélet után Rómába került, majd kivándorolt Kanadába.
*
Targonski György (*1928) egyetemi tanulmányait Budapesten végezte,
Cambridge-ben doktorált. A New York-i Fordham-Egyetemen a matematika
rendes tanára. Jelenleg a zürichi műegyetem (ETH) vendégelőadója.
*
Bárczay Gyula (*1931), református teológus. Tanulmányait Sárospatakon,
Budapesten és Bázelben végezte. Doktorátusa után egy évet a chicagói egyetemen töltött. 1960 óta a Bázel melletti Therwilben lelkész, 1969 óta esperes.
Legjelentősebb munkája: Revolution der Moral? - Die Wandlung der
Sexualnormen als Frage an die evangelische Ethik, Zürich 1967.
HIBAIGAZITÁS
Deér Józsefről szóló megemlékezésünkben (Új Látóhatár 1973/2. sz.) sajnos
benne maradt egy elírás. Halála napja 1972. szeptember 26 és nem december.
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1973.5
HÍREK
A hollandiai Harlingenben 54 éves korában váratlanul elhunyt Somogyi Tibor röntgenorvos. Somogyi Tibor szabolcsi tanító családból származott. Iskoláit
Magyarországon és Hollandiában végezte. Népi kollégista volt. Részt vett a hollandiai Mikes Kelemen Kör megalapításában, amelynek mindvégig tagja és támogatója maradt. Somogyi Tibor az Új Látóhatár legrégibb és leghűségesebb
olvasóihoz tartozott. Halálával Baráti Társaságunk egyik legáldozatkészebb tagját veszítette el. Szerkesztőségünk tagjaihoz több mint két évtizedes személyes
barátság szálai fűzték, hirtelen távozásával most nemcsak egyik lelkes olvasónkat,
hanem egyik legjobb, legrégibb barátunkat is siratjuk.
*
Rónay György költő, műfordító és esszéíró október 8-án töltötte be hatvanadik évét. Rónay György a Budapesten megjelenő Vigília című folyóirat főszerkesztője. Az Új Látóhatár szeretettel köszönti a hatvan éves költőt és írót, akinek
1971 nyarán közöltük „Rilke sírja” című versét.
*
Szeptember 13 és 16 között rendezte Doornban a Hollandiai Mikes Kelemen
Kör idei tanulmányi napjait. A konferencia témája a következő volt: ,,A huszadik
századi magyar irodalom és művészet modernsége: avantgarde törekvések és mai
problémák.” Előadást tartott Kibédi Varga Áron, Bori Imre (Újvidék), Tolnai
Ottó (Újvidék), Határ Győző és Perneczky Géza.
A tanulmányi napok színhelye a doorni Maarten Maartens-kastély volt, ahol
1959-ben az első Mikes-konferenciát rendezték. Az Új Látóhatár szerkesztőségét Borbándi Gyula és Molnár József képviselte. A szeptember 14-én rendezett
irodalmi esten Csiky Ágnes Mária, Saáry Éva, Határ Győző, Monoszlóy Dezső,
Thinsz Géza és Tolnai Ottó adott elő újabb műveiből. Szeptember 15-én a konferencia résztvevői a negyven évvel ezelőtt meghalt Krúdy Gyulára emlékeztek.
Az íróról leánya, a Budapestről érkezett Krúdy Zsuzsa beszélt, Molnár József
pedig szemelvényeket olvasott fel Krúdy-művekből. A tanulmányi napok előkészítő és rendezői munkáját Kibédi Varga Áron, Lindenmayer Arisztid és Tóth
Miklós végezte.
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*
Kerényi Magda október 7-én előadást tartott a svájci Rilke Társaságnak a
wallisi Saas-Fee-ben rendezett évi közgyűlésén. Kerényi Magda Rilke andalúziai
tartózkodásának életrajzi és költészeti jelentőségéről beszélt. E tárgykörben készített tanulmányával nyerte meg 1966-ban a Ronda város által meghirdetett
nemzetközi pályázatot. A mostani előadás meg fog jelenni a „Blätter der RilkeGesellschaft" című kiadványban.
*
Több magyar szerzője van az ,,Ungarn-Jahrbuch" nemrégen megjelent 240
lapos, 1972-es kötetének. Munkatársaink közül Bogyay Tamás Szent István
székesfehérvári koporsójáról írt tanulmányt, Révész László a magyarországi helvét reformációról szóló tanulmányát közli, Borbándi Gyula pedig a mai magyar
irodalompolitikáról, a Magyarországon és Magyarországon kívül élő magyar írók
munkájáról készített hosszabb lélegzetű beszámolót. Az ezúttal igen gazdag
könyvszemle szerzői között szerepel Balla Bálint, Bogyay Tamás, Borbándi Gyula, Hennyey Gusztáv, Révész László és Zsigmond Endre. Az Ungarn-Jahrbuch,
amely magyar témákkal foglalkozó egyetlen német nyelvű szemle, Münchenben
jelenik meg, a Müncheni Magyar Intézet gondozásában. (Címe: 8 München 40,
Clemensstr. 2.)
*
Gosztonyi Péter október 5-én Malmöben, 6-án Göteborgban és 7-én Stockholmban tartott előadást „Személyiségek szerepe Magyarország legújabbkori
történetében (Károlyi, Horthy, Rákosi)" címen.
A „Wehrforschung" című nyugat-német folyóirat nemrégen közölte Gosztonyi tanulmányát a magyar néphadsereg 1956 és 1960 közötti fejlődéséről, az
Österreichische Militärische Zeitschrift”-ben pedig megjelent egy beszámolója a
lengyel néphadsereg megszervezéséről és a keleti fronton vívott harcairól.
*
Borbándi Gyula október 30-án előadást tartott Münchenben a Magyar Intézet kétnapos tanulmányi értekezletén a két világháború közti szellemi mozgalmakról és ellenzéki értelmiségi társulásokról. Révész László a két háború közti
alkotmányjogi problémákról beszélt. A tanulmányi értekezleten, amely a keleteurópai és magyar történelemmel foglalkozó egyetemi utánpótlás tájékoztatását
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szolgálta, hét referátum hangzott el. Az értekezletet Georg Stadtmüller profeszszor vezette.
*
A Genfi Magyar Irodalombarátok Köre október 26-án tartotta harmadik irodalmi estjét, amelyen a Londonban élő Mikes György beszélt időszerű témákról
és írói emlékeiről. A műsor szünetében könyvvásár volt, amelyen nagy példányszámban fogytak el Mikes György angol és német nyelvű könyvei.
*
„The Eastern European Imagination in Literature” címen a manitobai egyetem MOSAIC c. folyóirata kelet-európai különszámot adott ki. A különszámban három írás képviseli a magyar irodalmat: Illyés Gyula Petőfi-esszéje (amelyet
G. F. Cushing fordított angolra), Czigány Lóránt és Gömöri György cikkei.
Czigány Lóránt Petőfi „János vitéz” c. költeményét, Gömöri György pedig az
elmúlt évek magyar drámai termését elemzi és ismerteti.
*
Paskándi Géza erdélyi költő és drámaíró Romániából áttelepedett Magyarországra. A Budapestre távozott írótárs a címzettje annak a szép versnek, amelyet
Király László írt „A költő” címen a kolozsvári „Utunk” 1973. szeptember 21-i
számában.
*
Érdekes kiadvány látott napvilágot nemrég Chicagóban: az első amerikai űrszótár. A „Dictionary of Space English” című, fényképekkel és rajzokkal illusztrált füzetet Makkai Adám szerkesztette.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör november 13-án Petőfi-estet rendezett, a
költő százötven év előtti születésére emlékezve. Petőfiről G. F. Cushing, Czigány Lóránt és Cs. Szabó László beszélt. Közreműködött Ferenczy Judit és Szabó András.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Volly István (*1907) Budapesten élő néprajz- és népzenekutató, zenei író. A
budapesti zeneművészeti főiskolán Kodály Zoltán tanítványa volt. A szegedi
egyetemen népzenei doktorátust szerzett. 1929-30-ban, mint a Néprajzi Múze130

um zenei osztályának munkatársa népdalokat gyűjtött. 1951-ben a Fővárosi Népi
Zenekar megszervezője és első vezetője. Több régi színműhöz írt új kísérőzenét.
Főbb művei: Népi játékok, Erdélyi karácsonyi népi játékok, Népi leányjátékok,
101 Mária-ének.
*
Vándor Györgyi olasz-angol szakos tanár, 1947-től a Népszava munkatársa.
1949-ben a Rajk-per során letartóztatják, 1956-ig az ávéhá foglya. A hatvanas
években a Delta című tudományos folyóirat szerkesztője Budapesten. A hetvenes
évek eleje óta Bécsben él, gimnáziumi tanár. Cikkei osztrák, német és svájci lapokban jelennek meg.
*
Földes Judit (*1929) középiskoláit és műszaki tanulmányait Budapesten végezte. Több mint tíz évig dolgozott mint híradástechnikai mérnök. Házasság
következtében 1959-ben Belgiumba került, jelenleg Antwerpenben él. Jóllehet
két verse már megjelent nyomtatásban, mint költő most jelentkezik először.
PLÁGIUM!
A KORTÁRS 1973 júliusi számában „Négykézlábra ereszkedve” címmel érdekes novellát közölt egy fiatal hazai író, Varga Rudolf tollából. A novella azonban már 1960-ban „Malacok mennyországa” címmel egy nyugati fiatal magyar
író, Lőrincz Pál tollából napvilágot látott az ÚJ LÁTÓHATÁR júliusaugusztusi számának 308-311. oldalán. A két szöveget összevetve semmi kétség:
egészen otromba plágiumról van szó. Varga az eredeti szövegen alig változtatott
valamit. Nyilván tudta, hogy a KORTÁRS szerkesztői nem nagyon kísérik figyelemmel a nyugati magyar irodalmat s joggal tételezte föl, hogy nem veszik
észre a plágiumot. Bizonyára most majd Varga Rudolfon csattan az ostor. Pedig
helyesebb lenne, ha ebből az esetből is tanulva, a KORTÁRS szerkesztői a jövőben nagyobb figyelemmel kísérnék a határon túli magyar irodalmat. Az ilyen
szellemi kalózkodásnak csak ezzel lehetne elejét venni, nem eltévelyedett fiatal
emberek utólagos megbüntetésével.
AURORA KISKÖNYVEK ÚJDONSÁGAI
Cs. Szabó László: PETŐFIÉK
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Cs. Szabó László két esszéremekét tartalmazza ez a csinos kiállítású kis
könyv. Mi lett volna, ha Petőfi eljut Párizsba és részt vesz a júniusi munkásfelkelésben? Ki volt Szendrey Júlia? Miért hamis a magyar köztudatban a róla kialakult kép? 72 oldal. Ára: 8.-DM
Marczali Póli: APÁM PÁLYÁJA, BARÁTAI
Marczali Henrik leánya a szemtanú hitelességével írja le a nagy történész életének főbb epizódjait és közben érdekfeszítő képet rajzol a századfordulóról és a
század első évtizedeiről. 78 oldal. Ára 8.-DM
Megjelent a SZEPSl CSOMBOR KÖR kiadásában
Czigány Magda: NÉZŐ A KÉPBEN
30 művészettörténeti esszét tartalmazó, 188 oldalas könyv. Ára fűzve 6 $ vagy
15 DM.
Megrendelhető: 7 St. James Mans. West End Lane, London N. W. 6.
Petőfi: A HÓHÉR KÖTELE
Az idei Petőfi-évre érdekes kuriózum a költő egyetlen regénykísérletének az
1846-os Hartleben kiadás fakszimile hasonmása. Két Petőfi arcképpel, egész
vászonkötésben. Ára 4 US $.
Kapható: Kiadóhivatalunk címén.
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1973.6
LEVÉL
BÉKÉS MAGYAR ÖSSZEESKÜVÉS
Petőfiék című, nemrég megjelent kis könyvem függelékében megemlítem,
hogy csupán a szöveg elkészülte után fedeztem föl Dienes András, a kiváló Petőfi-kutató tanulmányát: Perújítás Szendrey Júlia ügyében, amelyet 1962-ben közölt Budapesten egy irodalomtudományi folyóirat s hogy a címből ítélve föltehetőleg szintén az asszony védelmére kel (mint én), bár nem tudhatom bizonyosan,
mert önhibámból még nem sikerült megszereznem. Pár hét múlva asztalomon
feküdt a füzet, Miskolcról postázta, egyetlen szó nélkül egy távoli olvasó, akit
csak hírből ismerek. Sejtelmem sincs, hogyan jutott a Petőfiék példányához,
hiszen a könyv Magyarországon nincs, mert nem lehet könyvárusi forgalomban.
Évente háromszor-négyszer bizonyosodom meg efféle figyelmes gesztusokból
a békés magyar összeesküvésről, amely ismételten példázza, hogy megint a 16.
században élünk. Akkoriban a széjjelszakadt magyarok bécsi császár, török szultán és bizony néha még Erdély nemzeti fejedelmének feje fölött is igyekeztek
jeleket váltani s őrizni, ahogy tudták, a közös örökséget.
Jól gyanítottam, Dienes András szenvedélyesen és okosan védi polemikus tanulmányában a meghurcolt, boldogtalan asszonyt. Főleg Hatvany Lajossal vitázik, az öt kötetes Így élt Petőfi csodálatosan gazdag anyagához fűzött hol csipkelődő, hol lekicsinylő, majdnem mindig ellenséges kommentárjaival. Én azokat,
tekintettel a páratlan gyűjtőmunkára, nem vettem túl komolyan, tudván, hogy
akire Hatvany a bálványozott Petőfi és Ady személyén keresztül valamiért megharagudott, az a szerencsétlen aztán már tehetett akármit, tehette ezt és tehette
az ellenkezőjét, minden rossz volt.
Megtudtam Dienes kitűnő védőiratából, amelyért fájdalom már csak a síron
túlra nyújthatok hálás kezet, hogy az általam felsoroltakon kívül még valaki beleszeretett a fiatal özvegybe. Úgy látszik, Júlia egy darabig akaratlanul(?) és ellenállhatatlanul hatott a férfiakra, tehát kiváltotta maga körül a nők, ténsasszonyok
és vipera barátnők gyűlöletét. A titkos szerelem bizonyítéka két olyan levélben
rejtőzik, amelyhez csak az otthon élő Dienes tudott hozzáférni. Írójuk Szász
Károlyhoz intézte. Az elsőben lángolva szól a nő varázsáról, majd észbe kap s
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hozzáteszi, hogy tévedés ne essék, ő a világért se szerelmes, a másodikban gyűlölettel visszavonja első levelét, mert közben Júlia férjhez ment Horvát Árpádhoz.
Ha a rajongó levél esetleg nem győzött meg, a lekicsinylő második föltétlenül
meggyőz minket szerzőjük változó szívbeli állapotáról. Gyulai Pál írta a leveleket.
Később feleségül vette Júlia testvérhúgát. The second best, mondja ilyenkor az
angol. Szendrey Marira azonban nem illik; kitűnő teremtés volt.

London

Cs. Szabó László

HÍREK
Kós Károly író, építész, szerkesztő és irodalmi szervező december 16-án ünnepelte 90-ik születésnapját. A romániai magyar irodalom „nagy öreg ember"-e
jelentős művekkel és intézményekkel gazdagította a magyar irodalmat. Sajnálatos, hogy a háború utáni meghurcoltatásai és csalódásai miatt az elmúlt negyed
században semmit sem alkothatott.
*
Az erdélyi szellemi életnek egy másik jelentős alakja, László Dezső író, református teológus és szerkesztő novemberben Kolozsvárott hetvenedik életévében meghalt. Az Erdélyi Fiatalok című folyóirat szerkesztője és több irodalmi
vállalkozás elindítója volt. December 3-án Budapesten elhunyt Darvas József, a
népi írói mozgalom tagja, volt miniszter, a Magyar írók Szövetségének elnöke.
Fiatal korában értékes műveket alkotott, később azonban szerencsétlen politikai
működése hátrányosan befolyásolta írói munkáját.
*
Bogyay Tamásnak „Grundzüge der Geschichte Ungarns” című 1966-ban
írott könyvének második kiadása nemrégen jelent meg a darmstadti
Wissenschaftliche Buchgesellschaft gondozásában.
*
Hanák Tibor november 15-én előadást tartott „A magyar filozófiai élet Lukács György halála után" címmel a bécsi Európa Clubban.
*
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A Valóság című budapesti folyóirat decemberi számában közölte Bibó István
„Tanya és urbanizáció" című tanulmányát. Bibó Istvánnak 1956 óta ez az első
Magyarországon nyomtatott formában megjelent írása.
*
Kanadában hamarosan megjelenik „ The Sound of Time" címen 27 kanadai
magyar költő és író angol nyelvű antológiája. Az antológia kiadását a kanadai
kultuszminisztérium nagyobb összegű támogatása tette lehetővé. A 225 lapos
kötet ára 8 kanadai dollár. Megrendelhető a következő címen: Canadian
Hungarian Authors, 3206 South Parkside Drive, Lethbridge, Alberta.
*
Marczali Pólinak „Apám pályája, barátai" című könyvével, amely az Aurora
Kiskönyvek sorozatában jelent meg, november 23-i számában hosszabban foglalkozott a Times Literary Supplement. A könyv első ismertetését így világnyelven kapta, mert magyar ismertetés addig még nem jelent meg a könyvről. (Cs. Szabó László szép méltatása az Új Látóhatár idei 5-ik számában csak
november 30-án hagyta el a sajtót.) Az angol olvasóközönség tehát hamarabb
értesült egy magyar könyv megjelenéséről, mint a magyar. Hamarabb mint a
nyugati magyar, nem is beszélve az otthoniakról, akiket nyugati magyar könyv
megjelenéséről csak Stockholmban, az Almquist & Wiksell kiadóvállalat gondozásában megjelent a „Petőfi - ett minnesalbum" című kötet. A 114 lap terjedelmű könyv - amelyet Thinsz Géza állított össze - tizenhat magyar és svéd szerzőnek Petőfiről szóló írásait illetve műfordításait tartalmazza.
*
A londoni Macmillan kiadónál 'Social Groups in Polish Society' címen tanulmánygyűjtemény jelent meg a mai lengyel társadalom rétegeződéséről és
problémáiról. A kötet egyik terjedelmes tanulmánya a lengyel írók helyzetével és
társadalmi szerepével foglalkozik, szerzője Gömöri György.
*
Az University of Manitoba Press nevű amerikai egyetemi kiadó gondozásában megjelenő „Mosaic" című komparativista folyóirat legutóbbi számának témája „A keleteurópai képzelet az irodalomban" volt. A folyóirat szerzői között
találjuk Illyés Gyulát, Bisztray Györgyöt, Czigány Lórántot és Gömöri Györgyöt. Czigány Lóránt hosszabb tanulmányt közölt Petőfi János vitéz-éről.
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*
A magyar zenei életnek nagy vesztesége Török Erzsébet énekesnő halála. Török Erzsi hervadhatatlan érdemeket szerzett a magyar népi dalkincs népszerűsítésében. December 1-én halt meg Budapesten. 61 éves volt.
*
Több hónapos szünet után - 24 oldal terjedelemben és gazdag tartalommal ismét megjelent az Irodalmi Újság. A szerzők között szerepel többek között Cs.
Szabó László, Határ Győző, Kemenes Géfin László, Vitéz György, Keszei István, Tűz Tamás, Sárközi Mátyás, Kabdebó Tamás, Ferdinandy György, Sulyok
Vince, Gömöri György, Mikes György, Halász Péter, Vajda Albert, Dénes Tibor, Kende Péter, Zalán Magda, Kerényi Magda, Major-Zala Lajos és Fejtő
Ferenc. Ignotus Pál hosszabb cikkben válaszol Borbándi Gyulának az Új Látóhatárban megjelent könyvbírálatára. Az Irodalmi Újság címe: 32, rue du
Faubourg Montmartre, Paris 9.
*
Az Új Látóhatár szerkesztői ezúton mondanak köszönetet mindazoknak az
olvasóknak és barátoknak, akik folyóiratunkat karácsonyi és újévi jókívánságaikkal felkeresték.
MEGJELENT AZ AURORA KÖNYVEK SOROZATÁBAN
Hermann Egyed
A KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
MAGYARORSZÁGON 1914-IG
1915 óta ez az első, új teljes magyar egyháztörténet. Hermann Egyed életműve a katolikus magyar egyháztörténet remeke. Szekfű Gyula történelmi munkáinak méltó kiegészítése.
Tiszta, világos stílus, élvezetes olvasmány!
583 nagy oldal. Vászonkötés.
Ára 36.-DM, Az Új Látóhatár előfizetőinek 32.-DM
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR 25 ÉVES JUBILEUMA ELÉ
Ezen a helyen minden év végén a kiadó kérő-buzdító felhívást szokott intézni
Előfizetőinkhez. Mert ha egy-egy évfolyam végét szerencsésen megértük, az
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elvégzett munka feletti örömet mindig elhomályosította a rettegő félelem: vajon
nem bukunk-e bele a következőbe. Huszonnégy éven keresztül ez a félelemérzet
kényszerített bennünket az Előfizetőkhöz szóló felhívás megírására. A negyedszázados jubileum küszöbén a nyilvánosság előtt is bevallhatom, hogy ezeknek a
néhánysoros felhívásoknak a megírása több gondot okozott, mint akár egy politikai vagy irodalmi esszéé, mert ezektől nem a nemzet sorsa függött, hanem a lap
léte vagy nemléte. A nemzetek általában nem szoktak azonnal belepusztulni, ha
nem követik a politikai gondolkodóik tanácsait, de egy folyóirat azonnal belebukik, ha nem tudja olvasóival megértetni, miért létkérdés a lap számára az előfizetések idejekorán való pontos beküldése. Az idei megfelelő argumentumok összeszedésén és csoportosításán gondolkodva, hirtelen eszembe jutott, hogy az Új
Látóhatár 1974-ben 25. évfolyamába lép.
Az Új Látóhatár első száma 1950 novemberében jelent meg. Azóta huszonnégy éven keresztül - kisebb-nagyobb kihagyásokkal, néhány névváltoztatással:
Látóhatár, Egész Látóhatár, Látóhatár, Új Látóhatár - sikerült a folyóiratot
rendszeresen megjelentetni, terjedelmét növelni, munkatársai gárdáját kiterjeszteni. Csak egyet nem sikerült: anyagilag megszilárdítani. Olyan alaptőkét összehozni, amely megjelenését minden körülmények között hosszabb időre biztosította volna. Alaptőkénk, tartalékunk ma sincs több, mint 1950 novemberében.
De most már több tapasztalattal - bár kevesebb energiával - rendelkezünk mint
akkor fiatal fővel. Egy ilyen tapasztalat: előfizetőink egy részére minden körülmények között számíthatunk. Legalább százan vannak, akik a megindulás óta és
néhány százan, akik az 1956-os forradalom óta jóban-rosszban kitartottak a lap
mellett. Közeledő negyedszázados jubileumunk előestéjén is elsősorban hozzájuk
fordulunk, akik tudják, hogy az Új Látóhatár 24 éven át szinte szerzetesi önmegtartóztatással szolgálta a nyugati és az egyetemes magyar irodalom ügyét: az előfizetők egyetlen fillérét sem költötte luxusra és fölösleges személyi kiadásokra. A
folyóiratot szinte önköltségi áron adtuk, soha indokolatlanul nem kértük barátaink és előfizetőink támogatását az előfizetési díjon felül. Ha most mégis arra
szólítjuk föl barátainkat és előfizetőinket, hogy a jubileumi évben, aki csak teheti,
előfizetési díján felül is támogassa folyóiratunkat, tesszük két okból. Egyrészt
mert 1974-ben előreláthatólag minden eddiginél nagyobb áremelkedéssel számolhatunk a nyomdaiparban és a postai szállítási díjban, másrészt szeretnők a
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negyedszázados jubileumot egy gazdag ünnepi számmal és egy nagyszabású Új
Látóhatár esttel megünnepelni. Lehet, hogy ez lesz az első és egyben utolsó jubileumi ünnepünk, mert aligha hihető, hogy a mostani szerkesztők és munkatársak
közül sokan megélik - ha valamilyen csoda folytán maga a folyóirat megélné - a
félévszázados jubileumot is.
Ezért kérjük barátainkat és előfizetőinket, hogy negyedszázados munkánk elismeréséül az új esztendőben idejekorán küldjék be az előfizetési díjat és támogatásukkal tegyék lehetővé negyedszázados jubileumunk méltó megünneplését.

A kiadó
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1974.1
HÍREK
A Kortárs című budapesti folyóirat 1974 februári számában közli Fodor Ilona
beszélgetését Illyés Gyulával és Wessely Lászlóval a „Hunok Párizsban” című
regény születésének körülményeiről. Az interjúvoló megemlítette, hogy kórusfeldolgozás készült Veress Sándor „Óda Európához” című művéből, amelyet a
Bernben élő zeneszerző az Új Látóhatár kérésére írt Illyés Gyula verse alapján.
Az „Óda Európához" kottája az Új Látóhatár 1962. évi Illyés-különszámában
jelent meg. Az említett interjú szerint a közeljövőben nyilvánosan is előadják.
*
Megjelent Hanák Tibor német nyelvű könyve Lukács Györgyről. Címe:
"Lukács war anders". Hanák munkája - amely 188 oldal terjedelmű - a
meisenheimi (Nyugatnémetország) Anton Hain kiadó gondozásában jelent meg.
*
Makkai Ádám, aki az illinoisi egyetemen (Chicago) nyelvészetet tanít, az elmúlt két évben három nagyobb nyelvtudományi munkával hívta fel magára a
figyelmet. 1972-ben jelent meg ,,Idion Structure in English” (Az angol nyelv
idióma-rendszere) című tanulmánya, a hágai Mouton kiadónál. 1973-ban az
alabamai egyetem kiadója megjelentette „Readings in Stratificational
Linguistics” (Stratifikációs nyelvészeti antológia) című több mint háromszáz
oldalas könyvét, majd ugyancsak 1973-ban látott napvilágot egy chicagói kiadónál „A Dictionary of Space English” (Űr-angol értelmező szótár) című munkája.
*
Décsy Gyula, a finn-ugor nyelvészet tanára a hamburgi egyetemen, február
végén és március elején előadókörúton volt Angliában. Munkatársunk Norwichban, Oxfordban és Cambridgeben tartott előadást finn-ugor és német nyelvészeti
kérdésekről.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjait június
1 és 8 között rendezi a Basel közelében lévő Hölsteinben. A konferencia témája:
Hit - művészet a jövő szolgálatában. Jelentkezni lehet Szépfalusi Istvánnál a
következő címen: A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15.
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*
Megjelent a Fekete Márton által szerkesztett „Prominent Hungarians Home
and Abroad" második, bővített és javított kiadása. Ez az angol nyelvű „Ki kicsoda" 1966-ban jelent meg először az Aurora Könyvek sorozatában. A mostani rotációs eljárással készült - kiadást a Fehér Holló Press jegyzi mint kiadó. A négy
és fél ezer prominens magyar személy adatait tartalmazó, 480 lapos munka megrendelhető a következő címen: 3 Back Lane, Hampstead, London N.W.3.
*
New Yorkban 67 éves korában meghalt Barankovics István. A március 13-án
elhunyt közíró és politikus a háború alatt a Magyar Nemzet főszerkesztője, majd
a háború után (az 1947-es választáson nagy sikert aratott) Demokrata Néppárt
elnöke volt. 1949-ben hagyta el Magyarországot. 1950-től az Egyesült Államokban élt.
*
Az Aurora Könyvek sorozatában megjelent Nagy Kázmér „Elveszett alkotmány" című hosszabb lélegzetű tanulmánya. E művében a szerző az 1945 és
1964 közötti emigrációs politikáról fest képet, bemutatva e két évtized jelentősebb emigrációs irányzatait. Megrendelhető a szerzőnél: 17 Holland
Park,London,W. 11.
Szolzsenyicin „Gulág szigetcsoport" című új könyvéből. A többi közlemény
szerzői között szerepel Határ Győző, Ignotus Pál, Ferdinandy György, Kemenes
Géfin László, Cs. Szabó László, Czakó István és Halász Péter. Az Irodalmi
Újság címe: 32, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9.
*
Az Irodalmi Újság nemrégen megjelent számában közli a Haraszti Miklós elleni per két tárgyalásáról készült feljegyzés szövegét, ezenkívül Molnár Miklós
visszaemlékezését az Irodalmi Újság budapesti megalapítására, abból az alkalomból, hogy a párizsi irodalmi lap huszonötödik évfolyamába lépett. Részleteket
közöl az I. U.
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E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Zsindely Endre (*1929), református egyháztörténész. Tanulmányait Sárospatakon és Budapesten végezte. Zürichben doktorált, ahová 1957-ben, az Egyházak Világtanácsa meghívására, gyermekbénulás után kórházi kezelésre érkezett.
Jelenleg a zürichi egyetem reformációtörténeti intézetének főasszisztenseként
Heinrich Bullinger zürichi reformátor levelezésének kritikai kiadásán dolgozik
(az első kötet 1973 novemberében jelent meg), s egyben a svájci kéziratgyűjteményekben lappangó magyar történelmi dokumentumok felkutatásával foglalkozik. Batsányiról írott tanulmánya előadás formájában 1973. május 2-án hangzott
el a kufsteini várban, az Európai Protestáns Szabadegyetem emlékünnepélyén.
*
Szirmai Endre (*1922) biokémikus professzor, több jelentős nemzetközi orvostudományi társaság vezető tagja. Tanulmányai és cikkei tekintélyes szakfolyóiratokban jelennek meg. Irodalmi munkásságot is folytat. Jelenleg egy
nagyobbszabású munkán dolgozik, amelyben 1972-ben elhunyt édesapja - Szirmai Károly író - életét és pályafutását dolgozza fel. Stuttgartban él.

Megjelent
Nagy Kázmér
Elveszett alkotmány című kötete
96 l., ára 10.- DM
A nyugati magyar politikai emigráció története 1944-től 1964-ig. Ez a könyv
az első kísérlet a második világháború utáni politikai emigráció történetének
megírására. A mai magyaroknak izgalmas olvasmány, a jövendőbelieknek nélkülözhetetlen forrásmunka.
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1974.2
LEVÉL
NYELVKÖNYVEK ÉS HÍRES MAGYAROK
Levél Borbándi Gyulának:
Ha valahol meg lehet írni a magyar nyelvről egy majd kifogástalannak nevezhető könyvet, akkor az elsősorban Magyarország. Valószínű tehát, hogy igazad
van s megbízom ítéletedben, hogy ezek jó könyvek. (A külföldi magyarok részére
Budapesten kiadott nyelvkönyvekről van szó. L. Új Látóhatár 1973/6. sz. A
szerk.) Fájlalom azonban, hogy nem említed meg: akárhogy vesszük is, ez egy
farizeus kormány álszent politikai húzása. Nem a jövő nemzedékek érdekében
történt. Ne érts félre: aki e könyveket írta, annak szeme előtt valóban a jövő
nemzedékek magyar tudása lebegett. A budapesti kormány azonban nem emiatt
állt a vállalkozás mögé, nem ezért engedte meg a kiadást, nem ezért támogatja a
könyvek exportját! Nyugatra könyveket küld, de a szomszédos országokban élő
magyarok nyelvismeretével nem törődik. Erdélyben élő rokonaim - ezt leveleik
bizonyítják - nem tudnak helyesen írni magyarul! Ha tehát e könyvekkel foglalkoztál, meg kellett volna említened e kontrasztokat - amikről odahaza nem lehet
írni. Van a dolognak egy más vetülete is: nem olvastam tőled könyvismertetést a
„Virágoskert"-ről. Ezt Münchenben adták ki 1969-ben. Nem is olyan rossz.
Miért nem ismerteted a külföldi próbálkozásokat is? Akkor is, ha azok nem tökéletesek.
Néhány szót a Prominent Hungarians-ról, amelyről ugyancsak írtál. (Új Látóhatár 1973/6. sz.) Nyeste Zoltánnal az itteni cserkészeknek éppen most készítünk egy „brosúrát" a nagy magyarokról. Rendkívül nehéz még egy ilyen kis vállalkozás is és egyedül nem lehet megcsinálni. Nincsen már röneszánsz, sem
röneszánsz-emberek, akik minden területen nagyot alkotnak. Fekete Márton
sem az. Szakember-csoport tud csak ilyet megcsinálni. Ezt annál is inkább állítom, mert Fekete is, Te is (tudatalatt?) tagjai vagytok egy titkos összeesküvésnek". Szerintetek híres ember az, aki újságba ír, könyvet ír vagy színpadon szerepel. Ez látszik a könyvön, ez látszik a recenziódon. Megemlítettél 24 nevet,
amely nem szerepel a könyvben: ezek közül csak egy természettudós. Sok híres
természettudósunk van és ha a könyv diszkriminálja őket, nem az ő hibájuk,
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hanem a könyvé. Hogy mi vezeti és vezette Feketét, hogy ezt egyedül csinálja,
nem tudom. Munkája azonban félrevezető. A te kommentárod is az. Ha az lenne
a könyv címe, hogy „Prominent Hungarians in literature and politics" jobban
megfelelne a jellegének.

Buffalo, N. Y. Dr. Prágay Dezső
BORBÁNDI GYULA VÁLASZA:
Ha valaki figyelmesen elolvasta rövid ismertetésemet, észrevehette, hogy témám nem a budapesti kormány és a külföldi magyarok viszonya volt, hanem az a
három nyelvkönyv, amelyet Budapesten a külföldi magyarok használatára kiadtak. A cikkben azzal az egyetlen kérdéssel foglalkozom, hogy a közölt irodalmi
szemelvények alkalmasak-e a magyar nyelv szépségeinek felvillantására és a magyar nyelv iránti érdeklődés felkeltésére. A válaszom pozitív volt és ennek alapján
jegyeztem meg, hogy külföldi használatukat aggálytalannak tartom. Érdekes,
hogy bírálóim (nemcsak Prágay, de főleg mások) nem szakmai érveimet támadják meg, hanem részben elmarasztalnak, hogy Budapesten készült műről elismerően nyilatkoztam, másfelől hiányolják, hogy nem tértem ki e tankönyvek kiadása mögött rejlő politikai célokra. Ez azonban külön cikket igényelt volna. Én
azonban sokkal fontosabbnak és sürgetőbbnek tartottam az Új Látóhatár olvasóit
e könyvek szakmai vonásairól tájékoztatni, mint arról, hogy a kiadás engedélyezőit és a könyvek kiküldőit milyen hátsó szándékok befolyásolták. Abból a rövid
bevezetőből, amely a könyvek ismertetését megelőzte, nyilvánvalóvá válhatott
azonban, hogy látom a kérdés politikai oldalát is és erről véleményem nem oly
pozitív, mint a tankönyvek értékéről nyert benyomásom. A tankönyvek azonban
attól nem rosszabbak, hogy kiadásuk mögött politikai megfontolások és célok is
lebegnek. Az Új Látóhatár kész a politikai háttérre is kitérni és ezt tárgyaló
elemzésnek helyt adni, feltéve, hogy ez olyan színvonalon történik, amelyet ez a
folyóirat önmagához méltónak tart.
A „Virágoskert"-ről valóban nem írtam, de az Új Látóhatár foglalkozott vele,
nevezetesen Zsigmond Endre (Új Látóhatár, 1970/4. sz.) és a hazai tankönyvekről is valószínűleg ő írt volna, ha egy szörnyű betegség munkaképtelenné nem
tette volna.
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Az, hogy valamely cikkben a témának összes vetületeit illik megvilágítani és
ha valaki egy művel foglalkozik, akkor kötelessége a hasonló jellegű más műveket
is szemügyre venni, szerintem eléggé vitatható kívánság. Ne haragudjék Prágay
Dezső, de engem nagyon emlékeztet a sztálinista irodalompolitikának arra a
követelésére, hogy negatívumokról csak akkor szabad írni, ha a szerző a pozitívumokat is szembe állítja vele. Most a pozitívumokkal kellett volna más természetű negatívumokat szembeállítani. A kritikusnak meg kell adni a szabadságot,
hogy ha akarja, csak a hiányokról és fogyatékosságokról írhasson, aminthogy
valamely mű vagy jelenség méltatójától sem szabadna megkívánni, hogy legyenek
feltétlenül kritikai észrevételei is. A sajtó szabadsága abban nyilvánul meg, hogy
mindenféle nézetnek és véleménynek van fóruma, nem pedig abban, hogy a jót
is, meg a rosszat is ugyanabban a cikkben vagy ugyanabban az orgánumban kell
megírni.
Ami a Fekete Márton által szerkesztett Prominent Hungarians című kötetet
illeti, valóban teljesebb és kifogástalanabb magyar Who is who születhetett volna, ha nem egyetlen ember, hanem különféle tudományágak szakembereiből álló
együttes közös erőfeszítése teremtette volna meg. Én azonban huszonöt éves
külföldi tartózkodásom alatt sehol ilyen magyar együttest nem fedeztem fel. Van
viszont egy Fekete Márton nevű kitűnő ember, aki évekig cédulázott, gyűjtötte
az anyagot, gépelte sajátkezűleg a kéziratát, hogy asztalunkra tegyen egy lexikont, amely – ha nem is tökéletes és hibátlan – mégis sok ezer magyarról adja
meg a legfontosabb életrajzi adatokat. Az 1966-ban megjelent első és az 1973-as
második kiadás sikere igazolja, hogy igen használható kézikönyvnek bizonyult.
Azt elismerem, hogy Fekete Márton járatosabb az irodalomban, a művészetekben és a politikában, mint a természettudományokban tehát gyűjtőmunkája
során sokkal több neves író, művész, politikus nevével találkozott, mint természettudóséval. ,, Titkos összeesküvés"-ről beszélni azonban, úgy érzem, nevetséges. Ha készül Amerikában olyan összeállítás, amelyben a természettudósok
arányszáma méltányosabb lesz, Fekete Márton nyilván köszönettel nyugtázza és
művének majdani harmadik kiadásában felhasználja. Munkája azonban semmiképpen sem félrevezető a hiánnyal nem megtéveszteni akart. Aki nem akad rá
valamely kereset természettudós nevére, bizonyára csalódással teszi le a könyvet
de ha Fekete Márton megfogadta volna Prágay Dezső tanácsát és munkacsoport
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összeállításával foglalkoznék, még ma se lenne magyar Who is who-nk. Tapasztalataim egyébként is azt bizonyítják, hogy igazi munka csak egyéni vállalkozásból és egyéni erőfeszítés révén születik, közös vállalkozás is csak akkor eredményes igazán, ha van valaki, aki szívügyének tekintve, a csoportot vagy együttest
mozgatja és munkára sarkallja.
HÍREK
Az ohridi tó partján fekvő Petošaniban rendezte a macedóniai PEN Központ
az idei Nemzetközi PEN kerekasztal-konferenciát, amelynek központi témája
így hangzott: ,,Hagyomány és jelenkori irodalom". A kerekasztal-konferenciával
egyidőben ülésezett a Nemzetközi Végrehajtóbizottság is, amelyen Heinrich Böll
utódaként Victor S. Pritchett angol írót választották meg elnöknek. A jugoszláviai konferencián magyarok is részt vettek. Budapestről Csák Gyula, Kéry László, Passuth László, Simon István és Somlyó György, Angliából Menczer Béla és
Tábori Pál, Nyugat-Németországból Vadasi Bettina és Borbándi Gyula, a jugoszláviai magyar írók részéről pedig Gion Nándor jelent meg. Borbándi Gyula
mint a Menekült írók PEN Központjának hivatalos delegátusa a
végrehajtóbizottsági üléseken is részt vett. Az 1977-es PEN Kongresszus egyébként Budapesten lesz. Az ideit Izraelben rendezik.
*
,,Pokoltornác" címen megjelentek Cs. Szabó László prózaversei. 84 lapos kötet a londoni Szepsi Csombor Kör könyvsorozatában látott napvilágot, a nyomdai munkát Molnár József müncheni nyomdája végezte. A kötetet a Szepsi
Csombor Kör május 31-én rendezett irodalmi estjén mutatta be.
*
A genfi Magyar Irodalombarátok Köre legutóbbi estjén Dénes Tibor, Kisdy
Tamás és Monoszlóy Dezső adott elő műveiből.
*
Július 20-án lesz hatvan éves Ölvedi János, aki az elmúlt két évtizedben főleg
a kisebbségi kérdésről írott tanulmányaival tűnt ki. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti Münchenben élő munkatársát és barátját.
*
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Franciául is megjelent MajorZala Lajos „Csonton virág" című verseskötete.
A fordítás Georges Kornheimer munkája. A kötetet - amelynek címe: ,,Fleur sur
os" - a párizsi Editions St. Germain des Prés adta ki.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 12 és 15 között rendezi idei tanulmányi napjait.
*
Alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte ez év áprilisában a „Híd"
című vajdasági magyar irodalmi folyóirat. Az Új Látóhatár szerkesztősége ebből
az alkalomból levélben köszöntötte a Híd szerkesztőit és munkatársait.
A Németországi Magyar lrók Munkaközössége május 17-én és 18-án irodalmi találkozót rendezett Kölnben. Május 17-én a kölni népfőiskola székházában
német nyelvű magyar irodalmi est volt, amelyen Csiky Ágnes Mária, Saáry Éva,
Kocsis Gábor, Máté Imre és Monoszlóy Dezső olvasott fel műveiből. A műsort
Hans Bender, az „Akzente" című német irodalmi folyóirat szerkesztője vezette
be. Május 18-án a fentiek részvételével - és könyvvásárral egybekötött - magyar
irodalmi estet rendezett a Munkaközösség.
*
Az Aschehoug nevű oslói könyvkiadó a modem magyar lírát bemutató norvég
nyelvű antológiát készül kiadni. A fordítási munkát norvég költőkkel együttműködve Sulyok Vince irányítja. A kötetben Ady, Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc, József Attila, Illyés, Radnóti, Weöres, Pilinszky, Nagy László és Juhász
Ferenc szerepel. Sulyok Vince egyébként Knut Ödegard norvég költővel Illyésválogatást is készített, amely a közeljövőben jelenik meg.
*
Megjelent Robert Evans angol történész - akinek egy magyar tárgyú és magyarul írott tanulmányát 1972 decemberében közölte az Új Látóhatár - ,,Rudolf
II. & his World" című kultúrtörténeti munkája. A könyvet egy oxfordi kiadó
jelentette meg.
*
A müncheni Etana könyvkiadó vállalat május 31-én a Lenbachgaléria színháztermében irodalmi estet rendezett, amelyen Máté Imre olvasott fel verseiből.
*
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A Cambridgeben élő Gömöri György ez év március-áprilisában az Egyesült
Államokban járt. A Columbia egyetemen, a michigani állami egyetemen, Washingtonban, Ottawában, valamint Long Islandon és a pennsylvániai Alliance
College-ban angolul adott elő közép-keleteurópai irodalmi témákról,
Clevelandben és Bostonban pedig magyar irodalmi esteket tartott.
*
A Kanadában élő Tűz Tamásnak új könyve jelent meg. Az „Angyal, mondd
ki csak félig" című kötet Tűz összegyűjtött tanulmányait és cikkeit tartalmazza.
*
Tolnay Károly professzor, a neves művészettörténész, a firenzei Buonarottiház igazgatója május 27-én volt 75 éves. Az Új Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte.
*
Szirmai Endrének megjelent „Medical, nuclear and literary Index" című bibliográfiája. Az év végén meg fog jelenni Szirmai Károlyról írott „A magányos
óriás" című könyve, amelynek első része egy Szirmai-életrajz, a második pedig a
Szirmai-irodalom teljes bibliográfiája. A kötetet a szabadkai ,,Életünk" .adja ki.
A Szirmai-életrajz dokumentumokon, egyéni kutatásokon és Szirmai Endre
személyes emlékein alapszik.
*
Az Irodalmi Újság új számában hosszabb részletet közöl Háy Gyula
,,Kucsera" című kisregényéből. Ebben egy Kucsera nevű pártfunkcionárius napló
formában, első személyben mondja el újjászületésének történetét. Közli az Irodalmi Újság Cs. Szabó László hosszabb tanulmányát Byronról, valamint - többek között- Domahidy András, Monoszlóy Dezső és a most először jelentkező
21 éves Renkó Ferenc elbeszélését, Major-Zala Lajos és Tűz Tamás verseit,
Halász Péter és Vajda Albert karcolatát, Zalán Magda, Dénes Tibor, KemenesGéfin László és Gömöri György kritikai írását. Kéthly Anna a diktatúrák
rákbetegségeiről írt cikket. Az Irodalmi Újság címe: 32, rue du Faubourg
Montmartre, Paris 9.
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E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Zsindely Ferencné Tüdős Klára (*1895) Budapesten él. Színházi szakemberként kezdte pályafutását, majd divattervezőként országos hírnévre tett szert.
Mint a református nőmozgalom egyik vezető alakja jelentős szerepet játszott a
magyar református egyházban. Férjével, Zsindely Ferenc államtitkárral, majd
miniszterrel együtt hathatós támogatásban részesítette a Györffy Kollégiumot,
amelyből a népi kollégiumi mozgalom elindult. Hetvenöt éves korában, 1970ben kezdte írni élettörténetét. A ,,Kapcsolatom a református egyházzal és annak
Urával” című kézirata 1971 nyarán készült el. Ebből való e számunkban közölt
részlet.
Sanders Iván (*1944) Budapesten született, az 1956-os forradalom után került
ki az Egyesült Államokba. Ott végezte középiskolai és egyetemi tanulmányait.
1967-ben a Brooklyn College összehasonlító irodalmi tanszékén doktorált. 1968
óta tagja a Suffolk College angol tanszékének. Irodalmi tanulmányai és cikkei a
Books Abroad-ban, a New York Times-ban, az East European Quarterly-ban
valamint a budapesti Nagyvilág-ban és Valóságban jelentek meg. Az Új Látóhatárban most szerepel először.
ELŐFIZETŐINKHEZ ÉS BARÁTAINKHOZ
Köszönet és bocsánatkérés
Kiadóhivatalunk ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik idei előfizetésüket már beküldték. Azoknak a barátainknak, akik az előfizetési díjon felül is
hozzájárultak 25 éves jubileumi évfolyamunk költségeinek fedezéséhez, úgy illenék, hogy személyes levélben mondjunk köszönetet. Sajnos, erről le kell mondanunk. A lap kiadójának jobbkezét meg kellett operálni és több mint két hónapig
nem tudott gépelni, sőt kézzel is alig tudott egy-egy fontos levelet megválaszolni.
Ezért reméljük, előfizetőink és barátaink megértik, ha személyes köszönő levél
helyett most csak itt, folyóiratunk hasábjain mondunk nyilvános köszönetet szíves támogatásukért.
Ugyanitt azonban egynéhány előfizetőnktől téves számlázásért kell bocsánatot
kérnünk. Adminisztrációnk hiányosságának okaira már többször is utaltunk, ami
azonban korántsem jelenti azt, hogy az elkövetett hibákért ne éreznénk
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lelkiismeretfurdalást. Azoktól az előfizetőinktől tehát, akiknek téves számlát
küldtünk, ezúttal elnézést kérünk és ígérjük: mindent el fogunk követni, hogy az
idén hasonló tévedések elő ne forduljanak. Ebben a törekvésünkben azonban
efőfizetőink is segíthetnek bennünket: lehetőleg mindenki küldje be minél előbb
- ha már év elején nem küldte be - hátralékát, mert a rendszertelen fizetések, a
felszólításokkal járó külön munka igen megnehezíti az adminisztrációt.

A Kiadóhivatal
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1974.3
KETTŐS SZÁMUNKRÓL
Hogy folyóiratunk megjelenésének szinte már krónikussá váló késését legalább megkíséreljük behozni, elhatároztuk, hogy az idén nyáron egy kettős számot adunk ki. Mostani számunk a megszokott 96 oldal helyett, kettős számként,
144 oldalon jelent meg. 48 oldallal kevesebben, mint két rendes szám együtt.
Olvasóinkat és előfizetőinket azonban semmiképpen sem akarjuk megrövidíteni:
a most elmaradt 48 oldallal jubileumi számunkat fogjuk növelni. Ennek az elhatározásunknak egyik oka volt az is, hogy a 144 oldalas szám még a 96 oldalas
postai súlykategóriába esik, s így ha két 144 oldalas számot adunk ki, sikerül
megtakarítanunk egy szám portóköltségét, amire csak az olajárak emelkedéséhez
hasonlítható papíráremelkedések miatt az idén igen nagy szükségünk van, ha
nem akarjuk az előfizetési díjakat és a lap árát megint emelni. Reméljük, hogy
olvasóink és előfizetőink nemcsak megértik, hanem helyeslik is eljárásunkat.
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár 1974/1. számában Hanák Tibor könyvismertetéséből (Beney
Zsuzsa: Ikertanulmányok) néhány szó kimaradt. A 76. oldalon alulról az ötödik
sor kezdete helyesen: ,,de mi minden más jellemzi még!” A recenzió utolsó mondata pedig: ,,Külön-külön jobbak a tanulmányok, mint együtt; egymástól elszigetelve többet mondanak, mint kötetben, vagyis kár, hogy ikrek."
HÍREK
A jugoszláviai magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Majtényi ,
Mihály (1901-74) , 1974. július 7-én hosszú betegség után váratlanul elhunyt.
Távozása nemcsak a jugoszláviai, hanem az egész magyar irodalomnak is pótolhatatlan vesztesége.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 12 és
15-e között tartja Driebergenben. A központi téma a tudományok mai helyzete,
fejlődése és módszertani változásai. A Kör hagyományaihoz híven, idén is sok
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figyelmet akar szentelni magyar kulturális témáknak. Az előadók között szerepel
többek között Weöres Sándor költő, Határ Győző, Petőfi S. János, Berend Iván
budapesti egyetemi tanár és Borbándi Gyula. A Kör ezenkívül rendez egy
kerekasztalkonferenciát a műfordítás problémáiról és két irodalmi estet, a Budapestről meghívott Weöres Sándor és Károlyi Amy részvételével. Jelentkezni lehet
a Kör titkáránál: Csikós Imre, Pieter Noorwitskwartier 21, Bilthoven, Hollandia.
Részvételi díj 105 holland gulden.
*
Zsindely Endre munkatársunk, a Svájcban élő egyháztörténész ismeretlen
Szenci Molnár Albert-dokumentumokat fedezett fel. Augusztus 30-án lesz
Szenci Molnár születésének négyszázadik évfordulója. A felfedezett dokumentumok feldolgozása az évfordulóra készült.
*
A Menekült lrók PEN Központjának német nyelvterületi csoportja október
31 és november 2 között tisztújító közgyűlést rendez Darmstadtban. Az írótalálkozó előkészítési és rendezési munkáját Werner Géza elnök végzi. November 2án délelőtt nyilvános vitaülés lesz, amelynek témája: ,,Emberi jogok és irodalom”.
*
Fülöp Gábor munkatársunk (Újvidék) versei „Az erdő én vagyok” címen jelentek meg a Forum Könyvkiadó gondozásában. A több mint negyven költeményt tartalmazó kötetről elismerően írt a vajdasági magyar sajtó.
*
Kibédi Varga Áron július 18-án időszerű irodalomelméleti kérdésekről tartott
előadást Münchenben. Az estet a Pax Romana müncheni csoportja rendezte.
*
Az Irodalmi Újság legújabb számában Mikszáth Antal tudományos értekezését, Mikes György és Zalán Magda cikkét, Határ Győző, Ladányi László, Renkó
Ferenc, Sodrat Robit és Vajda Albert elbeszélését, Cs. Szabó László, Lehoczky
Gergely, Halász Péter, Landy Dezső és Kemenes Géfin László kritikáit, valamint Csiky Ágnes Mária, Fáy Ferenc, Tűz Tamás, Vitéz György és Zas Lóránt
verseit közli. Az Irodalmi Újság címe: 32, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9.
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LEVÉL
TANKÖNYVEK ÉS NÉGEREK
Megdöbbenéssel olvastam Dr. Prágay Dezső Borbándi Gyulához intézett
számonkérő levelét. 1 S habár Borbándi Gyulának nincs szüksége fogadatlan prókátorra, hiszen azt és úgy válaszolta, ahogy tette volna ezt minden szerkesztő, aki
valamire is becsüli saját és lapja integritását, mégis szeretnék egy ma már anekdotának is beillő történetkével én is válaszolni Prágay számonkérésére.
Van már vagy húsz éve, hogy első nyomtatásra szánt és megrendelésre készült
cikkemmel ott szorongtam piros fülekkel, egyik hazai újságunk szerkesztőségében. Yma Sumacról írtam a cikket, bátor dolognak számított ilyet közölni akkoriban, hiszen, ha az olvasó emlékszik, e négy oktáv hangterjedelmű énekesnőcsoda amerikai volt, bár enyhítő körülménynek számított, hogy amerikai-indián.
Írtam én abban a cikkben mindenféle szépet, költőien fogalmaztam, regéltem az
„üzenetről, amit a dalok hoznak az Andesek hógalléros csúcsai” mögül, vagy alul,
erre már nem is emlékszem. Talán még a „népek barátságát közvetítő” és minden
világban jelenlévő „népi kultúráról” is belegyömöszöltem néhány mondatot irományomba, abban a reményben, hogy ezzel is jobban „kötöm” a kétségtelenül
csak exotikumnak ható énekesnőcsodát a hazai valósághoz, mert mondanom sem
kell, nagyon lelkesedtem a különleges énekesnő ezoterikus dallamaiért ott, a
Nagy Magyar Elzártságban.
A szerkesztő elvtárs figyelmesen olvasta a házi feladatot, s csak akkor emelte
fel szemét a szövegről, amikor cipőm véletlenül megnyikordult, ahogy testsúlyomat az egyik lábamról a másikra helyeztem a párnás szerkesztőségi szoba templomi csendjében. Nemsokára befejezte az olvasást, hideg halszemét rám vetette s
megszólalt: „Príma kis írás, Czigány elvtárs” s itt elgondolkozott, „csak az a kár,
nem említi, hogy Amerikában a színesbőrűeket, a négereket és az indiánokat
üldözik... Biztos hallott Little Rock-ró! ...” Ott álltam leforrázva és megszégyenítve. Szerettem volna azt felelni, hogy Szerkesztő Elvtárs én nem a négerek
helyzetéről írtam szociológiai tanulmányt, de nem mertem.

1

Új Látóhatár, 1974/2. sz.
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Ez jutott eszembe, mikor Prágay levelét olvastam az Új Látóhatárban. Mert
szimbolikusan szólva, Prágay is a „négereket” kérte számon Borbándin, mikor ő
egy tankönyv pedagógiai használhatóságáról írt. Tehát nem az öngyilkosságról,
nem az ország társadalmi berendezéséről, nem „a könyv mögött rejlő szándékokról", hanem a könyvről.
S ezt fájlalja Dr. Prágay. Én pedig csak örülhetek, sok velem egykorú társammal együtt, kiknek annyiszor megmondták, mit kell „kidomborítania”, hogy
Borbándi szerkesztő úr, pedig neki nem lehettek traumatikus élményei sztálinista
szerkesztőségekben, érzékenyen reagált egy másik oldalról jövő, de végsősorban
azonos, rosszízű megfélemlítésre. És örülök, hogy neki nem kellett cipője orrát
nézegetve, válasz nélkül hallgatnia a fejtágítást.
Hiszem, hogy Dr. Prágay kezébe az őszinte aggódás adta a tollat, de nem
akarom elhinni, hogy az Új Látóhatár felelős szerkesztőjét annyira naivnak tartaná, hogy primitív mesterkedéseken és sanda fondorlatokon nem lát keresztül a
túlsó partra.

London

Czigány Lóránt

A RAJK-PER 25 éves évfordulójára megjelent az AURORA KÖNYVEK
sorozatában
Vándor Györgyi
A RÉMÜLET ÉJSZAKAI
c. munkája.
Szász Béla „Minden kényszer nélkül” című, több idegen nyelven is napvilágot
látott könyve után ez most a második beszámoló a Rajk-perről és Rákosi börtöneiről, de egyben ez az első írás erről egy írónő tollából. Vándor Györgyi csaknem hét évet ült Rákosi börtöneiben: rabtársai sok évtized vezető politikusainak
asszonyai, a szélsőjobbtól egészen Rajk Júliáig, akiknek arcképét magabiztos
kézzel rajzolja meg, de sohasem a sajnálat, vagy önsajnálat hangján. Ezt a könyvet szép magyar stílusa miatt korunk legszebben megírt prózai munkái közé sorolja majd az irodalomtörténet; a történetírás pedig felbecsülhetetlen értékű politikai és emberi dokumentumot talál benne a magyar történelem legszégyenteljesebb korszakáról.
180 oldal, főzve. Ára 24.- DM - előfizetőnknek 20.- DM
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Megjelent
az AURORA KISKÖNYVEK
sorozatának 6.-ik köteteként
ANDREJ A. AMALRIK
Megéri-e a Szovjetunió 1984-et?
című világhírű kis írása magyar nyelven.
Amalrik könyve Gombos Gyula két írásának, a „Húsz év után” és a „Huszonegy év után”-nak – mondhatnók – orosz változata. Ezt a kis könyvet Gombos
Gyula írásai után minden magyarnak el kellene olvasnia, mert a magyar Gombos
által feltett sorskérdéseinkre ebben a műben az orosz Amalrik felel.
64 oldal, főzve. Ára 6.- DM
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1974.5
HÍREK
Október 18-án töltötte be nyolcvanadik életévét Déry Tibor. Szeptember 6án volt hetven éves Keresztury Dezső. Az Új Látóhatár szeretettel köszönti a
jelenkori magyar irodalom e két jeles alakját.
*
A külföldi magyar irodalomnak előző számunk megjelenése óta ismét több
halottja van. Augusztus 24-én 82-ik évében Rómában meghalt Várady Imre, aki
a bolognai egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanára volt és műveivel, oktatói
tevékenységével sokat tett a magyar-olasz művelődési kapcsolatok fejlesztése
érdekében. Szeptember 8-án meghalt Enczi Endre és Márjás Viktor. Enczi
Endre regényíró és novellista az 56-os forradalom előtt az Irodalmi Újság szerkesztője volt és egészen addig, míg betegsége ezt lehetetlenné nem tette, a Londonban és Párizsban kiadott Irodalmi Újság szerkesztőségének is tevékeny tagja
volt. Egy párizsi kórházban halt meg 71 éves korában. Toulonban fejezte be földi
életét Márjás Viktor közíró és műkritikus, aki a húszas és harmincas években a
modern művészeti irányok pártfogói közé tartozott. Ez év őszén lett volna 80
éves. És végül július 15-én halt meg Firenzében Pálinkás László, az ottani egyetem magyar lektora és magyar könyvtárának vezetője.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 12-e és 15-e között rendezte
az Utrecht melletti Driebergen-ben idei tanulmányi napjait. A központi téma a
tudományelmélet, a tudományok egysége, mai helyzete és változása volt. Tudományelméleti kérdésekről Tóth Imre, a regensburgi egyetem tanára, Petőfi S.
János (Bielefeld) és Várdi Péter (Enschede) tartott előadást. Borbándi Gyula
áttekintést adott a magyar történeti kutatások eredményeiről és a történelmi
tankönyvekről. Gömöri György az új magyar drámai művek néhány jellegzetességét ismertette. A konferencia programján szerepelt egy kerekasztal-konferencia
is a műfordítás és a magyar irodalom külföldi megismertetésének problémájáról,
valamint két irodalmi est. Az elsőn Határ Győző mutatta be „Mangún, a halott”
című új színpadi művének hangjáték változatát, a másodikon a tanulmányi napokon résztvevő költők és prózaírók adtak ízelítőt újabb alkotásaikból.
155

*
A The Slavonic and East European Review című angol nyelvű folyóirat júliusi számában közli Czigány Lóránt „A magyarosság: egy pszeudo-nyelvészeti
felfogás eredete” című hosszabb tanulmányát.
*
Az Amiens-i egyetem szociológiai kutatóközpontjának gondozásában jelent
meg „Az elidegenedés ma” („L'alienation aujourd'hui”) című könyv, melynek
szerkesztői között van Gabel József magyar származású szociológus és pszichológus. A 368 oldalas tanulmánygyűjteményt a párizsi „anthropos” kiadó (Éditions
anthropos) adta ki. A kötet második részében tanulmányokat találunk, melyek
nagy része magyar szerzőktől származik. A nemrég elhunyt Kolnai Aurél „Az
elidegenedés dicsérete” címmel írt tanulmányt, Gabel József az elidegenedés jogi
vonatkozásait világítja meg, Hanák Tibor pedig azzal a kérdéssel foglalkozik,
hogy a fiatal Lukács György miként érkezett el szellemi fejlődése során az elidegenedés jelenségének felismeréséhez. Ezenkívül megtaláljuk a kötetben Jászi
Oszkár „A történelmi materializmus induktív igazolása” című 1906-ban megjelent cikkének és Szende Pál „Leplezés és leleplezés” című írásának francia fordítását.
*
Augusztus 5-én avatták fel a svájci Asconában, a helyi könyvtárban a Szirmai
Károly-emléktáblát és nyitották meg a „Szirmai Archívum”-ot. Az archívum
gondozását az asconai könyvtár vállalta. A két évvel ezelőtt meghalt vajdasági
magyar író Stuttgartban élő fia, Szirmai Endre hatalmas könyv- és folyóiratanyaggal vetette meg az archívum alapját. Ide kerül majd az író minden munkája,
a róla szóló írások, a kiterjedt levelezés, mindenféle dokumentum és emlék.
*
A Németországi Magyar Írók Munkaközössége részben önállóan, részben a
kölni Volkshochschuleval közösen magyar irodalmi esteket rendez. Szeptember
21-én Krúdy Zsuzsa (Budapest) beszélt apjáról, Krúdy Gyuláról. November 7én német Radnóti-est lesz, abból az alkalomból, hogy a jeles magyar költőt harminc évvel ezelőtt pusztították el. December 5-én a Munkaközösség Petőfi Sándorra emlékezik. Az utóbbi két esten kölni színészek adnak elő Radnóti és Petőfi
verseket, német fordításban.
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E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Gellért Andor (*1907) diplomata, közíró. Tanulmányait a budapesti egyetemen, a párizsi Ecole des Sciences Politiques-on és a berlini egyetemen végezte.
Nyolc évig Teleki Pál asszisztense volt az Államtudományi (a későbbi Teleki
Pál) Intézetben. Azután főkonzul, majd hírlapíró lett. 1944 óta él külföldön.
1954-től 1957-ig a Szabad Európa Rádió magyar osztályának vezetője volt. Jelenleg a New York-i Magyar Külügyi Titkárság főtitkára.
*
Gosztonyi Péter (*1931) történész, 1956-ban hagyta el Magyarországot, a zürichi egyetemen szerzett doktori diplomát. 1963 óta Bernben a Svájci Keleteurópai Könyvtár vezetője. Történelmi és hadtörténelmi tanulmányai főleg svájci, nyugat-német és osztrák folyóiratokban jelennek meg. Az Új Látóhatár rendszeres munkatársa. Több könyvet írt, ezek között a legjelentősebb az 1969-ben
megjelent ”Endkampf an der Donau 1944/45” című munkája. Horthy Miklósról
szóló német nyelvű könyve tavaly jelent meg Nyugat-Németországban.
*
Moór Albert (*1925) mérnök. 1951-ben a budapesti Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. 1956-ig egy gyártervező intézetben dolgozott,
majd a forradalom után Hollandiába került. 1957 óta egy amszterdami kutatólaboratórium munkatársa.
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1974.6
1975 TAVASZÁN MEGJELENIK
a Müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatában
Borbándi Gyula: DER UNGARISCHE POPULISMUS (A magyar népiség)
című német nyelvű könyve. A mintegy 350 lapos mű első részletes és tudományos feldolgozása a népi mozgalom történetének.
A szerző bemutatja a népi írók szerepét a jelenkori magyar irodalomban, áttekinti a magyar szociológia és szociográfia fejlődését, tárgyalja a magyarországi földbirtokviszonyoknak és a parasztság életkörülményeinek alakulását, ismerteti a két
világháború közötti reformmozgalmakat, összefoglalja a falukutatás eredményeit,
ismerteti a népi szellemű folyóiratok és szervezetek munkáját, áttekinti az Új
Szellemi Front, a Márciusi Front, a szárszói konferencia, a népi kollégiumi mozgalom és a Nemzeti Parasztpárt történetét. Az utolsó részben foglalkozik a népi
írók és értelmiségiek szerepével az elmúlt negyedszázad fejlődésében. A szerző
behatóan elemzi a népi mozgalom eszmei alapjait és indítékait is.
A könyv ára kötve 48 német márka lesz.
Az Új Látóhatár előfizetői 38 márkáért kaphatják.
Megrendelhető a kiadóhivatalban: 8 München 90, Oertlinweg 4
LEVELEK
NICOLASKIS URAM DOLGÁBAN
Én, azki két tsendes estvémen szép gyertyátska világnál megolvasám az
amstelodami Blaeu s a világot csuda szorgalmatosan bejáró Nicolaskis uramokról
szóló magisztrális tractatust, magamot mindjárt kiváltként szöröntsés emberfiának promoveálni gondoltam, mondván: márpennig azki szegény, öregetske s
ügyefogyott pennaforgatónak ilyen tündöklő tudományú typographus mestere
vagyon, az méltán fogyhatatlanul ditsérheti az magasságos Urat, mivel őt ehhez a
hungarus betűművészhez valaha kegyelmessen elvezérelni méltoztatott,
penniglen maga vagyon tsak félhungarusnak tsufolt transylvanus ...

Cs. Szabó László,
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London

IRODALMI ÖSSZEESKÜVÉS?
Az Új Látóhatár júniusában megjelent számában Borbándi Gyula kimerítő
választ adott Prágay Dezsőnek, aki az általam összeállított Prominent
Hungarians című kötetet a lapban megjelent méltatás után élesen bírálta. Sokat
nem is kívánok hozzátenni ehhez a válaszhoz. Csak annyit talán, hogy nem feltétlenül pontosabb vagy teljesebb az a szakmai vagy általános életrajzgyűjtemény,
amelyet nagy apparátussal szerkesztenek, mint az, amely egyetlen személy szerkesztői munkájának a gyümölcse. Gondoljunk csak az új budapesti Irodalmi
Lexikon első kötete körüli vitákra. Említhetem a hatalmas szerkesztői gárdával
és rengeteg pénzzel előállított American Who's Who-t is, amelyben a szokás
szerint bevett külföldi nagyságok között szerepel ugyan Kádár János és Kállai
Gyula, csak éppen keresheti őket, aki akarja napestig, mert egyikük „János",
másikuk meg „Gyula” néven szerepel az ábécé szerinti felsorolásban.
Prágay Dezső azt írja, hogy „titkos összeesküvés”-t szőttem az írókkal a természettudósok ellen. Statisztikát készítettem: a Prominent Hungarians első száz
oldalán például 61 író található, de ugyanakkor 68 orvos, 38 vegyész, 18 fizikus,
12 matematikus és 10 biológus. Lehet, hogy több írót kellett volna bevennem?

Fekete Márton,

London

PRÁGAY-BORBÁNDI LEVÉLVÁLTÁSHOZ
1. Tankönyvről szakember írjon kritikát. Borbándi nem pedagógus, nem
tanít külföldi magyar hétvégi iskolában és a múltban sem foglalkozott tankönyvekkel, tehát nem mondhat szakvéleményt. Ezt kellett volna Prágay Dezsőnek
elsősorban kifogásolnia. Ha Borbándi mint újságíró vagy esszéíró egy olyan lapban ír tankönyvekről, mely nem pedagógiai, hanem irodalmi és politikai folyóirat, az olvasó joggal várhat tájékoztatást a könyvek megjelenésének körülményeiről és céljáról. A „pedagógiai használhatóságról” külföldi magyar iskolában
tanító pedagógustól vár véleményt.
2. Bárkit sztalinizmussal vádolni ízetlenség. Ne haragudjék Borbándi, engem az ő eljárása emlékeztet az általa felidézett időszakra, amikor jobb érvek
híján a fasizmus vádjával dorongolták le a nem tetsző véleményt.

Koncz Lajos,

Boston
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HÍREK
Határ Győző munkatársunk november 13-án volt hatvan éves. Az Új Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte a Londonban élő költőt, elbeszélőt és
drámaírót.
*
November 9-én Londonban hirtelen elhunyt Tábori Pál író, az Új Látóhatár
munkatársa. Tábori még a második világháború előtt emigrált Angliába. Igen
tevékeny író volt. Jelentős szerepet játszott a Nemzetközi PEN életében, szerkesztette a PEN Club ambiciózus könyvsorozatát, valamint a magyar költészet
1975-ben megjelenő, angol nyelvű antológiáját.
Folyóiratunk nyomása közben érkezett a hír, hogy Zilahy Lajos egy Újvidék
melletti kórházban december l-én, 84 éves korában hosszas betegség után elhunyt. A belgrádi Újtemetőben hamvasztották el. Hamvait később Budapesten
helyezik örök nyugalomra. Ugyancsak most érkezett a hír, hogy Karinthy Gábor
költő december első napjaiban Budapesten meghalt.
*
Október 31 és november 2 között írói találkozót rendezett a nyugatnémetországi Darmstadtban a Menekült Írók PEN Központjának német
nyelvterületi csoportja. A találkozó szervezési munkáját a csoport elnöke, Werner
Géza végezte. A november l-én tartott közgyűlésen a megjelent mintegy harminc – magyar, lengyel, cseh, szlovák, és lett – író három határozatot fogadott el.
Az első felszólította a PEN nemzetközi főtitkárságát, hogy járjon közbe a Romániában letartóztatott Kallós Zoltán író és balladagyűjtő érdekében. Tiltakozott a Szovjetunióban, Csehszlovákiában és más országokban folyó íróüldözések
ellen. Végül a harmadik határozat megelégedéssel vette tudomásul, hogy Konrád
György, Szelényi Iván és Szentjóby Tamás rendőri őrizetbe vételét megszüntették, de nyugtalanító jelenségnek nevezi, hogy a nevezettek esetleg hazájuk elhagyására kényszerülnek, mert írói munkásságuk akadályokba ütközik. A közgyűlés
úgy határozott, hogy 1975 áprilisától új vezetőség veszi át az ügyek intézését. Az
új elnök a lengyel Gabriel Laub lett, a két alelnök egyike pedig Borbándi Gyula.
A jövő év tavaszán lelépő elnököt, Werner Gézát díszelnökké választották. November 2-án a menekült PEN csoport, német írók részvételével „Az irodalom és
az emberi jogok” címmel nyilvános vitaülést rendezett.
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*
Oslóban „Dikt i utval” címen megjelent norvég nyelven Illyés Gyula válogatott verseinek kötete. A majd száz lapos kötet negyven verset tartalmaz. A fordításokat Knut Ødegard norvég költő és Sulyok Vince munkatársunk végezte. Az
Illyés Gyulát a norvég olvasóközönségnek bemutató bevezető tanulmányt is Sulyok Vince írta.
*
Lökkös Antal november 22-én Münchenben műveiből olvasott fel a helyi
Irodalmi Színpad által rendezett szerzői esten.
*
Bárány György történész, a denveri egyetem tanára „Magyar zsidó vagy zsidó
magyar” címen hosszabb lélegzetű tanulmányt írt a Canadian-American Slavic
Studies című angol nyelvű folyóiratban. A szerző ebben a zsidó asszimiláció kérdését elemzi. Rézler Gyula, a chicagói Loyola Egyetem tanára „A szociológia
újjászületése Magyarországon” címen közölt cikket az East European Quarterly
című, Amerikában megjelenő folyóiratban.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1975. évi akadémiai napjait
április 12 és 20 között rendezi az olaszországi Bolzano közelében lévő
Missianóban. Az összefoglaló téma: Az egyén megújulása és közösségei. A felkért előadók között több munkatársunk is szerepel, így például Cs. Szabó László,
Veress Sándor zeneszerző, Szöllősy Pál, Balla Bálint, Szöllősy Arpád és
Borbándi Gyula. Az érdeklődők a tanulmányi napok szervezőjénél, Szépfalusi
Istvánnál jelentkezhetnek. Címe: A-1060 Wien, Capistrangasse 2115.
*
A Madách-évforduló alkalmából a Bornemisza Péter Társaság rendezésében
1974. szeptember 21. és október 6-a között Szabó József (Győr) a Madáchgyűjtemény tulajdonos-gondnoka Innsbruckban, Salzburgban, Bécsben,
Annabergben és Grazban előadást tartott Madách Imréről.
Mai erdélyi magyar költök németül
Legszebb karácsonyi ajándék német ismerőseinknek
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Az ízléses, modem kiállítású antológia az erdélyi magyar költők első jelentkezése nyugati nyelven.
Sütő András előszavával, Szépfalusi István szerkesztésében, Kányádi Sándor,
Székely János, Páskándi Géza, Hervay Gizella, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Magyari Lajos, Király László, Farkas Árpád és Csiki László verseivel.
104 oldal. Ára fűzve az Új Látóhatár előfizetőinek 17,50 DM Megrendelhető: I. Szépfalusi, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15
MEGJELENT AZ AURORA KÖNYVEK SOROZATÁBAN
Mikes Margit
CSILLAGTALAN ÉG ALATT
című verseskötete. A kötet válogatás a költőnő legújabb verseiből, de tartalmazza a „Válasz Babits Mihálynak” című döbbenetes szépségű korábbi költeményét is. A Tótfalusi Kis Miklós betűiből szedett, 96 oldalas kötet a bibliofil gyűjtőknek alkalmas ajándék.
Ára 12 DM vagy 5 US $. Megrendelhető kiadóhivatalunkban vagy közvetlenül a szerzőnél: 486 Ninth Street Brooklyn, N. Y. 11215 USA
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1975.1
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MÁSODIK NEGYEDSZÁZADA ELÉ
1975-ben az Új Látóhatár megjelenésének második negyedszázadát kezdi el.
Ennél hosszabb időt a maga erejéből csak egyetlen magyar irodalmi folyóirat élt
meg: a Nyugat. Azzal a különbséggel, hogy mögötte egy tízmilliós ország, mögöttünk pedig csak néhány százezres szórvány-magyarság olvasóközönsége állt.
Az elmúlt huszonöt év nem is lehet ok – legalábbis, ami a jövőt illeti – ujjongásra. Aligha hihető, hogy a számában egyre fogyó, érdeklődésében egyre lankadó
emigrációban az Új Látóhatár még egy negyed századot megél és eljut félévszázados jubileumhoz is. Őszintén szólva, a jelen pillanatban a folyóirat kiadóját
nem negyedszázados gondok gyötrik, hanem a holnap bizonytalansága. Nem
negyedszázadról negyedszázadra, hanem évről évre, sőt gyakran számról számra
kell megküzdenünk a lap további létéért. Ezért igyekszünk most is, a jubileumi
fellegjárás helyett, minden erőnket a holnapra, a legközelebbi tennivalókra összpontosítani. Azt szeretnénk ugyanis, ha az új esztendőben nemcsak sikerülne a
lapot rendszeresen megjelentetni, hanem a megjelenésben pontosabbak is lehetnénk. Ehhez azonban – mint annyiszor elmondottuk már szokásos év végi könyörgéseinkben – nemcsak a szerkesztők, munkatársak, a kiadó és a nyomda jó
munkájára van szükség, hanem elsősorban előfizetőink hűségére és – az infláció
óta az esetleges évi áremelkedések miatt – megértésére. Mert enélkül az érdekeltek minden igyekezete hiábavaló. Sajnos, mindjárt a második negyedszázad küszöbén olvasóink és előfizetőink megértésére kell apellálnunk, egy újabb áremelés
miatt.
Legutoljára 1972. január l-én emeltük folyóiratunk árát. Bizonyára minden
tájékozott előfizetőnk megérti, hogy három erős inflációs év és a papírárak 100
százalékos áremelkedése után kiadóhivatalunknak is emelnie kell a példányonkénti árat és az előfizetési díjat, ha nem akarjuk csődbe vinni a jubileumát ülő
folyóiratot. A nyugati lapok évi 10-15 %-os áremelésével szemben, mi három év
után csak 11.11 %-kal emeljük az előfizetési díjat, ami visszaszámítva az elmúlt
három esztendőre, évi 3.7 % átlagos áremelkedésnek felel meg. Így 1975-re az Új
Látóhatár előfizetési díja az eddigi 36 német márka vagy ennek megfelelő idegen
valuta helyett 40 német márka, az egyes példányok ára pedig az eddigi 7 márka
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helyett 8 német márka lesz. Ezt a csekély áremelést senki sem tarthatja indokolatlannak, ha összehasonlítja az általános inflációs áremelkedésekkel. Meg kell
mondanunk, hogy ezt a rendkívül csekély áremelést csak nyomdánk racionális
munkája és a körülményekhez képest kedvező árai tették lehetővé, vállalva az
esetleges ráfizetést is. Előfizetőink láthatják tehát, hogy mi magunk is minden
áldozatot meghozunk azért, hogy a folyóiratot a legnehezebb körülmények között élő barátaink – az egyre nagyobb számú nyugdíjasok és egyre fogyó diákok –
is megvásárolhassák, illetve előfizethessék. Talán mondanunk sem kell, hogy ez
az áremelés csak abban az esetben fedezné a várható deficitet, ha ebben az évben
a munkabérek nem emelkednek túlságosan és a papírárak stabilizálódnak s végül,
de nem utoljára, ha előfizetőink valóban be is küldik a felemelt előfizetői díjat,
lehetőleg még az év elején, mert év végére az infláció következtében ez a 40 DM
veszíthet annyit értékéből, amennyit áremelésünk kitett.
Nem tudhatjuk, hol a határa az emigráns olvasóközönség fizetőkészségének
és fizetőképességének, mégis bíznunk kell abban, hogy minden eddigi előfizetőnk megérti a lap további megjelenésének fontosságát. A lap szerkesztői egy
negyedszázadon át legfőbb kötelességüknek tartották a szellemi szabadság biztosítását a magyar irodalom számára. Volt idő, amikor ez a folyóirat volt a magyar
irodalom egyedüli szabad fóruma. A szerkesztők soha nem voltak tekintettel
szerkesztői munkájukban hazai visszhangra vagy emigráns csoportérdekekre.
Semmiféle világnézeti meggondolás nem vezette és nem vezeti őket, de mások
világnézeti érzékenységére sem voltak soha tekintettel, ha valamely jól kifejtett,
szabatosan megírt nézetnek a folyóirat hasábjain helyet adtak. A véleménynyilvánításnak ez a korlátlan szabadsága természetesen sokszor visszatetszést szült
azoknak a szemében, akik vagy nem mernek, vagy nem akarnak a szabadsággal
élni – vagy ami még rosszabb –, akik másokat is meg akarnak fosztani a véleménynyilvánítás szabadságától. Ezekre soha nem lehettünk és nem voltunk tekintettel.
Visszapillantva az elmúlt negyedszázadra, éppen ezért úgy érezzük, hogy
munkánk még nem ért véget. Meggyőződésünk, hogy arra az irodalmi színvonalra és független szellemre, amelyet az Új Látóhatár képviselt, a jövőben is szükség
lesz. Ezért kérjük mindazokat az olvasóinkat és előfizetőinket, akik velünk együtt
vallják, hogy az Új Látóhatár kritikus, független szelleme és irodalmi színvonala
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nemcsak a nyugaton élő magyaroknak, hanem az egész magyar irodalomnak is
használ, tegyenek meg velünk együtt mindent a folyóirat további fennmaradása
érdekében:
– lehetőleg e számunk átvétele után azonnal küldjék be a felemelt előfizetési
díjat;
– a hátralékos előfizetők ne várjanak újabb és újabb felszólításokra, hanem
még az év elején rendezzék tartozásukat is. A sok hátralékos előfizető nemcsak
hátráltatja az amúgy is gyenge adminisztrációnkat, hanem az állandó infláció
következtében a pénz elértéktelenedésével veszélyezteti a lap fennmaradását is;
– aki lakást szándékozik cserélni, idejében jelezze új címét. A be nem jelentett
címváltozások miatt a kelleténél több adminisztrációs gondunk keletkezik és a
felesleges portó miatt évente több száz márkás anyagi károsodás éri a lapot.
Mindezt egy idejében postára adott levelezőlappal el lehetne kerülni;
– aki teheti, járuljon hozzá az előfizetési díjon felül is a folyóirat fenntartásához. A kiadóhivatal a legcsekélyebb felülfizetést is szívesen fogadja;
– végül pedig: az Új Látóhatár jubileumi évében igyekezzék minden barátunk
legalább egy új előfizetőt szerezni. Minden új előfizetőért ajándékba megküldjük
Gombos Gyula: Huszonegy év után vagy
Cs. Szabó László: Petőfiék c. könyvét.
– Vásárolják az AURORA könyveket. Ahhoz, hogy a szabadság ne csak elkoptatott frázis legyen, hanem éltető valóság, elsősorban olvasókra, könyvvásárló
közönségre van szükség. Olyan olvasókra, akik tudják, mi a jó könyv, és meg is
veszik azt. Mert az írói szabadságot nemcsak gonosz kormányrendeletekkel,
elkobzásokkal, cenzúrával, bebörtönzéssel – vagy mint ma Keleten kezd divatba
jönni –, az országból való kiutasítással lehet megfojtani, hanem közönnyel is. A
közöny legalább olyan ellensége a szellemi színvonalnak és az irodalom szabadságának, mint a diktatúra. Olvasóink gondolják meg, hogy idekint a magyar
irodalom nem részesül semmiféle állami támogatásban, még csak könyvtárak
sincsenek, amelyek, függetlenül az egyéni vásárlók számától, legalább minimális
példányszámban lehetővé tennék a magyar könyv megjelenését. Idekint az egyén
az állam, a magánkönyvtár a közkönyvtár. Minden művelt nyugati magyar tehát
személy szerint is felelős a magyar irodalomért, az irodalom szabadságáért, hiszen az emigráns irodalom létjogosultságát épp az adja meg, hogy sem állami
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hatalom, sem üzleti érdek nem korlátozza, tehát szabadabb a keleti és nyugati
irodalmaknál is. A közöny azonban nemcsak korlátozhatja, hanem meg is ölheti.
Az a nyugati magyar, akinek könyvtárából hiányzanak a legjobb nyugati magyar
művek, méltatlan arra a szabadságra, amelyben él, mert közönyével, nemtörődömségével épp azoktól vonja meg a véleménynyilvánítás szabadságát, akiknek
erre mindennél nagyobb szükségük van: a nyugati magyar íróktól. A nyugati
magyar író, mikor a szabadságot választotta, lemondott arról, hogy írásaiból
élhesen meg, mint otthon maradt írótársai, de nem mondhat le soha a közlés
jogáról. Ezt pedig csak a nyugati magyar olvasó tudja biztosítani számára.
A fennállásának második negyedszázadába lépő Új Látóhatár szerkesztői,
munkatársai és kiadója az elmúlt huszonöt év sok keserves tapasztalatai ellenére
is remélik, hogy azt a szabadságot, amelyben élünk, egy kis áldozatkészséggel
sikerül biztosítani a nyugaton élő és alkotó magyar írók számára is.
És ehhez kéri minden művelt magyar támogatását

Molnár József, az Új Látóhatár Kiadója.
Az 1956-os magyar forradalom
legfontosabb dokumentuma
a magyarországi rádiók műsorainak teljes szövege
az AURORA KÖNYVEK sorozatában
Az 1956-os forradalom huszadik évfordulójának méltó megünneplésére az
AURORA Kiadó tervbe vette a forradalmi napok magyarországi rádióműsorainak kiadását. A könyv előreláthatólag 6-700 oldalt tesz ki. önköltségi ára a mai
nyomdai béreket alapul véve és mai papírárakon számolva, 1000 példányban való
megjelenés esetén kb. 40-50 német márka. Nagyobb példányszám esetén kevesebb. A könyv kiadására a nagy költségek miatt csak abban az esetben vállalkozhatunk, ha legalább 1000 olvasó bejelenti vásárlási szándékát és kötelezi magát,
hogy a könyv szedésekor, a kiadó külön felszólítására beküldi az akkor megállapítandó kedvezményes előfizetési árat.
Felkérjük tehát mindazokat, akik a könyvet elő kívánják jegyezni, szándékukat szíveskedjenek legkésőbb ez év június 30-ig egy levelezőlapon az Új Látóhatár kiadóhivatalával közölni. Pénzt egyelőre senki ne küldjön, mert a kiadásról
véglegesen csak az előjegyzések beérkezte után döntünk.
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HÍREK
A Washington melletti Dun Lorring-ban február 3-án, 64 éves korában
meghalt Sz. Szabó Pál, volt parasztpárti képviselő és népjóléti államtitkár. Az
elhunyt az Új Látóhatár Baráti Társaságának tagja és folyóiratunk hűséges olvasója volt.
*
A hatvanéves Határ Győző tiszteletére a londoni Szepsi Csombor Kör 1974.
december 13-án irodalmi estet rendezett. Bevezetőként Gömöri György felolvasta Határról írott tanulmányát, amelyet e számunkban közlünk. Az esten elhangzott Határ több munkája, ezeket részben az ünnepelt adta elő.
*
Németország Szövetségi Köztársaságban megemlékeztek Szenci Molnár
Albert születésének 400. évfordulójáról. A göttingai egyetem finn-ugor szemináriuma és a Südosteuropa Gesellschaft helyi csoportja előadássorozatot és könyvkiállítást rendezett. Az emléknapokat 1974. november 28-án nyitották meg.
Futaky István egyetemi docens Szenci Molnár életét és műveit, Tarnai Andor, a
budapesti Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője Szenci Molnár német
irodalmi kapcsolatait ismertette. November 29-én Balázs János budapesti egyetemi tanár tartott előadást. A göttingai emléknapok után Futaky István Hamburgban és Münchenben, Balázs János pedig Heidelbergben beszélt Szenci
Molnár Albertről.
*
A müncheni „Haus der Begegnung” január 31-én „Erdélyi magyar líra" címen
német nyelvű irodalmi estet rendezett. Bevezető előadást Szépfalusi István tartott, az erdélyi költők verseit Haller Márta és Herbert Fritsch adta elő.
*
A „Sprachgekreuzt” című német nyelvű magyar költői antológia – amelyet
Figyelőnkben ismertetünk – a következő két helyen rendelhető meg: Gilles &
Francke Verlag, 41 Duisburg, Blumenstr. 67-69 és Arbeitsgemeinschaft
Ungarischer Schriftsteller in der Bundesrepublik Deutschland, 506 Bensberg, lm
Alten Feld 11. Ára fűzve 13, vászonkötésben 17 német márka.
*
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Abaffy László német nyelvű előadást tartott az utrechti egyetemen József Attiláról. Az előadáson főleg az egyetem magyarul tanuló diákjai vettek részt. Hollandiában ebben az évben megjelenik egy József Attila-válogatás. A költő mintegy hetven versét Sivirsky Antal és Willem Brandt költő ültette át holland nyelvre.
*
A Hamburgban megjelenő „Die Welt" című napilap január 11-i számában
német fordításban közölte Monoszlóy Dezső „Az utolsó vadászat" című elbeszélését. Ez magyarul az Új Látóhatár 1974/1. számában jelent meg először.
*
Nádor György, aki zsidó kultúrtörténelemmel foglalkozik, új tudományos
vállalkozással lépett a nyilvánosság elé. Az Academia Maimonideana (LondonHeidelberg) monográfiáinak első számaként megjelent az „Ein Spruch Hillels"
(Hillel rabbi egy bölcs mondása) című tanulmány. Ebben Nádor a régi szövegek
értelmezésében két kutatási eljárást vezet be: a formaanalitikust és a
mikroszociológiait. Ezek kombinációjával sikerült régi, ma már fel nem található
szövegeket rekonstruálnia. Az említett és a további kötetek a szerző címén rendelhetők meg: 163 Cranbourne Road, Northwood, Mddx. England. Egy kötet
ára 18 német márka.
*
Arató László, az Új Látóhatár Baráti Társaságának tagja, érdekes tanulmányt
írt a feltaláló rejtett lehetőségeiről a Technische Rundschau című svájci ipari és
kereskedelmi szaklap 1974 karácsonyi számában.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában közli többek között Határ Győző,
Monoszlóy Dezső és Szász Béla elbeszéléseit, Vitéz György és Tűz Tamás verseit, Kemenes Géfin László ismertetését Cs. Szabó László új verseskötetéről,
Gosztonyi Péter tanulmányát az 1944-es magyarországi eseményekről, Dénes
Tibor emlékezését Bárdos Arturra, búcsúzó cikket az ·elhunyt Enczi Endréről és
Stehló Gáborról, Kerényi Magda beszámolóját a locarnói filmfesztiválról, Halász
Péter karcolatait, valamint egy csokorra való színész-anekdotát. Az Irodalmi
Újság címe: 32, rue de Faubourg Montmartre, Paris 9.
*
168

Munkatársunknak, Vásárhelyi Verának, „Fondor magány" címmel új novellás
kötete jelent meg Rómában. Az irodalmi értékű, ízléses kötet ára 3 $ vagy ennek
megfelelő összeg. Megrendelhető: Veia Vásárhelyi, Roma, Piazza Guinore Regina 2 címen.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Palinay Ferenc (*1906) Budapesten közgazdaságtudományi doktori oklevelet
szerzett. A háború alatt többedmagával megalapította a Kisgazdapárt első budai
szervezetét. 1945-ben nemzetgyűlési képviselő. 1946-ban Sulyok „Szabadságpárt"-jába lép. 1947-ben a „Függetlenségi Párt" képviselője. Magyarországot
1948-ban hagyta el. Több éves ausztráliai tartózkodás után az Egyesült Államokban telepedett le, ahol az University of Wisconsin, Whitewater közgazdaságtan tanára lett. Nyugalomba vonulása óta Ausztriában él. 1972-ben megjelent
„Dummheit als gesellschaftliches Phanomen" című német nyelvű könyve.
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1975.2
HÍREK
Márai Sándor, aki az olaszországi Salernóban él, április 11-én, az Asconában
élő Háy Gyula pedig május 5-én tölti be 75. életévét. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a két írót, akiknek néhány írása folyóiratunkban jelent
meg először. Ugyancsak 75 éves lett március 29-én Werner Géza, a Menekült
írók PEN Központja német nyelvterületi csoportjának elnöke. Darmstadt városa
díszebédet adott tiszteletére és a születésnap alkalmából megjelent az ünnepelt
legújabb munkája.
*
A bécsi Bornemisza Péter Társaság fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából március 13-án Bécsben német nyelvű irodalmi estet rendezett, amelyen
a magyar irodalom osztrák tolmácsolói szerepeltek.
*
Hanák Tibor munkatársunk január 23-án a bécsi Európa Clubban „Jelenlegi
filozófiai irányzatok a marxizmusban" címen előadást tartott.
*
Előző számunkban tévesen közöltük Sz. Szabó Pál volt parasztpárti államtitkár halálának napját. Szabó Pál nem február 3-án, hanem január 31-én halt
meg. A tévedés oka egy Amerikából érkezett távirat elírása volt.
*
Peéry Rezső a bécsi „Magyar Híradó" márciusi számában hosszabb cikkben
emlékezett meg az Új Látóhatár 25 éves munkájáról és méltatta a folyóirat szerepét a külföldi magyar irodalomban.
*
A Boston közelében, Norwoodban működő Magyar Iskola-Alap értékes
hanglemezt bocsátott ki és juttatott el azokhoz, akik az alapot adományaikkal
támogatták. A lemezen Dohnányi Ernő legnépszerűbb darabja, a Ruralia Hungarica és három koncertetüdje szerepel. A műveket Dohnányi egy tanítványa,
Schwalb Miklós zongoraművész játszotta. A lemeznek ritkaságértéke van, mivel
az említett darabok sem Magyarországon, sem külföldön nem kaphatók hangle-
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mezen. A lemez ára 4,95 dollár és 50 cent postaköltség. Megrendelhető a következő címen: Hungarian School Fund, P.O. Box 602. Norwoos, Mass. 02062.
*
A párizsi „Irodalmi Újság” idei első számában többek között Tűz Tamás,
Gömöri György, MajorZala Lajos verseit, Határ Győző, Tardos Tibor, Hendi
Péter és Renkó Ferenc elbeszéléseit közli. Halász Péter Zilahy Lajost, Mikes
György pedig Tábori Pált búcsúztatja. Zalán Magda, Sárközi Mátyás és Vajda
Albert színes karcolatokkal szerepel, Cs. Szabó László a nagytekintélyű művészettörténészt, Kenneth Clarkot mutatja be, Fejtő Ferenc interjút készített Ivan
Iljics katolikus teológussal. A kritika rovatban szó van Kemenes Géfin László
verseskötetéről és Halász Péter új regényéről.
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1975.3
MÁR KAPHATÓ
Gombos Gyula
A TÖRTÉNELEM BALJÁN
című 205 oldalas könyve
mely az író első, nagy feltűnést keltett írásait tartalmazza. A szerzőtől megszokott kritikai éleslátással vetíti elénk az irodalom, politika és történelem kérdésein keresztül a népi irodalom kibontakozását, a magyarság sorsproblémáit: helyünket a XX. század Európájában és további sorsunkat egy nagyhatalom árnyékában. Izgalmas látlelet a háborús Magyarországról, döbbenetes tájékoztató a
népszaporulatról, a magyar politikai eszmékről, a második világháború után beállt nyugatkelet-európai törésről, a Rákosi-korszak embertelenségeiről és az
emigrációban élő magyarság válaszútjáról a magyar jövő kialakulásában.
ÁRA 7,- US $ vagy 16,- DM
Megrendelhető:
Aurora, 141 East 33rd Street New York, N.Y. 10016
vagy az Új Látóhatár kiadóhivatalában
LEVELEK
KÉT LEVÉL ÉS KÉT NYILATKOZAT
Nemrégiben valami után keresgélve, kezembe került a „Tanulmányok a magyar forradalomról” című munka, amely az 1956-os magyar forradalom tizedik
évfordulójára jelent meg. Meg kell vallanom, a kötet megjelenésekor annak csak
két fejezetét - Kovács Imre és Peéry Rezső írását - olvastam el, a többiekhez már
valahol korábban hozzájutottam. Ám most forgatva a kitűnő tanulmánygyűjteményt, láttam, hogy Gosztonyi Péter „A néphadsereg a magyar forradalomban”
című írását sem olvastam, hiszen - miként az a kötet végén olvasható - az még
sehol sem jelent meg. Még mindig gyűjtöm a forradalomra vonatkozó munkák
bibliográfiai adatait, tehát érthető türelmetlenséggel estem neki ennek az írásnak.
Néhány oldal elolvasása után megakadtam: úgy tűnt, mintha a soha, sehol meg
nem jelent tanulmány egyik-másik mondatát mégis olvastam volna már valahol.
Ez alkalommal hamarabb oldódott meg a rejtély: levettem a polcomról az Új
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Látóhatár 1961-es évfolyama szeptember-októberi számát s szembe kellett néznem a rideg valósággal, ezeket a mondatokat nemcsak olvastam már, ezeket én
írtam.
A már említett Új Látóhatár-számban közreadott, ,,A néphadsereg és a forradalom" című tanulmányomban, a 438. oldalon többek között a következőket
írtam :
„1949-től kezdve - s különösen az ötvenes évek legelején - a párt nagy propagandát fejtett ki a munkásság, majd a szegényparasztság körében is, hogy megfelelő személyekkel tölthesse fel a néphadsereg tisztikarát. E propagandának már
kezdetben is nagy sikere volt. A Horthyhadsereg tisztikarának mesterségesen is
fenntartott nimbusza még ez idő tájt is élt a magyar tömegek emlékezetében. A
párt éppen ezt a nimbuszt használta ki, amikor azt hirdette toborzó akciója során, hogy a népi demokráciában a munkásság és a szegényparasztság is fel tud
emelkedni a katonatiszti gárdába; hogy ez a pálya most már nem a kiváltságosaké, hanem elsősorban a nép fiaié. A kiképzési idő alatt lépten-nyomon azt kellett
hallaniuk a tisztjelölteknek, hogy a kommunista párt bizalmából jutnak a katonatiszti pályával járó kiváltsághoz, hogy ezért minden igyekezetükkel a pártot kell
szolgálniuk ...
Kezdetben a párt igyekezete meglehetős sikerrel is járt. A katonatiszti egyenruhában feszengő, gyakran alacsony kulturáltságú új tisztek megszédültek a magyar társadalomban számukra hivatalosan kiosztott viszonylag magas pozíciótól.
Lassan-lassan átformálódott az életük, a szűkös munkáskeresetüket, vagy még
szűkösebb szegényparaszti jövedelmüket, ha sokkal nem is, de magasabb katonatiszti fizetés váltotta fel. Korábbi primitív lakásviszonyaik nagy mértékben javultak: a néphadsereg igyekezett tisztjei részére megfelelő városi lakásokról gondoskodni. Megélhetésüket sokfajta más kedvezmény is megkönnyítette, olcsóbb
beszerzési lehetőségeik voltak, kulturális igényeik kielégítéséről, szórakoztatásukról ún. tiszti klubokban gondoskodtak. Mindezek azt eredményezték, hogy
életmódjuk, magatartásuk kezdett hasonlítani az eléjük elrettentő példaként állított Horthy-hadsereg tisztikarának életmódjához, magatartásához, a kiválasztottak, a kivételezettek magatartásához.
Ez az életmódbeli változás természetesen eltávolította őket attól a munkásvagy paraszti rétegtől amelyből származtak. Mintha a párt szándékosan is igye173

kezett volna ezt az elszakadást siettetni: a pártnak janicsárokra volt szüksége,
olyanokra, akik alkalomadtán nem a magyar munkást és a magyar parasztot vállalják, hanem a pártot, azaz a hatalom képviselőit, haszonélvezőit.”
Most lássuk, mit írt Gosztonyi Péter öt esztendővel később a tanulmánykötet 144. oldalán:
,,De a néphadsereg leendő parancsnoki gárdáját valójában a munkásfiatalok
és a szegényparasztság köréből toborozták. Az ezzel kapcsolatos propagandának
már kezdetben is nagy sikere volt. A Horthy-hadsereg tisztikarának mesterségesen is fenntartott nimbusza még ez idő tájt a magyar tömegeknek élénken emlékezetében élt. A párt éppen ezt a nimbuszt használta ki, amikor azt hirdette
toborzó akciója során, hogy a népi demokráciában a munkásság és a parasztság is
fel tud emelkedni a katonatiszti gárdába; hogy ez a pálya most már nem a kiváltságosaké, hanem elsősorban a nép fiaié. A kiképzési idő alatt - kezdetben egy
esztendő - a tisztjelölteknek lépten-nyomon hangoztatták, hogy a katonatiszti
pályához, az ezzel járó kiváltságokhoz, egyedül a kommunista párt bizalmából
jutottak, s így minden igyekezetükkel egyedül a pártot kell szolgálniuk. Azt a
pártot, amely „az egész dolgozó népet vezeti” és amelynek erőfeszítése nyomán
„Hazánk nem rés, hanem erős bástya a békefronton !”
Kezdetben a párt igyekezete meglehetősen sikerrel járt. A katonatiszti egyenruhában feszítő, gyakran alacsony műveltségű tisztek megszédültek a magyar
társadalomban számukra hivatalosan kiosztott viszonylag magas pozíciótól. Lassan átformálódott az életük, szűkös munkáskeresetüket vagy még szűkösebb
szegényparaszti jövedelmüket, a magasabb katonatiszti fizetés váltotta fel. Korábbi primitív lakásviszonyaik nagy mértékben javultak: a néphadsereg igyekezett
tisztjei részére komfortos lakásokról gondoskodni. Megélhetésüket sokfajta más
kedvezmény is megkönnyítette: olcsóbb beszerzési lehetőségeik voltak, kulturális
igényeik kielégítéséről, szórakoztatásukról ún. tiszti klubokban gondoskodtak.
Mindezek azt eredményezték, hogy életmódjuk, magatartásuk kezdett hasonlítani az eléjük elrettentő példaként állított Horthyhadsereg tisztikarának életmódjához, magatartásához, a kiválasztottak, a kivételezettek magatartásához.
Ez az életmódbeli változás természetesen eltávolította őket attól a munkásvagy parasztrétegtől, amelyből származtak. Mintha a párt szándékosan is igyekezett volna ezt az elszakadást siettetni: a pártnak janicsárokra volt szüksége, olya174

nokra, akik alkalomadtán nem a magyar népet, hanem a pártot, azaz a hatalom
képviselőit, haszonélvezőit szolgálják.”
A fent idézett részeken kívül még vagy hatvan sorra rúgó, nagyjából két oldalnyi szövegemet ismertem fel Gosztonyi tanulmányában.
Szóbanforgó cikkem egyik fejezete a magyar társadalomban a második világháború óta végbement változásokról szóló, már másfél évtizede kiadásra váró
munkámnak, s ha ma nincsenek is csodák, a jövőben adódhatnak s hátha egyszer
az egészet könyv formájába önthetjük? Valójában ezért tettem szóvá ezt a furcsa
esetet: engem vádoljanak majd a plágiummal?

San Bernardino, California

Sztáray Zoltán

,,A Néphadsereg a magyar forradalomban” című tanulmányom eredetileg a
brüsszeli Nagy Imre Intézet számára készült. Az Intézet a munkát a forradalom
tizedik évfordulójára kívánta megjelentetni. A tanulmányt én több részletben és
több kiegészítéssel küldtem el a hatvanas évek elején az Intézetnek. Amikor a
Nagy Imre Intézet 1963-ban megszűnt, kéziratom dr. Heltai György közreműködésével és az én beleegyezésemmel Münchenbe került, hogy ott egy a forradalom
tizedik évfordulójára tervbe vett tanulmánykötetben megjelenjék. Különböző okok
miatt a tanulmány csonkán (befejezetlenül) jelent meg és az idő rövidsége miatt a
kefelevonatokat sem tudtam ellenőrizni. Így magyarázható csak az, hogy Sztáray
Zoltán által joggal kifogásolt, a néphadsereg tisztikarával foglalkozó résznél elmaradt az idézőjel vagy az utalás Sztáray egyetlen, a magyar forradalommal foglalkozó
munkájára. Ezt a munkát egyébként fent nevezett tanulmányomban más helyen
idéztem, amiből kiválik, hogy nem volt szándékomban Sztáraytól plagizálni. Arról
nem is beszélve, hogy eredetileg Sztáray Zoltánra - aki a hatvanas évek elején a
Nagy Imre Intézet alkalmazottja volt - várt volna a feladat, hogy az Intézet kiadásában megjelenő tanulmányomat sajtó alá rendezze. Elképzelhető ezek után, hogy
én „rossz szándékúan”, neve megjegyzése nélkül, vettem volna át tanulmányából ·idézet vagy utalás nélkül - részeket? Mindezek ellenére Sztáray kifogása jogos és
amennyiben a tanulmányom valamikor a jövőben még egyszer megjelenik, az általa
kifogásolt részeknél természetesen utalok a forrásra.

Bern

Gosztonyi Péter
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SZERKESZTŐI NYILATKOZAT
Mint a „Tanulmányok a magyar forradalomról" című kötet szerkesztői elismerjük, hogy 1966-ban Gosztonyi Péter tanulmányának olvasásakor már nem
emlékeztünk, hogy mit írt 1961-ban Sztáray Zoltán. Ha mentségül nem is, de
magyarázatul szolgálhat, hogy Gosztonyi Péterben - addigi tudományos munkássága alapján - megbíztunk. Adatait nem ellenőriztük, mivel a szóbanforgó
tárgykörben elismert szakembernek tekintettük, éppen ezért szükségtelennek
tartottuk adatai ellenőrzését. Sajnáljuk azt is, hogy Gosztonyi Péter fentebb közölt magyarázata több októl nem fogadható el. Gosztonyi megkísérli ebben,
hogy az idézőjelek, utalások elmaradását a szerkesztőkre vagy a nyomdára hárítsa. Az eredeti kéziratot ugyan nem őriztük meg, de a két tanulmány kinyomtatott szövegének összevetéséből világosan látható, hogy itt többről van szó, mint
az idézőjelek vagy utalások véletlen, esetleg gondatlan elhagyásáról. Ha Gosztonyi idézni akarta volna Sztáray szövegét, akkor a tanulmányába beépített részeknek azzal szóról-szóra egyezniük kellene s az idézett részekre való hivatkozásokat
valahol a lábjegyzetek között több helyen is meg kellene találnunk. Ezzel szemben a Sztáraytól átvett szövegrészeken szándékosnak tűnő változtatások történtek s a hivatkozásoknak a lábjegyzetek között nyomuk sincs. Az idézőjelek elmaradását talán még meg lehetne magyarázni, a két utóbbi tényt nem.
Mindezt nem lehet könnyedén elintézni azzal, hogy ha írása újból megjelennék, majd utal a forrásra. Gosztonyi Péternek tudnia kell, hogy az ilyen eltévelyedést nem lehet holmi „gavallérdelikt" számba venni s egy egyszerű, könnyed,
felületes magyarázattal elfelejtetni. A legkevesebb, amit ebben az esetben a beismerésen túl Sztáray Zoltán és a nyilvánosság elvárhat, a bocsánatkérés, amit ő
elfelejtett. Ez a másik ok, amiért Gosztonyi válasza nem fogadható el.
Helytelenítjük azt is, hogy magyarázatába Gosztonyi Péter valótlanságokat is
kevert. Azt állítja többek között, hogy Sztáray e szóbanforgó tanulmánya az
egyetlen, amit a magyar forradalomról írt, holott mi magunk legalább egy tucatnyit ismerünk. Ezekről Gosztonyniak is tudnia illenék, de ha már nem tud róluk,
akkor ne állítson olyant, amivel Sztáray munkásságát az olvasók előtt az övéhez
mérten jelentéktelennek tüntetheti fel.
Végül, nem tudjuk, honnan veszi - mert nem bizonyítja -, hogy a hatvanas
évek elején Sztáray Zoltánnak kellett volna a Nagy Imre Intézetben kéziratát
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sajtó alá rendezni. Hogy Sztáray ezekben az években valóban ennél az intézetnél
dolgozott a Szemle de facto szerkesztőjeként, azt valamennyien tudjuk, de fenti
állítására ez még nem bizonyíték. Ellenben ez a megjegyzés a kevésbé figyelmes
olvasóban azt a gyanút keltheti, hogy valamilyen sötét, titokzatos manipuláció
révén talán éppen Sztáray Zoltánnak állt módjában eltulajdonítani részeket a
kezébe került Gosztonyi-féle kéziratból.
Szerintünk Gosztonyi Péter becsületesebben járt volna el, ha ködösítő magyarázkodásai helyett sajnálatát fejezi ki és bocsánatot kér. Sajnáljuk, hogy mindezt
egy megbecsült munkatársunkkal kapcsolatban a nyilvánosság előtt kell elmondanunk. Ezt megköveteli tőlünk az írói és kiadói erkölcs. Tartozunk ezzel főmunkatársunknak, Sztáray Zoltánnak, az Új Látóhatár és az Aurora Könyvek jó
hírnevének és végül magának Gosztonyi Péternek is.

München

Borbándi Gyula és Molnár József

BORBÁNDI GYULÁNAK ÉS MOLNÁR JÓZSEFNEK
Kedves Barátaim!
Az emberi értelem évezredek óta igyekszik többek között erkölcsi normákat is
teremteni. Hiába. Ismeretvilágunk - értelmi képességünk gazdag gyümölcseként
- úgy nő, mint a véges-végtelenbe táguló universum. Ezzel szemben erkölcsi
magatartásunk ma is, valójában csak a kőkorszaki szinten tesped. Mintha öröktől
fogva való és az idők végezetéig tartó bűnhődésünk egyik formájaként tapogatóznánk abban a sötétségben, amiben nem látjuk, hogy éppen értelmi meggondolások miatt kellene ragaszkodnunk az alapvető erkölcsi törvényekhez.
A fenti gondolatok jutottak eszembe, amikor elolvastam Gosztonyi válaszát.
Tőle sem vártam erkölcsi tartást ugyan, de számoltam értelmi képességével. Válaszából az látszik, tévedtem: baj van az erkölcseivel és baj van az értelmi készségével is. Ha nem így volna, nem tulajdonította volna el tanulmányom egy részét s
nem írta volna meg ezt a felelőtlen, hányaveti módon fogalmazott levelet, ami
még jobban belegabalyította az önmagának állított csapdába.
Az idézőjel-mesére sajnálom az időmet és a papírt, így csak Gosztonyi Péter
egyéb fájdalmaira szeretnék néhány szót vesztegetni. Azt állítja válaszában, hogy
„a szöveg stilisztikailag sem lett megfésülve”. Ez is csak módjával igaz: az írá177

somból eltulajdonított részeket alaposan megfésülte. De nem értette meg mindenütt, mit akartam írni, ezért e tevékenységével is melléfogott, mintha rájárna a
rúd ebben is. Az eredeti szövegemben a katonatiszti egyenruhában feszengő,
gyakran alacsony kulturáltságú új tisztekről írtam. Gosztonyi Péter a tanulmányába pedig katonatiszti egyenruhában feszítő, gyakran alacsony műveltségű
tiszteket épített be. A kulturáltság-műveltség édestestvérek ugyan, de én érzek a
két szó között különbséget. Hogy feszengeni és feszíteni nem ugyanaz, azt már
az elemi iskola padjaiban ülve is tudtam. A katonás dolgokat nálam sokkal jobban ismerő Gosztonyi Péternek is tudnia kell, hogy ezek a derék paraszt- és
munkásfiúk bizony csak feszengtek az egyenruhájukban s hogy feszíteni a Horthy-hadsereg tisztjei feszítettek. De mennyire! Lám, ezért sem érdemes az elplagizált szövegen változtatni; nem mindig tudjuk, hogy valóban mit is gondolt az
igazi szerző.
A kéretlen megfésülés nem elégítette ki Gosztonyi Pétert: szövegemet három
helyen lábjegyzettel is feldíszítette, nyilvánvalóan azért, hogy tudományosabbnak
tűnjék. Bizony, rá is fért, hiszen a tanulmányomat egyetlen lábjegyzet nélkül,
csak amúgy puszta-magában indítottam útjára. A tanulmánykötet 145. oldalán a
szövegemhez odabiggyesztette a 32. lábjegyzetszámot. Ha felütjük a kötet 245.
oldalát, a fenti szám alatt Szonodi József a Honvéd Újságban megjelent cikkére
hivatkozik Gosztonyi Péter. Nem én, mert ha szégyellnem is kell, én életemben
nem láttam a Honvéd Újságnak egyetlen számát sem, míg Gosztonyi Péternek
Szonodi József cikke egyik legfőbb forrása, ahogy az tanulmánya többi részéből
ki is tűnik.
Tartozom néhány időbeli eligazítással is. A Nagy Imre Intézet megőrzött levelezési anyagából megállapítható, hogy Gosztonyi Péter kéziratait 1963-ban - s
nem a hatvanas évek elején, ahogy ő történészhez nem illő pontatlansággal állítja
- küldte el az intézethez, s Heltai György 1963. decemberében és 1964. januárjában küldte azokat vissza.
Időpontokról beszélve, el kell áruljam azt is, hogy én 1960. augusztus 6-tól
1961. december 21-ig dolgoztam a Nagy Imre Intézetnél Brüsszelben. Ez idő
alatt Gosztonyi Péter szóbanforgó kézirataihoz már csak azért sem lehetett szerencsém. Gosztonyi Péter jól tudta, mikor váltam meg a Nagy Imre Intézettől,
erről tanúskodik az a levele, amit nekem 1962 elején - nekem szabad pontatlan178

nak lennem, én nem vagyok történész - az Egyesült Államokba írt, s amelyben
segítségemet kérte az akkor megindított kutatásaihoz.
Gosztonyi Péter levelében említett jubileumi kiadásról én sohase hallottam,
de erről - közlése szerint - Heltai György sem tud, pedig ő 1964-ig maradt a
Nagy Imre Intézetnél.
Feltehetjük a kérdést, vajon mikor írhatta meg Gosztonyi Péter a kérdéses tanulmányát? Nem nehéz erre választ adni: nézzük meg a tanulmánykötet 244.
oldalát s ott, a 23. számú lábjegyzet alatt a következőket írja Gosztonyi Péter:
,,Lásd részleteiben Ignotus Pál visszaemlékezéseit az 1947-es párizsi békeszerződéssel, annak előkészítő munkálataival kapcsolatban. Közli: ,,Népszava” (London) 1962. október 1.” Ezek szerint már éppen csodaszámba lehetne venni s
magamat - nyakas kálomista létemre - az üdvözítő egyház szentjének, de legalábbis boldogjának deklarálni, ha 1961. december 21-e előtt olyan kéziratot
láttam volna, amiben egy 1962. október l-én Londonban megjelent publikációra
hivatkoznak. Lévén valamelyes gyakorlatom a tanulmányok írása körül, aligha
tévedek, ha azt állítom, 1963 előtt a szóbanforgó tanulmány nemigen hagyhatta
el Gosztonyi Péter írógépét. Így azután a meggondolatlan és felelőtlen célozgatás
is visszafelé sül el, hiszen az én tanulmányom, amit feljegyzéseim szerint még
1958-ban, Párizsban írtam, az Új Látóhatár 1961. évi 5. számában jelent meg,
talán valamikor az év vége felé, vagy csak 1962. elején.
Néhány kérdés még mindig megválaszolatlanul maradt. Ilyen az is, vajon miért tulajdonította el Gosztonyi Péter a szövegemet? Ha gondosan végigolvassuk a
tanulmányát, azt kell látnunk, hogy főként szemtanúk - rettentő szorgalommal
összegyűjtött - elbeszéléséből áll. Gosztonyi Péter e munkásságát, hiszem, hálával fogadja majd az utókor. Ám ezek a források nem elégítették ki a szerzőt s
bizonyára hiányolta tanulmányában az elemző részeket. Hogy ezen segítsen, a
legegyszerűbb - s a legostobább - megoldáshoz folyamodott: kimásolta az én
tanulmányomból a szociológiai analízist. Ezzel talán még büszkélkedhetnék is!
Megválaszolatlan kérdés még az is, vajon az elkövetett plágium ellenére, mégis miért hivatkozik egy helyen - egyetlen, helytelenül idézett számmal - az én
tanulmányomra? A válaszom is egyetlen erre: értelmetlenségből, gondatlanságból
a lábjegyzetek között felejtette. Maga után hagyta, mint a vigyázatlan tolvaj az
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ujjlenyomatát. Talán csak ez akadályozta meg abban, hogy levelében állítsa: soha
életében nem látta a tanulmányomat.
Végezetül jó tanács Gosztonyi Péternek: akinek vaj van a fején, ne menjen a
napra! Ha meghúzta volna magát, nem kellett volna ennyire elvernem rajta a
port.

San Bernardino, 1975 július hó.

Sztáray Zoltán

ISTENKÁROMLÁS?
Kérem, hogy töröljék nevemet az Új Látóhatár előfizetőinek jegyzékéről s
minden egyéb név- és címjegyzékről, kimutatásról s szüntessék be az ezután
megjelenő példányok küldését, mert azokat nem fogadom el.
Kérésem oka az, hogy nem akarom kitenni magam esetleg ismétlődő olyan istenkáromlások olvasásának, mint aminőt az idei 2. számban közölt Czigány Lóránt: Fekete árvácskák című írás tartalmaz.

Buffalo, 1975. május 19.

Dr. John Balogh

HÍREK
Hatvany Bertalan a neves orientalista - aki 1957-58-ban a Látóhatár szerkesztőbizottságának tagja volt - május 27-én töltötte be hetvenötödik életévét.
Az Új Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte a Párizsban teljes visszavonultságban élő írót.
*
Július 7-én Budapesten súlyos betegség következtében 49 éves korában elhunyt Simon István költő, aki a Magyar Írók Szövetségének főtitkárhelyettese és
a hatvanas évek második felében a Kortárs című folyóirat főszerkesztője volt.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Lengyel József is elhunyt. A jeles elbeszélő július 14-én, 79 éves korában halt meg Budapesten.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem a Bolzano közelében lévő
Appianóban április 12. és 19. között rendezte idei akadémiai napjait. Veress
Sándor zeneszerző a magyar zene újjászületéséről, Czigány Magda művészettörténész az úgynevezett ötletművészetről, Veress Dániel erdélyi író a romániai
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magyar színházakról, Borbándi Gyula pedig a külföldi magyar irodalom kereteiről beszélt. Az említetteken kívül előadást tartott még Balla Bálint, Békés Gellért, Kneffel Magda, Nádor György, Tóth János és Zsindely Endre. Az április
17-én rendezett irodalmi esten Veress Dániel és Kerényi Magda a nemrégen
elhunyt Németh Lászlóra emlékezett, majd Illyés Elemér, Mátray Eszter, Tompa László és Vándor Györgyi olvasott fel műveiből. Az irodalmi est szereplőit
Molnár József mutatta be. A konferenciával egyidőben volt Szakátsné Varga
Mária festőművésznő kiállítása. A kiállítás ünnepélyes megnyitásán Sirokay Zsuzsanna zongoraművésznő Bartók-műveket adott elő. Az akadémiai napok szervezési munkáit ezúttal is Szépfalusi István végezte.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom a húsvétot követő héten Lyon közelében rendezte meg idei kongresszusát. Az előadók között szerepelt többek
között Alszeghy Zoltán jezsuita, a római Gregoriana Egyetem dogmatika tanára,
András Károly tudományos kutató, András Imre szociológus és Somfai Béla
morálteológus. A konferencia ideje alatt rendezett irodalmi esten Lökkös Antal
és Monoszlóy Dezső munkatársunk olvasott fel műveiből.
*
Décsy Gyula munkatársunk, a hamburgi egyetem tanára ötvenedik születésnapja alkalmából az egyetem finn-ugor szemináriuma finom külsejű füzetben
adta ki Décsy Gyula írásainak bibliográfiáját, amely tartalmazza Décsy 1947 és
1975 között írt valamennyi munkájának könyvészeti adatait.
*
Bostonban megjelent Király Béla történész angol nyelvű könyve Deák Ferencről. Az év végén fog megjelenni a „Tolerance and Movements of Religious
Dissent” című munka, amelyet Király Béla szerkesztett és a könyv tíz fejezetéből
kettőt ő írt.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör április 29-én szerzői estet rendezett Bikich
Gábornak és Csokits Jánosnak. A két költőt Sipos Gyula mutatta be. Május 20án Neuburg Pál, a Guardian munkatársa és Paul Aston, Konrád György „A látogató” című regényének angol fordítója tartott előadást. Az előbbi a kelet-európai
értelmiségiek helyzetéről, az utóbbi „A látogató” nyelvi problémáiról beszélt.
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Június 24-én Czigány Magda adott elő ,,Conceptual art avagy az ötletművészet
Kelet-Európában” címen.
*
Sulyok Vince munkatársunk a tél és a tavasz folyamán több cikket írt a norvég
lapokban Illyés Gyuláról. A „Vinduet” című irodalmi folyóirat idei első számában Juhász Ferenc, Nagy László, Pilinszky és Weöres tíz versét mutatta be norvég fordításban, és Sulyok magyarázó szövegével. Munkatársunk lefordította
Konrád György „A látogató” című regényét, amely a közeljövőben jelenik meg a
norvég könyvpiacon.
Veress Dániel író, a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dramaturgja a
bécsi Bornemisza Péter Társaság rendezésében április 10-én Grácban és április
19-én Innsbruckban előadást tartott a romániai magyar színjátszás időszerű kérdéseiről és saját drámaíró munkájáról.
*
Monoszlóy Dezső „Boldogság kényszere” című rádiójátékát bemutatták az
idei ausztriai nemzetközi rádiójáték-fesztiválon. A rádiójáték általános sikert
aratott. Monoszlóy hangjátékai szerepelnek ezenkívül az osztrák és több német
rádióállomás nyári műsortervében. ,,Romulus a mosómedve” című novelláját,
amelyet magyarul folyóiratunk közölt, a berlini RIAS tűzte műsorára.
*
A bécsi Bornemisza Péter Társaság május 23-án Bécsben és május 24-én
Grácban Szlovéniai magyar irodalmi estet rendezett. A műsorban szlovéniai
magyar írók szerepeltek.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör szokásos nyárvégi tanulmányi napjait ebben
az évben szeptember 11. és 14. között rendezi Driebergenben. A központi téma:
A nyugati magyar irodalom egysége és helye a magyar irodalomban. A részvételi
díj kb. 135 holland forint lesz. Jelentkezni lehet a következő címen: Csikós Imre,
Pieter Norwitskwartier 21, Bilthoven, Hollandia.
*
Rómában, a Katolikus Szemle kiadásában megjelentek Békés Gellért hittudományi tanulmányai.
*
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A New York közelében lévő Englewoodban, május l-én 65 éves korában
meghalt Gyallay-Pap Zsigmond közíró, az Új Látóhatár munkatársa és barátja.
*
Új könyvek: A New York-i Pilvax Publishing Corp. gondozásában megjelent
Halász Péter „Eltévedt utas” című regénye. Zsoldos Andor „Szürke porszem”
címen adta ki Los Angelesben verseit. Ugyancsak Los Angelesben jelentek meg
Mózsi Ferenc versei „A képzelet kertjében” címen.
A párizsi Magyar Műhely bécsi konferenciáján munkatársaink közül Albert
Pál, Kemenes Géfin László és Kibédi Varga Áron tartott előadást. A konferenciát június 23-25-én rendezték.
*
Június 14-én ünnepelte 15. évfordulóját a New Brunswick-i Rutgers Egyetemen működő Hétvégi Magyar Iskola. Az iskolát a Magyar Öregdiák Szövetség
létesítette és tartja fenn. Az évforduló a1kalmából az iskola vezetői „Rutafa ága”
címen albumot adtak ki, amelynek címlapját Domján József fametszete díszíti. A
köszöntőt Gombos Gyula írta. Az ünnepségen Nagy Károly ismertette a
tizenötéves munkát, kiemelve, hogy ez alatt az idő alatt az iskola tanítói 557
tanulót tanítottak magyar írásra, olvasásra és magyar tárgyú ismeretekre.
*
Saáry Éva munkatársunk április végén Párizsban kiállította újabb festményeit.
A kiállítás megnyitása utáni napon szerzői esten szerepelt költeményeivel.
*
Laki Kálmán munkatársunk február 20-án Münchenben egy tudományos
konferencián előadást tartott a véralvadás és a rákos megbetegedés közötti összefüggésről.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom müncheni csoportja március 20-i
estjének előadója Borbándi Gyula volt. Az újabbkori magyar történelemmel foglalkozó magyarországi kutatók munkájáról beszélt.
Immár negyedik kiadásában jelent meg Tóth László, a nápolyi keleti egyetemi intézet professzora magyar nyelvtana. A „Grammatica teoretico-pratica della
lingua ungherese” című mű ez új kiadásának illusztrációit Buday György, a híres
fametsző készítette.
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*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában Szabó Zoltán majd négy teljes oldalon át emlékezik a március elején elhunyt Németh Lászlóra, felelevenítve több
régi személyes emlékét. Faludy György tizenkét versét közli, Tardos Tibor és
Szanyi János elbeszéléssel szerepel. A további szerzők: Cs. Szabó László,
Koestler Arthur, Aczél Tamás, Czigány Lóránt, Hanák Tibor, Határ Győző,
Keszei István, Kemenes Géfin László stb. Az Irodalmi Újság címe: 32, rue de
Faubourg Montmartre, Paris 9.
*
A bécsi Novák-féle magyar könyvesbolt, új külsővel és új belső tartalommal
nyílt meg másodszor az osztrák főváros szívében, a Köllnerhof utcában. Az
1957-ben alapított könyvkiadó és üzlet, fennállásának elmúlt tizennyolc éve alatt
nem kerülhette el azokat a viharokat, amelyek sajátságos helyzetéből adódtak.
Megélt egy rossz korszakot, amelyben az üzletinél távolabbra nyúló érdekeltségei
voltak magyarországi hivatalokkal, s ezt nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is
megérezte. Tavaly tavasszal a ,,Profil” című osztrák hetilap leplezetlenül megírta
véleményét erről az „érdekeltségről”, amely azután meg is szűnt. Ma a bolt osztrák tulajdon, s a polcokon nemcsak Budapestről beszerzett könyvek, hanem a
nyugaton élő magyar írók művei is megtalálhatók.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Halász Péter (*1922) Budapesten született. 1942-ben jelent meg első regénye:
,,Szülei elváltak”. Azt követték gyors egymásutánban a ,,Huszonegyéves férj” és
„Két férfi” című regényei. Újságíró volt: a „Film, Színház, Irodalom”, majd 1945
után a „Színház”, a „Reggel” és az „Esti Szabad Szó” című lapok munkatársa.
Később filmdramaturg lett s néhány magyar film forgatókönyvét írta. A Madách
Színház Kamaraszínháza 1955-ben bemutatta „Vihar után” című
háromfelvonásos színművét. 1956 nyarán a „Hétfői Hírlap” című lap munkatársa
lett. 1956 novemberének végén hagyta el Magyarországot. Tizenkét esztendeig
New Yorkban élt, majd csaknem öt évig Londonban, most Münchenben. Az
emigrációban megjelent könyvei: „Tatárok a Széna-téren", ,,Miszter Honfitárs",
,,Második Avenue", ,,Se kint, se bent", ,,Fogócska", ,,Eltévedt utas".
*
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Brachna András (*1945) 1970 szeptemberében hagyta el Magyarországot,
1971 óta Svájcban él, jelenleg egy Bern melletti helységben lakik. Verseket csak
nyugaton való letelepedése után kezdett írni.
Megjelent
Padányi-Gulyás Béla:
VALLOMÁS EGY ELSÜLLYEDT VILÁGRÓL
Padányi-Gulyás Béla könyve első részében mesteri rajzát adja a kárpátaljai
magyar vezetőréteg életének. A továbbiakban átfogó képet rajzol a két háború
közti évtizedek politikai eseményeiről, felelevenítve Benes, Mussolini, Grandi,
Eden, Bethlen István, Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szabó Dezső és Teleki Pál alakját. A diplomata Padányi-Gulyás Béla tollából
a diplomáciai történetírás száraz adatai helyett, izgalmas olvasmányt kapunk
arról a korról, amely mindannyiunk sorsát meghatározta. Padányi-Gulyás könyvét az irodalomtörténet bizonyára a legjobb magyar emlékiratok közé fogja sorolni.
170 oldal Ára 28,- DM. Az új Látóhatár előfizetőinek 24,- DM
Megrendelhető kiadóhivatalunkban az ár előzetes beküldésével.
ELŐFIZETŐINKHEZ !
Kiadóhivatalunk köszönettel nyugtázza a beküldött előfizetéseket és adományokat. Sajnos, még mindig igen sokan vannak, akik nem szívlelték meg felhívásunkat, hogy előfizetési díjukat lehetőleg az év elején küldjék be. Nagyon kérjük
tehát mindazokat, akik még hátralékban vannak, szíveskedjenek előfizetésüket
minél előbb beküldeni. A folyóirat fennmaradása és pontos megjelenése nagymértékben függ attól, hogy az előfizetési díjak idejében beérkeznek-e.

Az Új Látóhatár Kiadóhivatala
MEGJELENT
Határ Győző
AZ ÖRZÖ KÖNYVE - (,,EGREGOR")
c. fantasztikus regénye
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Több mint negyedszázaddal ezelőtt íródott Határ e fantasztikus regénye,
amely kitalált, torz történelmével a mi történelmünk szörnyeteg mutációja: elrémülünk tőle és mégis - magunkra ismerünk. A mű ma időszerűbb, mint valaha;
Orwell „1984" c. regényének magyar ellenpárja és azzal egyívású. Az Aurora,
Határ-sorozatában Az Őrző Könyvét abból az alkalomból jelentette meg, hogy
írója az idén töltötte be hatvanadik életévét.
350 oldal. Különleges fehér papíron, nyersvászonkötésben. Tótfalusi Kis
Miklós betűivel. Bibliofil kiadás.
Ára 36.- DM. Az Új Látóhatár előfizetőinek 32.- DM.
Megrendelhető kiadóhivatalunkban és a szerző címén:
V. Határ, 12 Edge Hill, Wimbledon, London SW 19.
MEGJELENT
az Aurora Könyvek sorozatában
Illyés Elemér
ERDÉLY VÁLTOZÁSA
Mítosz és valóság
című 360 oldalas könyve
A második világháború óta ez az első összefoglaló munka a romániai magyarság sorskérdéseiről. Az együttélés lehetőségei: hogyan alakult a magyar kisebbség
jogi helyzete az elmúlt harminc év alatt? Népesedési gondok: szaporodik, vagy
fogy-e a romániai magyarság? Milyen a magyar népszaporodás arányszáma Erdélyben? Kétszer negyedszázados iskolaügy: a magyar nyelvű oktatás buktatói,
az alsó-, közép- és felsőfokú iskolahálózat fokozatos szétrombolása, felszámolása.
Közművelődés - iskolán kívüli népnevelés. A színjátszás sorsfordulói. Az írott
magyar szó térvesztése, a magyar nyelvű könyvkiadás gondjai, a magyar sajtó
korlátai. Tudományosság és műhely: magyar tudományos élet román nyelven,
magyar helyett, a magyar nemzeti történelem kiiktatása. Ezeken az égető kérdéseken kívül, a romániai magyar élet szinte minden megnyilvánulásáról hírt kap az
olvasó ebben a 360 oldalas könyvben, melyet a romániai magyarság enciklopédiájának is lehetne nevezni.
Ára vászonkötésben DM 32,az Új Látóhatár előfizetőinek kedvezményesen DM 24,-.
186

Megrendelhető kiadóhivatalunk címén.
1975 őszén megjelenik
a Müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatában
Borbándi Gyula: DER UNGARISCHE POPULISMUS
(A magyar népiség)
című német nyelvű könyve. A mintegy 350 lapos mű első részletes és tudományos feldolgozása a népi mozgalom történetének.
A szerző bemutatja a népi írók szerepét a jelenkori magyar irodalomban, áttekinti a magyar szociológia és szociográfia fejlődését, tárgyalja a magyarországi
földbirtokviszonyoknak és a parasztság életkörülményeinek alakulását, ismerteti a
két világháború közötti reformmozgalmakat, összefoglalta a falukutatás eredményeit, ismerteti a népi szellemű folyóiratok és szervezetek munkáját, áttekinti az
Új Szellemi Front, a Márciusi Front, a szárszói konferencia, a népi kollégiumi
mozgalom és a Nemzeti Parasztpárt történetét. Az utolsó részben foglalkozik a
népi írók és értelmiségiek szerepével az elmúlt negyedszázad fejlődésében. A
szerző behatóan elemzi a népi mozgalom eszmei alapjait és indítékait is.
A könyv ára kötve 48 német márka lesz.
Az Új Látóhatár előfizetői 38 márkáért kaphatják.
Megrendelhető a kiadóhivatalban: 8 München 90, Oertlinweg 4
Az 1956-os magyar forradalom
legfontosabb dokumentuma
a magyarországi rádiók műsorainak teljes szövege
az AURORA KÖNYVEK sorozatában
Az 1.956-os forradalom huszadik évfordulójának méltó megünneplésére az
AURORA Kiadó tervbe vette a forradalmi napok magyarországi rádióműsorainak kiadását.
Felkérjük tehát mindazokat, akik a könyvet elő kívánják jegyezni, szándékukat szíveskedjenek legkésőbb ez év szeptember 30-ig egy levelezőlapon az Új
Látóhatár kiadóhivatalával közölni. Pénzt egyelőre senki ne küldjön, mert a kiadásról véglegesen csak az előjegyzések beérkezte után döntünk.
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1975.4
KECSKEMÉTI ISTVÁN HALÁLA
Ez év májusának utolsó napian harmincnyolc éves korában meghalt Kecskeméti István. Szakképzettsége szerint finnugor nyelvész és turkológus volt, finn és
külföldi nyelvészeti folyóiratokban publikált, számos kongresszuson vett részt.
Különösen említésre méltó közreműködése az 1969/71-ben kiadott török etimológiai nagyszótár szerkesztésében. Koros és beteg professzora helyett és neve alatt
ő rendezte és adta ki az egész hatalmas anyagot. (Martti Rasanen: Versuch eines
etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, 1969; II. Teil: Wortregister.
Zusammengestellt von István Kecskeméti, 1971.) Továbbá társszerzőként (Kiss
Zoltánnal, a Helsinkiben élő ismert zene- és énekművésszel, valamint egy lapp
származású szakértővel) szerepel Kecskeméti István neve egy a Finnugor Társaság Kiadványai sorozatban megjelent tudományos igényű lapp dalgyűjtemény
címlapján (Lappische Joiku-Lieder aus Karasjok, 1972.), a munka oroszlánrésze
ezúttal is az övé.
Magyar viszonylatban, amellett, hogy figyelemmel kísérte és szorgalmasan regisztrálta a nyelvészeti közlönyökben a hazai magyar újdonságokat, lefordította a
finn rádió számára több mai magyar szerző hangjátékát is. Nagy része volt annak
a modem magyar novellagyűjteménynek összeállításában és fordításában is, amelyet irodalmunk kiváló finn ismerője és népszerűsítője, Hannu Launonen adott
ki, s amelyről már beszámoltam e lap hasábjain (Maailma uutena -A megújult
világ, 1973. - Új Látóhatár 1973/6. sz.). Egyik utolsó műveként ugyancsak
Hannu Launonennal együtt Juhász Ferenc költeményeiből válogatott és fordított
le egy csinos kötetre valót.

Szente Imre
HÍREK
Folyóiratunk alapításának 25. évfordulója alkalmából megjelenik az év végén
az Új Látóhatár repertóriuma, amely szakszerű összeállításban tartalmazni fogja
a Látóhatár és az Új Látóhatár teljes anyagát. A repertórium összeállításának
munkáját Czigány Lóránt, Szilágyi Attila és Borbándi Gyula végzi. A kötetet -

188

az 1975/6. számaként - minden előfizetőnk megkapja és külön is megvásárolható.
Ugyancsak a 25. évforduló alkalmából 1975. november 1-én, szombaton Baselban Új Látóhatár est lesz. A Látóhatár első száma Svájcban jelent meg 1950
őszén. Az est színhelye a Rittergasse 1 alatti Bischofshof egyik terme, a
Münstersaal. Kezdete 20 óra. A svájci barátaink által rendezett est programján
szerepel egy rövid összeállítás a folyóirat negyedszázados irodalmi anyagából,
majd Borbándi Gyula és Molnár József beszél az Új Látóhatár munkájáról.
*
Auer Pál, Magyarország volt párizsi követe, október 3-án volt 90 éves. A
francia fővárosban élő politikus immár több mint fél évszázad óta sikerrel képviseli hazánkat jelentős nemzetközi szervekben és mozgalmakban. Nevével még
most is gyakran találkozunk tekintélyes nyugat-európai lapok hasábjain és a politikai hírekben. Auer Pál fiatal korában szépirodalmi műveket is írt. Avar Pál
néven verseket és műfordításokat közölt. Az utóbbiak a század elején „Idegen
költők" címen is megjelentek. Visszaemlékezéseit 1971-ben adta ki „Fél évszázad" címen. Szeretettel köszöntjük a kilencven éves Auer Pált.
*
A hollandiai Mikes Kelemen Kör 1975. szeptember 11 és 14 között rendezte
idei tanulmányi napjait. A konferencia színhelye Driebergen volt.
*
Koestler Arthur, a magyar származású neves angol író - akinek több írását
közölte folyóiratunk - szeptember 5-én volt 70 éves. Koestler Budapesten született és jóllehet korán került el Magyarországról, érdeklődése a magyar irodalom
iránt, mint ezt több emlékezése bizonyítja, nem szűnt meg.
*
Faludy György legújabb verseskötete - Levelek az utókorhoz - november elején jelenik meg ezer számozott példányban, 215 oldal terjedelemben. A könyv
ára Európában 10 US $, légipostával 11 $. Elővételben megrendelhető: P. 0. Box
114, Downsview, Toronto, Ont. Canada.
*
A nyugat-németországi Traunsteinben július 28-án 74. évében meghalt Kisbéri János író, aki a két világháború között a vajdasági irodalom és sajtó tevékeny
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tagja volt. Augusztus 24-én pedig a brazíliai Sao Paulóban meghalt Lehel Ferenc
művészeti író, több jelentős művészettörténeti munka szerzője. Lehel - aki 1939ben hagyta el Magyarországot - ez év novemberében lett volna 90 éves.
*
Oslo városa Sulyok Vince munkatársunknak ítélte oda 1975-ös fordítási díját,
elsősorban a norvég nyelvű Petőfi- és Illyés-kötetért. A díj fél évszázados történetében ez volt az első eset, hogy a kitüntetést külföldi származású műfordító
kapta.
Munkatársunk, Szente Imre fordításában megjelent Szolzsenyicin Gulag szigetcsoport című műve magyarul. Megrendelhető a kiadónál: Nemzetőr Danubia Nyomda, 8 München 34, Postfach 70. Ára 12 US $ vagy 30 DM.
*
„Hűséggel a fiú és a barát" címen megjelent Fekete Lajos és Szirmai Endre
közös verseskötete. A szerzők e munkájukat Szirmai Károly, a két évvel ezelőtt
elhunyt vajdasági regényíró emlékére adták ki. A kötet egy londoni kiadónál
jelent meg, 118 lap terjedelemben.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában Kéthly Anna a nők évéről írt vezércikket. Háy Gyulára emlékezik Aczél Tamás és Halász Péter. Márer György két
kiadatlan József Attila-dokumentumot mutat be, Csicsery-Rónay István a délvietnami és kambodzsai eseményeket elemzi, Palinay Ferenc a Don melletti harcokat eleveníti fel, Cs. Szabó László két elbeszélést közöl. Szerepel még többek
között Faludy György, Ferdinandy György, Határ Győző, Kemenes Géfin László, Kerényi Magda, Korek Valéria, Monoszlóy Dezső, Tűz Tamás és Zalán
Magda.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Mátrai Eszter (*1936) Budapesten született. 1964 óta él Párizsban. A Sorbonne hallgatója volt. A közelmúltig a Francia Rádió magyar osztályán dolgozott.
MEGJELENT
az AURORA KISKÖNYVEK sorozatának 7. kötete
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Peéry Rezső
Requiem egy országrészért
című 136 oldalas műve a két világháború közti Felvidékről
Illyés Elemér: Erdély változása és Padányi-Gulyás Béla: Vallomás
egy elsüllyedt világról című most megjelent művek után ez a harmadik AURORA könyv, mely a kisebbségben élő magyarság történelmével vagy életével
foglalkozik.
Ára 16,- DM, az Új Látóhatár előfizetőinek 12,- DM.
MEGJELENT
Major-Zala Lajos: RONTÁSBONTÓ
című 132 oldalas verseskötete
Az. új költeményeket Erdei Zsuzsa Hegyet hágék lőtőt lépék című göcseji
imagyűjteménye ihlette. Ez a kötet a szerelem humanizálását célzó Csonton
virág után visszatérés az Imátlan ima nagysikerű költeményeihez.
Ára az író arcképével 20,- DM, előfizetőinknek 16,- DM
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1975.5
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Fábián Ernő (*1934) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban és a
kolozsvári Bolyai Egyetemen végezte tanulmányait. Tanár a Háromszék megyei
Kovásznán (Romania). Behatóan foglalkozik szociológiai kérdésekkel főként a
nemzetiségi peremvidék szociográfiájával, de hosszabb terjedelmű művészetszociográfiai írásai is jelentek meg. Tanulmányait az Igaz Szó, a Korunk, a Hét és a
magyarországi Tiszatáj közli.
Decemberben jelenik meg
a Müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatában
Borbándl Gyula: DER UNGARISCHE POPULISMUS (A magyar népiség)
című német nyelvű könyve. A mintegy 350 lapos mű első részletes és tudományos feldolgozása a népi mozgalom történetének.
A szerző bemutatja a népi írók szerepét a jelenkori magyar irodalomban, áttekinti a magyar szociológia és szociográfia fejlődését, tárgyalja a magyarországi
földbirtokviszonyoknak és a parasztság életkörülményeinek alakulását, ismerteti a
két világháború közötti reformmozgalmakat, összefoglalja a falukutatás eredményeit, ismerteti a népi szellemű folyóiratok és szervezetek munkáját, áttekinti az
Új Szellemi Front, a Márciusi Front, a szárszói konferencia, a népi kollégiumi
mozgalom és a Nemzeti Parasztpárt történetét. Az utolsó részben foglalkozik a
népi írók és értelmiségiek szerepével az elmúlt negyedszázad fejlődésében. A
szerző behatóan elemzi a népi mozgalom eszmei alapjait és indítékait is.
A könyv ára kötve 48 német márka lesz.
Az Új Látóhatár előfizetői 38 márkáért kaphatják.
Megrendelhető a kiadóhivatalban: 8 München 90, Oertlinweg 4
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LEVELEK
OLVASÓ – AZ OLVASÓNAK
Igen tisztelt Balogh Doktor Úr!
Bizonyára nem én voltam az egyetlen, aki az Új Látóhatár júliusi számában
közölt rövid és megdöbbentő levél olvastán elővette és újra átböngészte Czigány
Lóránt inkriminált elbeszélését, a Fekete Árvácskákat. És mert fáj az Új Látóhatár bár csak egyetlen előfizetőjének elvesztése is, mert az emigráns irodalomnak
anyagi-erkölcsi vesztesége, és mert az utóbbi esik súlyosabban a latba, tisztázni
kellene egyet s mást Czigány Lóránt írása körül.
„Nem szerettem imádkozni” – emlékezik az író kisfiú korára; nagyapja pedig
éppenséggel „falra hányt borsó”-nak mondta az imádságot. A gyerekkorra viszszanéző megjegyzés a múltnak ténymegállapítása, nem szükségképpen felnőttkori állásfoglalás. Azonban valószínűleg nem is ez a részlet, hanem a 121. oldalon
olvasható mondat, mely valóban égígérő blaszfémia, botránkoztatta meg Önt, és
bizonyára másokat is. A kijelentés egy spicces katonatiszt szájából ugrott ki, aki
ezt utóbb egy udvarias „kérlek szépen”-el kerekítette mondatba; s ezen írói groteszk máris enyhítő körülmény lehetne a szigorú bíró előtt. „Szemeim előtt megjelent a falragasz” – emlékezik vissza a szerző kisfiú korában a háborús élményre
– „rajta a keresztre feszített Megváltó, s alatta szöveg: 'ne káromkodj!' Dehát itt,
Ausztriában ez nyilván nem számít.”
Magam úgy érzem, hogy a kisfiú és a mai író a falragasszal és nem a tiszttel
értett egyet. Miért? Talán azért, mert a feldkircheni visszaemlékezésben szerepel
a kápolna, a jólelkű plébános; a felnőttkori Feldkirchenbe tett újralátogatás során a szerző pedig belép „A kis barokk templomba, ott a régi megbarnult oltárkép: Szent Sebestyén agyonnyilazása. Hányszor láttam álmomban ezt az oltárképet. Most végre tudom, honnan emlékszem rá, ujjongok.” Hogy a ráció találatán,
vagy a felelevenülő áhítaton? A teljes mondat mérlegén az utóbbit hiszem.
,,Laudetur Jesus Christus” – köszönti a papot s a sokszínű életrajz-töredék Szent
István napjának dátumával zárul. Kétségkívül, mindettől még lehetne istentagadó; bár magam nem hinném, hogy az.
A hit mindnyájunknak par excellence magánügye; az irodalmi kifejezés már
nem az. Itt irodalmi folyóiratról szólunk és arról, hogy sajnálom az Ön elveszté193

sét, Balogh Doktor Úr; és sajnálom az Ön veszteségét is, mert ott, Buffalo ízigvérig amerikai városában nem fog már évente néhányszor egy kis virágcsokor:
fekete árvácskákkal, vagy piros pipaccsal, tulipánnal rideg postarekeszében nyílni.
Engedje meg, hogy bár kéretlenül, felajánljak némi olvasó lélekelemzést: talán
megváltoztatja elhatározását. Azt hiszem ugyanis, hogy az erős kifejezések, a
valaha nyomdafestéket nem látott szavak tévesztették meg Önt. Az efféle szavak
használata a mi irodalomtörténeti tudatunkban újkeletű, helyesebben az utolsó
két évszázadot nézve forradalmi jelenség. Szavak, melyek használatán a mi gyermekkorunkban nyakleves járt vagy a félelmetes fenyegetés, hogy szappanos vízzel
mossák ki a szánkat; az ilyen szavak ma regények, versek, esszék oldalait ékítik.
Ha nem csalódom, nálunk annak idején Szabó Dezső volt az úttörő, aki az Elsodort Faluban az emberi test súlypontját nevezte kertelés nélkül meg; jól emlékszem, amint barátnőm, egy másik kislány felkiáltott: nem is tudtam, hogy két gével írják ... Méltán csodálkozott, hiszen addig – sehogy – sem írták.
Meglehet, hogy beidegzés. Én magam ma is előbb lenyelném az írógépemet,
mielőtt egy ilyen szót lekopognék; ami nem jelenti, hogy pálcát török a modern
irodalom – magyar és nem-magyar – immár elfogadott kifejezés-bővülése felett.
Hiszen bizonyára így kívánja a „mondd csak el úgy, ahogy volt”-iskola, így a
szocialista realizmus és – a mai amerikai írásokra gondolva –a kapitalista realizmus is ...
Saját irodalmunkról szólva, vállvetve a fiatalokkal, idősebb íróink is lerázták
apáink szóetikettjének gátlásait; az emigráció nagynevű alkotói, sőt, némely kiváló nőnemű írója is. Meglehet, hogy valamilyen irodalmi freudizmus követeli
meg, hogy ne nyomjunk el semmit magunkban, mert az megfekheti írói tudatunkat, stílusunkat. Ismétlem, semmi baj ma már a hajdan nyomtathatatlannak
ítélt kinyomtatásával; meg kell azonban állapítani, hogy a régi vágású olvasó lelkialkata a rossz szót a rosszal azonosítja. Így válhatott Czigány Lórántból istentagadó; holott ő nem más, mint fiatal, modern író, aki a szavait úgy válogatja
meg, ahogy az neki legtermészetesebb, legkifejezőbb, legmeggyőzőbb. Hiába
óckodunk e módtól: Ön meg én.
Czigány Lóránt fekete árvácskát kért volna a feldkircheni temetőben: édesanyja akart belőle ültetnivalót; azonban senki sem volt ott, akihez szólhatott volna és – amúgy sem jutott eszébe a kis, emberarcú virág német neve. Valóban, a
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mi nyelvünknek és a németnek a képzelete más és más oldalról nézte a szirmok
különös rajzát: a német mostohaanyácskának nevezi az árvácskát. Mennyi szó és
hányféle gondolat a szavak mögött! Ezért ne becsüljük sem túl, sem alá a szavakat, kémleljük ki inkább a mögöttük rejlő gondolatok szándékát.

Washington, D. C.

Korek Valéria

ZSIDÓK ÉS CIGÁNYOK
Végre egy ember, Balogh János nyíltan szót emel a folyóirat nyelvezete ellen.
Egy fél évszázados olvasottság harsogja belőlem, hogy oly aljasul, közönségesen és ízléstelenül a magyar nyelvet még soha senki nem művelte, mint önök.
De mit várjon a magyar zsidótól és cigánytól.
Nem okvetetlenkedem, ha méltóbb olvasót találnak nálamnál.
Tisztelettel:

37 Anderson St., Yarraville 3013, Ausztrália

Miskolci Gyula

HÍREK
Az Új Látóhatár alapításának huszonötödik évfordulója alkalmából folyóiratunk svájci barátai november l-én Baselben „Új Látóhatár irodalmi est” -et rendeztek. Az estet Kovács Andor nyitotta meg. Molnár József a folyóirat alapítására és negyedszázados tevékenységére pillantott vissza, Borbándi Gyula az Új
Látóhatár szerkesztési elveiről beszélt, Holler Márta müncheni színművésznő
Bán Györgyi, Gömöri György, Horváth Elemér, Kibédi Varga Áron, Lőkkös
Antal, Major-Zala Lajos, Máté Imre, Sulyok Vince és Thinsz Géza egy-egy
versét adta elő, Molnár József pedig Cs. Szabó Lászlónak a magyar költészet
történetéről szóló esszéjéből olvasott fel egy részletet. A közönség zsúfolásig
megtöltötte a Wettsteinhof előadótermét és hosszan tartó tapssal jutalmazta a
közreműködőket. Az Új Látóhatárt a jubileumi est alkalmából többen táviratban,
levélben vagy szóban köszöntötték. Ezek között volt néhány erdélyi író üdvözlete
és a Híd című vajdasági folyóirat Ács Károly főszerkesztő által küldött távirata.
*
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Borbándi Gyula és Molnár József a Szepsi Csombor Kör meghívásának eleget
téve 1976 elején Londonba utazik és részt vesz a Kör által az Új Látóhatár negyedszázados jubileuma alkalmából rendezendő irodalmi esten.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör november 18-án a hetvenedik születésnapját
ünneplő Cs. Szabó Lászlónak szerzői estet rendezett. Az ünnepelten kívül közreműködött Siklós István és Szalay Tamás. A műsor után a Kör Cs. Szabó László tiszteletére fogadást adott.
*
Május 31-én meghalt a nyugatnémetországi Huttenheimben Abaffy László.
69 éves volt. Abaffy főleg József Attiláról írt emlékezéseivel szerzett nevet a nyugati magyar irodalomban. Folyóiratunk is közölt tőle több írást.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom innsbrucki hétvégi találkozóján
november l-én és 2-án folyóiratunk munkatársai közül Illyés Elemér és Gosztonyi Péter szerepelt. Az előbbi Erdélyről írt könyvéből olvasott fel, az utóbbi az
1956-os forradalomról tartott előadást.
*
Megjelent Révai András, két évvel ezelőtt elhunyt munkatársunk válogatott
írásainak gyűjteménye. „A túlsó partról” című kötetet a londoni Szepsi Csombor
Kör adta ki, anyagát válogatta és szerkesztette Czigány Lóránt, a bevezető tanulmányt Szabó Zoltán írta. Részletes ismertetésére visszatérünk még.
*
Sulyok Vince két jeles munkát fejezett be. Az oslói H. Aschenoug kiadó gondozásában megjelent a munkatársunk által szerkesztett, „Modeme ungarsk
lyrikk” – Modern magyar líra – című költői antológia és az ugyancsak oslói
Glydendal Norsk Forlag nevű kiadónál napvilágot látott – Sulyok fordításában –
Konrád György „A látogató” című regényének norvég kiadása. A norvég nyelvű
lírai antológia 160 lapon tizenkét magyar költőtől közöl verseket. Ezeket Sulyok
és öt norvég költő fordította. Konrád regényének norvég címe: „Besokeren".
Terjedelme 158 lap.
*

196

A bécsi Bornemisza Péter Társaság november 5-én szerzői estet rendezett
Gömöri Györgynek.
*
Az Occidental Press két új művészi hanglemezt bocsátott ki. Az egyik
(„Hungarian Folk Songs”) Bartók és Kodály népdalfeldolgozásokat tartalmaz, a
másikon („Egy mondat a zsarnokságról”) Illyés Gyula és Weöres Sándor mondja
el néhány versét. Az előbbihez a kiadó húsz oldalas füzetet csatolt magyarázó
szövegekkel. A lemeztáskák illusztrációi Domján Józseftől és Szalay Lajostól
valók. A hanglemezek ára 6.98 dollár. Megrendelhetők a következő címen: P.0.
Box 1005. Washington, D. C. 20013. USA.
*
Október 4-én leplezték le Temerinben ünnepélyes külsőségekkel volt munkatársunk, Szirmai Károly vajdasági regényíró szobrát, melyet Baranyi Károly szobrászművész készített. Szobrot állított Szirmainak Verbász is, ahol az író élete
utolsó évtizedeiben lakott. Jugoszláviában ez év októberében állami Szirmai Károly-irodalmi díjat alapítottak. A szabadkai „Életjel miniatűrök” sorozatban
megjelentek Kázmér Ernő vajdasági író és kritikus levelei Szirmai Károlyhoz. Az
anyagot a Stuttgartban élő Szirmai Endre gyűjtötte össze.
*
A szeptemberben Budapesten rendezett IV. Nemzetközi Finnugor Kongreszszuson folyóiratunk munkatársai közül Czigány Lóránt (London) és Décsy Gyula (Hamburg) tartott – angol illetve német nyelvű – előadást.
*
A Németországi Magyar Írók Munkaközössége kiadásában megjelent német
nyelvű költői antológiával („Sprachgekreuzt ungarische Lyrik im deutschen
Sprachraum”) részletes, dicsérő kritikában foglalkozott a Neue Zürcher Zeitung,
a baseli „Die Tat” és a Norddeutscher Rundfunk. A kötet megrendelhető a
Munkaközösség címén (Arbeitsgemeinschaft Ungarischer Schriftsteller i. d.
BRD e. V., D-506 Bensberg, lm alten Feld 11) DM 13,-ill. DM 17,-áron.
*
Gombos Gyula „Németh László” című esszéje megjelent 48 lap terjedelmű
füzet formájában New Yorkban, Püski Sándor kiadásában. Az esszé először az
Új Látóhatár „Németh László számá”-ban látott napvilágot 1971 tavaszán.
197

*
A Bornemisza Péter Tá:rsaság az Új Látóhatár 25 éves jubileuma alkalmából
1976 tavaszán Bécsben irodalmi estet rendez, melyre előadónak meghívta
Borbándi Gyulát és Molnár Józsefet.
*
Megjelent Hendi Péter „A menekvő” című könyve. A kötet egy kisregényt és hét
elbeszélést tartalmaz. Megrendelhető a szerző svédországi címén: N.
Fogelbergsg. 5. S-41128 Göteborg.
*
Lapunk nyomása közben érkezett Budapestről a hír, hogy a Látóhatár egykori
főmunkatársa, Horváth Béla költő november 28-án, 67 éves korában váratlanul
elhunyt.
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1975.6
IRODALOMTÖRTÉNETI RITKASAG
HORVÁTH BÉLÁNAK, a Magyarországon hirtelen elhunyt neves költőnek,
egykori szerkesztőtársunknak 1955-ben a Látóhatár kiadásában megjelent 126
oldalas verseskötete néhány példányban még kapható kiadóhivatalunk címén.
A „Versek” című kötet Horváth Béla háború előtti és az emigrációban írt legszebb verseinek válogatását tartalmazza, kiegészítve néhány mesteri műfordítással.
A kötet ára: 24,-DM, előfizetőinknek 20,-DM az összeg előzetes beküldésével.
LEVELEK
TRÁGÁR SZAVAK
Fenti címen Illyés Gyula közölt cikket a Népszabadság 1968. január 28-i
számában. Ez az írás jutott eszembe, amikor Czigány Lóránt „Fekete árvácskák”
című elbeszélését, majd a vele kapcsolatos leveleket olvastam.
Tudomásom van róla, hogy Dr. John Baloghon és Miskolci Gyulán kívül az
Új Látóhatár több más olvasója sem volt elragadtatva Czigány Lóránt „inkriminált blaszfémiájának” olvasásakor; ha nem is adtak hasonló módon és formában
kifejezést indulatuknak, és nem is bosszulták meg magukat a szerző miatt a folyóiraton. Azt sem tagadom, hogy engem sem töltött el „műélvezet".
Korek Valéria szelíden megkísérli a közvetítést Dr. John Balogh és Czigány
között, több sort szánva azon hitének kifejezésére és alátámasztására, hogy utóbbi nem istentagadó, hanem hívő. Nem kevésbé kedvesen próbálja indokolni és
bizonyítani a trágár szavak létjogosultságát az irodalomban, hivatkozva modernségre, forradalmiságra, szocialista és kapitalista realizmusra, még szegény Szabó
Dezsőre is, kinek mégsem az volt talán a legnagyobb érdeme, hogy úttörőként
először írta le az emberi test súlypontját, méghozzá két gé-vel, felgyújtva ezzel
serdülő leánykák képzeletét.
Magam nem a vita „teológiai” vetületéhez szeretnék hozzászólni. Vagyis nem
ahhoz, hogy Czigány Lóránt istenkáromlást követett-e el, és, hogy ezért hitetlen,
vagy ennek ellenére mégis hívő. Lélekelemzést sem kívánok végezni, „kikémlelve
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a szavak mögött rejlő gondolatok szándékát". Én ugyanis azt hiszem, hogy elsősorban és alapvetően az ízléssel van baj; vagyis a szép, a helyes, az illendő iránti
érzékkel. Mivel pedig ez szorosan és elválaszthatatlanul összefügg az irodalommal (szépirodalom!), van baj utóbbival is. A jó és a rossz ízlés, helyesebben: az
ízlés és az ízléstelenség pedig nem kapcsolatos szükségképpen azzal, hogy valaki
hívő avagy hitetlen. Lehet, hogy Czigány Lóránt hívő. Ez az ő magánügye. Amit
„elkövetett", az tagadhatatlanul közönséges és ízléstelen, akár istenkáromlás, akár
nem. Ez viszont – irodalomról lévén szó – közügy. A dolog lényegén nem változtat az sem, ha az irodalomban napjainkban megnyilvánuló közönségességet és
ízléstelenséget átkereszteljük modernségre, forradalmiságra, ilyen vagy olyan
realizmusra, akarva-akaratlanul elősegítve ezáltal további térhódításukat.
A problematika irodalmi oldalához Illyés Gyulát szeretném megszólaltatni,
idézve az alábbiakban főbb gondolatait a bevezetőben említett írásából. Azt hiszem, ezáltal a dilettantizmus lehetőségét és veszélyét is elkerülhetjük ebben a
kérdésben. Hiszen ő nemcsak legnagyobb élő nemzeti költőnk, hanem irodalmi
és nyelvi-nyelvészeti kérdésekben is elsőrangú és vitathatatlan szaktekintély. Ezt
említeni is szinte felesleges. Idézem tehát Illyést:
„... Apám – mert ő meg a vasat kezelte – el-elkáromkodta magát. De nemcsak szülei és anyám jelenlétében nem, hanem az én jelenlétemben sem. Hogy
trágár szó is vegyülhetett átkaiba, azt csak abból gondolom, hogy miképp nyelte
vissza rögtön a mondatot, mihelyt mi, gyermekei, ilyen alkalmakkor a közelébe
jutottunk.
Van mégis, amikor megütközés nélkül fogadjuk a mosatlan szavak legvaskosabbjait is. Ha épp csak gügyögni kezdő gyermek ismétli őket jelentésük tudta
nélkül ... és ha az anyanyelvben egészen vagy részben járatlan idegen mondja
őket ... Vagy ha valaki az illetlenségek kimondására már tudatos módon oly derűs hangulatot – ugyancsak komikai helyzetet – képes teremteni, amely háttérbe
szorítja a szavak fogalmi képét és csak a csattanó hatást érvényesíti. A jelentés és
hatás ilyen cseréjét nyilván a derűkeltés egyéb módja – az enyelgés, a becézés is –
megteremtheti.
Az élő beszéd világában. Keresem a példát, hasztalanul már percek óta, az
irodalom területén. Nyilván van, s ha tovább állatom tollamat e papír fölött, feltétlenül találok idéznivalót, mert emlékezetem kapott szimattal dolgozik. De
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hogy mégsem akad semmi eszembe, az eseteknek kivételesen ritkának kellett
lenniük.
Ebbe a köznyelvbe – úgy értve, hogy köztéren: nőink és gyermekeink füle
hallatára folyó nyelvbe – mind gyakrabban villannak bele obszcén szavak és kifejezések. Nem régebben, mint tegnapelőtt ütötte meg dobhártyámat a 4-es villamoson egy olyan, minden különösebb indok nélkül, de mégis emelt hangon kiejtett nyomdaképtelen szó, amely ha szobámban hangzik el, annyi vendég közt,
mint ahány utas ott a villamosban szorongott, hetyke fölbocsátóját karon fogva
vezetem ki a helyiségből. Az a villamos is szoba nekem. Szobám a városom, az
országom is.
Az obszcén szavak terjedését azok próbálták nyelvi demokratizálásként értelmezni, akik az alacsonyt a népben is összetévesztik az aljassal.
Ha elfogadjuk, hogy a trágárság, mint indulatkitörés istállókban semmivel
sem tenyészik jobban, akár akadémiai folyosókon vagy színházi kulisszák mögött, el kell fogadnunk, hogy a demokratizáláshoz semmi köze sincs.
A szavak és fogalmak kapcsolata ugyanis olyan, mint a transzmisszióval forgatott kerekeké. Hatnak, de ugyancsak egymásra. Amíg a fogalomhoz mocsok
tapad – márpedig az obszcenitáshoz csakis az tapad – a szavak tisztán tartásával
lehet mód azok állapotán is segíteni.
Ezért vagyok én azok táborában, akik népünk emelkedésére, „csinosodására” a
szavak ilyenfajta tisztítását – tisztán tartását – is fölhasználnák. Noha nem kell
tán említenem, hogy prűd – illemcsősz – aztán igazán nem vagyok.
De kényes az vagyok, és senki nem veheti zokon, hogy elsősorban mesterségem eszközeire vagyok az. De finnyásan elválasztom tágabb családomat – népemet is – e műszerfinom eszközök felelőtlen és avatatlan forgatóitól.
Az irodalomnak ugyanis a trágár szavak kimondhatóságára nemcsak hogy
nincs szüksége, hanem ez a „szabadság” az irodalmat minden esetben az egyik
hajtóerejétől fosztja meg.
Olyanfajta szabadság lenne ez, mint a versnek a „forma nyűgeitől” való megszabadítása. Ahogy forma nélkül immár „szabad” vers sincs, akként a prózai, de
akár az utcai, a társalgási közlés elfogadott formáinak megtartása nélkül sincs
művészi közlés. A ma merészen kimondott szó éppen a kimondás gyakoriságának arányában veszt – merészségéből is.
201

De a művészi közlés feladata nem is egy-egy szónak a kimondása. Hanem
megérzékeltetése. Ehhez pedig – rejtelmesen – épp a megérzékeltetendő fogalom
köznapi nevének minél magasabb ívben való elkerülésével vezet az út. Azt, amit
Szabó Lőrinc A huszonhatodik Év egyik mesterdarabjában – a Hasonlattá vált
minden kezdetűben – örök élményül írt a szívünkbe, két szóval is leírhatta volna.
Homokba.” (l: Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei 1141 l. – Cs. V.)
Így Illyés Gyula! (A kiemelések tőlem.)
Minden modernség ellenére sem szabadna sosem szem elől téveszteni, amit
Illyés Gyula is hangsúlyoz, hogy más az élőbeszéd világa, a köznyelv, és más az
irodalom. A jelen konkrét esetben „ugyanaz más” háborúban „egy spicces katonatiszt szájából kiugorva” – és más leírva, kinyomtatva az Új Látóhatárban 1975ben. Mert – mint Illyés Gyula erre is helyesen mutat rá – a fogalomhoz mocsok
tapad. A mocsok és a rendszerint mögötte álló vegetatív funkciók pedig sosem
lehetnek igazi irodalom tárgyai és eszközei. A biológiai funkcióknak önmagukban nincs esztétikai értékük, mutat rá helyesen egy 1974-ben Budapesten kiadott
könyvében az orvosíró Benedek István. Sőt a kettő: az esztétikai élmény és a
biológiai funkció ellentétben is van egymással. Legalábbis ép ízlés esetén. Nem a
trágárságtól modern vagy nem modern tehát egy író, egy írásmű vagy akár egy
egész irodalom.
Mindennek alapján szerény véleményem szerint hibát követett el a szerkesztő
is. Valószínűleg azért, mert – hogy más vonatkozásban tett saját kijelentését
idézzem – „ízlése nem működött kifogástalanul és esztétikai értékítélete fogyatékos” volt. Az általa az írótól megkívánt nagyfokú igényességnek és finnyásságnak
az ízlés szférájára is ki kellene terjednie – nemcsak az író, de a szerkesztő esetében is. Nem lett volna az írói szabadság megsértése, ha ez esetben magáévá tette
volna Illyés Gyula finnyásságát, és szerkesztői jogával és kötelességével élve rábeszélte volna a szerzőt a szóban forgó trágár kifejezés elhagyására és más módon
való kifejezésére. Az egyébként nem rossz és érdekes elbeszélés értékéből sem
vont volna le ez semmit. Sőt!
A jó ízlés nevében tiltakozókat pedig nem helyes – és nem is helytálló – régi
vágású olvasóknak nevezve lekezelően vállon veregetni. Az ízlés sem osztálykategória alapvetően – ha korok és kultúrák szerint változhatik is bizonyos határok
között (e határokat átlépve már nem ilyen vagy olyan ízlés, hanem íz1éstelenség!)
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–, hanem „haladó hagyomány". Erre is utal Illyés Gyula. Mint ilyen egyike azon
tulajdonságoknak, melyek az embert megkülönböztetik az állattól, és a fölé
emelték. Az ízlés és az erkölcs terén minden áron modernizálni akarók egy része
tk. prehisztorikus állapotába akarja visszavetni az Embert. Figyelmen kívül hagyva, hogy az azóta megtett út nem lehet véletlen, sem hibás fejlődés folytán létrejött, egészében eldobnivaló múltbeli vacak. Mint erre Lenin is rámutatott. Pedig
ő eléggé forradalmi jelenség volt a történelemben. Legalábbis bizonyos értelmezés szerint.
Végezetül meg szeretném jegyezni, hogy a szóban forgó esetben kialakult levélváltást és vitát örvendetesnek is tartom. Mert bizonyítja, hogy vannak olvasók,
kik nemcsak a „fülszöveget” olvassák, mint Határ Győző joggal panaszolja, és kik
– annak jól vagy rosszul adva kifejezést – magukénak érzik a magyar irodalom
ügyét. Hinni és remélni szeretném, hogy a disputa végeredményben jótékony
hatással fog járni minden irányban.

Neuburg a. d. Donau

Dr. Csernohorszky Vilmos

A KÖLCSÖNÖS MEGÉRTÉSÉRTÉS
Eléggé lehangolt Miskolci Gyula olvasói levele az Új Látóhatár előző számában. Ha nem lett volna ebben egy téves és félrevezető következtetés, talán nem is
reagáltam volna rá. Voltaire szerint a szerzőnek nem szabad válaszolnia a kritikára, ez ostobaság. Itt azonban nem egy személyről van szó, hanem mindnyájunkról. A levél írójáról és rólunk, magyarokról, olyanokról, akik a magyar kultúráért
fáradozunk. Kár lenne ezeket az értékeket elveszíteni, egy pillanatnyi hangulat
miatt. Más nemzetek igyekeznek minél több embert magukénak vallani, mi meg
azokat is ki akarjuk zárni sorainkból, akik közénk tartoznak. Milyen kár, hogy
állandóan veszekszünk, megsértődünk, olyasmit is magunkra veszünk, ami nem
is érint bennünket. Hiányzik belőlünk a szeretet, pedig – mint apám, Szirmai
Károly mondotta Havas Károly-kritikájában – „szeretet nélkül nincs élet és szeretet nélkül nincs megértés". Jó lenne, ha Miskolci Gyula a jövőben is méltányolna minden magyar értéket, mint ahogyan a múltban mindig nagy lelkesedéssel segített minden magyar ügynek.
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Persze, az Új Látóhatár, fennállása 25. évfordulóján, e levelek mellett megérdemelne olyanokat is, amelyek szerkesztőinek nagy anyagi nehézségek és egyéb
bajok közt végzett eredményes munkáját méltányolnák. Hiányolom ezt annak
ellenére, hogy a folyóirat értékét az irodalomtörténet már elismerte és helyét
kijelölte, olyan önálló és független orgánumok szomszédságában, mint amilyen
annak idején a Nyugat, a Válasz, az Erdélyi Helikon, a Kalangya volt. Az Új
Látóhatár nem azért van, hogy műkedvelő színházat rendezzen be, hanem hogy
magas színvonalat biztosítson és helyet adjon azoknak, akik írói műveikkel ezt a
színvonalat elérik.

Stuttgart

Szirmai Endre

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Kiszely Gábor (*1949) a bonni egyetemen színháztudományt, politikát és történelmet tanult. Az újvidéki Magyar Szó és a Deutsche Welle nevű kölni rádióállomás munkatársa. Bonnban él.
HÍREK
Az Új Látóhatár angliai barátai január 27-én a londoni lengyel klub előadótermében ünnepelték a folyóirat huszonötödik évfordulóját. Az ebből az alkalomból meghirdetett irodalmi estet a Szepsi Csombor Kör rendezte. Megjelent
Borbándi Gyula és Molnár József is. Az Új Látóhatár felelős szerkesztőjét és
felelős kiadóját Határ Győző köszöntötte, majd Czigány Lóránt, Cs. Szabó
László és Szabó Zoltán beszélt a folyóirat múltjáról. Siklós István felolvasta Márai Sándor „Halotti beszéd”-ét és Horváth Elemér egy versét. Mind a kettő folyóiratunkban jelent meg. Végül Borbándi Gyula és Molnár József tájékoztatta a
közönséget az Új Látóhatár szerkesztőségi munkájáról és néhány problémájáról.
Másnap, január 28-án a Szepsi Csombor Kör vacsorára hívta össze az Új Látóhatár szerkesztőit és angliai munkatársait.
Londoni tartózkodása alatt Borbándi Gyula és Molnár József meglátogatta
műhelyében az angol főváros környékén élő jeles magyar fametsző művészt, Buday Györgyöt.
*
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A berni zenei bizottság Veress Sándor zeneszerzőnek, folyóiratunk munkatársának ítélte oda azt a díjat, amellyel minden esztendőben kimagasló zeneszerzői
és zenetudósi teljesítményeket jutalmaz.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör 1975. november 18-án szerzői estet rendezett
Cs. Szabó Lászlónak, hetvenedik születésnapja alkalmából. December 17-én
pedig bemutatta a Kör legújabb kiadványát, Révai András posztumusz tanulmánykötetét, amely „A túlsó partról” címen jelent meg, s amelyet a Molnár
nyomda készített el nagy műízléssel.
*
A New York-i Pilvax kiadóvállalatnál megjelent Flórián Tibor „Keserű gyökéren” című verseskötete. A 176 oldalas kötet fedőlapját és illusztrációit Ősze
András szobrász- és festőművész készítette. Megrendelhető: a szerzőnél: 3
Mountain View Drive, New Milford, Conn. 06776. USA. Ara 6,50 dollár és
belföldön 50 cent, külföldre 75 cent postaköltség.
*
Kibédi Varga Áronnak megjelent „Téged” címen új verseskötete, amely 1963
és 1972 között írt költeményeit tartalmazza. Ára 3 dollár. Megrendelhető a kiadónál: Occidental Press, P. 0. Box 1005, Washington, D. C. 20013, USA.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában Kende Péter „Lehetséges-e egy demokratikus kommunizmus” címen írt hosszabb tanulmányt. Közli a lap Faludy
György, Fáy Ferenc, Major-Zala Lajos, Határ Győző, Ozoray György és Vitéz
György verseit, Zalán Magda, Tardos Tibor és Györgyey Ferenc Aladár elbeszélését, Cs. Szabó László cikkét Hannah Arendtről, Gosztonyi Péter történelmi,
illetve Sziklay Andor külpolitikai tanulmányát, valamint Albert Pál, Hanák Tibor, Megyeri Sári és Vajda Albert könyvismertetését. Az Irodalmi Újság címe:
32, rue du Faubourg Montrnartre, Paris 9.
AZ OLVASÓKHOZ
Folyóiratunk előző számában bejelentettük, hogy a huszonötödik évforduló
alkalmából 1975. évi 6. számként megjelentetjük az Új Látóhatár Repertóriumot, amely szakszerű felosztásban tartalmazni fogja a folyóirat negyedszázados
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teljes anyagának összes könyvészeti adatait. Ez a nagyfokú szakértelmet és gondosságot igénylő összeállítás – amelyet másutt bibliográfiai szakemberekből álló
munkaközösségek végeznek, de a mi esetünkben csak néhány munkatársunk
minden ellenszolgáltatás nélküli munkájának köszönhető –, még nem készült el,
mert a tervezettnél nagyobb terjedelmű kötetté bővült. Ezért ez a 6. szám nagy
késéssel, de a szokásos külsővel és tartalommal jelenik meg. A Repertórium kézirata azonban már nyomdában van és a szedési munka e számunk megjelenése
után nyomban megindul. Az lesz az 1976. évi 1. szám. Reméljük, hogy a Repertórium tartalmi gazdagsága, tudományos értéke és szép külseje kárpótolni fogja
olvasóinkat a megjelenés elhúzódásáért.
*
E számunkhoz mellékeltük az 1976. évre szóló előfizetési számlánkat. (Amerikai előfizetőinknek két példányban, hogy adóelengedés céljából a másolatot
benyújthassák adóhivataluknak.) Nagyon kérjük előfizetőinket, minden külön
felszólítás nélkül, lehetőleg a szám átvétele után, azonnal küldjék be a díjat. Noha az elmúlt évben tetemesen emelkedtek a nyomdai árak, a lap árát mégsem
emeltük, abban a reményben, hogy a lap közelebbi barátai az előfizetésen túl is
segítségünkre sietnek, mint ezt sokan tavaly is megtették és bízunk abban is,
hogy előfizetőink többsége gyorsan eleget tesz kötelezettségének. Igyekeztünk
adminisztrációnkat az elmúlt évben megjavítani, ha mégis valakinek – reméljük
nem sok előfizetőnek – téves számlát küldtünk volna, kérjük már most, ne nehezteljen meg ezért a folyóiratra. Egy levelezőlap elég és azonnal rendezzük a
tévedést. Előfizetőink gondoljanak arra, hogy a lap egyre terebélyesedő adminisztrációjára egy egész napos alkalmazottat kellene tartanunk, ha azt akarnók,
hogy minden rendben menjen. Egy egész napos alkalmazott évi fizetése azonban, majdnem annyi, mint amennyi a lap előfizetésére évente befolyik. Ezért
szűkös időnkből kiszakított ingyenmunkával kell adminisztrációnkat végezni,
ami persze nem lehet egyenértékű egy állandó alkalmazott gondos munkájával.
Mint a múltban, a második huszonöt év küszöbén is számítunk barátaink, előfizetőink szolidaritására és megértésére.

A Kiadó
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1976.3
LEVELEK
ÖRÖM ÉS ÜRÖM
Levél Borbándi Gyulának
,,A nyugat-európai magyar irodalom intézményrendszere” című (Új Látóhatár, 1975/4. szám) írásának olvasásakor úgy éreztem magam, mint a mesebeli
„öreg király”, akinek (tudvalevőleg) „az egyik szeme nevet, a másik pedig sír".
Mert: szétszórtságunkban valóban csak nagy örömmel lehet fogadni és üdvözölni egy olyan kezdeményezést, amely szabadvilági irodalmunk felkutatására,
felmérésére, összegezésére irányul. Most (hogy az 56-os menekültek is húsz éve
élnek és dolgoznak már az ország határain kívül) elérkezett az ideje annak, hogy
ne csak alkossunk, hanem számba vegyük azt, amit csináltunk, s megpróbáljuk
elraktározni, átmenteni a magyar utókor számára.
Nem tudom, mennyire tehető a második világháború óta nyugaton megjelent
magyar könyvek száma, de meg vagyok győződve róla, hogy (a megjelentetés
nehézségei ellenére is) óriási; egy – a maga nemében – egész, zárt, önálló irodalom.
A feldolgozás megkezdését tekintve a „huszonnegyedik órában” vagyunk.
Már így is akadnak szép számmal fel nem lelhető, talán örökre elkallódott könyvek, sajtótermékek (s éppen nem mindig a „dilettáns” művek közül valók!). A
munka tehát fontos és sürgős.
Lényeges, hogy létrehozzunk olyan könyvtárakat (létezik-e ilyen?), ahol a teljes (hangsúlyozom: teljes) emigráns irodalom fellelhető, s megkezdeni a bibliográfiai feldolgozást. Ez a munka azonban (természeténél fogva) objektív, pártatlan kell, hogy legyen, mert ha nem az, az utókor szempontjából, értéktelen és
értelmetlen.
Annak, aki egy irodalom teljes bibliográfiáját akarja elkészíteni, sem politikai,
sem személyi (de egyelőre még minőségi) szempontjai sem lehetnek. A művek
kritikai osztályozása, bírálata, ilyen vagy olyan nézőpontok szerinti csoportosítása
csak egy következő munkafázisban, irodalomtörténészek alapos (és éveket igénylő) megfontolása alapján elképzelhető.
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Ezért kettős a fent említett írás rám gyakorolt hatása. Egyrészt öröm és köszönet, hogy valaki ezt a nagy és áldozatos munkát elkezdte, másrészt „keserű
szájíz", mivel nem tud, vagy nem akar az objektivitás magaslatára emelkedni (a
6000 példányban megjelenő, s emigráns vonalon missziós munkát végző Nemzetőr elleni – íróhoz és ügyhöz egyaránt méltatlan – támadásra gondolok) s az
alacsonyabb szempontot a magasabbnak, az egyetemesebbnek feláldozni.

Lugano

Saáry Éva

REJTÉLYES?
Sárközi Mátyásnak az Új Látóhatárban „A nyugati magyar költészet öt éve
1956 után” címen megjelent írása (1975/6. sz.) költői működésemet a jelzett
időszakban (1956-61) a következőképpen összegezi: „Faludy Györgyöt a rejtélyes
kelet és a rejtélyes ókor tartotta lebilincselve.”
Kora fiatalságomtól valamennyi versem – mind könyvben, mind folyóiratban
– évszámmal és helymegjelöléssel jelenik meg. A megfelelő folyóiratok és könyvek kezemben vannak és mi se könnyebb bizonyítanom, hogy Sárközi állításának
nincs köze a tényekhez.
1956 és 61 közt mindössze négy versem látott napvilágot, melyeket ebben az
időszakban írtam. Az elsőt volt recski rabtársam, Földváry Elemér emlékének
szenteltem, aki a forradalom első óráiban halt hősi halált. Ezt a verset 1958-ban
írtam. A másodikban Nagy Imre utolsó éjszakáját próbáltam felidézni (1959). A
harmadikat Borisz Paszternák halálára írtam (1960), míg a negyedik kisfiam
fehér egereiről szól (1961). Később (1975) még három, ekkor írt verset adtam
közre. Az egyik Teilhard de Chardinról szól (1957), a másik az uppsalai egyetemről (1957); a harmadik pedig megint Nagy Imréről (1959).
Ugyanebben az ötéves periódusban még tizenöt oly versem jelent meg, melyek 1948 és 55 közt keltek. Ezek, érthető okokból, otthon többségükben csak
kéziratosan terjedhettek. Kettő közülük szatíra: az első Sztálin (1949), a másik
egy pártideológus ellen szól (1950). Három versemben – Lőrinc pap, Kurucok,
Október 6 – a magyar szabadság hőseinél kerestem vigaszt a börtönből. A hatodik, Pálládász című költemény (1948) a kommunista hatalomátvételt írja le és
pontosan annyiban szól csak Pálládász alexandriai költőről, mint Tompa Rab
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gólyája a gólyamadárról. A hetediket újszülött fiamhoz írtam (1955). A többi
nyolc (Zsuzsának a tömlöcből, Börtönóda egy régi dámához, Vámbéry Rusztemhez stb.) az Andrássy út 60 pincéjében és a recski büntetőtáborban kelt
(1950-53) és valamennyi arról a pincéről, arról a táborról és arról a rendszerről
szól.
Mindezekben szó sincs a „rejtélyes” keletről (a filléres jelző jobban illenék egy
szingapuri utazási iroda prospektusába, mint irodalomkritikai írásba), sem a „rejtélyes” ókorról. (Hogy miért lett volna, vagy volna számunkra az ókor rejtélyes,
azt nem tudom megmondani. Attól félek, Sárközi sem.)
Én nem bánom, ha Sárközi nem olvassa verseimet és nem ír róluk. Még kevésbé bánom, ha olvassa a verseimet, de nem ír róluk. Az viszont, hogy nem
olvassa a verseimet és mégis sommásan karakterizálja őket, nemcsak esztétikailag
tűrhetetlen, de etikailag is.

Torontó

Faludy György

RÉGI EMIGRÁNS?
Sárközi Mátyás érdekes, informatív cikkébe az emigráns magyar költészet
1956 utáni első korszakáról ténybeli hiba csúszott. Horváth Elemér nem sorolható a „régi” emigránsok közé, mert ő is csak 1956-ban hagyta el Magyarországot; első verseskötete, A mindennapok arca 1962-ben jelent meg Rómában.

Cambridge

Gömöri György

ÉVENTE LEGALÁBB NÉGY ILYET! ...
Czigány Lóránt „Fekete árvácskák” című elbeszélése nyomán fellobbanó vita
oka ősrégi elvi kérdése az esztétikának. Egyetemes érvényű választ nem is lehet
találni rá. Akárhányszor felmerül: mindig újból és újból meg kell vizsgálni a vele
kapcsolatos új és régi érvek, elvek érvényességét. Így kellett tenni Aristophanesnél, így Villonnál, így James Joycenál – helyszűke miatt a névsort nem folytatom
– és így kellett volna tenni Czigány Lóránt esetében is. Még akkor is, ha nem
tartozik az irodalmi óriások közé. Írása megjelent, tehát irodalom lett. Jó, vagy
rossz? Nos, éppen ezt kell eldönteni. De ehhez nem elég az általános érvényű
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frázisok puffogtatása. Manapság verebeket se lehet ijesztgetni ilyesmivel! Minden tiszteletem Illyés Gyuláé, Benedek Istváné és az őket idéző Csernohorszky
Vilmosé, véleményükkel tökéletesen egyetértek. De szabad legyen megjegyeznem, hogy Csernohorszky nem foglalkozik Czigány „Fekete árvácskák” című
elbeszélésének stílusával. Egy sorral sem vizsgálja, hogy Czigány Lóránt miért írt
úgy, ahogyan írt. Inkább arról szól, hogy miért nem lett volna szabad neki úgy
írnia. (1975/6. sz.)
Illyés 1968-ban megjelent cikkében egy Magyarországon kórosan terjedő divathóbortról és ennek az irodalmi nyelvbe való betolakodásáról ír. Érthető aggodalma, hiszen közismert, hogy Magyarországon – és tegyük hozzá: az emigrációban is – divat manapság káromkodni. Hogy miért? Senki sem tudja. Mint ahogy
azt se nagyon tudjuk, miért cseréljük ki a tavaly vett és alig használt jajpiros nadrágot idén hupikékre? Kicseréljük, holott jól tudjuk, hogy a színnek az égvilágon
semmi funkcionális jelentősége nincs. Éppen úgy nincs, mint a köznapi beszédben a mondatok után biggyesztett trágárságnak. Nem csoda, ha Illyés, és vele
sokan még, féltik ettől a magyar nyelvet. Szót emel ellene, különösen ha a modernség leple alatt divatossá kezd válni az irodalmi nyelvben is. Ennek a divathóbortnak se itt, se ott nincs helye. De mert divatról van szó, remélhető, hogy elmúlik, mint ahogyan elmúlt a miniszoknya hóbortja is. (A hasonlat, bevallom,
sántít, mert a két jelenség között óriási a különbség. Amíg a miniszoknya néha
kellemes látványt nyújtott, addig a trágárságokkal spékelt köznyelv csak undort
kelt.)
Czigány elbeszélésében azonban nyoma sincs ennek a divathóbortnak. Stílusának minden eleme tudatos célt szolgál: a háború utolsó hónapjainak világégését
túlélni kívánó embert állítja elénk. A mindenáron túlélni akaró embert. Ha ez az
igyekezete sikerül és az olvasó felháborodik olvasás közben, erről nem ő tehet,
hanem a témája. Mert a háború felháborító. Ebben mindnyájan egyetértünk.
Véleményünk csak ott válik szét, mikor az olvasó a háború okozta felháborodását
Czigány nyakába próbálja sózni. Lelki durvaságot, meg istenkáromlást emleget,
pedig bizonyára tudja, hogy a 2. világháború nem hasonlított egy nagymisére és a
katonák – németek, oroszok, angolok és magyarok, tisztek, csicskások, őrmesterek és közlegények – se maradtak ministráns gyerekek a véres évek alatt. De még
a gyerekek se maradtak azok. Főleg és sajnos: mi, gyerekek sínylettük meg leg210

jobban a rémes éveket. A totális háború malomkövei válogatás nélkül őrölték fel
az életből mindazt, aminek hit és emberiség a neve. Az utolsó hónapokban, hetekben a morzsákat is, ami ezekből véletlenül mutatóba megmaradt.
Czigány erről ír. Saját emlékeit meséli, de nem az azóta eltelt idő távlatából,
nem a felnőtt férfi higgadtságával, hanem ahogyan azt tíz éves gyerekésszel fölfogta. A gyerekélmény spontaneitását keresi. Leereszkedik érte a lélek mély kútjaiba, lefejti az azóta rájuk kövesedett beidegződések ezernyi hártyavékony rétegét és csak ezután lát az írói munkához: az átélt szubjektív valóság szavakba öntéséhez.
Nehéz feladatra vállalkozott. A spontaneitást érzékeltető mondatszerkesztés
könnyen zilálttá válhat, ami mindig az érthetőség rovására megy. És ez csak a
technikai része a dolognak, mert a forma nála nem öncél, inkább álruhája a
mondanivalónak. Álruha, ami lehetővé teszi, hogy tanáros modorosság nélkül
általános érvényű eredményre jusson. Témája a háború vége, amit eddig számtalan változatban elmondtak. Czigány nemigen mond újat, de érzésem szerint nem
is ez a fontos itt, inkább az, ahogyan elmondja.
A „Fekete árvácskák” valósága a tekintélyek sorozatos bukásaiból áll. Elsőnek
az anyai imádság tekintélye bukik meg a nagyapa gúnyos megjegyzésén. Tudom,
megdöbbentő egy kijelentő mondatban ilyesmit olvasni, de az igazán hivők tudják a legjobban, milyen nehéz nem meginogni a hitben a megpróbáltatások óráiban. Másodiknak a nagyapai tekintély is eltűnik, mikor helyét az ebédlőasztalnál
elfoglalja egy német tiszt. Ezután a nagyanyai tekintély párolog el egy rémült
mondatban az óvóhely félsötétjében. Az apai tekintély meg azért dől romba –
furcsa gyereklogikával –, mert az oroszok elválasztották őt a családjától. A vallás
(és itt jól oda kell figyelni: nem isten, hanem a vallás!) akkor bukik meg, mikor
elkáromkodja magát egy félrészeg katona. A tíz éves gyerek előtt megjelenik a jól
ismert plakát a káromkodást tiltó szöveggel. Csoda, ha a háború végén, a fejtetőre állt világban a gyereklogika azt süti ki: „itt Ausztriában ez nyilván nem számít”?
Ha jól értettem, akkor tulajdonképpen nem az a baj, hogy a tiszt elkáromkodta magát, hanem az, hogy Czigány szó szerint idézi a mondatot. Példátlanság! –
kiáltják habzó szájjal, ejnye-ejnye – mondják feddő atyai hangsúllyal. És ami
igaz, az igaz: a jelenetet másképp is meg lehetett volna írni. Sőt sokféleképpen.
211

De állítom, hogy se a tiszt kétségbeesett és tehetetlenül az italba fojtott elkeseredését, se a gyereklogika spontán következtetését, de a kettős morál irónikus
elítélését sem tükröznék ezek a változatok. Czigány mondataiban minden szónak
patikamérlegen mérhető súlya van. Ha hozzányúlunk, ha megváltoztatjuk, megbomlik a szerkezet egyensúlya és más lesz az értelem, más a hangulat, más a
szándék, más a cél. Ilyen esetben joga van az írónak pontosan azt a szót, vagy
kifejezést használni, amit a legmegfelelőbbnek talál. Írás közben egyetlen feltétel
köti: a kiválasztott szónak funkcionális szerepet kell kapnia a mondanivalóban.
Ez a legnehezebb része az írói mesterségnek. Megtalálni tudni azt a néha csak
egyetlen létező szót, amivel hidat lehet verni a mű és az olvasó különálló világai
közé.
A „Fekete árvácskák”-ban Czigány Lóránt nemcsak a térrel és az idővel bánik
könnyen, de – amint az írása nyomán támadt „vihar” is mutatja – érzelmeinket is
felkavarja. Ilyen eredményekhez gratulálni legjobban Cs. Szabó Lászlónak Zalán
Magdához írt sorával lehet: „évente legalább négy ilyet"!

Helsingborg

Rátoth Imre

ESZTÉTIKÁBAN NINCS HITKÉRDÉS
Az én számomra az Új Látóhatár jelenti mindazt, ami az otthoni magyar irodalom nem lehet. Nem a „dicsőséges” múltat, hanem a jelent, a realitást és azt,
hogy sokszínűség, a lehetőségek tudatos bővítése magyarul is lehetséges.
Korek Valéria érvelése (1975/5. sz.) szándékában dicséretes, de felesleges.
Hitkérdésekben logikus argumentumnak nincs helye, így a válaszának sem lesz
hatása. Különben miért kell Czigány Lórántot az istentagadás vádjától megvédeni? Ez a szóban forgó kérdésben – irodalomról lévén szó – irreleváns, mint ahogyan a vád maga is irreleváns és anakronisztikus. (Esetleg Czigányt máglyán
kellene megégetni?)
Mellékelem az esedékes előfizetési díjat, duplán, hogy Dr. Balogh „elvesztését” kárpótolja. Mert az Új Látóhatár elvesztése sokkal, de sokkal fájdalmasabb
lenne.

University of Queensland, Brisbane, Australia
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Szokolay Vajk

PETÖFI IS?
Szíveskedjenek megróni Petőfi Sándort, amiért 1948 májusában írt „Mit nem
beszél az a német ...” című versében trágár kifejezést használ!

Berlin

Dr. Boroviczény Károly-György

HIBAIGAZÍTÁS
1. Keszei István „Hely” című versében (1975/5. sz., 447. lap) az utolsó szakasz második sorában „Ha fázok ...” helyett „Ha fáztak ...” olvasandó.
2. Hellenbart Gyula „Lukács György és a magyarok” című tanulmányában
(1975/6. sz.), az 509. lapon szereplő évszám nem 1922 hanem 1822.
3. Bogyay Tamás cikkében (1975/6. sz.), az 553. lap harmadik bekezdésében megadott évszám nem 955, hanem 995.
Olvasóink elnézését kérjük ezekért a sajtóhibákért.
HÍREK
Bibó István augusztus 7-én töltötte be 65. évét. Szerkesztőségünk levélben
köszöntötte a Budapesten élő írót, történészt és politikai gondolkodót.
Nem sokkal hatvanötödik születésnapja előtt megjelent angol nyelven Bibó
István „The Paralysis of International lnstitutions and the Remedies” című munkája. A 152 oldalas történelmi és nemzetközi jogi mű a londoni The Harvester
Press nevű kiadó gondozásában látott napvilágot.
*
Londonban 88. életévében meghalt Kemény György közgazdasági író, folyóiratunknak hosszú éveken át állandó munkatársa. Kemény György 1945-47-ben
pénzügyi államtitkár volt. 1948-ban Londonban telepedett le, 1952-ben angol
nyelvű könyvet írt a magyar tervgazdálkodás kezdeteiről. 1951 és 1957 között a
Szabad Európa Rádió közgazdasági szerkesztője volt. Tanulmányai magyar és
angol nyelven jelentek meg.
*
Még két volt munkatársunk távozott el az élők sorából. Február 22-én az
angliai Northhamptonban 84 éves korában elhunyt Polányi Mihály, a neves fizi-
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kus és bölcselő, március 29-én Londonban 87 éves korában meghalt Dálnoki
Veress Lajos volt vezérezredes.
*
A Bornemisza Péter Társaság május 7-én a bécsi Pálffy-palotában az Új Látóhatár 25 éves jubileuma alkalmából irodalmi estet rendezett. A folyóirat múltjáról és jelenéről Borbándi Gyula és Molnár József beszélt. Az Új Látóhatár két
szerkesztője május 8-án Alsóőrre és Felsőőrre látogatott. Alsóőrött, a magyar
könyvtár új helyiségében, ugyancsak a folyóirat huszonöt-éves munkájáról beszéltek.
*
Alapításának huszonötödik jubileuma alkalmából a Hollandiai Mikes Kelemen Kör június 5-én ünnepi estet rendezett, amelyre külföldről is érkeztek vendégek. Ugyancsak a jubileum alkalmából megjelent a Kör „Az embernek próbája”
című emlékkönyve, amely a Mikes eddigi történetére emlékező írásokat és néhány tanulmányt tartalmaz. A szép kiállítású kötetet Molnár József müncheni
nyomdája állította elő. Az idei Mikes Tanulmányi Napokat szeptember 16-19
között az Utrecht közelében fekvő Driebergenben rendezték.
*
A Gallimard könyvkiadó megjelentette Molnár Miklós francia nyelvű munkáját, amelynek címe: „Marx, Engels et la politique internationale". A könyv a
neves párizsi vállalat „Idées” sorozatában látott napvilágot.
*
Az Aurora Könyvek sorozatában ez év elején megjelent Ferdinandy György
„Valenciánál a tenger” című elbeszélés gyűjteménye. E kötetében munkatársunk
1964 és 1975 között írt legjobb novelláit gyűjtötte össze. A 100 lapos kötet ára
12 márka. Megrendelhető a szerződél: B.P. 4. F-71490 Couches, France.
*
1975. november 29-én rendezte Clevelandben első konferenciáját az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete. Az egyesületnek mintegy száz tagja van, akik
amerikai és kanadai egyetemeken, középiskolákban, hétvégi és ifjúsági tanfolyamokon, valamint könyvtárakban a magyar nyelvvel és művelődéssel foglalkoznak. A konferencián Basa Molnár Enikő irodalomtanár, Nagy Károly szocioló-
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gus, Bíró Béla geográfus, Sozán Mihály antropológus és Várdy Béla történész
tartott előadást.
*
Budapesten megjelenő New Hungarian Quarterly közölte Czigány Lóránt
tanulmányát a Jókai iránti 19. századi angliai érdeklődésről, a Magyar Nemzet
című napilap pedig Gömöri György cikkét a magyar történelemmel és irodalommal foglalkozó új lengyel könyvekről.
*
Borbándi Gyula részt vett az ausztriai Alpbachban a hagyományos Europa
Forum programján szereplő és augusztus 29-én rendezett nemzetközi kerekasztal beszélgetésben, amelynek témája a keleteurópai szellemi és irodalmi helyzet
volt. Borbándi a magyarországi irodalmi közállapotokat ismertette. A szovjet és a
csehszlovákiai helyzetről az orosz Natalja Gorbanyevszkaja, Vlagyimir
Maximov, Andrej Amalrik és Alekszandr Gálics, valamint a cseh Ota Filip beszélt.
*
Thinsz Géza „Határsávok” címen jelentette meg újabb verseinek 55 lapos
gyűjteményét. A Stockholmban nyomtatott ízléses kiállítású kis kötet Thinsz 39
versét tartalmazza.
*
Molnár József május 14-én Genfben a Magyar Irodalombarátok Köre meghívására előadást tartott a Látóhatár megalapításának körülményeiről. Az esten
Saáry Éva és Lőkkös Antal műveikből olvastak fel.
*
Bogyay Tamás munkatársunknak a közelmúltban két könyve jelent meg. Az
egyik magyar nyelven gazdag képanyaggal a bécsi Herold Verlagnál „Stephanus
Rex” címen Szent István királyról, a másik a gráci Styria Verlagnál német nyelven „Die heiligen Könige” címen. Az utóbbi az „Ungarns Geschichtsschreiber”
című sorozat része. A Bogyay Tamás kiadásában megjelent első kötet a 11. századból való történelmi elbeszélő forrásokat tartalmaz.
*
Az Európai Protestáns Szabadegyetem, a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom és a Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia április 19 és 25 között a
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Salzburg közelében lévő Fuschlban rendezte meg a 2. Magyar Ökumenikus Találkozót. Európa, 'Észak- és DélAmerika 17 országából mintegy háromszázötvenen jelentek meg. A találkozón – amelynek „Miért éppen Jézus?” volt a központi témája – Horváth Árpád, Gémes István, Békés Gellért, Weissmahr Béla,
Vajta Vilmos, Balla Bálint és Vass György tartott előadást. A könyvvásáron a
résztvevő egyházi és világi kiadók majd 200 külföldön megjelent magyar könyvet
állítottak ki és kínáltak megvételre.
*
A Bornemisza Péter Társaság meghívására április 2-án Bécsben előadást tartott „Bornemisza Péter és a Balassiak” címen Csanda Sándor, a pozsonyi
Komensky Egyetem magyar irodalmi tanszékének tanára. Április 24-én
Fuschlban Mikó Imre (Kolozsvár) író tartott előadást „A romániai magyar emlékirat-irodalom múltja és jelene” címen. Csanda Sándor és Mikó Imre tanulmányát közölni fogja az Új Látóhatár.
*
A Bornemisza Péter Társaság április 22-én a salzburgi érseki palota lovagtermében szerzői estet rendezett Cs. Szabó Lászlónak. A résztvevők melegen
ünnepelték a hetven éves írót.
*
„Requiem d' amour” címen megjelent Major-Zala Lajos verseinek újabb francia nyelvű kötete. A svájci Fribourgban élő szerző könyvét – amelyet az Editions
SaintGermain des Pres adott ki – elismeréssel fogadta a francia és a svájci kritika. Major-Zala Lajos új magyar kötete „Katarzis” címen jelent meg a nyár elején.
A kötet 80 lap terjedelmű.
*
Harminc alapító tag közreműködésével ez év februárjában Zürichben megalakult a „Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre", amely arra törekszik,
hogy a magyar irodalom iránti érdeklődést felébressze és külföldön élő magyar
szerzők műveit népszerűsítse.
*
A magyarországi marxista filozófia és szociológia harminc éves történelmét
(1945-1975) írta meg munkatársunk Hanák Tibor. Német nyelvű munkája a
stuttgarti Ferdinand Enke Verlagnál, az egyik vezető nyugatnémet szociológiai
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kiadónál jelent meg „Die marxistische Philosophie und Soziologie in Ungarn”
címmel. A 231 lapos könyv történeti és szisztematikus részben tekinti át a magyar filozófiai és szociológiai munkát, vitákat és a különböző felfogásokat. Ezzel
a könyvével csaknem egy időben jelent meg a szerző marxista filozófiatörténeti
munkája a darmstadti Wissenschaftliche Buchgesellschaft a 20. századi filozófia
fáradozásait feldolgozó sorozatában Die Entwicklung der marxistischen
Philosophie címmel.
*
A budapesti Akadémiai Kiadó „Irodalomtörténeti Füzetek” sorozatában megjelent Czigány Lóránt „A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában
1830-1914” című irodalomtörténeti munkája. A 235 lapos művet az angol eredetiből Rozsnyai Bálint fordította magyarra.
*
A Books Abroad című oklahomai világirodalmi folyóirat 1976 tavaszán megjelent száma közli Gömöri György tanulmányát a magyar diaszpóra irodalomról.
Ugyanez a szám foglalkozik Déry Tibor, Mészöly Miklós, Zelk Zoltán és Fejes
Endre újabb könyveivel is.
*
A Magyar Öregdiák Szövetség Hétvégi Magyar Iskolája a New Jersey állambeli New Brunswickban április 10-én tanítói konferenciát rendezett. A résztvevők meglátogatták a Rutgers egyetemen működő magyar iskolát is. Tájékoztató
előadást tartott többek között Csergő Miklósné, Basa Molnár Enikő és Nagy
Károly.
*
A Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetsége kiállítást rendezett
Augsburgban. A kiállítás – amelyen külföldön élő tíz magyar festő és szobrász
vett részt – július 17-én nyílt és augusztus 30-ig tartott.
*
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete a budapesti,
szegedi és debreceni bölcsészkar régi magyar irodalomtörténeti tanszékével karöltve háromnapos ülésszakot rendezett Egerben Balassi Bálint emlékezetére. A
május 12-től 14-ig tartó ülésszakon több külföldi vendég is részt vett. Gömöri
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György, aki a cambridgei egyetem lengyelszakos tanára, „Balassi és Braunsberg”
címen tartott előadást.
*
Padányi-Gulyás Béla az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat,
valamint a Magyar Ház Társasköre meghívására április 22- én New Yorkban „A
magyar nemzetpolitika elsorvadása” címen előadást tartott.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben március 24-én Kibédi Varga Áron „Mese és tudomány” címen a folklórkutatás elméletét és legújabb eredményeit ismertette.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadványsorozatában 1976ban négy füzet jelent meg. Szépfalusi István „Irodalom a jövő szolgálatában” és
„Igehirdetés a holnap szolgálatában” címen két önálló kötettel jelentkezett. A
„Megújulás útján 1 és 2” összefoglaló címet viselő kötetek az 1975. évi bolzanói
akadémiai napok előadásai közül Balla Bálint, Békés Gellért, Nádor György,
Tóth János, Borbándi Gyula, Czigány Magda és Szöllösy Pál előadásait, valamint Robert J. W. Evans és Zsindely Endre 1972-ben, illetve 1973-ban előadott
történelmi tanulmányait közlik. A füzetek megrendelhetők a Szabadegyetem
titkárságánál: A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15.
*
Zürichben – ahonnan a Látóhatár elindult – a huszonöt éves jubileum alkalmából december 5-én Új Látóhatár est lesz. Az irodalmi estet – amelyen folyóiratunk néhány svájci munkatársán kívül Borbándi Gyula és Molnár József is
szerepel – a „Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre” rendezi.
*
„Nagyszerűen” címen megjelent Brachna András negyvenkét költeményt tartalmazó első verseskötete. Megrendelhető a szerzőnél: Friedhofweg 8, CH-3303
Jegenstorf, Schweiz.
*
Illyés Elemér: „Erdély változása” című könyve hónapok alatt teljesen elfogyott. Az új – bővített és javított – kiadás, már sajtó alatt van. Azoknak a meg-
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rendelőknek, akik még nem kapták meg a könyvet, szíves türelmüket kérjük az új
kiadás megjelenéséig. – Aurora.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Gábori György 1924-ben született Putnokon. 1956-ban hagyta el Magyarországot. 1957-ben letelepedett Kanadában és jelenleg Torontóban él.
Robert Stauffer (*1936) svájci műfordító és irodalomkritikus, jelenleg Bécsben él. Az elmúlt évtizedben több magyar költő műveit ültette át német nyelvre.
Tóth János 1923-ban született, tanulmányait magyar és nyugat-európai egyetemeken végezte; tanári működését a budapesti egyetemen kezdte, 1961-től a
genfi egyetemen tanít nemzetközi jogot. 1972 óta a genfi Közigazgatási Bíróságon is működik.
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1976.4
HÍREK
Földes-Papp Károly filozófiai író, folyóiratunk munkatársa 1976. július 4-én
65 éves korában egy frankfurti kórházban hosszas betegség után meghalt.
*
Harmincnyolc éves korában elhunyt Szilágyi Domokos költő, a mai erdélyi
magyar irodalom legjelentősebb alakjainak egyike. Szilágyi október 27-én halt
meg. A kolozsvári Házsongárdi temetőben temették el.
*
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Mikes Margit költőnő, az Új Látóhatár
munkatársa 1976. december l-én, 79 éves korában New Yorkban hosszas szenvedés után elhunyt. Férje, Kemény László festőművész november 25-én töltötte
be 75. életévét. Kemény Magyarországon egy ideig a Képzőművészeti Főiskolán
dolgozott, munkájára eredeti és sajátos stílusával hívta fel a figyelmet.
*
Borbándi Gyula október 8 és november 14 között az Egyesült Államokban és
Kanadában járt. Olyan városokban, amelyekben nagyobb számban élnek magyarok, összesen tizenhárom előadást tartott. Elsősorban a nyugati magyar irodalom
helyzetéről és az Új Látóhatár munkájáról beszélt. Több irodalmi esten az Új
Látóhatár helyi munkatársai is szerepeltek. Borbándi Gyula Amerikában szerzett
tapasztalatairól folyóiratunk legközelebbi számában számol be.
*
A német könyvbarátok „Imprimatur” című idei évkönyve „Zur
Rehabilitierung des Nikolaus Kis” címmel tanulmányt közöl Horst Heiderhoff, a
Stempel AG művészeti vezetője tollából. A szerző tanulmányát Molnár Józsefnek ajánlja.
*
A Svájci Magyar Irodalom-és Könyvbarátok Köre december S-én Zürichben
irodalmi délutánt rendezett, amelyen Borbándi Gyula és Molnár József beszámolt az Új Látóhatár több mint negyedszázados működésének eredményeiről. A
műsorban az Új Látóhatár több munkatársa is szerepelt, helyi előadók pedig a
folyóiratban megjelent néhány verset és elbeszélésrészletet olvastak fel.
220

*
Kabdebó Tamás munkatársunk egy széleskörű felmérésen dolgozik. Azt szeretné megtudni: Mit olvasnak a nyugati magyarok? Az Új Látóhatár olvasóit is
arra kéri, segítsék ebben a közvélemény-kutatásban és válaszoljanak a kérdéseire.
A 10 kérdésből álló kérdőívet minden érdeklődőnek szívesen megküldi. Címe: 6,
Albion Road, Manchester 14, England.
*
Várdy Béla történész, aki a pittsburghi Duquesne egyetem tanára, „Modern
Hungarian Historiography” című több mint háromszáz oldalas könyvében részletes beszámolót ad a magyar történetírás legújabbkori fejlődéséről és különféle
irányzatairól.
*
A budapesti Európa Könyvkiadó Modem Könyvtár sorozatában megjelent
„Téli levél” címen egy 157 lapos válogatás a modem norvég költészet legjobb
alkotásaiból. A kötet tizenkét norvég ·költő verseit tartalmazza. Az anyagot Sulyok Vince válogatta és ő írta az utószót, valamint a magyarázó jegyzeteket. Sulyok Vince műfordításainak túlnyomó többsége az Új Látóhatárban jelent meg
első ízben.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör a magyar forradalom huszadik évfordulója
a1kalmából október 21-én „Az idő gyógyító lázában ...” címen irodalmi estet
rendezett. Ugyancsak magas irodalmi színvonalú forradalmi megemlékezést rendezett a buenos airesi Zrínyi Ifjúsági Kör október 17- én.
*
A magyar forradalom huszadik évfordulója alkalmából neves francia, magyar,
lengyel és más keletközép-európai résztvevőkkel szeptember 27-től 29-ig háromnapos tanulmányi konferenciát rendeztek Párizsban. Magyar részről előadást
tartott Ditrói Ákos, Fejtő Ferenc, Kende Péter, Molnár Miklós és Szabó Zoltán.
A konferencia tiszteletbeli elnöke Kéthly Anna lett volna, ő azonban röviddel a
párizsi értekezlet előtt meghalt.
*
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége „Irodalmi Tanács”-a újból kitűzte a
Lehel irodalmi pályadíjat. Ennek összege nyolcszáz amerikai dollár. Pályázni
221

lehet irodalmi vagy tudományos munkával. A pályázati határidő 1977. május 31.
Bővebb felvilágosítást ad a „Lehel Irodalmi Díj” titkársága: 00193 Roma, Via dei
Corridori 48 (Ufficio Ungherese).
*
A Quadriga Ton nevű nyugatnémet cég új művészlemezén, amely hat zeneszerző egy-egy darabját tartalmazza, Bartók Bélán és Kodály Zoltánon kívül egy
harmadik magyar zeneszerző is szerepel: Veress Sándor munkatársunk. A hegedűszólót Terebesy György, az Új Látóhatár barátja játssza. A lemezt az Új Látóhatár olvasói folyóiratunkra való hivatkozással 22,DM helyett 18,- DM-ért
megkaphatják a következő címen: Schallplattenvertriebsgesellschaft, D-6079
Buchschlag, Postfach 30. BRD.
*
Az Egyesült Államokban megjelenő „Itt-Ott” című folyóirat augusztus 28 és
szeptember 4 között egyhetes találkozót rendezett az Ohio állambeli Lake Hope
parkban. A tanulmányi hét programján előadások hangzottak el a külföldi magyar iskolákról, tankönyvekről és énektanításról. A programot fametszet-, rézkarc- és könyvkiállítás egészítette ki.
*
Az Új Látóhatár 25. évfordulója alkalmából a magyar irodalom egy közismert
barátja – aki nem akarja, hogy megnevezzük –, ezer márkát adományozott folyóiratunknak.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában megjelent Cs.
Szabó László új könyve, A gyanútlanok, amely öt hangjátékot és egy elbeszélést
tartalmaz. A könyv megjelenése alkalmából Cs. Szabó László Baselben,
Bernben és Zürichben szerzői estet tartott. A bevezetőt Kovács Andor, Veress
Sándor és Kaplony Péter, a zárószót Szépfalusi István és Szöllősy Pál tartotta. Az
irodalmi esteken megemlékeztek Szilágyi Domokosról, a nemrég elhunyt kolozsvári költőről.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1976 húsvéttáján a Salzburg
melletti Fuschlban tartott közgyűlése a következő két esztendőre Dr. Szöllósy
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Árpádot (Riehen) elnökké és Mag. Kneffel Magdolnát (München) alelnökké
választotta.
ÚJ KÖNYVEK:
– Gömöri György: Levél hanyatló birodalomból, versek, Aurora kiadás,
München, 66 1.
– Béky-Halász Iván: Rab és börtönőr, versek, Amerikai Magyar Írók kiadása,
98 1.
– Szabó Dezső: Az egész látóhatár I. (újranyomás), Kaláka, New York, 317.
1.
– Márai Sándor: Erősítő, regény. A szerző kiadása, 175 lap.
– Kemenes Géfin László: Halálos szójáték. Bevezetés Tűz Tamás költészetébe, Amerikai Magyar Írók kiadása, 66 1.
– Kerecsendi Kiss Márton: Rőzseparázs, versek. A caracasi magyarok kiadása, Fáy Ferenc előszavával, 239 1.
– Várdy Huszár Ágnes: Hungarian influences in Lenau's Poetry, Hungarian
Cultural Foundation, Buffalo, 173 1.
– Gosztonyi Péter: Zur Geschichte der europaischen Volksarmeen,
Hohwacht Verlag, Bonn, 270 1.
– Újváry Sándor: Szabálytalan önéletrajz, Griff kiadó, München, 183 1. és 24
1. kép
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Komendák Lajos (*1946) Magyarországot 1971-ben hagyta el. Azóta Bécsben él, ahol az egyetemen filozófiát és művészettörténetet tanul.
Mikó Imre (*1911) regényíró, műfordító, művelődéstörténész. Jelenleg Kolozsvárott kiadóvállalati vezető és romániai magyar irodalmi lapok rendszeres
munkatársa. 1930 6ta vesz részt az erdélyi irodalmi életben. Könyvet írt Bölöni
Farkas Sándorról, Orbán Balázsról és Brassai Sámuelről. Jelentős román műveken kívül magyarra fordította Rousseau Társadalmi Szerződés-ét. Egyéb művei:
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Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés; Honpolgárok és világpolgárok; A bércre
esett fa.
Miklós Adám (*1946) nemzetközi jogász, 1973 óta él külföldön. Budapesten
a Magyar Tudományos Akadémia egy tudományos intézetének munkatársa volt.
Jelenleg tudományos kutató Londonban. Szépirodalmi munkával most jelentkezik először a nyilvánosság előtt.
Vida István 1915-ben született Komáromban. Jogi tanulmányokat végzett a
budapesti egyetemen, disszertációját a magyar munkajog kialakulásáról írta.
Részt vett a szegénytelepek ún. Settlement munkájában, majd a neokatolikus és
utóbb
keresztény-radikális
munkásszervezkedésben.
1944-ben
mint
„kommunistá”-t 1945-ben és 48-ban mint „fasisztá”-t bebörtönzik. A háború
végi változások visszavonulásra kényszerítik. 1957-ig alkalmazott, fizikai munkás, majd Budapestről 1971-ben bekövetkezett eltávozásáig antikváriuskönyvkereskedő. Jelenleg a tübingeni egyetemen könyvtáros. Tanulmányokat
írt munkásmozgalmi problémákról, Rotterdami Erasmusról és a humanizmusról.
Megjelent második bővített kiadásban
Illyés Elemér: ERDÉLY VÁLTOZÁSA
AURORA KÖNYVEK
Az első kiadás folytatása, vagy még inkább a II. kötetnek is lehetne tekinteni
a 426 oldalra terjedő alapvető munkát, mely két új fejezettel bővült: „Román
történetírás” (Dákoromanizmus) és „Magyar egyházak Romániában". Ezenkívül
80 oldalon keresztül tárgyalja a romániai magyarság politikai történetét, tételes
jogait, törvényeket és rendeleteket, és mindazokat a létfontosságú változásokat,
amelyek az első kötet megírása óta a mai napig az erdélyi magyarság életében
bekövetkeztek. A nagy szaktudással és tudományos alapossággal megírt munka
az utolsó negyven év legjelentősebb magyar alkotásai közé tartozik. Az 1945
utáni valóságot, Erdély nagy változását ilyen merész formában még sehol senki
sem írta meg. Magyarországon kézikönyvként használják, akadémiai szinten
tárgyalják, a román szakvélemény „veszélyes” könyvnek tartja, a román hatóságok
elrendelték indexre tételét.
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Az első kiadás, a nyugati magyar irodalom egyik legnagyobb könyvsikere, hónapok alatt elfogyott, a világ minden tájára eljutott, ahol magyar szó él.
A könyv ára vászonkötésben 33,- DM, vagy ennek megfelelő 13,- US dollár
+ 2,- DM (80 cent) postaköltség és csomagolás.
Előjegyzések, megrendelések az összeg előzetes beküldése ellenében az USAban, Kanadában és Ausztráliában: Erdély Változása, 5252 Sepuiveda Avenue,
San Bernardino, CA 92404, Európában: Aurora Könyvek, Oertlinweg 4, 8000
München 90 és a szerzőnél: Dr. Elemér Illyés, Aipspit21str. 8a, 8166 NeuhausSchliexsee, Bundesrepublik Deutschland.
Korek Valéria
Hangulat és valóság
című könyvében Ambrus Zoltán novella-irodalmával foglalkozik. A könyv
Ambrus novelláin keresztül nemcsak ennek a méltatlanul elfeledett kiváló a írónak állít emléket, hanem megeleveníti előttünk a századforduló elsüllyedt polgári
világát is.
196 oldal. Ára az ÚJ Látóhatár előfizetőinek 20,-DM
Megjelent az AURORA kiadásában
Gömöri György: Levél hanyatló birodalomból
című műve, amely a „Hajnali úton” és az „Átváltozások” szerzőjének új verseit
gyűjti össze
Ára 4 US dollár, vagy annak megfelelő pénzösszeg és postaköltség
Kapható a következő címeken: G. Gömöri, Darwin College, Cambridge,
England, vagy Ilona Varju, Horscheltstr. 2/1, 8000 München 40, BRD Bank:
Deutsche Bank München, Augustenstr., Kto.-Nr. 49/382 54
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1976.6
Vándor Györgyi: Hazatérők
A rémület éjszakái c. nagysikerű könyv szerzője második könyvében regényformában mondja el két főhősének, a magyar Láng Mártának és az orosz zsidó
Lasik Roitschwantznak hányódtatásait a mai Izraelben.
180 oldal. Ára fűzve DM 16,Megrendelhető:
Kiadóhivatalunk címén: Aurora Könyvek, Oertlinweg 4, 8000 München 90
HÍREK
A Torontóban élő Faludy György barátai 1977. március l-én a Colonnade
színházban a költő tiszteletére szerzői estet rendeznek. A szervezési munkát Zalán Magda és Kosaras Vilmos végzi. A műsorban több jeles színész, előadó és
énekes szerepel. A torontói est tiszta bevételét a rendezők Faludy György legközelebbi verseskötete kiadási költségeire fordítják.
*
December 5-én hosszú szenvedés után Genfben elhunyt Padányi Gulyás Béla
munkatársunk felesége, aki Padányi Zsuzsa néven novellákat és cikkeket írt különböző emigrációs lapokba.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör december 14-én Altorjai Apor Péter születésének háromszázadik évfordulója alkalmából irodalmi estet rendezett. Apor
Metamorphosis Transylvaniae című művéről és a mai erdélyi állapotokról Péter
László történész, egyetemi tanár beszélt. Közreműködött Czigány Lóránt, Jávor
Ágnes, Siklós István és Cs. Szabó László.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre 1977 október első felében
Lugano környékén tanulmányi napokat rendez, amelyek középpontjában irodalmi kérdések állnak. Jelentkezni lehet a következő címen: Bodolai Tibor, CH8050 Zürich, Langwiesstr. 25.
*
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Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1977. évi akadémiai napjait
május 14 és 21. között rendezi a nyugat-németországi Siedelsbrunn im
Odenwald-ban (25 kilométerre Heidelbergtől). Az akadémiai napok témája:
„Ember és város". Előadást tartanak többek között Bárczay Gyula, Kovács Andor, Pátkai Ervin, Sulyok Vince, Cs. Szabó László, Szelényi Iván, Szente Imre és
Thinsz Géza. Jelentkezni lehet a következő címen: A-1060 Wien,
Capistrangasse 2/15.
*
Az „Utunk” (Kolozsvár) 1977. évi tizedik évkönyve munkatársaink közül
Gömöri György, Sulyok Vince és Szépfalusi István írásait közli.
*
Borbándi Gyula amerikai utijegyzeteit anyagtorlódás miatt következő számunkban közöljük.
*
A „Pannonia” című osztrák folyóirat (Eisenstadt/Kismarton) 1976 téli számában „Balassi Bálint és költészete” címen közli Gömöri György német nyelvű
tanulmányát. E folyóiratszámban megjelent Sütő András „Csillag a máglyán”
című drámájának néhány részlete Szépfalusiné Wanner Martha fordításában. A
fordító a drámáról bevezető cikket is írt.
*
A Bornemisza Péter Társaság (Bécs) rendezésében Hanák Tibor két német
nyelvű könyve megjelenése alkalmából a Pálffy palotában január 11-én előadást
tartott.
*
Szervezői ismét meg akarják rendezni a Nyugat-Németországi Magyar Főiskolai Hetet. Erre előreláthatóan 1977 augusztusában kerülne sor a Nürnberg
közelében lévő Burg Feuersteinben. Bővebb felvilágosítást ad Balogh Tibor,
Simmernstr. l, 8000 München 40.
*
Az Irodalmi Újság a magyar forradalom 20. évfordulója alkalmából gazdag
tartalmú kettős számot adott ki. A szerzők elsősorban 1956 után nyugatra került
írók és publicisták. A Párizsban megjelenő irodalmi lap ezenkívül újból kinyom-
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tatott az Irodalmi Újságban 1953-56-ban megjelent több közleményt és teljes
terjedelmében közreadja az emlékezetes 1956. november 2-i számot.
ÚJ KÖNYVEK:
– Márai Sándor: Napló 1968-1975, Vörösváry Publishing Co. Toronto. 332
lap.
– Horváth Elemér: Egy fehér néger naplójából (versek), Magyar Műhely, Párizs, 87 lap.
– Georges Ferdinandy: Saldo a medio camino, Ediciones Aldecoa, Burgos,
71 lap (F. Gy. hét novellája spanyol nyelven).
– Fáj Attila: A Jónás-téma a világirodalomban, Róma, 175 lap.
– Mihály Babits: Libro di Giona, Genova, 23 lap (Babits Mihály Jónás könyvének olasz fordítása; a fordítás Paolo Castruccio munkája, a bevezetőt Fáj Attila
írta.)
– Peter Gasztony: Hitlers fremde Heere, Econ Verlag, DüsseldorfWien,
545 lap.
– Juhász László: Burgenland, Történelmi útikalauz, München, 248 lap.
– Szirmai Endre: A magányos óriás (Szirmai Károlyról) 1. kötet. A Sz. K.
Emlékbizottság és a Sz. K. Archívumok közös kiadása, München, 317 lap.
– Szirmai Károly: Mindig elválni valakitől (novellák). A Sz. K. Emlékbizottság kiadása, St. Gallen, 160 lap.
– Nagy Kázmér: Az én Ausztráliám, Gondolat Kiadó, Budapest, 181 lap.
– Csonka Emil: A száműzött bíboros, Új Európa, San FranciscoMünchen,
328 lap.
– Szűts Gábor: Egy kerék híján (kisebb prózai írások és versek). Vagyunk,
München, 192 lap.
– Nyugati Magyar Irodalom, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1975 szeptemberi driebergeni konferenciáján elhangzott előadások, 111 lap.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Csanda Sándor (*1927) irodalomtörténész és kritikus, a pozsonyi Komensky
Egyetem magyar irodalmi tanszékének tanára. Több jeles irodalomtörténeti
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szakmunkát és tankönyvet írt. Fő érdeklődési területe a 16. századi magyar irodalom, a magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok és a csehszlovákiai magyar irodalom.
Dr. Janics Kálmán a szlovákiai Jolsván él, a nemzetiségi kérdés szakértője, aki
eddig elsősorban a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét érintő kutatásaival és
közleményeivel hívta fel magára a figyelmet.
ELŐFIZETŐINKHEZ!
Egy folyóirat sorsa nemcsak a szerkesztők szándékától és olvasóközönsége jóakaratától függ, hanem igen gyakran külső körülményektől is. Manapság például
attól, hogy melyik országban nyomják. Németországban – ahol a lap készül –
épp most közlik az újságok, hogy az itteni átlagos órabérek (a szociális- és adóterheket is beleszámítva) 1976-ban már felülmúlták az amerikai órabéreket.
(Németországban 17,- Amerikában 16,- DM óránként.) Nincsen pontos összehasonlítási adatunk a németországi és az amerikai nyomdai bérek között, de
egészen bizonyosra vehető, hogy az arány hasonló. Egy folyóirat számára, amelynek olvasói nagyrészt más országban laknak, ahol a munkabérek jóval alacsonyabbak, ez a fejlődés igen kedvezőtlen. Ugyanis éppen e most kiadott adatok
szerint vannak országok, ahol az átlagos órabér a németországinak még a felét
sem éri el. (Anglia: 7,50 DM, Olaszország: 9,50, Franciaország: 10,50 DM.) Ha
kiadó hivatalunk minden esztendőben a németországi árak és bérek alakulásának
megfelelően emelné az előfizetési díjat, sok országban olvasóink jogosan túl magasnak találnák. Ezért csak a legvégső esetben emeljük a folyóirat árát. Viszont a
bevételek lemaradása a kiadások mögött mind nehezebbé teszi a folyóirat folyamatos megjelentetését. A tavalyi év anyagi szempontból egyenesen katasztrofális
volt. 1976-ban igyekeztünk ugyan az oldalszámot megtartani, de az időben való
lemaradást két kettős szám kiadásával sem tudtuk behozni, ezért e nagy késeüdelem mostani számunkkal is.
Ebből az áldatlan helyzetből, ha folyóiratunkat meg akarjuk tartani, anélkül
hogy az előfizetési díjat évről évre emelnők, csak előfizetőink fokozottabb áldozatkészségével tudunk kikerülni.
A legfontosabb, amit előfizetőink a folyóiratért tehetnek:
1. az előfizetési díj év elején való beküldése,
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2. adományokkal való hozzájárulás a deficit fedezéséhez,
3. a címváltozások azonnali bejelentése,
4. új előfizetők verbuválása.
Még az inflációnál és a bérek állandó emelkedésénél is több gondot okoz nekünk az előfizetési díjak késedelmes beérkezése, sőt sok esetben évekig való elmaradása. A címváltozások bejelentésének elmulasztásával pedig az évek során
több száz előfizetőnket veszítettük el. Sajnos, nem tudjuk a hátralékos előfizetőinket évente többször kötelezettségükre figyelmeztetni, mert a mai bérek mellett
az adminisztrációs költség többe kerülni, mint amennyi pénz esetleg befolyna a
többszöri felszólítások révén.
A szerkesztőség és kiadóhivatal erejéhez mérten a jövőben is mindent megtesz a folyóirat fenntartása érdekében, csak éppen az előfizetők szerepét nem
vállalhatja magára. Pedig a folyóirat további sorsa elsősorban az előfizetőkön
múlik. Aki tehát velünk érez, a folyóirat fennmaradását velünk együtt fontosnak
tartja, ne késlekedjék az 1977-re szóló előfizetési díj beküldésével, és aki teheti,
ezen felüli támogatásával. Az áldozatkészségért előre is köszönetet mond a
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1977.1
HÍREK
Veress Sándor munkatársunk február l-én hetven éves lett. A jeles zeneszerző
Kolozsvárott született, Budapesten Bartók és Kodály tanítványa volt, 1946-ban
Svájcban telepedett le és hosszú ideig a berni zenekonzervatóriumban tanított.
Ma is a svájci fővárosban él. Műveit nemcsak Európa híres hangversenytermeiben, de újabban Magyarországon is játsszák. Folyóiratunkban az elmúlt negyed
században több értékes zenetörténeti és zeneelméleti tanulmányt közölt. Szeretettel köszöntjük a hetven éves Mestert.
*
A magyar irodalmi élet Szalatnai Rezsőt és Mikó Imrét gyászolja. Szalatnai
Rezső író, kritikus és műfordító 73 éves korában március 23-án halt meg Budapesten. Írói pályája Csehszlovákiában indult el, tagja volt annak a fiatal nemzedéknek, amely a húszas években felvilágosult gondolkodásával és reformszellemével tűnt fel. 1948 óta Magyarországon élt és dolgozott. Több jelentős könyvet
írt, amelyek közül néhányat folyóiratunkban is méltattunk.
Mikó Imre írót, művelődéstörténészt és irodalmi szervezőt március 21-én 66
éves korában Kolozsvárott szólította el a halál. A két háború közötti erdélyi irodalmi mozgalmak vezetői közé tartozott, a háború alatt behívott képviselőként
tagja volt a budapesti parlamentnek. A második világháború utáni időben is a
lehetőségekhez képest képviselte az erdélyi magyarság érdekeit, mint író elsősorban az irodalom eszközeivel. A romániai magyar életrajzi irodalomról 1976-ban
Nyugat-Európában és Amerikában több előadást tartott, folyóiratunk tavalyi 45. számában pedig érdekes tanulmányt írt. Mikó Imre súlyos betegség után halt
meg.
*
Münchenben március 20-án 91-ik évében meghalt Baranyai-Lőrincz Gusztáv
festőművész, aki az elmúlt évtizedben jelentős szerepet játszott a bajor főváros
magyar kulturális életében. Értékes Beethoven-gyűjteményét néhány évvel ezelőtt az állami könyvtár vette át. Ezt nemsokára nyilvános kiállításon mutatják be
a közönségnek.
*
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Illyés Elemér munkatársunk február végén öthónapos előadókörútra indult.
Az Egyesült Államok, Kanada és Dél-Amerika olyan városait látogatja meg,
amelyekben nagyobb számban élnek magyarok. Előadásaiban a romániai magyarság jelenlegi helyzetéről és az Erdéllyel kapcsolatos problémákról beszél.
*
Az Élet és Irodalom című budapesti irodalmi hetilap április 2-i számában interjút közölt Thinsz Géza munkatársunkkal. Az interjút Mezei András készítette. A Tiszatáj című szegedi folyóirat 1976 decemberi számában a fiatal lengyel
költőnemzedék verseiből adott válogatást. A műfordítók között szerepelt Gömöri György is.
*
Tasnády Tamás, Bécsben élő író meghalt: öngyilkosságot követett el. Tehetséges prózaírónak indult, a hatvanas évek elején nyugati magyar folyóiratok több
novellát és regényrészletet közöltek tőle. Egy regénye németül is megjelent (Der
sonderbare Gefangene, München 1964). Később egyre távolabb sodródott az
irodalomtól, de tisztviselőként, üzletemberként sem tudott igényeinek megfelelő
módon élni.
*
Vándor Györgyi március 8-án Bécsben, a Pálffy-palotában „Hazatérők” című könyve megjelenése alkalmából szerzői estet tartott. Vándor Györgyi új kötete két kisregényt tartalmaz. Az Aurora Könyvek sorozatában jelent meg. A bécsi
estet a Bornemisza Péter Társaság rendezte. Legközelebbi szerzői estjét június
18-án Grazban tartja.
*
Cs. Szabó László (London) „Két tükör közt” című legújabb könyve megjelenése alkalmából május 13-án Baselben, május 21-én Siedelsbrunnban, május 24én Bécsben és május 26-án Grazban tart szerzői estet.
*
A Bornemisza Péter Társaság (Bécs) rendezésében Szőts István a Pálffypalotában február 9-én bemutatta legújabb portréfilmjeit (Klimt, Schiele,
Wotruba).
*
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A londoni Szepsi Csombor Körben február 15-én Gömöri György „Lengyelmagyar vonzalmak” címen a két nép évszázados sorsközösségéről és irodalmi
kapcsolatairól tartott előadást, Neuburg Pál, Siklós István és Szalay Tamás közreműködésével.
*
A március 1-i Faludy György-est sikerén felbuzdulva több torontói író és
művész Irodalmi Pódiumot kíván alakítani és a szervezők – köztük Zalán Magda
munkatársunk – az 1977/78-as évadra a Colonnade Theatre-ben máris több
irodalmi és színházi estet hirdetnek. Ezekre bérleti felhívást is kibocsájtottak
már.
*
München egy galériája március utolsó és április első heteiben bemutatta
Werner Engelmann alkotásait. A bánáti származású 37 éves festő 1956-ban
hagyta el Magyarországot, először Ausztriában élt, majd 1964-ben Münchenben
telepedett le, ahol a Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1958 óta állít ki rendszeresen.
*
Erdélyi József nyolcvanadik születésnapja alkalmából Várdy Béla és Várdy
Huszár Ágnes március 6-án a pittsburghi Duquesne Egyetem nagy zenetermében előadást tartott a költő munkásságáról. Az Erdélyi-estet a Pittsburghi Irodalmi Kör rendezte.
*
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete április 1-2-án a bloomingtoni
Indiana Egyetemen kétnapos angol nyelvű, magyar tárgyú konferenciát rendezett, amelyen a külföldön élő magyarok problémái, a magyar művelődés, a jelenkori Magyarország és a külföldi magyar iskolák ügye került megbeszélésre. A
szervezési munkát Molnár Basa Enikő és Dégh Linda végezte. Az előadók amerikai egyetemeken működő magyar tanárok voltak, köztük néhány munkatársunk: Györgyey Klára, Nagy Károly, Sanders Iván, Várdy Huszár Ágnes, Völgyes Iván.
*
A közép-floridai magyar egyesületek részt vettek a St. Petersburgban március 11-13-án rendezett három napos nemzetközi kiállításon, amelyen különböző
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nemzetiségi csoportok mutatták be népművészeti értékeiket. A magyar kiállításnak nagy sikere volt. A KözépFloridai Magyar Szövetségnek január óta Bognár
Kálmán munkatársunk az elnöke. Ugyancsak ő vezeti immár három év óta a
helyi Amerikai Magyar Petőfi Kultúregyesületet is.
*
„Egy mondat a zsarnokságról” a címe az Occidental Press új művészhanglemezének, amelyen Illyés Gyula és Weöres Sándor mondja el több jelentős versét.
A lemeztáska illusztrációját Szalay Lajos készítette. A hanglemez ára 6,98 dollár.
Megrendelhető a következő címen: P. 0. Box 1005, Washington D. C. 20013.
USA.
*
Gömöri György nemrégen fejezte be amerikai előadókörútját. Egyetemi előadásokon kívül magyar nyelvű irodalmi esteket és előadásokat is tartott New
Brunswickben, Pittsburghben, Washingtonban, Chicagóban, az AHEA ez évi
konferenciáján Bloomingtonban, és Bostonban.
ÚJKÖNYVEK
– Dénes Tibor: Barátunk Bunyák (regény), Nemzetőr, München, 191 lap.
– Ferdinandy Mihály: Kun László siratása (tanulmány), ÚjváryGriff, München, 176 lap.
– Kutasi Kovács Lajos: Az elveszett világ (Brazília), Gondolat, Budapest, 244
lap.
– Lőkkös Antal: Bagoly mondja (irodalmi paródiák), a szerző kiadása, Genf,
62 lap.
– Tóth László: Emlékszőttes (regény), Etana, München, 200 lap.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Bognár Kálmán (*1908) földrajztudós és meteorológus. Magyarországon és
külföldön több tudományos munkája jelent meg. 1956 óta él nyugaton, 1957 óta
amerikai tudományos intézetekben és egyetemeken dolgozott. Jelenleg, mint
nyug. egyetemi tanár a floridai Sarasotában lakik.
*
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Haas György (*1933) 1965 óta él külföldön, jelenleg Bécsben. Munkásságát
még Magyarországon kezdte el néhány írói próbálkozással; a nyugati magyar
sajtóban eddig elsősorban a közelmúlt politikai eseményeit felelevenítő cikkekkel
szerepelt.
*
Hám Tibor (*1914) kórházi főorvos, Washingtonban él. A második világháború után kisgazdapárti országgyűlési képviselő és főispán volt. 1948-ban hagyta
el Magyarországot, az Egyesült Államokban telepedett le. 1953-ban megalakította a Vienna Medical Centert, amelynek vezetője. Az Amerikai Magyar
Kultúrközpont alapítója. A bécsi Magyar Híradó szerkesztőbizottságának elnöke.
*
Veress Gerzson (*1956) a fiatal erdélyi költőnemzedék tagja. Sepsiszentgyörgyön él. Veress Dániel író fia.
AZ AURORA MAGNÓKAZETTA ÚJDONSÁGA
Sorozatban kibocsátva – kétszer 45 perces magnókazettákon – szemelvények,
részletek jelennek meg Határ Győző írásaiból, a költő és felesége, Határné Prágai Piroska tolmácsolásában A hat kazettára tervezett sorozat első műsora:
MINIDRAMAK I.–II.
Az első kazetta másfél órás programja változatos, hol humoros, hol pajzán,
hol tragikus, hol filozofikus-elgondolkoztató és igen alkalmas arra, hogy ízelítőt
adjon a költő-drámaíró bőséges terméséből. Az ízléses kiállítású kazetta ára: DM
8,- vagy annak megfelelő összeg bármely más valutában; az árban a postaköltség
is benne van.
Megrendelhető – csekk vagy nemzetközi postautalvány melléklésével – a szerző címén:
V. G. J. Határ, 12 Edge Hifi, London SW19 4LP ENGLAND

235

1977.3
HÍREK
Münchenben június 14-én nyolcvankilencedik életévében meghalt Hennyey
Gusztáv szkv. vezérezredes, aki 1944 késő nyarán a Lakatos-kormányban a külügyminiszteri tisztet töltötte be. A háborút követő több mint két évtizedben
jelentős szerepet játszott a magyar emigráns közéletben. Német nyelvű visszaemlékezései a múlt évben jelentek meg. Az Új Látóhatárnak is munkatársa volt.
*
A New York-i Fészek Klub emléktáblát helyezett el annak a brooklyni háznak a falán, amelyben Mikes Margit költőnő élt. A leleplezési ünnepségben
Carelli Gábor operaénekes, a Fészek Klub elnöke és Kovács Imre beszélt. Elhangzott Mikes Margit néhány verse is.
*
Borbándi Gyula május 26-án Münchenben a Katolikus Magyar Egyetemi
Mozgalom estjén „Szocializmus – marxizmus nélkül” címen előadást tartott a
magyar népi mozgalom történetének néhány érdekes mozzanatáról.
*
A Nemzetközi PEN Club legutóbbi végrehajtó bizottsági ülését és nemzetközi kerekasztal konferenciáját ezúttal a Hontalan Írók PEN Központja rendezte
május 15 és 18 között Hamburgban. A konferencián munkatársaink közül részt
vett Király Béla, Menczer Béla és Borbándi Gyula.
*
Magyar Akadémiai Napok-at rendeztek június 17 és 19 között Genfben,
amelyen szép számban jelentek meg külföldön élő magyar írók, tudósok, művészek, valamint különböző foglalkozású értelmiségiek. A vitaindító előadást Szabó
Zoltán tartotta „1956 – forradalom, történelem és valóság” címen. Az előadást
magas színvonalú vita követte, amelynek anyagát a rendezők ki szeretnék adni
nyomtatásban is.
*
A párizsi Denoel könyvkiadó gondozásában megjelent Határ Győző „Archie
Dumbarton” című regénye, amelyet Jeanne FaureCousin és Kassai György ültetett át francia nyelvre. A könyv több mint háromszáz lap terjedelmű.
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*
A londoni Szepsi Csombor Kör április 19-én a „Golghelóghi” megjelenése
alkalmából szerzői estet rendezett Határ Győzőnek. A műsorban közreműködött
Határné Prágai Piroska és Siklós István.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 15 és 18 között rendezi idei
tanulmányi napjait. A központi téma: „Kultúra és társadalom Keleten és Nyugaton". Az előadók nyugaton és Magyarországon élő szakemberek. A konferencia
színhelye Exloo (Drente tartomány), Emmen közelében. Érdeklődők a Kör titkárságán jelentkezhetnek: Uilenstede 453, k. 11. Amstelveen
*
A Bornemisza Péter Társaság május 24-én Bécsben a Pálffy-palotában Cs.
Szabó László-estet rendezett, amelyen a szerző „Két tükör közt” című, nemrégen
megjelent új könyvéből olvasott fel. Az. írót Szépfalusi István üdvözölte.
*
Király Béla szerkesztésében a New York-i Brooklyn College könyvsorozatot
indított, amelyben a társadalmi változásokat kívánja történelmi vizsgálatnak alávetni. Az első kötet szerzője Király Béla és témája a kelet-európai vallási reformmozgalmak, egy következő kötet a Habsburg birodalom szerepével foglalkozik az első világháborúban. 1978-ban Király Béla és Jónás Pál összeállításában
külön kötet eleveníti fel az 1956-os magyar forradalmat.
*
„Nyelv és Nemzet – Identitásunk” a központi témája a XII. NyugatNémetországi Főiskolai Hétnek, amelyet az idén augusztus 22 és 26 között a
Nürnberg közelében lévő Burg-Feuersteinben rendeznek. A felkért előadók között szerepelnek Magyarországról László Gyula történész, Lőrincze Lajos nyelvész, Galgóczi Erzsébet, Végh Antal, Veress Miklós írók, valamint Zobel Olga
történész, Borbándi Gyula, Molnár József, Vajda László etnológus egyetemi
tanár Nyugat-Németországból, Horváth Árpád filozófus Svájcból, Várdy Huszár
Ágnes irodalomtörténész, Nagy Károly szociológus és Várdy Béla történész az
Egyesült Államokból. Jelentkezni lehet a következő címen: Balogh Tibor,
Simmernstr. 1, 8000 München 40.
*
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A Kaplony Péter által szervezett zürichi „Kirchgassei Kör” június 19-i irodalmi estjének három erdélyi író volt a vendége: Király László, Köntös Szabó
Zoltán és Szilágyi István. A két és fél év óta működő Kör a jövőben is rendez
hasonló irodalmi esteket.
*
Korniss Péter (Budapest), a neves magyar folklórfényképész több amerikai
egyetem meghívására bemutatta magyarországi és erdélyi magyar falvak életét és
szokásait ábrázoló képeit. A new-brunswicki Rutgers egyetemen rendezett kiállítást a Held József egyetemi tanár vezetése alatt álló közép-kelet-európai osztály,
a Bessenyei György Kör közreműködésével szervezte. A megnyitón Völgyes Iván
történész beszélt és fellépett a Kodály Kórus is magyar zeneszerzők műveivel.
*
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében elkészült
a hatkötetes irodalomtörténet kiegészítő, hetedik kötete. A majd háromezer
oldalas kézirat az elmúlt harminc év irodalmáról nyújt részletes képet, külön
fejezetekben részletesen tárgyalja a nem magyarországi magyar irodalmakat, így a
nyugati magyar irodalmat is. A kézirat több szakember bevonásával tárgyilagos
igénnyel és tudományos apparátussal készült. Az anyag szakmai lektorálása viszont – információnk szerint – huzavonát eredményezett a kiadási folyamatban,
mivel Nagy Péter egyetemi tanár ún. „ szuperlektorálást” rendelt el a nem magyarországi anyag túl terjedelmes és túl liberális tárgyalása miatt.
*
Amerikában nagy sikerrel játszották Örkény István „Macskajáték” című
színművét, amelyet Györgyey Klára munkatársunk ültetett át angolra. Györgyey
Klára egyébként jelenleg a Hontalan írók PEN Központja amerikai csoportjának
az elnöke.
*
A Kortárs júliusi száma tartalmazza Bakucz József, Gömöri György és Horváth Elemér munkatársunk verseit. A budapesti folyóirat közli ezenkívül
Páskándi Géza tanulmányát Nosztalgia földjén címmel, mely a külföldi magyar
irodalom tematikus forrásvidékét elemzi. Páskándi tanulmányát nyugati magyar
költők verseiből vett idézetekkel illusztrálja, s az idézett részletek mind azt a
tételt igazolják, hogy a nyugati magyar irodalom fő ihletője a nosztalgia, a hon238

vágy. Páskándi értelmezésében a nosztalgia olyan fő motívum, mely minden más
hatást, témát és mondanivalót háttérbe szorít ugyan, az egyetemes magyar irodalmat azonban mégis új színekkel s lehetőségekkel gazdagítja.
ÚJ KÖNYVEK:
– Auer Pál: Elkerülhető-e a harmadik világháború, Griff, München, 78 l.
– Cs. Szabó László: Két tükör közt, Beszélgetések, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel, 210 l.
– Szirmai Endre (válogató és az előszó szerzője): Szirmai Károly művei a kritika tükrében, Szirmai Társaság és archívumok, St. Gallen, 248 l.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Juhász László (*1933) Kaposvárott született, tanulmányait részben Magyarországon, részben Ausztriában végezte. Jogtudományi doktor. 1956 óta él külföldön, sokáig Bécsben lakott, néhány évvel ezelőtt Münchenbe telepedett át. Újságíró. Fő érdeklődési területe Ausztria magyar emlékei. 1972-ben jelent meg magyar Bécs emlékeiről, 1976-ban Burgenlandról szóló könyve.
*
Péter László (*1929) Budapesten született. Magyarországot 1956-ban hagyta
el. Angliában telepedett le. Tanulmányait Budapesten és Oxfordban végezte. Az
oxfordi egyetemen szerezte meg a bölcseleti doktorátust. 1963 óta a londoni
egyetem Szláv és Kelet-Európai Intézetében a magyar történelem tanára.
*
R. Tóth Imre (*1934) Budapesten született. 1956 óta a svédországi
Helsingborgban él. Foglalkozása gépészmérnök. Írásai eddig különböző emigráns lapokban jelentek meg.
*
Várdy Béla (*1936) Bercelen született, a háború végén szüleivel került nyugatra. Egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban végezte. 1967-ben doktori
diplomát szerzett. Történész. 1971 óta a pittsburghi Duquesne Egyetem rendes
tanára. Igen termékeny szerző. 1976-ban jelent meg, „Modern Hungarian
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Historiography” címen, eddigi legfontosabb munkája, amelyben az újabbkori
magyar történelemírást elemzi.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Baráti Társasága, alapszabálya értelmében az akadémiai napok „megalapításával és fennállásával Európa
különböző országaiban magyar származású értelmiségieknek és a magyar kultúra
támogatóinak alkalmat ad rendszeres találkozásra és szabad véleménycserére". E
célok megvalósításának önkéntes eszköze a Könyvbarátok Köre.
KIADÓI TERV. A kiadói tervet első ízben a jelen tájékoztató közli. Évente
4 könyv kiadását tervezzük. – A könyvek terjedelme: kb. 200-300 nyomtatott
oldal. – A könyvek árát a mindenkori svájci könyvpiaci árral összhangban állapítjuk meg. (A 4 fűzött könyv ára a jegyzék kiadásakor maximálisan 100,- svájci
Frank.) – A könyvek fűzve és kötve jelennek meg. – Az itt közölt kiadói terv
zömének megvalósítása után újabb tájékoztató könyvjegyzékkel jelentkezünk.
KÖTÖTT PÉLDANYOK. Minden műből 100-200 példány kötve, a szerző
aláírásával, magasabb áron jelenik meg. A kötött példányok megrendelői e szándékukat a belépési nyilatkozat utolsó sorában tüntethetik fel.
BELÉPÉS. A Könyvbarátok Körébe a mellékelt nyilatkozat aláírásával lehet
belépni. A kiadói tervvel egyetértőktől a mellékelt belépési nyilatkozat kitöltését,
aláírását és postázását kérjük. Az aláírók kötelezik magukat minden egyes kiadott
könyv átvételét, fűzött példányban. A kötelezettség legfeljebb évi 4 könyv egyegy példányban való megvételére terjed ki.
KEDVEZMÉNY. A Könyvbarátok Körének tagjai minden kiadott könyvet
fűzve vagy 30-33 %-os kedvezménnyel kapnak meg (a „filléres számok” elkerülése végett az összeget kikerekítve adjuk meg svájci Frankban). Ezt a kedvezményt
a Könyvbarátok Körének tagjai több példány megrendelése esetén is megkapják.
Több példány megrendelését esetenként külön kell feltüntetni.
POSTÁZÁS ÉS BEFIZETÉS. A Könyvbarátok Körének tagjai címére
minden kiadott műból egy-egy példányt előzetes értesítés nélkül postázunk, a
kiadói terv közlése után.
A könyvek átvétele után ellenértéküket kérjük bankszámlánk egyikére átutalni.
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A Creditanstalt Bankverein, A-1011 Wien, Postfach 72, Konto Nr. 2904191/03.
CH Gesellschaft zur Förderung EAfU Basel, Postscheckkonto Nr. 4024199.
D Evangelische Akaciemie für Ungarn in Europa, Dresdner Bank, München,
Kor 5-945-562.
FÜZETSOROZAT. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1973ban füzetsorozat kiadásába kezdett és azt folytatja.
A Könyvbarátok Köre tagjainak a belépéssel vállalt kötelezettsége nem vonatkozik a füzetsorozat kiadványaira.
A Könyvbarátok Köre tagjainak kérésére – az évi 4 könyv átvételén kívül – a
füzetsorozat kiadványaira is biztosítjuk a 30-33 %-os kedvezményt. Külön kérésre a kiadványok egy-egy példányát 14 napi megtekintésre is postázzuk. – A belépési nyilatkozat aláírását megelőzően kérjük, jelölje meg a füzetsorozat kiadványaival kapcsolatos válaszát.
A BELÉPÉS NYUGTAZASA. A belépési nyilatkozat kézhezvétele után
automatikusan megküldjük első kész kiadványunkat, Cs. Szabó László: Két tükör közt és az előzetes nyomtatott kiadói tervet.
LEVELEZÉSI CIM:
Szépfalusi István, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15, Telefon: 0043 1 222 I
57 7 712.
Megjelent: Cs. Szabó László (London}, Két tükör közt. Beszélgetések Illyés
Gyulával, Kabdebó Tamással, Peéry Rezsővel, Pilinszky Jánossal, Siklós Istvánnal és Weöres Sándorral. A védőborító Gyémánt László (Bécs) munkája.
Sajtó alatt: Hanák Tibor (Bécs), Az elmaradt reneszánsz. A marxista filozófia
Magyarországon. - Peéry Rezső (Stuttgart}, Malomkövek között. Feljegyzések
kortársakról. - Szabó Zoltán (London). Falra hányt borsó. - Szelényi Iván
(Bedford Park), Az értelmiségiekről. - Szépfalusi István (Bécs}, 709 család.
Ausztriai magyarok felfedezése. - Tóth János (Genf), Az emberi méltóság forradalma. Gondolatok a szabadságjogok társadalmi funkciójáról. - Vándor Györgyi
(Bécs), Pál levele az európabeliekhez.
További tervek: Nyugati magyar vers antológia. Miért éppen Jézus? Fuschl,
Salzkammeigut, Ausztria, 1976. A 2. Magyar Ökumenikus Találkozó előadásai.
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(A füzetsorozatban.) Ember és város. Az urbanizáció mai kérdései. A védőborító
Pátkai Ervin munkája. Wald Michelbach, 1977.
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1977.4
TALÁLKOZÓ FÓTON
A New Yorkban élő Püski Sándor kezdeményezésére ez év augusztus 14-től
16-ig érdekes találkozóra került sor Fóton. Észak-Amerikában és NyugatEurópában élő értelmiségieket – magyar írókat, lapszerkesztőket, történészeket
és szociológusokat – láttak vendégül a fótiak, de a helyi Fáy-Vörösmarty Társaság védnöksége alatt megrendezett találkozóra eljött számos magyar író is. A
találkozó első vagy második napján Lőrincze Lajos nyelvészprofesszoron kívül
megjelent Illyés Gyula és felesége, Czine Mihály, Csoóri Sándor, Fodor András,
Kiss Ferenc és Tornai József, valamint Kósa Ferenc filmrendező, jelen voltak
jugoszláviai és csehszlovákiai írók és irodalombarátok is.
A találkozó programján a fóti Gyermekváros és a helyi Béke termelőszövetkezet meglátogatásán kívül, igen sok kötetlen, a jobb megismerést elősegítő alkalom szerepelt. A résztvevők számára sokáig emlékezetes marad a dr. Csáder
Dezsőék kertjében megrendezett együttlét („beszélgetés, szép szó, muzsika”),
ahol nemcsak Czine Mihály ékesszólását élvezhettük, hanem két művész,
Pribojszky Mátyás és Bige József citera-, illetve töröksípjátékát és Selley Zoltán,
valamint Horváth Ferenc versmondását is. Este a társaság tagjai látogatást tettek
Németh Kálmán szobrászművésznél, megcsodálták fafaragásait, alkotói szenvedélyét szóban is, fában is sűrítő vallomásait, majd nótázással egybekötött szalonnasütéssel búcsúztak a naptól. A találkozó második napján a résztvevők megtekintették a műemlékszámba menő katolikus templomot, Ybl Miklós alkotását,
meglátogatták az iskolát és a nemrégiben rendbe hozott Fáy-présházat is. Mellette áll Vörösmarty kunyhója, ahol emléktábla jelzi: itt jöttek össze egykor borozni a reformkor írói és barátai – ezt a hagyományt folytatják a vendégszerető
fótiak, akik az egybegyűlteket meginvitálták a mogyoródi borpincébe is.
Egy ilyen rövid beszámolóban nehéz érzékeltetni azt a bensőséges hangulatot,
amely ezt a találkozót jellemezte, s a hazaiak és az országhatáron túl élők közötti
baráti eszmecseréről is csak annyit mondhatunk – megértettük egymást. Otthon
éreztük magunkat Fóton, s ezt nemcsak dr. Csáder Dezső ügyvédnek és feleségének, hanem a többi fóti és mogyoródi irodalombarát gazdálkodónak, termelőszövetkezeti tagnak is köszönhetjük, hadd írjam le az ő nevüket is: Elek
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Jánoséknak, Kővári Ferencék-nek, Kurucz Jánosék-nak és Szőri János-nak.
Fóton nemcsak abból kaptunk ízelítőt, milyen ma a magyar falu, hanem abból is,
mennyi közünk van egymáshoz, hiszen a magyar nyelv és kultúra, a magyar értékek szeretete összeköthet egymástól látszólag távol álló embereket is, hazaiakat
és külföldön élőket egyaránt.

Gömöri György
LEVELEK
NEMCSAK A NYELVÉBEN ÉL A NEMZETI
Érdeklődéssel olvastam Borbándi Gyula amerikai útijegyzeteit (Új Látóhatár
1977/1-2. sz.). Megértem az ottani magyarság elangolosodása feletti megdöbbenését. Legközvetlenebb tapasztalatból tudom, hogy ez a folyamat lassítható, de
fel nem tartóztatható. Minden dicséretet megérdemel, ami ott a magyar nyelvért
történik a családon belül, az egyházakban, egyesületekben, iskolákban. Ettől
függetlenül, más irányú magyarságmentő akciót javasolnék.
„Nyelvében él a nemzet!” ... „Se non e vero, e ben trovato.” Kölcsey jelmondata jól hangzik, de nem igaz. A közismerten nacionalista ír, a skót ősi nyelvét
feledve, de nemzeti hagyományaihoz makacsul ragaszkodva, angolul éli tovább
nemzeti életét. A korunkban felszabadult gyarmati népek többnyire angol, francia, spanyol, portugál nyelven indultak el nemzetté alakulásuk útján.
A zsidó, közel két évezreden át, holt nyelvként őrizte ősi nyelvét és az napjainkban kelt új életre az újjászületett zsidó nemzetben. A szétszóródás századai
során, az askhenázi zsidóság szellemisége hordozójául a jiddisch nyelvet teremtette. Ez a nyelv túlélte a héber újjászületést Amerikában, Oroszországban, de
még Izraelben is; az egyetemes zsidó kultúrát gazdagítva. A magyar királyság
első századaiban a latin nyelvben élt a magyar nemzet.
Ha nemcsak a nyelvében él a nemzet, akkor még miben? A válasz nem egyszerű. A szülőföldön, egy földrajzi tájhoz kapcsolódva? Örményország, történelme során több ízben is eltűnt, hogy idő múltán távoli új országban szülessék újjá.
A vallás is lehet nemzetfenntartó erő, de lám, a honfoglaló magyarság akkor vált
nemzetté, mikor ősei vallását elvesztette (és a latin lett az új vallás és a kormányzás nyelve). A török bolgárságtól a szláv bulgár a nevét örökölte és az országát,
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egyebet alig. A cigánynak nincs hazája, történelme, vallása, nyelve is csak éppen
hogy. Miben rejlik hát bámulatos fennmaradási ösztöne?
A nem magyar anyanyelvű nagy magyarok légiójából említsük csak meg Hunyadi Jánost, Zrínyi Miklóst, Fráter Györgyöt, Petőfi Sándort, Széchenyi Istvánt, Eötvös Józsefet, Liszt Ferencet.
Szalmaláng magyarok, amilyen könnyen lelkesedünk, olyan könnyen mondunk le. Mikor 1928-ban először vándoroltam ki Ausztráliába, alig győztem
otthoni 'hazaffyak' korholását hallgatni, hogy „a kivándorló elveszett a nemzet
számára”. Azóta éppen harmadszázadot töltöttem külországban, de magyarságomból fikarcnyit sem vesztettem. Éppen ellenkezőleg. A több mint félmilliónyi
amerikai magyarság ajkáról hovatovább elhal a magyar, mint eleven nyelv, elveszti édességét. De ne siessünk azért őket 'leírni!
A másod-, harmadgeneráció elidegenedésének jórészt éppen a leghűségesebb,
leggerincesebb amerikások az okai. A magyarul még úgyahogy tudó másodgenerációst is fárasztja a magyar beszéd és hamarosan átvált angolra. Ezért szemrehányásban, korholásban részesül. Nem csoda, ha felnővén, elmaradozik a magyar
templomból, magyar egyesületből.
Kívánatos volna, ha az egyházakban, egyesületekben a már szívesebben angolul beszélő generáció nemcsak megtűrt, hanem szeretettel fogadott tagként, önálló angol nyelvű tagozatokban élhetné társas életét. Ha angol nyelvű magyar sajtótermékekkel rendelkeznék, bálokat, piknikeket, bingót, hazai társasutazásokat
rendezhetne, angolul beszélő magyar filmekkel, rádióval, televízióval szórakozhatna. A magyar szellem ébrentartásában igen fontos szerepe volna a magyar
irodalom angolra fordított remekeinek, nagy példányszámú olcsó 'paperback'
kiadásban.
Általános tünet Amerikában, hogy a bevándorlók harmadik generációjában
ébredezik az érdeklődés az óhaza, a múlt homályában derengő nemzeti hagyományok iránt. Ezt a jelenséget is fel lehetne használni egy autochton, a maga
sajátos életét élő angol nyelvű magyar törzs felcseperítésére. A szétszóródás a
korszerű közlekedési és hírközlő eszközök birtokában már nem akadályozná meg
a törzsi öntudat, az ösztönös vonzódás, kohézió kialakítását. Az első generációs
bevándorló magával hurcolta, mint valami átkot, az óhazai torzsalkodást, gyűlöl-
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ködést. A másod-, harmadgeneráció mentes ettől az eredendő bűntől. Egységbe
tömörítésük ennyivel is könnyebb lenne.
Az amerikai magyarság lélekszáma akkora, mint a székelyeké. Jórészük valószínűleg nyomtalanul felszívódik majd, feloldódik az 'olvasztó tégely'-ben. De,
ha csak egy százezernyi öntudatos, önmagát ösztönösen életben tartó törzset
sikerülne életre hívni – mily nagy dolog volna ez! Ha támadna közöttük egy Ady,
egy Krúdy, egy Karinthy, akinek életműve nem lenne a lefordíthatatlanság börtönébe zárva. A 'hunky' kultúra lenne az Ér, melyen a magyar szellemiség befuthatna az emberiség nagy Óceánjába!

Bécs melletti Báden

Palinay Ferenc

AMERIKAI-MAGYAR LÁTÓHATÁR?
Borbándi Gyula írásából az a benyomásom, hogy az „Új Látóhatár” nagyobb
'határt' érdemelne ki Amerikában. A mai fejlett technikai világban megoldható
lenne, kiadni egy „Amerikai-Magyar Látóhatár”-t, melynek anyagát nagy részben az Önök folyóirata alkotná.
Arra gondolok, hogy ha a párizsi „Herald Tribune” mindennap a Washingtonban és New Yorkban megjelenő cikkeket technikai tökéllyel ugyanaznap közölni tudja, akkor egy folyóirat cikkeit, azaz a matricáit is át kellene tudni küldeni az USA-ba nyomtatás céljából.
Talán Sztáray lenne az amerikai lap szerkesztője és a müncheni anyagot amerikai magyar cikkekkel kiegészítve adná ki. Persze a kezdethez anyagi segítség
kellene. Ha Szatrnáry Lajos oly bőkezű könyvmecénás, talán segíthetne az elindulásnál?
Ami a közlendő anyagot illeti, azt hiszem, hogy az amerikai kiadásnak valamivel 'könnyebb'-nek kellene lennie. Ti. az USA-ban a dollár után nyargaló
népek nemigen érnek rá gondolkozni, meditálni, belemélyedni filozofikus és
hasonló írásokba, úgy hogy pl. egy olyan cikk, mint Fábián Ernő „Az élet értelme” nem érdemelne ki olyan méltánylást, mint Európában. A különbség az amerikai és európai magyarok felfogása között igen nagy, amit Borbándi bizton szintén tapasztalt. Én egy évet éltem és dolgoztam USA-ban, az igaz, hogy vagy 50

246

éve, de azt hiszem, a mentalitás nem sokat változott azóta, legalábbis az irodalmi
érdeklődés terén.

Lisszabon

Bánáti Endre

A POGÁNY MÚLT
Borbándi Gyula, „Magyar Amerikában” c. útijegyzetében említi a chicagói
Itt-Ott Kör tevékenységét. Mint valószínűleg sok más olvasótársam, én is most
hallottam először erről a közösségről, melynek tagsága „az amerikai társadalomba
integrálva ugyan, de ápolja magyar műveltségét és hagyományait". (Az idézetek
B. Gy. cikkéből valók.) Borbándi elismerőleg szól a kör igyekezetéről, mely az
(amerikai) „hungarológia” ápolását tűzte ki céljául. „Zavart viszont – írja
Borbándi –, hogy ebben a társaságban is, amelyben annyi a jóeszű, tehetséges,
józan fiatalember, felütötte fejét az úgynevezett 'magyar vallás'. Úgy érzem, nem
egészséges hajtása ez a magyar törekvéseknek. A magyar szellem és magatartás
nem csaphat át a vallás területére és nem igényelhet magának amolyan világnézeti, vagy teológiai jelleget” – következteti Borbándi.
Nem ismerem a kör kiadványait, de úgy gondolom, hogy az „átcsapás” még
nem jelenti szükségszerűen az „igénylést” is. Az érdeklődés és az ezt feltehetőleg
követő kutatás azonban rendkívüli figyelmet érdemel, mert egy nép múltjáról, s
ebben az esetben egy magyar mitológia vagy mitológiák lehetőségének kérdéséről
van szó. Hogy a kör tagjait, többek közt, ez is foglalkoztatja, bizonyság arra,
hogy a kívánság és kíváncsiság lelki realitás s ezért semmiképp sem hanyagolható
el.
Szent István királyunk a legradikálisabban gondoskodott arról, hogy a „pogány” magyarok mítoszairól szóló szájhagyományokból csupán foszlányok maradjanak fenn; ezeknek feldolgozását megtalálhatjuk szépirodalmunkban. A fantáziát – mely szintén pszichikai valóság – azonban szűkösen táplálta, és fűti a
tudományos kutatás. Míg művelt magyarok könyvtárában számos olyan művet
találhatunk, mely hindu, ógörög, egyiptomi stb. mitológiákról szól (csupa „átcsapás") – bizony nagyítóval kereshetjük a pogány magyarsággal foglalkozó, tudományos igényű dolgozatokat. Úgy hiszem azonban, hogy mind külföldön, mind
anyaországunkban, szép számmal vannak történészek, archeológusok, etnológu247

sok, akiknek sok fontos és érdekes közölni valójuk lehet. Jó lenne ebből többet
nyomtatásban látni.
Úgy érzem, hogy meg kell szabadulnunk a „zavarólag ható” mellékzöngékből
eredő viszolygásunktól. B. Gy. fiatalokról ír, kiknek ilyen gátlásaik feltehetőleg
nincsenek.
Talán épp most van az a pillanat, amikor a tudós kutató, akár itt, akár ott,
munkájával hozzájárulhat a közösség tudat alatti legmélyebb rétegeinek feltárásához. Ellentétben a latin fajtákkal, a magyarságra és az európai északi törzsekre
a kereszténységet rendkívüli hirtelenséggel erőszakolták rá. A lélektan felfedezéseiből tudjuk, hogy az ősélmények tudatosítása gazdagító, kikerekítő hatással van
nemcsak az egyén, hanem egy nemzet öneszmélésére, világnézetére, míg negatív,
baljós jelleggel való feltörésük katasztrófára vezethet, amire 0 gondolom – példa
a második világháború s ami azt megelőzte.
A civilizáció színpadán a kulisszák a barbárt rejtik, s a kereszténység mögött
(s benne: innét teljessége) ott a pogány múlt és ez így is van rendben, ha tudjuk,
számolunk vele, elfogadjuk: mert ez is mi vagyunk.

Sydney

Szőgyény-Somssich Béla

AMERIKA – MÁGNESES ERŐ
Amíg a kivándorlók tömegei a bánya-ipar-földtúrás hármasságához ragadva
„vótak Amerikába”, addig megmaradtak magyarnak. Amikor – főleg gyermekeik
és unokáik – felhágtak a tanultság lépcsőjén és hozzá még meg is tollasodtak, a
magyar negyedek elsorvadtak, a templomok pangani kezdtek és csak cigányzenés
piknikek, meg hasonló nagypapanagymama szívét üdítő összejövetelekre dugták
be az orrukat. Somogyváryból Somergary, Szenczyből Sencey, Törökből Rock
stb. lett és elfeledtek magyarul még makogni is.
A mások baja nekünk nem fáj, a mi bajunk annál jobban. Mert hiszen ez nem
csupán magyar nyavalya, másoknál is megvan. A mozzanat rugója az említett
jelenségben leledzik, azaz a társadalmi és gazdasági létra felsőbb fokaira való
jutásban. Ha Magyarország úgy lenne bekebelezve, mint pl. Ukrajna, talán jobban összetartotta volna a már elamerikaiasodott magyarokat is az ellopott haza
eszménye. A jelenkori Magyarország és az oda utazó és onnan ideérkező látoga248

tók elméjét azonban nem a képletes önállóság zavarja, hanem az amerikai életlehetőségek visszahúzó és csábítgató mágnese.

Detroit

Dr. Návori Kornél

Decemberben megjelenik:
Peéry Rezső: Malomkövek között
című műve, amely feljegyzéseket tartalmaz kortársakról.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása. Előjegyezhető a következő címen: A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15.
HIBAIGAZÍTÁS
Csíky Ágnes Mária „Fejlődési segély” című versében (Új Látóhatár 1977/3.
sz.) szerecsenköldök helyett szerencseköldök olvasandó.
HÍREK
November 11-én, a hajnali órákban Stuttgartban 67 éves korában elhunyt
Peéry Rezsó író, publicista és kritikus, az Új Látóhatár rendszeres munkatársa. A
nagy műveltségű, széles látókörű, eredeti gondolatokban gazdag író mint ember
is a legszeretetreméltóbb egyéniségekhez tartozott. Évekig betegeskedett. Utolsó
nagyobb munkájában, a „Requiem egy országrészért” című könyvében a hajdani
Szlovenszkóra emlékezett vissza. Peéry Rezső életművének méltatására következő számunkban visszatérünk. Az Új Látóhatár koszorúját Molnár József helyezte
el halott barátunk sírján.
Meghalt:
Déry Tibor regényíró (Budapesten augusztus 18-án, 83-ik életévében), a jelenkori magyar elbeszélő próza kimagasló alakja, több jelentős regény szerzője és
külföldön a legismertebb magyar írók egyike. Az Új Látóhatár öt évvel ezelőtt
közölte azt az interjút, amelyet folyóiratunknak adott.
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Kós Károly regény- és drámaíró, építőművész, illusztrátor (Kolozsvárott augusztus 24-én, 94-ik életévében). Kós Károly a romániai magyar szellemi élet
vezetői közé tartozott és sokoldalú munkásságával jelentős mértékben járult hozzá Erdély művelődési kincseinek gyarapításához. Augusztus 29-én temették el
Kolozsvárott. Temetésén – a házsongárdi temetőben – mintegy háromezren
vettek részt Erdély minden részéből.
Kormos István költő és műfordító (Budapesten október 6-án, röviddel 54-ik
születésnapja előtt).
Rezes György író és újságíró, az Izraeli Kurír szerkesztője (Haifán, április végén, 65 éves korában). 1950 óta élt Izraelben.
Vasváry Ödön nyug. ref. lelkész, az amerikai magyarok történetének kutatója
(Washingtonban július 12-én, 89-ik életévében). Vasváry Ödön 1914-ben vándorolt ki Amerikába.
*
Illyés Gyula november 2-án töltötte be hetvenötödik életévét. Az Új Látóhatár szerkesztősége további jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánva, táviratban köszöntötte a születésnapját ünneplő költőt.
*
Augusztus 22 és 27 között rendezték a Nürnberg közelében lévő Burg
Feuersteinben a XII. Magyar Főiskolai Hetet. A tanulmányi hét központi témája
a következő volt: „Nyelv és nemzet – identitásunk". Az előadók a magyarságtudomány körébe tartozó témákat tárgyaltak. Fodor István nyelvész (Köln) a
szumér eredet kérdését elemezte, Bogyay Tamás történész (München) a magyar
őstörténettel kapcsolatos problémákat világította meg, Molnár József a külföldi
magyar irodalmi sajtóról és a nyugati magyar irodalom hazai kezeléséről beszélt,
Várdy Huszár Ágnes irodalomtörténész (Pittsburgh) „A magyar nyelv fennmaradása a családban” címen adott elő, Nagy Károly szociológus (New Brunswick)
témája a kétnyelvűség volt, Zobel Olga történész (München) Jászi Oszkár nemzetfogalmát ismertette, Lőrincze Lajos nyelvész (Budapest) két előadásban időszerű nyelvművelési és nyelvvédelmi kérdésekkel foglalkozott, László Gyula tör250

ténész (Budapest) a kettős honfoglalásról szóló kutatási eredményeit adta elő,
Várdy Béla történész (Pittsburgh) az amerikai egyetemeken folyó magyarságtudományi munkáról tájékoztatott, Borbándi Gyula a mai magyarországi szociográfiai irodalmat vetette egybe a hajdani falukutatással. Az irodalmi esten Saáry
Éva (Lugano) verseiből olvasott fel.
*
A Hollan.diai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjain – Exloo, szeptember 15-18. – „Kultúra és társadalom Keleten és Nyugaton” gyűjtőcímen Bohus Béla szociológus, Czigány Lóránt irodalomtörténész, Határ Győző író, Kemény István szociológus, Kiss Gábor szociológus, Jean-Luc Moreau francia irodalomtörténész és műfordító, Németh Sándor szociológus és Péter László történész tartott előadást. Az irodalmi esten Határ Győző, Kabdebó Tamás, Karátson
Endre, Kibédi Varga Áron és Thinsz Géza szerepelt.
*
A zürichi Központi Könyvtár kiállítást rendezett Reiner Imrének, a neves
grafikusnak, festőnek és fametszőnek. A ma a Lugano melletti Ruviglianában élő
művész Tótfalusi Kis Miklós óta a legjelentősebb magyar betűtervező. Reiner
Imre 77 éves, negyvenhat év óta él a svájci Tessinben és több nyugati országban
talán még jobban ismerik nevét, mint hazájában. A zürichi Központi Könyvtár
gazdag életművéből a betűművészeti és könyvtervezői munkáit állította ki. A
kiállítás szeptember 28-tól november 5-ig tartott.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1978. évi akadémiai napjait a
vorarlbergi Damülsben (Bregenz közelében), 1978. április 29-május 7. között
rendezi meg.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre október 29 és november 1
között rendezte Luganóban első tanulmányi napjait. A Kör az értekezletet Kerényi Károly vallástörténész és mitológiakutató életműve felmérésének szentelte.
Az előadók között szerepelt az Új Látóhatár több munkatársa: Dénes Tibor, Fáj
Attila, Hanák Tibor és Cs. Szabó László.
*
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A Thomas-Sessler-Verlag (München-Wien) nevű színházügynökség megbízásából elkészült Sütő András: Csillagok a máglyán című drámájának német
fordítása. A fordítás Szépfalusiné Wanner Márta munkája.
*
Az Otto-Müller-Verlag (Salzburg) gondozásában megjelent a tavaly Kolozsvárott elhunyt Szilágyi Domokos erdélyi költő Sajtóértekezlet (Versek 19561971) című kötetének német fordítása. Az „Enzyklopadie des Fiebers” című
kötet Czjzekné Toldalagi Éva és Roman Czjzek munkája.
*
Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat meghívására Cs. Szabó László október l-én New Yorkban előadást tartott. „Győzelem az életfa alatt,
Intés az Őrzőkhöz” címen Ady Endre lírájáról beszélt, a költő születésének századik évfordulója alkalmából. Az előadást a Magyar Házban nagyszámú közönség hallgatta végig.
*
Az „Itt-Ott” folyóirat és a Magyar Baráti Közösség az Ohio-állambeli Lake
Hope-on tartotta augusztus 27. és szeptember 3. között évi Magyar Hetét. Az
előadásokban szó volt a magyar bevándorlásról, az amerikai magyar történelmi
emlékek gyűjtéséről, egy louisianai magyar településről, a cserkészmozgalom
szerepéről, az erdélyi magyarok helyzetéről, a dunavölgyi népek együttműködéséről, a külföldi és hazai magyarok kapcsolatáról.
*
A párizsi „Nouveau Commerce” című folyóirat idei őszi számában munkatársunk Sipos Gyula (Albert Pál) fordításában és bevezető tanulmányával közli
Szentkuthy Miklós korszakos regényének, a Prae-nek hajdan külön füzetként
megjelent Tartalommutatóját.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben október 4-én Czigány Lóránt tartott előadást „Neved ki diccsel ejtené...” (Udvari költészet Ferenc József és Rákosi korában) címen. Közreműködött Sárközi Mátyás és Siklós István.
*
A zürichi Kirchgasse-i Körben július l-én Gömöri György olvasott fel verseiből, szeptember 30-án a budapesti Kardoss Béla adott elő Rákócziról. November
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18-án Kaplony Péter – a Kör vezetője – Tamás apostol apokrív evangéliumáról
beszél, december 2-án pedig Haldimann Éva emlékezik a nemrégen elhunyt
Déry Tiborra.
*
Immár harmadik száma jelent meg a mai formájában az év elején indult „Külföldi magyar nyelvű kiadványok” című budapesti közlönynek, amely a külföldön
magyar nyelven megjelent könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiáját
tartalmazza. Közreadja az Országos Széchenyi Könyvtár. Negyedévenként jelenik meg és tematikailag rendszerezi az Új Látóhatár anyagát is.
*
A New Bruswick-i Bessenyei György Kör (Magyar Öregdiák Szövetség) és a
Rutgers Egyetem ez év végén és jövő év elején szabadegyetemi előadássorozatot
rendez. Király Béla „1956 októbernovember: az első háború szocialista országok
között” címen három és Kovács Imre „A Márciusi Front” címen ugyancsak három előadást tart.
*
Az „Életünk” című szombathelyi irodalmi folyóirat idei tavaszi és nyári számaiban közölte Vitéz György, Kemenes-Géfin László és Bakucz József verseit.
A budapesti „Nagyvilág”-ban Gömöri György és Thinsz Géza szerepelt néhány
verssel. A „Valóság” folyóirat kinyomtatta Várdy Béla hosszabb lélegzetű tanulmányát az amerikai egyetemeken folyó magyarságtudományi munkáról. A budapesti „Új Ember” október 30. számában elismeréssel ír Major-Zala Lajos „Falak
mögül, falak mögé” című kötetéről.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában a vezércikket Határ Győző írta „Az
elit marad” címen, Cs. Szabó László az angol irodalom egy új földrajzi kalauzát
ismertette, Megyery Sári a Csinszka körüli magyarországi vitáról számolt be,
Lehoczky Gergely érdekes dokumentációt adott a francia úgynevezett „új filozófusok”-ról. Közli a lap Csiky Ágnes Mária, Fáy Ferenc, Szélpál Árpád és Vitéz
György néhány új versét is.
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ÚJ KÖNYVEK:
– De toren van het zwijgen (A hallgatás tornya), magyar költői antológia holland nyelven. A kötet – az amszterdami Meulenhoff-kiadó gondozásában és a
Poetry International nevű sorozatban – Bakucz József, Csoóri Sándor, Oravecz
Imre, Pilinszky János, Tolnai Ottó, Vitéz György és Weöres Sándor verseiből ad
válogatást. A fordítás és szerkesztés munkáját Dedinszky Erika végezte, az előszót Kibédi Varga Áron írta.
– Weöres Sándor: Hvisking i morket (Suttogás a sötétben), W. S. verseinek
norvég válogatása. Szerkesztette és az előszót írta Sulyok Vince, Acheloug-kiadó,
Oslo 1977, 96 l.
– Halász Péter: Kölcsönkapott élet (regény), Griff, München 1977, 255 l.
– Márai Sándor: Napló (1958-1967), 2. kiadás, Griff, München 1977, 229 l.
– Szélpál Arpád: Versek, Párizs 1977, 96 l.
– Ruttkay Arpád (Só Bernát): Csak akkor fáj, ha nevetek (cikkek), Dezsérykiadó, Adelaide 1977, 149 l.
– Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök; szerkesztette és a bevezetést írta Gombos Gyula, Occidental Press, Washington DC 1975, 168 l.
– Erdélyből jelentik (három írás Erdélyről); az előszót Kóréh Ferenc írta, Erdélyi Magyar Szövetség kiadása, New York 1977, 120 l.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSA
Adriányi Gábor (*1935) a bonni egyetem katolikus teológiai fakultásán a kelet-európai egyháztörténet docense. Ő szerkeszti a Dissertaciones Hungaricae ex
historia Ecclesiae nevű – és az Auróra Könyvek között megjelenő – egyháztörténeti sorozatot. Ebben látott napvilágot 1975-ben „Az egyháztörténet kézikönyve” című műve. Német nyelvű magyar egyháztörténeti munkája „Fünfzig Jahre
ungarischer Kirchengeschichte 1895-1945” címen, 1974-ben jelentmeg.
Fodor István (*1920) nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, majd doktora
Budapesten, 1956-1969-ig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetének munkatársa, 1969-től a kölni egyetem afrikanisztikai intézetében
dolgozik mint tudományos munkatárs. 1958-ban Budapesten jelent meg „Mire
jó a nyelvtudomány” című könyve, 1976-ban pedig Hamburgban angolul a „Film
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dubbing” című tanulmánya a filmszinkronizálás nyelvtudományi, lélektani és
esztétikai problémáiról.
Mózsi Ferenc (*1947) 1970-ben hagyta el Magyarországot. A löveni egyetemen szláv filológiát tanult, 1974 óta Amerikában él. Eddig két verseskötete jelent meg.
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1977.6
LEVELEK
ORDASS LAJOS – A FORDÍTÓ
Zsigmond Endre, egykori fasori tanulótársam, az Új Látóhatár 1977 decemberi számában „Izlandi-Passió” címen recenzálta az izlandi Hallgimur Petursson
püspök-költő nemrég magyar nyelven megjelent könyvét. A fordítóról, a Budapesten élő D. Ordass Lajos evangélikus püspökről megjegyzi: „ebben a kötetben
lép elénk először mint fordító”. Ezt a mondatát szeretném kiegészíteni annak
tudatában, hogy Zsigmond Endrével szemben engem is terhel a felelősség.
A bácskai Torzsán, német népiskolai tanítók mezítlábas fiaként felnevelkedett Wolf Lajos – akkor még így hívták –, kora gyermekéveitől kezdve öntudatlanul fordított németről magyarra és viszont. Ismerkedett a szomszédos szerb
falvak nyelvével is. Iskolai tanulmányai során tanul meg angolul, majd a teológia
révén kerül kapcsolatba a svéd nyelvvel. Ezután már csak börtönbüntetés és kétszeres kényszernyugdíjaztatás kellett ahhoz, hogy megnyíljon az út a dán, a
norvég és végül az izlandi nyelv irányában.
Svéd nyelvű fordításai közül Bo Giertz „Si:engmunden” című regénye „Házát
kősziklára építette” címen jelent meg (Budapest, 1943, 316 oldal Wolf Lajos
néven). Azonos szerző „Tron allena” című munkája Hitből élünk” címen látott
napvilágot (Budapest, 1947, 196 oldal. Ordass Lajos néven, miután 1944-ben, a
német megszállás napján, a német származású Wolf Lajos nevét önkényesen
Ordass-ra magyarosítja).
Norvég nyelvű fordításai közül Einer Lyngar „Barnas andaktsvok er trykt
hoz” című könyve „A gyermekek áhítatkönyve” címen jelent meg (Fredericia,
Dánia 1975, 272 oldal).
Dán nyelvből a németekkel szembeni ellenálló mártír evangélikus lelkész, Kaj
Munk három drámáját fordította le („Ordet – Az ige", „En Idealist – Idealista",
„Han sidder ved smeltediglen – Kohóban"). Ugyancsak dánból fordította le
Sören Kierkegaard „Önvizsgálat” című írását. A megnevezett dánból való fordításai még nem jelentek meg. Kaj Munk „De Herrer Dommere” című egyfelvonásos hangjátékát magyar fordításban – a szerző özvegye szíves engedélyével –
„A bíró urak” címen az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
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„Amíg időnk van” (Oslo-Bécs 1965, 311-322 oldal) című kötete közölte. Csak
kifejezetten szépirodalmi munkáit említettük, abból is a nagyobbakat.
S ki tudja ezenkívül még mit rejteget a budapesti íróasztalfiók? Kicsinyes közép-kelet-európai vagy nyugat-európai egyházpolitikai taktikázgatások miatt
veszőbe mennek egyetemes magyar kultúrértékek! Főleg Kaj Munk három drámájának budapesti megjelentetése aligha hiszem, hogy bárki kulturális ambícióit
sértené. Vagy a második rehabilitálásra csak a halál után kerülhet sor? Ha az
elhallgattatás megtörése egyáltalán jóvátételt jelent!?
„Ahogy fogynak vén napjaink, / ős jogaink úgy szaporodnak: / kicsikarni már
most, amit / megadnának majd a halottnak:” (Illyés Gyula, Jogaink, Budapest
1977).

Bécs

Szépfalusi István

GYAKORLATI FILOZÓFIA
„Az egyetlen politikailag és tudományosan igazolt magatartás az, hogy elgondolkozzunk a kommunizmusból kivezető utak nehézségein és buktatói ...” – írja
Kende Péter „A kommunizmus utáni társadalom” című tanulmányában {Új Látóhatár 1977/4-5. sz.) Ez valóban így van. Úgy érzem azonban, hogy nemcsak
ezen, de minden múltbeli és jelenlegi társadalmi rendszeren és ideológián el kellene gondolkoznunk. Vajon, mennyiben felelnek meg az emberi természetnek és
elégítik ki az emberek vágyait? „Csak az igazság forradalmasít” – idézi a szerző
Gramsci bölcs mondását. De van-e egyáltalán objektív „igazság"? Legtöbbször
ugyanis az erősebb igazsága ez az „igazság". Erre mindnyájan számos példát tudnánk említeni. A baj ott van, hogy a gondolkodók és tudósok kitervezik szép és
emberséges elméleteiket, de megfeledkeznek az emberekről, akikkel ez elméleteket valósággá kívánják tenni. Elfeledkeznek például arról, hogy az emberek a
„minden a népé” elvet úgy értelmezik, hogy „minden ami a népé, az senkié",
tehát egyben préda és kínálkozó zsákmány. Aztán minél bürokratikusabb a közügyeinek intézése, annál több vész el a közös javakból, s jut el útközben komákhoz vagy a feketepiacra. Az egyéni érdekeltség nélkül nincsen sem rendes munka, sem megfelelő termelés. (Az angol szénipar az államosítás után tönkrement,
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ugyanakkor a szovjet háztáji kertészet a zöldségpiacnak mintegy ötven százalékát
elégíti ki.)
Úgy tetszik, hogy akik a társadalmak jövőjéről gondolkodnak – pl. Lukács,
Block, Horkheimer, Sartre, sőt Lenin is –, idealizált emberképpel dolgoznak.
Megfeledkeznek arról, hogy az emberek nem nemes lelkűek, hanem irigyek,
önzőek, gyűlölködők. Sokszor ok nélkül is gyűlölködnek. Márai írja „Föld, föld”
című emlékezéseiben „... Az emberek már nem kerestek ürügyet, hogy gyűlöljenek, hanem önállóan, az értelemtől függetlenül gyűlöltek.”
Joggal vetődik fel a kérdés, alkalmasak-e a meglévő társadalmi elméletek és
rendszerek az alapvető bajok megoldására vagy nem kellene-e amolyan gyakorlati
filozófiához folyamodnunk, amely az embereket olyanoknak veszi, amilyenek. „A
gyakorlatban – (talán nem szerénytelenség, ha egy erről szóló korábbi munkámat
idézem) – az ismert gazdasági, politikai, illetve társadalmi elméletek egyike sem
valósítható meg, sem a demokrácia, sem a szocializmus, kommunizmus, csak az
egoizmus, mert az emberek nem angyalok, a népről, az elnyomottakról beszélnek, de ugyanakkor saját zsebükre gondolnak ... Ismeretes, hogy a legemberségesebb törvényekkel rendelkező országokban van gyakran a legkevesebb joguk az
állampolgároknak.” Akkor tudunk majd tökéletes társadalmat teremteni, ha az
emberek majd arra fognak törekedni, hogy jól végezzék munkájukat, és nem
állandóan arra, hogy igazuk legyen. Ha végre újra rájönnek, hogy a legnagyobb
gazdagság az egészség, a jóindulat, a szeretet, a segítőkészség és minden embertársunk kis világának megbecsülése. E gyakorlati filozófiát egyben a jóindulat és
a mások megbecsülése filozófiájának is nevezhetnők.

Stuttgart

Szirmai Endre

HÍREK
Budapesten 1978. január 30-án, ötvenharmadik évében meghalt Nagy László
költő. A halált hirtelen szívroham okozta. Nagy László a jelenkori magyar líra
legjelentősebb és legeredetibb képviselői közé tartozott. Mint műfordító is egyike volt a legjobbaknak és különösen a bolgár költészet tolmácsolásával szerzett
maradandó érdemeket.
*
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Ugyancsak meghalt Budapesten – január 29-én, nyolcvanhatodik életévében –
Hauser Arnold művészetszociológus és művészettörténész, aki több mint fél
évszázados emigráció után, 1977 nyarán, visszatért Magyarországra.
*
Cs. Szabó László 1977. november 22-én Londonban a Szepsi Csombor Kör
estjén beszámolt New York-i útjának élményeiről.
*
Határ Győző november 2-án Münchenben rendezett szerzői estjén újabb lírai
és prózai műveiből adott elő.
*
Borbándi Gyula 1978. január 27- én Zürichben, a Kirchgassei Körben „A
magyar irodalmi szociográfia kezdetei, az erdélyi Orbán Balázstól a népi falukutatókig” címen előadást tartott, amelyet hosszabb eszmecsere követett.
*
A Kirchgassei Kör február 18-án Ferdinandy Györgynek rendezett szerzői estet. Március 10-én Vargha Sándorné tart előadást Illyés Gyuláról.
*
A New Brunswick-i Bessenyei Kör és a Rutgers Egyetem magyar szabadegyetemi sorozatában 1978 elején Kovács Imre három előadást tart a Márciusi
Frontról. Az előadások időpontja február 17., március 17. és április 28.
*
A németországi Akademie der darstellenden Künste „A hónap hangjátéká"nak nyilvánította Gosztonyi János budapesti író és rendező „Ugrómóka” című
művét. A darabot Csiky Ágnes Mária fordította németre és a Sender Freies Berlin közvetítette.
*
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége irodalmi tanácsa által hirdetett Lehelirodalmi pályázatot Ferdinandy Mihály „Magyarország romlása (1490-1526)”
című munkája nyerte. Domahidy András „A gyökeresek és a lebegők” c. regénye
különleges dicséretben részesült.
*
Irodalmi pályázatot hirdetett a Kanadai Magyar Írók Szövetsége is. Pályázni
lehet elbeszéléssel, verssel és kisprózai munkával. Az első díj 300 dollár. A pályá259

zati határidő 1978. május 31. A részletes pályázati feltételekről a szövetség tájékoztat: 840 St. Clair Ave. West, Toronto, Ont. M6C lCl.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre az 1977 október végi luganói konferencia anyagának kiadására készül. Az elhangzott előadásokat tartalmazó kötet „Kerényi Károly és a humanizmus” címen jelenik meg. Eladási ára 20
frank lesz. Megrendelhető a Kör címén: CH-8037 Zürich, Postfach 87.
ÚJ KÖNYVEK
– Kaplony Péter: Die Rollsiegel des Alten Reiches (A régi egyiptomi pecsétekről szóló német nyelvű tudományos mű. Monumenta Aegyptica 2.
Foundation Egyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles 1977, 380 lap.
– Kovács Dénes: Örömmel értesítjük (regény), a szerző kiadása, Toronto
1977, 207 lap.
– Tűz Tamás: Aranyrét utca (az ifjúság számára írt versek, Seres József illusztrációival), Toronto 1977.
– Vándor Györgyi: Pál levele az Európabeliekhez, Európai Proótestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1977, 64 lap.
– Pierre Kende et Krzysztof Pomian: 1956 Varsovie-Budapest, La deuxieme
révolution d'Ocdalom, Senuil, Párizs 1978, 272 l.
George Konrad: The City Builder. (A városalapító), angolra forídotta
Sanders Iván, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1977, 184 lap.
– Ivan Völgyes and Nancy Völgyes: The Liberated Female, Life, Work, and
Sex in Socialist Hungary (A felszabadított nő; élet, munka és szex a szocialista
Magyarországban), Westview Press, Boulder, Colo. 1977, 240 lap.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Pandula Dezső (*1953) a Beszterce-Naszód megyei Tekén született, jelenleg
Marosvásárhelyen él. 1972-ben érettségizett a Bolyai Farkas líceumban. Írásai
eddig romániai magyar nyelvű kiadványokban jelentek meg.
Haraszti Sándor (*1920) Soltvadkerten született. Budapesten baptista lelkészi
oklevelet, bölcseleti és orvosi doktori diplomát szerzett. 1956 novemberében
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hagyta el Magyarországot, az Egyesült Államokban telepedett le és jelenleg a
Giorgia állambeli Atlantában lakik, ahol feleségével együtt önálló sebészeti és
nőgyógyászati praxisa van. Mindketten több ízben önkéntes misszionáriusi munkát is végeztek. Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség országos titkára.
ELŐFIZETŐINKHEZ
- különösen amerikai előfizetőink szíves figyelmébe ajánlva Sokszor elmondottam már ezen a helyen – ahol minden évben megköszönöm
előfizetőink hűségét és kérem további támogatását –, hogy a nyugati magyar
irodalom orgánumait szinte minden esztendőben valami előre nem látott veszedelem fenyegeti. Vagy a nyomdaipari bérek és a papírárak emelkedtek nem várt
mértékben, vagy a posta emelte a portó árát, vagy a bankok számítottak a csekkek után egyik napról a másikra többszörösére emelt kezelési költséget, vagy az
infláció okozta drágulás vitte el szerény bevételünk igen jelentékeny részét. Az Új
Látóhatár árának 1974-ben történt utolsó felemelése óta, most egészen új veszedelem ütötte fel a fejét: a dollár árának először lassú esése, majd hirtelen zuhanása. Mikor ezeket a sorokat írom, már a kétmárkás szint alá esett, és ki tudja, hol
áll meg. Az Új Látóhatár előfizetési díjának utolsó emelése óta 82 pfenniget,
tehát korábbi értékének több mint egy negyedét elvesztette. Majdnem ugyanilyen mértékben csökkent az angol font árfolyama és sokat veszített értékéből a
francia frank és kisebb mértékben néhány más európai állam valutája is. Természetesen ugyanilyen mértékben csökkent az Új Látóhatár bevétele ezekből az
országokból. Költségvetési tervünk ezáltal teljesen felborult: kiadásaink nyomdaipari munkabérek, házbér, villany és egyéb dolgok árának emelkedése következtében tovább növekedtek, miközben bevételeink majdnem egy negyedével csökkentek. Az Új Látóhatár évek óta újból súlyos deficittel küzd. Most ismét elérkeztünk a lenni, vagy nem lenni határhoz. Ezért kénytelenek vagyunk a Németországon kívüli előfizetési díjakat a valutáris árfolyamcsökkenésekkel arányba
hozni, anélkül, hogy a 40 márkás évi díjat emelnénk, noha már lassan ez is esedékes lenne az elmúlt évek inflációja és a nyomdaipari bérek emelkedése miatt.
Nem szívesen határoztuk el magunkat erre a lépésre, hiszen egyre több nyugdíjas
előfizetőnk van, akinek a puszta létfenntartásához minden fillérre szüksége van.
A folyóirat fenntartásához azonban nekünk is szükségünk van minden márkára,
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amely az elmúlt években a valutapiacon elveszett, vagy a jövőben elvesznék. Előfizetőink bizonyára megértik, hogy kis nyomdánk anyagi teljesítőképességének is
van határa, vagyis egymaga nem tudja a legkülönbözőbb okokból eredő súlyos
deficitet két évtizeden át fedezni. Ha előbb más munkával kell megkeresni a
folyóirat előállítási költségeinek tetemes részét, akkor nem lehet a pontos megjelenést biztosítani, kettős számokkal kell operálni, hogy nagy késésekkel egyáltalán a lap megjelenhessék. A folyóirat csak közösen – egyik oldalon a kiadó, a
nyomda, a szerkesztők és a munkatársak és a másikon az előfizetők – tudjuk
fenntartani. Ha előfizetőink megvonják tőlünk az előfizetési díj pontos beküldésével kifejezett bizalmukat, be kell szüntetnünk a folyóirat megjelentetését még
mielőtt elérkeznénk a 30 éves jubileumhoz.
Egyetlen bizodalmunk, hogy előfizetőink a korábbi nehéz helyzetekben sem
hagytak cserben bennünket. Ha továbbra is támogatásukra érdemesnek tartják az
Új Látóhatárt, meghozva a valuták árának csökkenésével járó újabb áldozatot is,
mi sem hagyjuk cserben olvasóinkat. Az új esztendőben is igyekezni fogunk folyóiratunkat a magyar irodalom szabad fórumának megtartani, amelyben vallási,
világnézeti szempontokra és pártállásra való tekintet nélkül – szűk kereteink
között –, helyt adunk minden közlésre érdemes írásnak, amely stílusánál fogva a
magyar irodalmat gazdagítja, vagy mondanivalójával a magyar nép szabadságának ügyét szolgálja.
Kérjük tehát előfizetőinket, akik a folyóirat további létét szükségesnek tartják,
hogy a mellékelt számlánkon és folyóiratunk hátlapján feltüntetett új előfizetési
díjat szíveskedjenek még az év elején országos terjesztőinkhez, amerikai kiadóhivatalunkba, vagy közvetlenül hozzánk beküldeni. Aki teheti – különösen amerikai előfizetőink, a dollár árának csökkenésével keletkezett súlyos veszteség pótlására –, tetézze meg tehetsége szerint az előfizetés díját.

Molnár József
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1978.1
HÍREK
Március 31-én Londonban hetvenhetedik életévében meghalt Ignotus Pál
író, közíró, szerkesztő. A harmincas években az úgynevezett urbánus írói csoport
vezető alakjaként tartották számon. József Attilával szerkesztette a Szép Szó
című folyóiratot és részt vett e korszak irodalompolitikai harcaiban. A háborút
Nagy-Britanniában élte át, mint a BBC magyar alkalmazottja. 1947 és 49 között
a londoni magyar követség sajtóattaséja volt. 1949-ben hazatért, Rákosiék börtönbe vetették és csak 1956-ban szabadult. 1956 őszén az ĺrószövetség elnökségének tagja lett, de a forradalom leverése után emigrálnia kellett. Ismét Londonba került, ahol részt vett a Magyar ĺrók Szövetsége Külföldön és az Irodalmi
Újság irányításában. Több angol könyvet írt, az önéletrajzszerű „Political
Prisoner”-t, egy irodalomtörténeti esszét Maupassantról és egy politikaitörténelmi munkát „Hungary” címen Magyarországról.
*
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Párizsban június 21-re virradó éjszakán, 92
éves korában elhunyt Auer Pál, volt párizsi magyar követ és neves közíró, folyóiratunk munkatársa. életpályájának méltatására még visszatérünk.
*
Eltávozott az élők köréből Duczynska Ilona is, aki – különösen férje, Polányi
Károly életében – az Új Látóhatár barátainak köréhez tartozott. Április 26-án
halt meg Torontóban, nem sokkal nyolcvanegyedik életévének betöltése után.
Duczynska Ilona diáklány korában kapcsolatba került a munkásmozgalommal,
baloldali nézetei és magatartása miatt a proletárdiktatúra után emigrálnia kellett.
Polányi Károllyal együtt végül Kanadában kötöttek ki, sokáig távol tartották
magukat minden magyar kezdeményezéstől és csak az 1956-os forradalom hatására kezdtek ismét Magyarország iránt érdeklődni. Közös szervező és fordító
munkájuk eredménye az 1963-ban megjelent „The Plough and the Pen" című
angol nyelvű magyar irodalmi antológia. Duczynska Ilona életének utolsó évtizedét Toronto, Bécs és Budapest között osztotta meg. Mindvégig igen tevékeny
volt és több magyar - főként emlékező - írást, valamint egy német nyelvű könyvet publikált.
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*
Londonban január 22-én hetvenöt éves korában meghalt Wagner Lilla –
Vészy Mátyás liberális politikus özvegye –, aki pszichológiai és pszichoanalitikai
dolgozatokat, regényeket, verseket és meséket írt . „A negyedik Petőfi” című
könyve 1972-ben jelent meg.
*
Ez év március elején elhunyt Genfben Vásárhelyi Tamás, akit Kisdy Tamás
néven, mint novellaírót tart számon a nyugati magyar irodalom. Három megjelent kötetét Münchenben adták ki „Félünk” (1963), ,,A fakószemű, a púpos meg
Tivadar” (1966) és „A cigányfiú és a fekete a vetkeztető vénasszonnyal” (1967)
címen. Új kötetén dolgozott éppen, amikor 69 éves korában, hosszas betegség
után, utolérte a halál. Vasarelynek, a világhírű festőnek volt unokaöccse.
„Kettős szellemi erőtérben” volt a témája az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjainak, amelyeket április 29. és május 5. között a
Bregenz közelében fekvő Damülsben rendeztek. Az ünnepélyes megnyitón,
Bregenzben, Cs. Szabó László tartott előadást, majd Sirokay Zsuzsanna zongoraművésznő és a bregenzi klarinét-kvartett szerepelt. Az akadémiai napok
Damülsben Szöllősy Árpád elnöki megnyitó beszédével és Nemes Levente sepsiszentgyörgyi színművész fellépésével kezdődött. Az osztrák intézményekkel való
együttműködés alapján jelen levő romániai magyar színész Székely János Dózsa
című poémáját adta elő. Ugyancsak ezen az alapon került sor Bencsik János bukaresti magyar festőművész kiállítására és előadására, valamint Frenkl Róbert
budapesti sportorvos és tanár két előadására. A tanulmányi konferencia központi
témájának különböző vetületeit és elágazásait idősorrendben Juhász Márta
(München) orvos, Bárczay Gyula (Basel) református teológus, Martos Péter
(Bécs) osztrák újságíró, Kovács Andor (Basel) közgazdász, Tóth Miklós (Hága)
biztosítási igazgató és Szabó Zoltán (London) író elemezte. A tanulmányi hét
ideje alatt két irodalmi estre is sor került. Az egyiken – Bregenzben – Molnár
József (München) a múlt év végén elhunyt Peéry Rezsőre emlékezett, abból az
alkalomból, hogy nemrégen jelent meg „Malomkövek között" című kötete. A
másik irodalmi esten Lökkös Antal (Genf) olvasott fel verseiből és kisebb prózai
munkáiból. A konferencia záróestjén Szépfalusi István (Bécs) az ugyancsak nemrégen elhunyt erdélyi költő, Szilágyi Domokos verseinek német nyelvű válogatá264

sát mutatta be, majd Nemes Levente adott elő magyarul néhány Szilágyi Domokos költeményt.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör május 19. és 21. között rendezett hétvégi
konferenciáján négy előadás hangzott el „Magyarország a két világháború között,
a kortárs történetírás tükrében” címen. Az Utrecht melletti Soesterbergben
mintegy hatvanan jelentek meg, elsősorban Hollandiából, de igen sokan a szomszédos országokból is. Péter László (London) három történelmi fogalmi rendszert elemzett, Juhász Gyula (Budapest) ,,a Horthy-rendszer bel- és
külpolitikájá”-ról beszélt, Ránki György (Budapest) az 1945 utáni magyar történetkutatás eredményeit ismertette, Bartalits László (Tilburg) pedig a két világháború közötti magyar külpolitikáról adott áttekintést. A konferencia befejezéseként rendezett kerekasztal-beszélgetésben a résztvevők – a négy előadó, valamint
Gosztonyi Péter (Bern) és Borbándi Gyula (München) – a két háború közötti
történelemmel összefüggő különféle téveszméket és félreértéseket iparkodtak
tisztázni, illetve megmagyarázni.
Az őszi Mikes tanulmányi napokat szeptember 7. és 10. között rendezik a
Hága melletti Rijswijkben. A központi téma: élő tilalomfák (társadalom és öncenzúra).
*
A londoni Szepsi Csombor Körben március 14-én Fehérvári Géza tartott
előadást „Stein Aurél nyomában Perzsiában” címen, május 23-án pedig Veress
László volt diplomata beszélt arról, hogyan keresett kiutat Magyarország a második világháborúból. Az előadó részletesen ismertette a nyugati hatalmakkal
folytatott titkos tárgyalásokat.
A Bornemisza Péter Társaság (Bécs) idei közgyűlésén Csordásné Leidenfrost
Viola okl. agrármérnököt választották meg elnökké. A régi elnök, Kántás Károly
professzor tíz évig állt az egyesület élén.
*
Peéry Rezső „Malomkövek között” című posztumusz műve megjelenése alkalmából a könyv kiadója és nyomtatója, Szépfalusi István és Molnár József április 21-én felkereste Stuttgartban az özvegyet és virágot helyezett az író sírjára.
*
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Zsindelyné Tüdős Klára „Csizma az asztalon” című könyve megjelenése alkalmából az Európai Protestáns magyar szabadegyetem, a könyv kiadója április
22-én Zürichben irodalmi estet rendezett. A Budapesten elő szerző távollétében
a Zsindely család Svájcban élő tagjai számoltak be aTüdős Klárával kapcsolatos
élményeikről.
*
A kaliforniai egyetem Los Angeles-i részlege (UCLA) március 29. és április
2. között a kelet-európai irodalmakkal foglalkozó nemzetközi konferenciát rendezett. Marianna D. Birnbaum (Los Aageles) Konrád György „A látogató” című
regényéről, Szabolcsi Miklós (Budapest) a mai magyar próza különböző irányzatairól, Gömöri György (Cambridge) pedig Marek Hlaskoról, a fiatalon elhunyt
lengyel íróról tartott előadást.
*
Május 9-én mutatta be az osztrák televízió Monoszlóy Dezső első tv-játékát.
A darab dme: Schach an der Grenze.
*
Egy párizsi galéria május 9. és 12 között kiállította Beck András szobrászművész alkotásait. Ugyanakkor megjelent egy Beck András művészetét bemutató
francia nyelvű kötet is, amelynek szerzői Ionel Jianou és Catherine de Hulewicz.
Az előszót Jean Cassou írta. Beck András az alkotója annak az emlékéremnek,
amelyet az Új Látóhatár 1962-ben Kodály Zoltán nyolcvanadik születésnapjára
kiadott.
*
A müncheni Griff Kiadó gondozásában megjelent Márai Sándor ,, A delfin
visszanézett” című könyve, amely az író 1919 és 1978 között írott válogatott
verseit és „Egy úr Velencéből” című kétfelvonásos verses játékát tartalmazza.
Ugyancsak a Griff Kiadónál jelent meg Muzsnay Jenő „A Vald' Anniviers fantomja” című könyve.
*
Az Amerikai Kodály Központ, amely Denise Bacon igazgató irányításával és
magyarországi zenei intézményekkel való együttműködésben Kodály Zoltán
tanítási módszerének népszerűsítésén fáradozik, igen élénk tevékenységet folytat
és erről részletesen beszámol rendszeresen megjelenő körirataiban. A január l-től
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a Massachusetts állambeli West Newton-ban működő központnak hat új magyar
tanára van, valamennyien elismert szakértői a Kodály-féle zenetanítási módszernek.
*
A zürichi Kirchgassei Kör június 18-án az Erdélyi Magyar Irodalom Barátainak Körével közösen székely-csángó balladaestet rendezett, amelynek előadója
Ádám Erzsébet, a marosvásárhelyi Magyar Állami Színház tagja volt.
*
A Bostoni Magyar Intézet hangfelvétel-sorozatában megjelent a „Committee
for Human Rights in
Romania” működését bemutató és több dokumentumot tartalmazó magnókazettája. Ára 8,50 dollár.Megrendelhető a következő címen:TÉKA, 1463 Beacon
St. Brookline, Mass. 02146.
*
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete április 27. és 30. között a New
Brunswick-i Rutgers Egyetemen rendezte harmadik évi konferenciáját. A konferencián szó volt a magyarországi modernizálási folyamatról, a magyar költők
társadalmi elkötelezettségéről, a magyar szórványok kultúrájáról, a magyar parasztság múltjáról és jelenéről, az amerikai magyar iskolákról. A résztvevők meglátogatták a Magyar Öregdiák Szövetség 18 éve működő hétvégi iskoláját.
*
A michigani Ann Arborban működő Ardis Kiadó „A világ költői fordításban”
című sorozatában 1977 végén megjelent Radnóti Miklós angol nyelvű költeményeinek válogatása. A kötetet a magyar származású Emery George állította öszsze. Címe: Subway Stops.
*
Új magyar lap jelent meg Torontóban, amely Németh László hajdani folyóiratának a címét választotta nevéül. A „Tanú”-nak mindeddig irodalmi anyagot is
tartalmazó három száma látott napvilágot. A havonként megjelenő lap kiadását
Tar Mihály kezdeményezte.
*
Az Irodalmi Újság legutóbbi számában beszámol a „Profil" címen megjelent
magyarországi magánkiadású antológiáról, közli többek között Cs. Szabó László
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írását Gustav Courbet művészetéről, Czigány Lóránt emlékezését az elhunyt
Nagy Lászlóra, Kende Péter dokumentációját Károlyi Mihály életrajzának megcsonkított magyar kiadásáról, Fodor István tanulmányát az Afrika-kutató Magyar Lászlóról és Kiss Sándor ismertetését „Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök" című, Amerikában Gombos Gyula bevezető tanulmányával megjelent
kötetről.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Hautzinger András (* 1944) Magyarországot 1973-ban hagyta el, 1974 óta az
Egyesült Államokban él. Műszaki rajzoló. Versei most jelennek meg először az
Új Látóhatárban.
Kállay Kristóf Ervin (• 1920) egyetemi tanulmányait Budapesten, valamint
Franciaországban, Németországban és Angliában végezte. 1942-ben külügyi
szolgálatba lépett, utolsó állomáshelye Stockholm volt, ahol mint ügyvívó működött 1947-ig. Az elmúlt harminc esztendőben gazdasági pályán mozgott, több
brazil és nemzetközi vállalat vezető tisztviselőjeként. A Magyar Bizottság brazíliai képviselője. Rio de Janeiróban lakik.
Mánfai Csaba(* 1943) Marosvásárhelyen született, egyetemi tanulmányait
Pécsett és Budapesten végezte. A Közgazdasági Egyetemen belkereskedelmet
tanult. Szociológiai előadásokat is hallgatott, de önmagát inkább írónak, mint
szociológusnak tartja. Két év óta él nyugaton. Jelenleg a Köln melletti
Bensbergben lakik.
Tovaly Ferenc (° 1957) Marosvásárhelyen született. 1974-ben hagyta el Erdélyt. Azóta Németországban él. A Kastl-i Magyar Gimnáziumban érettségizett.
Most elsőéves egyetemista. Verseit és egyéb írásait eddig Cserey Ferenc néven
jelentette meg.
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1978.3
LEVÉL
KIIKTATTÁK?
Kende Péter „Harminc év után" c. cikkemhez írt kitűnő hozzászólásában (Új
Látóhatár 1978/1-2. sz.) kemény szavakkal illeti Szekfű Gyulát általam idézett
véleményével kapcsolatban, miszerint a 47-es politikai emigránsok „kiiktatták
magukat a magyar történelemből".
A Szekfű-idézetben sajnálatos sajtóhiba csúszott be: az idézőjel közé csak a
„kiiktatták” kifejezés tartozik s nem az egész mondat.
Szekfű „Forradalom után” c. könyvében személy szerint Nagy Ferencet
bélyegezte meg. S mi, akik 1947-ben Nagy Ferenccel szolidaritást vállaltunk,
természetesen magunkra is vonatkoztattuk Szekfű megbélyegző kijelentését; s
mint írtam, rossz néven vettük volt tanítómesterünk véleményét.
De Szekfű szerint Nagy Ferenc „a magyar közösségből” iktatta ki magát, s
nem „a magyar történelemből”. Mivel cikkem az emigrációt történelmi
perspektívába állította, a Szekfű véleményét idéző mondatomba a „történelem"
szó kívánkozott. Ám sajnálatos módon, az idézőjel elcsúszása következtében ez a
szó úgy jelent meg, mintha Szekfűé lenne. És Kende pont „a magyar történelem”
kifejezés miatt dorgálta meg Szekfűt.
Kérem olvasóinkat, vegyék tekintetbe a sajtóhibát. Vagyis Kende Péter
kritikája „a magyar történelem” frázis használatával kapcsolatban engem illet
meg, nem pedig Szekfű Gyulát.

Wellfleet, MA.

Borsody István

HÍREK
Előző számunk megjelenése óta a hazai és külföldi magyar művelődés több
ismert személyisége eltávozott az élők sorából.
Október 4-én meghalt Erdélyi József költő, az újabb kori magyar költészet
legjelentősebb alakjainak egyike. Budapesten hunyt el, 82-ik életévében. Az
elmúlt két évtizedben az irodalmi közélettől távol, visszavonultan élt.
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Augusztus 14-én 78-ik életévében elhunyt Budapesten Féja Géza író, a
hajdani falukutatás és a népi írói mozgalom kiemelkedő alakja, a „Viharsarok”
szerzője, aki az elmúlt két évtizedben regényeket, szociográfiai munkákat és
visszaemlékezéseket írt.
Ugyancsak augusztus 14-én halt meg Budapesten D. Ordass Lajos, ny.
evangélikus püspök. A neves egyházfő Jelentős műfordító is volt, 78 éves volt,
amikor meghalt.
87-ik életévében halt meg Simándy Pál kultúrfilozófus, író és szerkesztő, aki
polgári nevén, mint Gombos Ferenc, a második világháború utáni magyar
szabadművelődés megszervezője volt. Simándy Pál augusztus 11-én, hosszú
betegség után hunyt el.
Július 21-én 71 éves korában távozott el az élők sorából Herp János, volt
budapesti ügyvéd, aki 1945 után az első müncheni magyar nyomda tulajdonosa
volt és akinek műhelyében rövid ideig a Látóhatár is készült.
És végül, nem él többé Carlile Aylmer Macartney angol történész sem, aki
több könyvet írt Magyarország történetéről és magyar nyelven is publikált. A
Látóhatárban is jelent meg magyarul írott munkája. 83 éves korában halt meg
Londonban, július 18-án.
„Belső tilalomfák, társadalom és öncenzúra” volt a témája a Hollandiai Mikes
Kelemen Kör idei tanulmányi napjainak, amelyeket szeptember 7. és 10. között
rendeztek a Hága melletti Rijswijkben. Előadást tartott Karátson Endre, Németh
Sándor, Alföldi-Hafner László, Kassai György, Kabdebó Tamás, Luka László,
Péter László, Kibédi Varga Áron és Tóth Miklós.
*
Nagy Imre kivégzésének huszadik évfordulója alkalmából a Luka László által
szervezett genfi Colloquium – június 16-17-én – szép sikerrel zajlott le. Június
16-án a genfi egyetemen mintegy 300 főnyi közönség jelenlétében kerekasztalkonferenciára került sor, amelyen Pierre Daix francia író, 7. Cl. Favez genfi
történész professzor, valamint Kende Péter, Méray Tibor és Molnár Miklós
beszélt. Június 17-én magyar hallgatóság előtt Méray Tibor és Révész László
tartott előadást. A résztvevők felhívást bocsátottak ki, a halálbüntetés eltörlését
követelve Magyarországon.
*
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Szépfalusi István 1978. szeptemberében „Nyugat-európai magyar és romániai
magyar irodalmi kapcsolatok” címen előadásokat tartott Göteborgban,
Helsingborgban, Malmőben és Stockholmban. Az irodalmi estek alkalmával
bemutatták Kopacz Mária (Kolozsvár) grafikáit.
A Híd című vajdasági folyóirat által létesített irodalmi díjat ebben az évben a
bíráló bizottság Herceg János regényírónak ítélte oda.
*·
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem szeptember 3-án Párizsban
szerzői estet rendezett Szelényi Iván szociológusnak, amelyen bemutatták „Az
értelmiség útja az osztályhatalomhoz” című – Konrád Györggyel közösen írott –
új könyvét ..
*
A „Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok köre” október 27. és 31. között
rendezi Lugánóban idei tanulmányi napjait. A téma az elmúlt harminc év
magyarországi kultúrtörténeti mérlege. Előadók: Bogyay Tamás, Dénes Tibor,
Hanák Tibor, Határ Győző, Gosztonyi Péter és Piazza Péter. Felvilágosítás és
jelentkezés a következő címen: CH-8037, Zürich, Postfach 87.
*
Az október 18. és 23. között rendezendő Frankfurti Nemzetközi
Könyvvásáron a nyugati magyar irodalom termékei is láthatók. A ,,Magyar
irodalom nyugatról” kiállítás helye: Halle 6, Erdgeschoss, Stand 1396. (6. számú
csarnok, földszint, 1396. sz. fülke.) Katalógusok 5 DM áron megrendelhetők
*
A zürichi Kirchgassei Kör-ben október 6-án Gémes István lelkész
,,Rebellisek és jámborok nyomában” címen Tübingen magyar diákjairól (1523–
1921) tartott előadást.
*
Sanders Iván október 17. és december 12. között nyolc előadásból álló
előadássorozatot tart a modern magyar regényirodalomról a New York-i
Columbia Egyetem kelet-európai irodalmi programjában.
*
Zürich városa a Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre
közreműködésével szeptember 28-án magyar irodalmi és zenei estet rendezett
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Svájcban élő magyar írók és zenészek részvételével. Az Új Látóhatár munkatársai
közül Mirtse Ágnes, Saáry Éva, Dénes Tibor és Lőkkös Antal szerepelt a
műsorban.
*
A Németországi Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány müncheni
irodájában állandó gyűjteményes könyvkiállítás és könyvvásár nyílt. Ezen a világ
minden részében megjelent magyar könyvek láthatók és vásárolhatók. A vásár
rendezője minden érdeklődőnek szívesen rendelkezésére áll: Cím: 8000
München 22, Zweibrückenstr. 2/IV. Tel.: 089/29 43 76.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:
Hunyor Tamás évtizedek óta külföldön él: Genfben, Rómában, legtovább
Chilében, jelenleg a dél-afrikai Johannesburgban, ahol nemzetközi nyelviskolája
van. Hat nyelvből fordít négyre. Idegen nyelven is versel.
Borsody lstván, aki nemrégen nyugalomba vonult a pittsburghi Chatam
Collegeból, ,,Egy felvidéki magyar emlékei” címen sorozatot kezd, amelyben a
két háború közötti magyar és csehszlovák politika jelentősebb eseményeit és
alakjait eleveníti fel. A Milan Hodzáról szóló esszé e sorozat első része.
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1978.4
LEVELEK
MORFONDÍROZÁS AZ ÚJ LÁTÓHATÁR 1978/3. SZÁMÁNAK
OLVASÁSA KÖZBEN
Persze, Cs. Szabóval kezdem, de már az elején elkomorulok. Korunk
rettenetes, olvasom az első oldalon, züllik az emberiség, nivellálódik a színvonal,
Nyugaton nemkülönben, mint Keleten, ott sivár államszocializmus, itt
személytelen jóléti társadalmak, haladunk mindnyájan a termeszállam felé. A
nagy esszéista szűkebb világáról is megemlékezik, ,,Számvetés a hármas határon”
c. előadása eképpen is összefoglalható: világpolgárnak lenni manapság rossz,
magyarnak még rosszabb, nyugati magyarnak a legrosszabb. A szerzőt legalább
megvigasztalja hite, a nem hívők népes tábora számára azonban úgy látszik
nincsen remény.
Kabdebó Tamás írása sem vidít fel, hiszen benne arról értesülök, hogy a
hagyományos angol esszé – kedves műfajom – kiveszőben van. Mire Gombos
Gyula születésnapi felköszöntőjéhez érek, végképp elborul a kedélyem. Gombos
már úgy érzi, rosszakarója lenne az Új Látóhatár tornyosodó deficitekkel küzdő
kiadójának, ha azt kívánná neki: ,,Isten éltessen, barátunk, csak így tovább a
következő tíz, húsz, stb. esztendőben” És megint a nyugati magyar kultúra
válsága, a helyzet tarthatatlansága.
Határ Győző könyvismertetése is inkább sirám, mint kritika. ,,Az a lélektani
rezonancia” írja „amely a honban a költő hangját – folyóiratokban-tévéinterjúkon,
író-olvasó találkozókon és a könyvnapi sátrak alatt – felerősíti, ez a rezonancia itt
nyugaton még nyomokban sincs jelen.” Határ egyik regényének francia kiadását
kitörő örömmel kéne fogadnunk, a mű recenzense azonban egy hírneves francia
folyóirat-szerkesztő véleményét idézi a könyvről: ,,Nem hinném, hogy
közönségsikere lesz.” Maga a cikkíró is úgy véli, hogy olyan majdan nagyhatású
könyvek, mint Határ Győző Archie Dumbartona eladhatatlanok – ,,perifériára
szorítja, gyakorlatilag szamizdattá degradálja őket a 'fogyasztói' társadalom.” Mi
ez, könyörgöm, ha nem defetizmus, fegyverletétel, teljes reményvesztettség, mely
lelohasztja alkotókedvünket, megtépázza egyébként is könnyen sebezhető
egonkat? (,,New Yorkban megnőtt paranójám”, dalolja Horváth Elemér
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/,,Nóta”/, és sejtjük, miért.) Együtt mondom Gombos Gyulával: ,,Hölgyeim és
uraim, ez valóban képtelenség: így nem mehet tovább.”
Aztán megakad a szemem az utolsó oldalon. A Frankfurti Nemzetközi
Könyvvásáron „a nyugati magyar irodalom termékei is láthatók”. Végre egy jó hír.
De az olvasottak után ezt is valahogy így képzelem el: Ütött-kopott sátor a vásár
egyik néptelen zugában, bent rozoga asztal, rajta féltucat porlepte, felvágatlan
könyv. A sátor előtt néhány borostás arcú, behúzott nyakú emigráns téblábol ...

Stony Brook, N. Y.

Sanders Iván

SERÉTRE TÖLTÖTT ÁGYÚ
„Zákány és macskajaj” c. írásában (Új Látóhatár 1977/6. sz.) Határ Győző azt
kérdi, az-e a baj magyar irodalommal, ,,hogy járóképtelen, mert fatörzsnyi egyik
lába, a líra, ál-folklorisztikus, ál-szájhagyomány ihlette ( J. L. Moreau kitétele)
mázsáival megülepedett, a másik láb, a filozófia helyén pedig még művégtag
sincs”? Néhány sorral feljebb, Oblomov ellen-hősével köpet egy olyan filozófiára,
,,amely nem a könyvtár illetékes bölcseleti polcán, hanem a líra 'gondolati
költészet' címkéjű altagozatán található”. Dolgozatát pedig így fejezi be:
,,Különös gyanú környékez. Hogy a magyar irodalom Európa beteg irodalma. Mi
a baj a magyar csurom-költészettel? Az az irtózatos baj, hogy a világon semmi
baj vele nincs. A világ csudája. Mi a baj a magyar filozófiával? Az a baj, hogy
nincs.”
Attól tartok, hogy az író gyanúja igazolt. A logikáról ő is megfeledkezett.
Mert mit higyjen most a gyanútlan olvasó: megülepedett-e a magyar líra, vagy
semmi baj vele nincs (s ez az irtózatos baj?)? S miért kell az ellenhősnek köpnie
olyasmire, ami nincs (művégtag), de ugyanakkor van is (gond. költ.) - ezért a
köpés?
Úgy érzem, viszájára (szándékosan írtam egy s-el) fordított köpönyeg ez a
kritika és szabója, ha nem is mankón jár (mint a féllábúak, s ahogy a magyar
irodalomról hinni szeretné), de legalábbis biceg. Csak az filozófia, amely a
könyvtár, ill. polcán búvik? Csak „altagozat” a gondolati költészet? - mikor (jól
tudjuk) minden irodalom (nyelv-szavak-fogalmak): gondolat?
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Ne feszegessük tovább, mert nyilván nem erről van szó, hanem inkább arról,
hogy az irodalom Magyarországon az utóbbi másfél évszázadban, mindig is
„ügy-irodalom" volt, élet-halál jelentőséggel a nemzet életére. Talán ez veszett el
otthon (az erdélyi „ügy" kivételével, esetleg), s talán ebből maradt lángnak a
lélekben, tintának a tollban Határ Győzőnél és az Ú. L. íróinál: a nyugati magyar
irodalom ügye. Hála Istennek és örömünkre.
Mi nem hívjuk „sematizmusnak" az ötvenes évek sordíjas szájkosarasítását, ,,a
személyi kultusz elhajlásának” a terrort és „népi'” -nek a demokráciát (tautológia);
otthon még ez teszi - vagy a hallgatás: épp elég ok az elidegenedéshez, a vele járó
tünetekkel. Legalábbis „mi" (szintén elidegenültek, másképp), ,,innét”, így látjuk.
S amit hallunk: az a kanti értelemben vett kategórikus imperatívusz mélyről búgó
túbájának csorbult hangja. író legyen a talpán, aki így is, kerek, egész ember
marad.
Mondják, hogy a művészi alkotás olyan, mint egy fa: talajából táplálkozik.
Ilyen fán sokféle madár tanyázik: verébtől, seregélytől (sturnus vulgaris), a dögevő
kányáig. Jeles költőnk (kinek keresztnevében az első ő-t az Ú. L. következetesen
hol hosszú, hol rövid ékezettel illeti) serétre töltött ágyúval puskáz rájuk.

Sydney, Ausztrália

Szőgyén-Somssich Béla

HÍREK
Mécs László költő november 9-én 83 éves korában Pannonhalmán meghalt.
1945 előtt rendkívül népszerű volt, utána csend lett körülötte. Az ötvenes
években igazságtalanul meghurcolták és koholt vádak alapján sokáig fogságban
tartották. 1968-ban Kanadában megjelent verseinek egy kétnyelvű (magyar és
angol) válogatása, majd Aranygyapjú címen Magyarországon is kiadtak tőle egy
versgyűjteményt.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre október 27. és 31. között
Luganóban rendezte idei tanulmányi napjait. A konferencia témája a
magyarországi szellemi élet elmúlt három évtizedének mérlege volt. Előadott
Bogyay Tamás, Dénes Tibor, Gosztonyi Péter, Hanák Tibor és Határ Győző.
Október 28-án a jelenlévő költők és elbeszélők részvételével irodalmi est volt.
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Néhány luganói magyar festő kiállította műveit. A jövő évi tanulmányi napok
programján a nyugati magyar szellemi élet felmérése szerepel.
*
A Bornemisza Péter Társaság meghívására Csiki László és Panek Zoltán
romániai magyar írók 1978. novemberében és december elején Bécsben, Grácban
és Salzburgban, majd Báselben, Bernben, Luzernben és Zürichben szerzői
esteken vettek részt.
*
Határ Győző amerikai körútja során szeptember 22-én a bostoni Harvard
Körben szerzői estet tartott. Az előadáson egyik tanulmányát olvasta fel és
részleteket játszott le dramatizált költői játékaiból. Az est beszélgetéssel zárult.
Az előadás megjelent a Bostoni Magyar Intézet hangfelvétel-sorozatában. A 120
perces magnókazetta Amerikában 5,50 dollárért, Amerikán kívül (légipostán) 7
dollárért szerezhető be a következő címen: AUDIO-TEKA, P. 0. Box 116,
Waben, Mass. 02168, USA.
*
A New Brunswicki Bessenyei Kör a Rutgers Egyetem kelet-európai
programjának szervezőivel karöltve, az ősz folyamán két előadást rendezett a népi
mozgalomról. Püski Sándor könyvkiadó volt az előadó. Október 13-án és
november 17-én „A magyar népi mozgalom újjáéledése és a szárszói
konferenciák, 1939-1943” címen beszélt.
*
Kemény Lászl6 festőművész – az 1976 decemberében elhunyt Mikes Margit
költőnő férje –, az egykori budapesti Képzőművészeti Főiskola tanára, 77 éves
korában augusztus 26-án a New Jersey állambeli Blairstownban meghalt.
*
A torontói egyetem november 29-én díszdoktorrá avatta az 1968 óta
Torontóban élő Faludy György költőt. Faludy az elmúlt években mint
vendégtanár a torontói és a New York-i Columbia Egyetemen adott elő.
Legutóbbi művét angol nyelven Erasmusról írta. Nemrégen megjelent verseinek
egy angol nyelvű válogatása. Kodály Zoltán után ő az egyetem második magyar
díszdoktora.
*
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A Frankfurtban élő Démuth Gyula ötlete és kezdeményezése nyomán a
müncheni Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány támogatásával immár
másodszor vett részt a nyugati magyar könyvkiadás a Frankfurti Nemzetközi
Könyvvásáron. A nyugati magyar kiállítási részlegben október 18. és 23. között
sokan fordultak meg, magyarok és idegenek egyaránt, érdeklődve és
felvilágosítást kérve nyugaton élő magyar szerzők és könyvkiadók
tevékenységéről. A szervezés és rendezés munkáját Popovits János irányította. A
nyugati magyar irodalom és tudomány mintegy száz új terméke került kiállításra.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben november l-én Vizinczey István regényíró
és kritikus beszélt műveiről. Közreműködött Czigány Lóránt, Sárközi Mátyás és
Siklós István.
*
Augusztus utolsó hetében az Ohio állambeli Lake Hope parkjában rendezte
az ITT-OTT című amerikai folyóirat és Baráti Közössége hagyományos nyári
konferenciáját. Mintegy százan vettek részt, nemcsak Észak-Amerikából, de más
kontinensekről is. Az irodalmi, történelmi, művészeti és társadalomtudományi
előadások és megbeszélések a magyar múlt, jelen és jövő problémáit, gondjait,
lehetőségeit és tanulságait érintették. A napi műsort irodalmi estek, zenei
programok és filmvetítések egészítették ki.
*
Tóth János „Az emberi méltóság forradalma” című kötete megjelenése és Az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 30. évfordulója alkalmából,
az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem december 6-án Genfben, az
Egyetem Kulturális Központjában előadóestet rendezett.
*
A Zalán Magda művészeti irányításával működő torontói Pódium műsorában
december 12-én „Szemtől szembe" címen Faludy György szerepelt. Jónevű
kanadai költők által fordított verseit és dalait ismert színészek és zenészek adták
elő. Február 10-én lesz Hubay Miklós egy darabjának ősbemutatója magyar és
angol nyelven. Március 10-én ugyancsak magyarul és angolul a magyar költészet
legszebb szerelmes verseiből adnak elő helybeli művészek.
*
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A zürichi Kirchgasse-i Körben november 11-én a Székesfehérváron élő
Bódás János papköltő olvasott fel verseiből. December 8-án Bárdos Lajos tartott
előadást Váci Mihály költészetéről.
*
A New Yorkban élő Polonyi Elemér festőművész októberben Frankfurtban,
novemberben Münchenben, decemberben Berlinben mutatta be legújabb
festményeit és grafikáit. Polonyi vándorkiállításának utolsó állomása Hamburg,
ahol 1979. január 4. és 30. között láthatók művei. A kiállításoknak különösen
Frankfurtban volt élénk sajtóvisszhangjuk.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1979. évi akadémiai napjait
április 28. és május 6. között Bécs környékén rendezi meg. Összefoglaló
munkacím: Repülj páva, nyugaton is (identitásuk, néphagyomány, népkultúra).
Előzetes jelentkezés a titkárságon: A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15.
Részvételi díj: kb. 2000 osztrák schilling.
A Svájci Magyar Irodalom:-és Könyvbarátok Köre „Könyvkiadó Alap” -ot
létesített Zürichben. Az alapból a Kör saját kiadványain kívül egyéb értékes
irodalmi művek megjelentetéséhez is kíván anyagi segítséget nyújtani. Címe:
Postfach 87, CH-8037 Zürich.
*
Az Irodalmi Újság őszi számában közli Márai Sándor írását „A százéves
Krúdy”-ról (az „Ál-Petőfi" új kiadása elé írt előszó). Ugyancsak a száz évvel
ezelőtt született Krúdyra emlékezik Korek Valéria. „Hogyan élnek a
legszegényebbek a mai Magyarországon” a címe Kemény István terjedelmes
szociológiai elemzésének. Megemlékezések olvashatók Ignotus Pálról, Macartney
Elemérről, Szemere Samuról és Auer Pálról. Verssel szerepel Fáy Ferenc,
elbeszéléssel Halász Péter és Zalán Magda. A kritikai rovat szerzői: Ferdinandy
György, Fodor István, Gömöri György, Király Béla, Lehoczky Gergely és Mikes
Imre. Tolnay Károlynál tett látogatását írja meg Cs. Szabó László és kiadói
feljegyzéseiből közöl részleteket Landy Dezső.
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ÚJ KÖNYVEK:
Illyés Gyula: Ordning i ruinerna (Rend a romokban); Svéd nyelvű válogatás a
költő verseiből, válogatta Thinsz Géza, az Illyésrő1 szóló utószót Artur
Lundkvist írta. Fripress Bokförlag, Stockholm 1978, 72 1.
Szirmai Károly: Szavak estéje; válogatott tanulmányok, bírálatok és
irodalompolitikai cikkek, válogatta Benkó Ákos és Szirmai Endre, a Szirmai
Társaság és Archívumok kiadása, Stuttgart 1978, 5011.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:
Feketekúty László (* 1914) a Sáros megyei Bártfáról származik. 1942-ben a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen az összehasonlító alkotmányjog
magántanára. 1944 óta él nyugaton, először Svájcban, majd 1951 óta
Münchenben. Magyar és német nyelvű írásaiban közjogi kérdésekkel és az újabb
kori magyar történelemmel foglalkozik. Főbb munkái: Ungarn (Zürich 1951),
Christentum und Staat (Köln 1953), Az októberi forradalom történelmi
tanulságai (Brüsszel 1966).
Illés László (* 1934) Budapesten született, újságíró és műfordító, 1970 óta él
nyugaton, jelenleg Münchenben. A kommunista világmozgalom és Kelet-Európa
problémáiról ír. Magyarországon versfordításokat készített irodalmi lapoknak,
színházaknak, rádiónak. 1963-ban Budapesten az ő fordításában jelent meg
Thackeray „Sznobok könyve” című műve.
Kunszabó Ferenc (* 1932) a Nyíregyháza környéki tanyavilágban született és
nőtt fel. Tizenhat éves korában került Budapestre, lakatosmesterséget tanult,
majd újságíró, tanító és író lett. Felméréseket végzett a Magyar Tudományos
Akadémia szociológiai kutatócsoportjának. 1968-ban jelent meg „A hegyek alatt”
című kisregénye, 1972-ben a Magyarország Felfedezése sorozatban „Sárköz”
című szociográfiai munkája. Szociográfiai riportjait a budapesti Élet és Irodalom
közli rendszeresen.
Román J. István (* 1931 Prága) a budapesti katolikus teológián világi
hallgatóként filozófiából és filozófiatörténetből vizsgázott, 1968-tól hat éven át
esti egyetemet végzett és filozófiából államvizsgázott. 1957-től könyvkiadói
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alkalmazott, 1969-től mint szerkesztő a Panoráma útikönyv-szerkesztőségben
dolgozott. 1976 nyarán hagyta el Magyarországot, azóta Bécsben él.
Várdy Huszár Ágnes irodalomtörténész, Debrecenben született.
Gyermekkorában, a háború alatt Németországba, majd a negyvenes évek végén
Amerikába került. Jelenleg a pittsburgh-i Robert Morris College tanára. Könyvet
írt Lenauról és Karl Beckről.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazoknak az olvasóinknak és barátainknak, akik 60-ik születésnapom
alkalmából jókívánságaikat fejezték ki, és különösen azoknak, akik Gombos
Gyula felköszöntőjén felbuzdulva jókívánságaikat az Új Látóhatár anyagi
gondjainak enyhítésére adományukkal is megerősítették, ezúttal mondok hálás
köszönetet.

Molnár József
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1978.6
HÍREK
A népek közötti szellemi érintkezés előmozdításának elismerésére, a
hamburgi F. v. S. Alapítvány által alapított Herder-díj 1979. évi kitüntetettjei
között van Sütő András marosvásárhelyi regényíró és Farkas Ferenc budapesti
zeneszerző. A díjakat május 2-án adják át ünnepélyes külsőségek között a bécsi
egyetem aulájában. A Bornemisza Péter Társaság május 4-én a bécsi Pálffypalotában szerzői estet rendez Sütő Andrásnak. A Salzburger Nachrichten
február 17-én közölte az erdélyi író öt évvel ezelőtt írt bécsi jegyzeteit és
részleteket - Szépfalusiné Wanner Márta fordításában - az „Engedjétek hozzám
jönni a szavakat” című kötetből.
*
Budapesten november 6-án 81-ik életévében meghalt Tompa Kálmán, aki
több jeles író orvosa és barátja volt. Az irodalmi életben mint az „írók doktorá”-t
emlegették.
*
A New Brunswick-i Bessenyei György Kör és a Rutgers Egyetem ,,Tanúk
korunkról” című szabadegyetemi előadássorozatában február 23-án és március
23-án Boros Lajos, a hajdani magyar népi kollégiumi mozgalom egyik volt
vezetője a Bolyai-kollégiumról és a Györffy István-kollégiumról tartott előadást.
*
,,Egyesülő világ – éledő közösségek” a témája a Katolikus Magyar Egyetemi
Mozgalom által április 15. és 21. között, a stájerországi Seggauban rendezendő
21. Magyar Pax Romana Kongresszusnak. Előadók: Ambrus Szaniszló, András
Imre, Békés Gellért, Deák Ernő, Horváth Árpád, Siklós István és Tóth János.
Jelentkezni lehet: KMEM Sekretariat, 8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
Részvételi díj: 1350 shilling.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjai
ugyancsak Ausztriában lesznek, április 28. és május 6. között az alsó-ausztriai
Mönichkirchenben. A téma: ,,Csak tiszta forrásból ... identitásunk: népi kultúra,
néphagyomány”. Előadók: Gaál Károly (Bécs), Ilia Mihály (Szeged), Kallós
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Zoltán (Kolozsvár), Keresztury Dezső (Budapest), Lukács László
(Székesfehérvár), Sütő András (Marosvásárhely), Tóth Zoltán (Budapest) és
Veress Sándor (Bern) .. Jelentkezés: EPMSz. A-1060 Wien, Capistrangasse 2/5.
Részvételi díj: 2500 shilling.
*
A londoni Szepsi Csombor Körben február 7-én Kende Péter ,,Kéziratos
irodalom Magyarországon” címen előadást tartott.
*
A Bornemisza Péter Társaság bécsi helységében január 28-án Huszár Sándor,
a bukaresti „A hét" című művelődési hetilap főszerkesztője tartott szerzői estet.
Hanák Tibor „Az elmaradt reneszánsz” című könyve megjelenése alkalmából
február 9-én Münchenben és február 10-én Strasbourgban a magyar filozófiai
életről beszélt. Mindkét estet az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
rendezte.
*
Bogyai Tamás történész április 8-án tölti be hetvenedik életévét. Szeretettel
köszöntjük régi és kitűnő munkatársunkat.
*
A müncheni Magyar Irodalmi Színpad november 18-án szerzői estet
rendezett Csiky Ágnes Máriának. Március 3-án Tolvaly Ferenc olvasott fel
költeményeiből az Irodalmi Színpad estjén.
A zürichi Kirchgasse-i Kör február 9-én Dukász Anna és Vígh István, a New
Yorkban élő művészházaspár részvételével erdélyi estet rendezett. Március 2-án
Kováts Ervin tartott előadást a magyar nyelv eredetéről. Április 20-án Hegyi
Géza zongoraestje szerepel a Kör programján.
Kemény István szociológus (Párizs) január 26-án a bostoni Harvard Körben
tartott előadást „Nonkonformista értelmiségiek ellenzéki mozgalma a mai
Magyarországon” címen. Az előadásról és vitáról a Bostoni Magyar Intézet
hangfelvételt készített Audió-Téka sorozata részére. Megrendelhető: P. 0. Box
116, Waban, Mass. 02168. USA
*
Az Accademia Musicale Tifernate (Citta di Castello, Umbria, Olaszország)
Molnár Józsefet vezetőségi tagjává választotta.
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*
Az 1978. évi Szirmai Károly irodalmi díjat Brasnyó István kapta ,, Tükrös
Madonna” című elbeszéléskötetéért. A vajdasági írót ezt megelőzően a Híd-díjjal
tüntették ki.
ÚJ KÖNYVEK
– Ferdinandy Mihály: Magyarország romlása (1490-1526), Róma 1979, 115 !.
Pilinszky János: Lukten fra Retterstedene ((P. J. versei norvégül), válogatta és
a bevezetőt írta Sulyok Vince, Solum Forlag 1978, 90 1.
– Hendi Péter: Bankrablás Stockholmban (játék két részben, magyar és svéd
nyelven), Invandrarförlaget, Boras 1978, 133 l.
– Dálnoki Veress Lajosné: Szabadság nélkül, Nemzetőr-Griff kiadás,
München 1978, 168 l.
– Szirmai Endre: A magányos óriás, II. kötet, Szirmai Károly Emlékbizottság
és Sz. K. Archívumok, München-Stuttgart 1979, 216 l.
– Varga László: Kérem a vádlott felmentését! ( visszaemlékezés a háború
utáni magyar politikai
életre), a szerző kiadása, 1979. Megrendelhető: Dr. V. L. Esporlas, Mallorca,
Spanyolország. Ára: 12,50 US-dollár.
– Domahidy András: Árnyak és asszonyok (regény), Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem, Bécs 1979. Megrendelhető: EPMSz. A-1060 Wien,
Capistrangasse 2/15. Ára fűzve 28, kötve 33 svájci frank, vagy annak megfelelő
összeg.
– Thinsz Géza: Konsten att föra dialog (A párbeszéd művészete), versek svéd
nyelven, Fripress Bokförlag, Stockholm 1978, 56 l.
– Vásárhelyi Vera: Fogyó holnapok, elbeszélések, Griff Kiadó, München 1978,
137 .l.
– Chászár Ede: Dicision in Vienna: The Czechoslovak–Hungarian Border
Dispute of 1938. (Angol nyelvű történelmi munka az első bécsi döntés
diplomáciai előzményeiről, Danubian Press, Astor, Florida 32002, 170 lap. Ára
10 dollár, megrendelhető a kiadó címén: Astor, Florida 32002, USA.
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– Major-Zala Lajos: Cendres d'ombre (A falak mögül falak mögé, ciklus
56 verse franciául), Editions Saint-Germain-des-Pres, Paris 1978, 64 l.
E SZÁMUNK MUNKATÁRSA,
Petőfi Sándor János (1931) Miskolcon született. 1969 óta él Nyugaton.
Általános nyelvészetből doktorált és habilitált Svédországban, 1972 óta a
bielefeldi egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán tanszékvezető egyetemi
tanár. (1974-76 a kar dékánja.) Fő kutatási területe a jelentéstan és a
szövegelmélet. Ez utóbbi területen munkássága úttörő jelentőségű.
Társszerkesztője a Papiere zur Textlinguistik c. sorozatnak, szerkesztője a
Research in Text Theory c. szövegelméleti sorozatnak, valamint a most
meginduló Text című interdiszciplináris folyóiratnak.
ELŐFIZETŐINKHEZ
A harmincadik évfolyam küszöbén
Mintha csak tegnap ünnepeltük volna az Új Látóhatár alapításának 25-ik
évfordulóját, s az idén első számunkkal már a 30. évfolyamba lépünk. A
harmincadik évfolyam kezdetén megvallhatom, öt évvel ezelőtt nem hittem
abban, hogy ezt valaha is megérjük. A 25. évfordulón több keserű, mint biztató
tapasztalatban volt részünk. Hosszú lenne itt most fölsorolni az okokat, sok
közülük nem is tartozik a nyilvánosság elé. Jóllehet gondjainkat, bajainkat nem
szoktuk elrejteni olvasóink előtt, s évente legalább egyszer ezen a helyen nyíltan
föl is szoktam tárni őket. Annyit most is elárulhatok, hogy a folyóirat kiadója az
évek során barátainktól mindinkább elhagyatva érzi magát. Ha kap néha jó
szavakban buzdítást vagy anyagiakban is lemérhető támogatást, rendszerint nem
a régi barátoktól, akikkel közös ifjúság, közös küzdelmek emléke köti össze,
hanem ismeretlen olvasóktól, sőt volt ellenfelektől kapja, akik az idők folyamán
megtanulták becsülni a folyóiratot színvonaláért, következetességéért és a
magyarság ügyében való rendíthetetlen kiállásaiért. Nem személyes panaszként
említem ezt, hanem a folyóirat további létéért való aggódásból. A magyar
irodalom történetében egy kicsit is jártas olvasók tudják, hogy magyar folyóirat
irodalmunk kezdetétől napjainkig csupán előfizetésekből meg nem élt. Meddig
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bírta volna a „Nyugat” Fenyő Miksa, a „Szép Szó” Hatvany Bertalan, a „Válasz”
Sárközi Márta anyagi áldozatvállalása nélkül? Csak nekünk kell bőkezű,
áldozatkész barátok híján, majdnem kizárólag előfizetőinkre támaszkodnunk.
A harmincadik évfolyam küszöbén tehát, mikor keserű szájízzel gondolok a
volt barátok közömbösségére, sokszor garasos kicsinyességére; elsősorban nekik
mondok köszönetet: a személyesen soha se látott előfizetőknek, akik közel három
évtizeden át minden évben beküldték az előfizetési díjat, akik nem mondták le a
lapot, mikor emelnünk kellett a folyóirat árát; az új barátoknak, akik közül sokan
a másik oldalról jöttek, akik – míg a régi személyes barátok a végveszélyben
kiküldött segélykérő leveleimet válaszra se méltatták – felismerve a folyóirat
jelentőségét, kérés nélkül is segítségünkre siettek.
De nehogy igazságtalan legyek: elvétve azért akadt egy-két barát is, akinek
hűségében nem csalatkoztunk. Ezek közül most csak egynek az érdemeire
szeretnék kitérni, akinek segítsége nélkül az Új Látóhatár aligha érhette volna
meg a 30-ik évfolyamát. Amerikai szerkesztőségi és kiadóhivatali irodánk
vezetőjére, főmunkatársunkra, Sztáray Zoltánra gondolok. Sztáray Zoltán 1959
márciusa óta, tehát pontosan húsz esztendeje gondozza a legnagyobb
lelkiismeretességgel, minden ellenszolgáltatás nélkül amerikai előfizetőink népes
táborát. Levelek, számlák, felszólítások százait írva évente, hogy az előfizetések
az év végéig végül is befolyjanak kiadóhivatalunkba. Ezért a szakadatlan
munkáért az elmúlt húsz esztendőben a nyilvánosság előtt még csak dicséretet és
köszönetet sem kapott. Gondolom, nem is várta, sőt talán meg is fedd majd
ezekért a sorokért. A húszéves jubileum azonban olyan alkalom, amelyen Sztáray
Zoltán érdemeit elhallgatni, több mint bűn, súlyos hiba lenne. Miért ne tudja
meg minden olvasónk, aki az Új Látóhatárt értékeli és becsüli, hogy Sztáray
Zoltán húsz esztendős kitartó munkája nélkül a folyóirat már aligha léteznék?
Hogy az amerikai és az utóbbi években a kanadai előfizetések is rendszeresen
befolytak, hogy az amerikai infláció és a dollár árának csökkenése miatt a
megdrágult Új Látóhatárt az olvasók túlnyomó többsége nem mondotta le,
elsősorban Sztáray Zoltán ügybuzgalmának köszönhető. A folyóirat
előfizetőinek egyharmada Amerikában él. Ha nagy részüket elveszítettük volna
az elmúlt nehéz években, a folyóiratot már nem tudtuk volna megjelentetni. A
harmincéves folyóirat kiadója tehát csak mély megilletődéssel mondhat
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köszönetet Sztáray Zoltánnak húsz esztendős szakadatlan munkásságáért, s azért
a változatlan, őszinte barátságért, amely a folyóirathoz, szerkesztőihez és
munkatársaihoz fűzi.
De hadd szóljak végül bajainkról is. Bajainkról, amelyektől, úgy látszik, míg a
folyóirat létezik, meg nem szabadulunk.
Az Új Látóhatár előfizetési díját utoljára 1975 januárjában emeltük föl 36
márkáról 40 márkára, s négy év óta változatlan maradt, holott modern
világunkban az árak minden évben legalább 4-10 %-kal emelkednek. (Van olyan
európai ország, ahol az infláció 20 %-ot is megközelíti.) Ez a csöndes
németországi 4-5 %-os áremelkedés (a nyomdaipari bérek és a papírárak
emelkedése ennél jóval magasabb volt) egymagában 16-20 %-kal növelte az
elmúlt öt évben kiadásainkat, anélkül, hogy bevételeink emelkedtek volna. Ehhez
járult az elmúlt években a dollár, az angol font és a francia frank értékének
zuhanása, mely legalább egy negyedével csökkentette évi bevételeinket.
Mindezen felül az elmúlt évben aztán még egy nem várt meglepetés borította föl
minden számításunkat: a német posta, hosszú évek után, 1978-ban 50 %-kal
emelte a nyomtatványok szállítási díját. Csupán ez az áremelés évente
megközelítőleg 2000 márka többletkiadást okoz kiadóhivatalunknak.
Mindezeket tekintetbe véve, ha a folyóiratot fenn akarjunk tartani, az új
esztendőben kénytelenek vagyunk az egyes példányok árát 8 márkáról 9 márkára,
az évi előfizetési díjat 40 márkáról 46 márkára emelni. Ennek arányában a
dollárban beküldött előfizetéseket, a mai árfolyamon (1 dollár = 1,80 márka) 20
dollárról 26 US-dollárra emelni.
Előfizetőink az elmúlt 29 évből tudják, hogy kiadóhivatalunk a folyóirat
árának emelésére mindig csak végszükségben szánta rá magát, s mindig csak
akkor, amikor az árak és a bérek emelkedése már réges-régen meghaladták a
folyóirat árát. Tudjuk, hogy egy folyóiratért példányonként 9 márka nem kis
összeg, hiszen ezen a pénzen vastag, többszínnyomású folyóiratokat lehet kapni
nyugati nyelven, de ha arra gondolunk, hogy az Új Látóhatár egy-egy évfolyama
csaknem 600 oldalas könyvnek felel meg, akkor be kell látnunk, hogy a 46
márkás előfizetési díj, a sok ezres példányszámban megjelenő nyugati könyvek,
sőt zsebkönyvek árához mérten is szerény, vagy legalábbis nem indokolatlanul
magas.
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A 30. évfolyam küszöbéről visszatekintve, a múltban szerzett tapasztalatok
alapján, most is bízom abban, hogy előfizetőink ezúttal sem hagyják cserben a
nyugati magyar irodalomnak ezt a nagymúltú, független folyóiratát, amely a fiatal
Németh László szavaival szólva: ,,nemcsak Kismagyarországé, s nem az egyik
kisebbségé, hanem mind a négy magyar világé egyszerre”.
Kérésünk, mint mindig, most is nagyon szerény. A hosszú múlt megtanított
bennünket arra, hogy örülnünk kell, ha egy évfolyamot a hátunk mögött tudunk
s utána minden erőnket azonnal a következő évfolyamra kell összpontosítanunk.
Most is csak arra kérem előfizetőinket, régi és új barátainkat, előfizetésük
megújításával és a díj pontos, idejében való beküldésével tegyék lehetővé a 30.
évfolyam zökkenőmentes megjelentetését. A kényszerű áremelés miatt ne vonják
meg tőlünk bizalmukat és támogatásukat, sőt igyekezzenek az előre még nem
látható, de az eddigi tapasztalatok szerint 1979-ben is minden bizonnyal
felmerülő újabb gondok leküzdésében anyagi támogatásukkal és új előfizetők
szerzésével segítségünkre lenni. Minden barátunknak, olvasónknak és
előfizetőnknek a legkisebb segítségért előre is hálás köszönetet mond

Molnár József
HIBAIGAZĹTÁS
1.
Major-Zala Lajos verseinek tördelésébe (1978/3. sz.) hiba csúszott. A
226. lapon közölt Ars poetica III című versnek hetedik sora: ,,te iramodó
metafora” és a többi sor egészen a vers végéig az Ars poetica I végére -225. l. kerül, a „kisülések közti értelem” sor után. Az Ars poetica III tehát csak hat
sorból áll:

A misztikum nem homály
prízmáin a mindenségnek
átlátszó kristály

megcáfolhatatlan
soksugarú sejtelem
hitelesség
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1979.1
LEVÉL
AMERIKA, A VATIKÁN ÉS A MAGYAR KORONA
„A Vatikán - nyilvánosan meg nem erősített hírek szerint - nem fogadta el
megőrzésre a Szent Koronát, bár amerikai részről ezt felajánlották” (Feketekúty
László: ,,A Szent Korona és a Szent Korona-tan” Új Látóhatár 1979/4-5.)
Ma már nyilvánosságra hozható amerikai diplomáciai okmányok cáfolják azt
az állítást, hogy „amerikai részről” – ami csak a State Department-et jelentheti –
felajánlották a Szent Koronát a Vatikánnak.
Robert Murphy, a tavaly elhunyt volt külügyminiszter-helyettes, 1946-ban
Berlinben, az egyesített katonai és diplomáciai USA-misszió politikai
főtanácsosa volt. Ő küldte Washingtonba az első javaslatot arra nézve, hogy az
általam is kihallgatott Pajtás Ernő ezredestől átvett relikviával mi történjék.
Rejtjeles titkos táviratában, amely 1946. május 31-én kelt, azt ajánlotta, hogy „az
ügy három lehetőség valamelyikének alapján” nyerjen elintézést:
,,1. A Koronát küldjük el a Szentszéknek védelmi megőrzésre, hogy ott
maradjon olyan időpontig, amelyben biztonságosan visszaküldhető lesz
Magyarországra. Vatikáni átirat szerint Mindszenty bíboros ezt a lépést javasolja.
2. Szállítsuk az Egyesült Államokba letétbe helyeztetés és biztonságos
megőrzés végett ... A Korona Amerikába szállítása törénhetik a magyar római
katolikus prímás hozzájárulásával, vagy tudtával, de ez kedvezőtlen nyilvános
visszahatást vonhat maga után.
3. Tartsuk katonai gyűjtőtelepünkön Németországban olyan időpontig,
amelyben biztonságosan visszaküldhető lesz Magyarországra.”
Augusztus 14-én Byrnes külügyminiszter elküldte válaszát Berlinbe,
egyidejűleg Budapestre és Rómába, az amerikai főmegbízottakhoz. Eszeint
„végső határozat a magyar kormány óhajának megfelelően” fog történni.
Schoenfeld budapesti USA-követ utasítást kapott arra, hogy ,,tudomást
szerezzen és jelentést tegyen a magyar kormány jelenlegi felfogásáról ebben a
kérdésben.”
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Nagy Ferenc miniszterelnök arra kérte az amerikai kormányt, hogy „semmi
körülmények közt ne küldjék vissza a Koronát mindaddig, amíg a magyarországi
politikai helyzet nincsen egészen tisztázva.”
Még mindig Németországban volt az ereklye is és Murphy is, amikor a berlini
főtanácsos 1948. július 29-i dátummal táviratba foglalt egy vatikáni átiratot. A
Szentszék azt kérte, hogy „a Szent Korona kerüljön a Vatikánba s maradjon ott
mindaddig, amíg biztonságban visszaküldhető lesz Magyarországra.”
Schoenfeld utóda, Chapin, ezzel kapcsolatban 1948. augusztus 2-án szintén
titkos jelzésű táviratban fejtette ki véleményét:
„Nyugtalanít, hogy a Vatikán éppen most hivatalosan kéri a Korona oda
szállítását biztonsági őrizet végett. Szeretném tudni, mi az igazi oka ennek a
diplomáciai lépésnek. Belátom, hogy a relikvia nem maradhat véglegesen
amerikai kezekben. Előbb-utóbb el kell határozni, mi történjék vele a jövőben.
Másrészt azonban nézetem szerint politikailag hiba lenne az, hogy akár
Magyarországra, akár a Vatikánba kerüljön. A Korona jelképes jelentősége
katolikus, protestáns és zsidó magyarok szemében nyilván nagyobb, mint az,
amely jelenlegi vagy múltbeli királyságokban bármely koronázási tárgyhoz
fűződött. Egyike volt a szellemi erőforrásoknak a kormányzóság alatt is, amelyet
pedig protestáns ember gyakorolt. Továbbá: elővigyázatosan kell meggondolnunk
azt a kérdést, hogy van-e jogcímünk a Vatikánba küldeni ezt a tárgyat, amely az
egész magyar népé, csupán annak a tételnek az alapján, amely szerint 947 évvel
ezelőtt a Vatikán adta volna. A (State) Department nyilván tekintetbe veszi azt
az esetleges visszahatást, amelyet az ilyen átadás amerikai nem-katolikus
körökben váltana ki ... ”
A válasz ezúttal nem váratott magára sokáig: három nappal később kelt
Washingtonban.
„A budapesti táviratban foglalt nézetek egyeznek a Department felfogásával.
Murphy hozzon létre találkozót az Apostoli Delegátussal és szóbelileg,
informálisan a következő értelemben tájékoztassa őt az Egyesült Államok
álláspontjáról:
1. Az amerikai hatóságok méltányolják a Szentszék érdeklődését a Szent
Korona iránt és teljesen tisztában vannak a tárgy történelmi és jelképes
jelentőségével vallási és politikai szempontból egyaránt. Az amerikai kormány
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alapvető álláspontja természetesen az, hogy a Szent Korona és tartozékai az egész
magyar nép tulajdona.
2. Az amerikai álláspont azonban ugyanekkor azt is magában foglalja, hogy a
Korona politikai fontosságából kifolyólag elkerülhetetlenül kedvezőtlen
körülmények származnának a jelenlegi helyzetben abból, ha a relikvia a
németországi amerikai hatóságok biztonsági őrizetéből eltávoznék. Ezért a jelen
időpont nem alkalmas arra, hogy határozat történjék a Korona átutalását vagy
végleges sorsát illetően.
3. Bár az amerikai hatóságok sajnálják, hogy nem teljesíthetik a Szentszék
óhaját ebben az ügyben, az Apostoli Delegátus biztosíthatja Monsignore
Montini-t arról, hogy minden lehető gondoskodás meg fog történni a
Koronának és tartozékainak biztonságára nézve mindaddig, amíg kedvezőbb
körülmények közt lehetővé válik a megfelelő elintézés.”
A Szent Korona amerikai történetének ez a lábjegyzete teljes és végleges
válasszal szolgálhat az állítólagos „felajánlás” olykor még felmerülhető kérdésére.

Washington, D. C.

Sziklay Andor (Andor C. Klay) ny. USA-köv. tanácsos

HÍREK
Az Új Látóhatár e száma már ki volt szedve, amikor megérkezett Bibó István
halálának híre. A jeles jogtudós, történész és politikus író május 10-én halt meg
Budapesten, hosszú betegség után, életének 68-ik évében. Bibó István neve
elválaszthatatlan a magyar közgondolkodás újabb kori történetétől, esszéi és
tanulmányai egy egész nemzedék eligazodását és tisztánlátását segítették elő.
Életének és munkásságának méltatására következő számunkban visszatérünk.
Herceg János hetvenéves. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti
a neves regényírót, a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő alakját, folyóiratunk
régi barátját.
*
Május 27-én töltötte be 80-ik életévét Tolnay Károly, a neves
művészettörténész, aki különösen Michelangelo kutatásaival vívott ki magának
nemzetközileg tudományos elismerést. Ugyancsak betöltötte 80-ik évét Révai
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István, a jelenleg Korneuburgban élő nemzetiségi szakértő, folyóiratunk
munkatársa.
*
A Münchenben élő Újváry Sándor író és kiadó május 6-án töltötte be 75-ik
életévét. Az általa vezetett Griff-Kiadó az elmúlt esztendőkben több jelentős
szépirodalmi és politikai munkát jelentetett meg. Kívánunk neki hosszú életet!
*
Fribourgban március 29-én, 93. életévében meghalt Pfeiffer Miklós pápai
prelátus, volt kassai nagyprépost, aki a harmincas és negyvenes években vezetője
volt a szlovenszkói magyar katolikus fiatalság nagy jelentőségű szervezetének, a
Prohászka Köröknek. 1948 óta élt Svájcban.
*
Ugyancsak meghalt Palinay Ferenc volt országgyűlési képviselő, az Új
Látóhatár munkatársa, aki Európába való áttelepedéséig egy amerikai egyetem
tanára volt. A Bécs melletti Badenben érte a halál február 25-én, 63 éves volt.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem április 28. és május 6. között
az alsó-ausztriai Mönichkirchenben rendezte idei akadémiai napjait. ,,Csak tiszta
forrásból ...” címen a konferencia résztvevői egy héten át a nemzeti identitás, a
néphagyomány és a népművészet kérdéseiről hallottak előadásokat. Ezeket
minden alkalommal vita követte. Az akadémiai napok sikeréhez nagymértékben
hozzájárult több magyarországi szakember részvétele. A konferencia utolsó előtti
napján a Szabadegyetem vendége volt Sütő András, aki május 3-án vette át
Bécsben a neki adományozott Herder-díjat. Május 5-én délelőtt kerekasztalbeszélgetés folyt a „Csillag a máglyán” című drámáról, délután pedig Sütő
műveiből olvasott fel. A konferencia napjai alatt a budapesti „Muzsikás-együttes”
két hangversenyt adott, igen szép sikerrel. Az akadémiai napokat Szőllősy Árpád
elnök zárta be, a magyarországi intézményekkel való kapcsolatokat tisztázó elvi
nyilatkozattal.
*
Sütő András bécsi tartózkodása alatt részt vett a Bornemisza Péter Társaság
által, május 4-én, a tiszteletére rendezett irodalmi esten, amelyen két osztrák
színész részleteket adott elő a „Csillag a máglyán” német fordításából, Sütő
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András pedig magyarul olvasott fel műveibő1. Az estet Szépfalusi István nyitotta
meg. Az erdélyi író drámáját Szépfalusiné Wanner Márta fordította németre. Az
esten megjelent mintegy kétszáz főnyi közönség lelkesen ünnepelte a szerzőt és a
fordítót.
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom a stájerországi Seggauban április
15. és 21. között rendezte idei kongresszusát, amelynek „Egyesülő világ – éledő
közösség” volt az összefoglaló témája. A konferencia résztvevői irodalmi estén
emlékeztek a kétszáz évvel ezelőtt meghalt Faludi Ferenc költőre.
A Münchenben május 11-én rendezett irodalmi estén a Svájci Magyar
Irodalom- és Könyvbarátok Körének több tagja olvasott fel munkáiból.
*
Március 30-án a New Jersey államban lévő Manville-ben a helyi magyar
református gyülekezet és a Bessenyei György Kör közös rendezésében a
Torontóban élő Faludy György költő tartott szerzői estet.
*
A The Threshold Theater Company nevű New York-i színtársulat március
28-án bemutatta Sütő András „Csillag a máglyán” című drámáját. A darabot
Brogyányi Jenő ültette át angol nyelvre.
*
Az amerikai magyar tanárok szövetsége április 26-28-án Washingtonban
rendezte negyedik évi koferenciáját, amelyen a többi között megvitatták az
amerikai magyar nyelvtanítás jelenlegi helyzetét és problémáit. Felvetődött az a
kívánság, hogy Magyarország az eddiginél fokozottabb mértékben nyújtson
megfelelő támogatást a külföldön működő magyar iskoláknak.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 13. és
16. között rendezi Garderenben. A konferencia témaköre: az információ és
kommunikáció problémái. A részvételi díj 160 holland gulden. Jelentkezni lehet
a Kör címén: Kerkpad Zuid Zijde 116, 3764 AT Soest.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör kiadványai – Az embernek próbája,
Nyugati magyar irodalom, Mérlegen – Csikós Imréné címén rendelhetők meg: P.
Noorwitskwartier 21, 3723 AR Bilthoven.
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*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre (SMIKK) idei tanulmányi
napjait ismét Luganóban rendezi, 1979. október 26. és 30. között. A téma:
Magyar Mérleg II, A nyugati magyar kulturális élet 1945 és 1979 között. Az
előadók: Borbándi Gyula, Csernohorszky Vilmos, Ferdinandy Mihály, Gosztonyi
Péter, Kabdebó Tamás, Novák Mária, Török Pál. A részvételi díj teljes ellátással
kb. 270 svájci frank. (Diákoknak kedvezmény.) Jelentkezés: SMIKK, Postfach 87,
CH-8037 Zürich.
*
A XIII. Nyugat-Németországi Magyar Főiskolai Hét színhelye a Bonn
közelében lévő Sankt-Augustin (Arnold-Jannsen-Haus) és időpontja 1979.
augusztus 5-11. A tanulmányi hét központi témája: ,,Nemzet, nemzetiség,
kisebbség”. A szervezők Magyarországon és külföldön élő magyar szakembereket
kértek fel előadások tartására. A részvételi díj napi 45 német márka. Jelentkezni
lehet az előkészítő bizottságnál: c/o. Balogh Tibor, 8 München 40. Elisabethstr.
25.
*
Dénes Tibor a SMIKK meghívására május 6-án Zürichben szerzői estet
tartott. Ugyancsak a SMIKK vendégeként Hanák Tibor Zürichben június 10-én
bemutatta új könyvét. Kabdebó Tamás április 7-én Münchenben „Kétszívűség
állapota” címen tartott előadást.
*
Monoszl6y Dezsőt a Theodor Körner-díjjal tüntették ki. A díjat április 27-én
adta át Ausztria köztársasági elnöke.
ÚJ KÖNYVEK
– Keszei István: Angyali merénylet, Róma (versek) Katolikus Szemle, 1979,
216 l.
– Deák István: The Lawful Revolution, Louis Kossuth and the Hungarians,
1848-1849, Columbia University Press (136 South Broadway, Irvington, N. Y.
10533.), 1979, 446 l. (Ára 16,95 dollár.)
– Kopácsi Sándor: Au nom de la classe ouvriere, Edition Robert Laffont,
Paris 1979, 349 l.
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– Kemenes Géfin László: Fehérlófia (versek), Amerikai Magyar ĺrók, Torontó
1979, 113 l.
– Nagy Pál: Korszerűség, kortárs irodalom; munkanapló 1970–1978; Magyar
Műhely, Párizs 1978, 120 l.
– Habsburg Ottó: Jalta és ami utána következett, Újváry Griff Kiadó,
München 1979.
– Prominent Hungarians, home and abroad; 3. kiadás. Szerk.: Fekete
Márton, Szepsi Csombor Kör, London 1979, 542 l.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Balla Zs6fia (* 1949, Kolozsvár), a kolozsvári zenefőiskola tanári szakán
végzett, jelenleg a helyi rádióstúdió zenei szerkesztője. Először az Igaz Szó
közölte verseit, 1965-ben. Első verseskötete 1968-ban jelent meg a Forrássorozatban. Azóta további két verseskötetet jelentetett meg. Rendszeresen közöl
romániai, valamint magyarországi folyóiratokban és lapokban.
Boksányi Nándor (* 1922 Kecskemét) újságíró. Tanulmányainak elvégzése
után a Magyar Távirati Iroda és a parlamenti gyorsíróiroda munkatársa. Az
ötvenes évek elején négy és fél éven át munkás egy kőbányai gyárban. Utána
ismét a Magyar Távirati Irodánál dolgozik. 1965-ben elhagyta Magyarországot.
1966 óta a Szabad Európa Rádió müncheni szerkesztőségének tagja.
Gerenday Mária húsz év óta él New Jerseyben, ahol jelenleg disszertációján
dolgozik. A Rutgers, egyetemen tanult angol, német és összehasonlító irodalmat.
Görgey Lászl6 (* 1921) Budapesten jogi tanulmányokat végzett, az egyetemet
a háború miatt félbeszakította. Frontszolgálata után cukrász és teherautó-sofőr
volt, 1956-ban elhagyta Magyarországot. 1964-ben doktori oklevelet szerzett
Amerikában, 1972 óta a nemzetközi kapcsolatok tanára egy South Carolina-i
egyetemen.
Németh Magda (* 1947) egyetemi tanulmányait 1974-ben fejezte be,
diplomamunkáját Krúdy Gyula Szindbád-novelláiról írta. Magyar-német szakos
tanár. Másfél évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot. Jelenleg Salzburgban él.
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1979.3
BÚCSÚ LEHOCZKY GERGELYTŐL
MEGHALT JÚLIUS 17-ÉN –
Egy kicsit mindig olyan volt, mint aki lázas, vagy legalábbis hőemelkedése
van. A szeme fényesen csillogott, a mondatait belső tűz fűtötte, egy kicsit mindig
izgatott volt, mint aki rettenetesen siet valahonnan valahová, de ezt még gyorsan
el akarja mondani. És ez így is lehetett. Az idei esztendő halottak napján töltötte
volna be 49-dik esztendejét. Csakugyan nem volt ideje. Rettentően kellett sietnie.
Tovább fejlesztett, mintegy adoptált egy irodalmi műfajt, Balzac „Emberi
komédiájá”-nak ihletésére, elbeszéléseket írt olyan hősökről, akik sorsa tovább
szövődött többi novellájában, minden egyes novella önálló elbeszélés volt ugyan,
de egymást követő sorrendben, akár egy nagyregény fejezetei lehettek volna. Volt
egy központi alakja, egy főszereplő, akit úgy hívtak, hogy Lomhányi Álmos.
Fogadni mernék, hogy ezzel az alakkal egy kissé önmagát figurázta, titokban
sejtve, hogy tehetsége, alkotóereje többre is képessé tenné, de a nagy művet
halogatta, mint aki siet ugyan, de azért egy kevés ideig még ráér. Budapesten
született 1930. november 2-án. Könnyen lehet, hogy az ilyen születési dátum
kesernyés iróniával szövi át az ember szemléletét, úgy érezheti, hogy sorsa komisz
tréfát játszott vele, világrajövetele napját összeköti az eltávozottakra emlékezéssel.
Akár figyelmeztetésnek is fel lehet fogni. Édesapja Lehoczky György volt, a
nagytehetségű festőművész és grafikus, aki magas korban, 80-dik esztendejében,
néhány hónappal ezelőtt hunyt el Saarbrückenben. Gergely 14 esztendős volt,
amikor szüleivel elhagyta hazáját, Németországban azonban csak rövid ideig
maradt, Strasbourgba került gimnáziumba, ott érettségizett és onnan azután 18
éves korában Párizsba tette át otthonát. Párizst őneki találták föl és őt Párizsnak.
Megejtette Ady Bakonyának varázsa. Pedig nem, többről volt itt szó, szerencsés
egymásra találásról. Írt egy ifjúsági regényt, de az sajátságos módon nem
franciául jelent meg, hanem Nyugat-Németországban, írt tömérdek novellát,
tárcát, esszét, szőtte-szövögette Lomhányi Álmos sorsát és azt tervezte, hogy
amikor végigvezeti, befejezéshez juttatja, akkor könyvben jelenteti meg, már mint
egységes regényt, Roger Martin du Gard-tól idéz mottóként néhány mondatot
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az elejére, minthogy a Nobel-díjas francia író is hasonló jellegű, alkotott
naplójában, önálló elbeszélésekként helytálló regényfejezeteket.
A Montparnasse-i temetőben, írók, költők, művészek örök nyugvóhelyén
alussza július 20-a óta csöndes álmát. Nehéz elhinni, lehetetlen elképzelni, hogy
ez az örök láz, az állandó hőemelkedés, a szüntelen hevület most egyszerre
ellobbant, kihűlt, végetért volna. Temetésén, sírja fölött két lánya, Elise magyarul,
Eszter franciául elmondta Gergely kedvenc költőjének, Kosztolányinak azt a
versét, amelyet az utóbbi időben gyakran idézett:
Jobb volna élni,
Ámde túl a fák már aranykezükkel intenek nekem ...
Mi, akik barátai voltunk, sohasem felejtjük el, az emberséget, a költői, az írói
kedélyt, amit árasztott magából, érezni fogjuk a napsütésben és találkozunk
fényes pillantásával az Ég tükréből amikor felhők vonulnak lomhán, álmosan.

Halász Péter
HÍREK
Előző számunk lapzárta óta a magyar szellemi és politikai élet több kimagasló
alakja távozott el az élők sorából.
Június 12-én a Virginia állambeli Fairfax kórházban, szívroham
következtében, 75 éves korában elhunyt Nagy Ferenc Magyarország volt
miniszterelnöke. Nem sokkal halála előtt jelentette be, hogy hazája
meglátogatására készülődik, miután sikerült ígéretet kapnia, hogy utazása
szigorúan magánjellegű és érzelmi indítékú maradhat, kizárva minden politikai
összefüggést. A terv megvalósítását keresztülhúzta hirtelen halála. Nagy Ferenc
1903. október 8-án született a baranyai Bissén. A harmincas és negyvenes
években a Kisgazdapárt egyik vezetője volt, 1946-47-ben pedig a koalíciós
kormány élén állott. Magyarországot 1947 nyarán hagyta el, az Egyesült
Államokban telepedett le és a politikai emigrációban hosszú ideig vezető
szerepet játszott. Visszaemlékezései 1948-ban angol nyelven jelentek meg. Az
elmúlt években, egy hazai barátjának írt levelek formájában, ismét visszapillantott
politikai pályafutása fontosabb állomásaira. Ez értékes dokumentumokat a
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baranyai levéltár őrzi. Nagy Ferencben az Új Látóhatár őszinte barátját és
munkatársát gyászolja.
Június 19-én váratlanul elhunyt Budapesten Passuth László regényíró. Július
15-én töltötte volna be 79-ik életévét. A legnépszerűbb és legolvasottabb magyar
írók közé tartozott. Máig is legnagyobb sikerét 1939-ben „Esőisten siratja
Mexikót” című regényével aratta. Elbeszélő műveinek túlnyomó többsége
történelmi tárgyú. A halála előtti években visszaemlékezéseinek megírásával
foglalkozott. Ezekből négy kötet látott napvilágot.
Néhány nappal később, június 25-én halt meg, ugyancsak Budapesten,
Örkény István novella-és drámaíró. 67 éves volt. Legnagyobb irodalmi sikereit
„egyperces novellák” elnevezésű rövid szépprózai írásaival, valamint „ Tóték” és
„Macskajáték” című színdarabjával aratta. Az előbbiből sikeres film készült, az
utóbbit külföldi színpadokon is játszották.
Eltávozott az élők sorából Kovách Aladár is. Augusztus 14-én halt meg
Bécsben. 1908-ban született, dramaturg, majd 1944-ben rövid ideig a Nemzeti
Színház igazgatója volt. Színdarabjai közül a ,, Téli zsoltár” című drámája
emelkedik ki. 1945 óta élt Nyugaton, lapokat szerkesztett, könyveket adott ki,
színdarabokat és publicisztikai munkákat írt. ,,Hamueső” című darabja az Új
Látóhatárban jelent meg.
Ugyancsak meghalt június 21-én Vajda Benő gyermekgyógyász főorvos, aki
fiatal korában a debreceni egyetemista mozgalom és a Márciusi Front helyi
szervezete vezető tagjai közé tartozott. 65 éves volt, Washingtonban élt. Vajda
Benő tevékeny szerepet játszott Washington és Amerika keleti felének magyar
szellemi életében. Hamvait később a debreceni köztemetőben fogják örök
nyugalomra helyezni.
*
A washingtoni Occidental Press kiadásában modern lengyel versantológia
látott napvilágot. A kötet címe „Az ismeretlen fa'”, s a benne lévő verseket,
amelyek áttekintést nyújtanak a hazai és nyugati lengyel líra fejlődéséről, Gömöri
György válogatta és fordította. Az antológia kemény kötésben jelent meg, egy
kötet ára 6 US dollár és a postaköltség. Megrendelhető az Occidental Press
címén, POB 1005, Washington, D. C. 20013, USA, illetve a fordító címén: G.
Gömöri, Darwin College, Cambridge, CB3 9EU, Anglia.
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*
Az angliai Carcanet Press kiadásában ez év szeptemberében jelennek meg
Radnóti Miklós válogatott versei. A „Forced March” c. kötet a költő
munkásságának utolsó évtizedéből válogat, különös súllyal szerepelnek benne a
„Tajtékos ég” versei. A verseket Gömöri György és az ugyancsak Cambridge-ben
élő fiatal angol költő, Clive Wilmer fordították.
*
Az Anyanyelvi Konferencia Védnökége kibővített ülést tartott Budapesten
augusztus 6. és 9. között. A konferencián többek között elhangzott Czigány
Lóránt irodalomtörténész előadása a nyugati magyar irodalom műhelyeiről,
amelyben részletesen foglalkozott az Új Látóhatár működésével és a nyugati
magyar kulturális életben betöltött szerepével is. Az előadást irodalmi délután
követte, amelyen fiatal színművészek előadták az 1956 óta Nyugaton élő, az Új
Látóhatárban, illetve a Magyar Műhelyben publikáló költők műveit.
*
Vida István, Tübingenben élő munkatársunk tagja lett a Johan Huizinga
kezdeményezésére, 1947-ben alapított, Erasmus” című nemzetközi tudományos
folyóirat szerkesztő bizottságának. Vida István az elmúlt évtizedekben írt
tanulmányaival mint megbecsült Erasmus-kutató szerzett hírnevet és
megbecsülést.
*
A New Jersey állambeli New Brunswickban május 14-én Jancsó Adrianne
irodalmi előadóesten szerepelt. Az estet az erdélyi magyar irodalom helyi barátai
rendezték. Somody Pál bevezetője után a budapesti előadóművésznő Kuncz
Aladár és Dsida Jenő több művét tolmácsolta. Ugyancsak New Brunswickban
május 20-án a Hamza András által vezetett és öt éve fennálló Kodály Kórus
hangversenyt adott. A New Brunswick-i Bessenyei György Kör május 5-i estjén
Galgóczi Erzsébet tartott előadást. A budapesti írónő „Korunk magyar
valóságirodalmá” -ról beszélt.
*
Zsindely Endre vallástörténész június 22-én előadást tartott a zürichi
Kirchgasse-i Körben. Munkatársunk előadásának ez volt a címe: ,,A svájci
reformáció magyarországi kapcsolatai.”
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*
A londoni Szepsi Csombor Kör március 27-én rendezett irodalmi estjén „A
nyugati magyar költészet 33 éve” címen élő antológiát mutatott be. Bevezetőt
Czigány Lóránt mondott. A műsorban közreműködött Ninon Leader, Sárközi
Mátyás, Cs. Szabó László és Szalay Tamás. A Kör májusi estjének vendége
Legeza László sinológus volt, aki „ Tao és Tao varázslat” címen vetített képes
előadást tartott a kínai filozófiáról.
Az amerikai Magyar Baráti Közösség (az Itt-Ott Kör) augusztus 25.és
szeptember 1. közötti időben rendezte 1979-es Tanulmányi Hetét. A találkozó
színhelye: Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio. A tanulmányi hét előadóinak
többsége az amerikai kontinens magyar egyetemi tanárjai közül került ki, de a
rendezők meghívtak előadót Kanadából és Magyarországról is. Az esti órák
programján filmvetítések és kulturális műsorok szerepeltek.
*
A Svájci Magyar Irodalom-és Könyvbarátok Köre október 26. és 31.között
Luganóban rendezendő "Magyar Mérleg II.” című tanulmányi napjainak előadói
és témái: Borbándi Gyula: Magyar művelődési teljesítmények és intézmények
Amerikában; Csernohorszky Vilmos: Eszmék és emberek az emigrációban;
Dénes Tibor: Az emigráció lírai költészete; Ferdinandy Mihály: A magyar
történetírás új útjai; Gosztonyi Péter: A 20. századi magyar történelemkutatás
nyugaton; Kabdebó Tamás: A nyugati magyar széppróza műfaji kategóriái;
Novák Mária: Magyar kulturális élet Ausztráliában (felolvassa: Saáry Éva). A
konferenciával egyidőben "Nyugati magyar művészek" című kiállítás nyílik.
Október 28-án irodalmi est lesz. Részvételi díj négy napi teljes ellátással 240
svájci frank. Jelentkezni lehet a SMIKK címén: Postfach 87, CH-8037 Zürich.
*
A SMIKK egyébként a nemzetközi gyermekév alkalmából "Gyermekkönyv"
kiadását tervezi. A könyv 6-12 éves magyar gyermekek számára készülne. A Kör
felkéri a nyugaton élő írókat, hogy küldjék el gyermekeknek szánt írásaikat.
*
A Magyar Cserkész Szövetség New York-i körzetének csapatai március 24-én
New Brunswickban, március 25-én pedig New York egy színházában "Színes
szőttes" címen nagysikerű magyar népi bemutatót rendeztek. A magyar
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regőscserkészek műsora népdalokból, népi táncokból és balladákból állott. A 84
tagból álló együttes művészeti vezetője Teszár Tamás.
*
Az idei frankfurti nemzetközi könyvvásáron ismét szerepelnek a nyugati
magyar könyvkiadók. A könyvvásár ideje 1979. október 10–15. A magyar részleg
helye: Halle 6 E, Stand F 136. A szervezés munkáját a nyugat-németországi
Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány részéről ismét Popovits János végzi.
ÚJ MUNKATÁRSUNK
Piazza Péter (* 1926) Budapesten született, 1950-től tervező építész, 1953-tól
igazságügyi szakértő műemlékvédelmi eljárásokban, a forradalom után elhagyja
Magyarországot, 1957 és 1964 között Rómában, 1964 és 1967 között a délafrikai Johannesburgban tervező építész, 1968 és 1974 között tanszékvezető
docens a johannesburgi Witwaterstrand Egyetemen. 1975-től egy svájci építési
vállalat igazgatója. Több tudományos társaság tagja. Jelenleg Bécsben él.
FELHÍVÁSOK
Bibó István emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány a nagy politikai
gondolkodó életművét kívánja ápolni, munkásságát ismertetni és írásait
terjeszteni. Továbbá minden évben pályázatot hirdet egy Bibó István-díj
elnyerésére. A díj olyan magyar vagy idegen nyelvű munkát (tanulmányt,
könyvet) jutalmaz, amely az 56-os Forradalommal, a magyar demokráciával annak múltjával és jövőjével -, valamint társadalomtudományi témákkal
foglalkozik Bibó István szellemében. Pályázni lehet, sőt nagyon kívánatos, Bibó
István személyével vagy életművével foglalkozó tanulmánnyal is.
A Bibó István Alapítványt a Bostoni Magyar Intézet (Hungarian-American
Cultural and Research Institute, Inc.) kezeli. Döntéseket egy felkért bizottság
hoz. Ez tesz javaslatot a Bibó-díj odaítélésére is. A díj kurátora dr. Prágay Dezső.
A Bibó István-díj 1980-ban kerül először kiosztásra. Jelenlegi összege 500
dollár. Jelentkezési határidő 1980. január 31. – A Bostoni Magyar Intézet
szívesen szolgál bővebb felvilágosítással és útmutatással. Érdeklődőknek szívesen
küld listát azokról a témákról, amelyeket az alapítvány különösen fontosnak tart.
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A Bostoni Magyar Intézet ezúton kéri föl a Nyugaton élő magyarokat, hogy
hozzájárulásukkal gyarapítsák a Bibó István Alapítványt.
Cím: Hungarian–American Cultural and Research Institute, Inc. in Boston,
P. 0. Box 116, Waban, Mass. 02168, USA.
*
Ki tud Lengyel Lajos bölcseleti tárgyú kéziratának sorsáról? A szerző, a
Magyar Filozófiai Társaság egykori tagja, több tudományos értekezés szerzője,
középiskolai tanár életművének igen terjedelmes kéziratát több nyugaton élő
magyar filozófus olvasta, többek közt Brandenstein Béla professzor (Saarbrücken
– München) kezében is volt, de a hatvanas évek végén nyoma veszett. A kézirat
magyar nyelvű, de hozzá tartozott egy német nyelvű összefoglaló, valamint
néhány fejezet német fordítása. ismervén az elhunyt emberi kiválóságait,
tudományos képességeit, feltehető, hogy munkája értékes gondolatokat
tartalmaz, felkutatása és esetleges kiadása tehát tudományos és magyar érdek. A
kézirat témája egy átfogó bölcseleti elmélet más filozófiai rendszerek, többek
közt a marxizmus bírálatával. Az információk a következő címre küldendők: Dr.
Fodor István, Niehler Kirchweg 71, D-5 Köln 60.
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1979.6
LEVÉL
HOL HIBÁZTUNK, MIT VÉTETTÜNK EL?
A Magyarországon élő és író Kunszabó Ferenc, az Új Látóhatár XXIX.
évfolyamának 4/5. számában megjelent Modern népírtás és az ellene való
orvosság című tanulmányát csak kalaplevéve olvashatjuk: tisztelegve írói
elhivatottsága, az emberi igazságra való törekvése s nem utolsósorban bátorsága
előtt. Elvégre, tanulmányát abban az országban írta, ahol a hivatalosok sunyi
módon agyonhallgatják az erdélyi magyarság súlyos problémáit, s ahol a
cenzorok az olvasó elől a zúzdába küldik Illyés Gyula munkáját is.
Kunszabó tanulmányában legjobban személyes élményei domborodnak ki.
Ezeket olvasva, szinte torkunkra szorul a kimondhatatlan felháborodás,
tehetetlenül rándul ökölbe a kezünk. Nehéz fegyelemre intenünk magunkat,
pedig most ez kell: hűvös, tárgyilagos módon kell felmérnünk a múltat, a
jelenbeli feladatainkat, mert csak így munkálkodhatunk veszélyben lévő erdélyi
véreink jövőjéért. Úgy, ahogy ezt tanulmánya második felében maga Kunszabó
Ferenc is írja, ajánlja. Nehéz feladat ez, minduntalan akár magunk, akár mások
állította csapdába eshetünk.
Ezért olvastam Kunszabó kitűnő tanulmányában némi elégedetlenséggel a
következő sorokat folyóiratunk említett számának 346. oldalán: ,,Mi – írja a
szerző – mindenki másnál jobban ostorozzuk önmagunkat. Ennek tudható be,
hogy a magyar értelmiség köreiben, de a nép millióiban már a 20. század elejére
elterjedt az a felfogás, hogy mi valami égbekiáltó igazságtalanság okozói vagyunk
azáltal, hogy a történelmi Magyarország területén – a szövetségi státuszban lévő
Horvát-Szlavónországot nem számítva - a lakosságnak több mint egyharmada
nem magyar.”
Szerény vizsgálódásaim azt mutatják, hogy ilyen felfogás nemhogy a
magyarság millióinak, de a magyar értelmiség köreihez tartozók agyában sem
fogamzott meg soha. A magyar milliók nem tartoztak a „rutinos önelemzőkhöz”,
ehhez nem volt se kedvük, se elegendő ismeretük. A magyar értelmiségnek egy
végtelenül vékony rétege sem azért érzett - s érez talán még ma is - bűntudatot,
mert lakosságunk egyharmada nem volt magyar: értelmes ember ilyesmire nem
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kárhoztathatja magát. Keserűségük, önostorozásuk forrása más volt s ma is más:
az, hogy a Kárpátmedencében velünk együtt élő más népeknek, mint a
szlovákoknak, románoknak rövidlátásunk miatt sem nyelvi, sem politikai
területen nem biztosítottunk egyenjogúságot. Még akkor sem, amikor már
valójában ezzel is elkéstünk. Azért éreztek bűntudatot, mert társadalmunkban
lépten-nyomon hallhattuk: kása nem étel, tót nem ember. Azért, mert szinte
mindennapi szóhasználatunk volt a büdös oláh. Azért, mert Erdélyben, a három
nemzet szabad hazájában, az ott élő népesség felénél többet kitevő negyediket e
nemzetközösségből kirekesztettük. Azért, mert amikor ezek nem
elszakadásukért, hanem méltányos egyenjogúságukért emelték fel a szavukat,
vezetőink közül számosan ebből semmit sem értettek, vagy legalábbis nem
akartak érteni. Folytassam?
„A környező államoknak viszont szinte nem kellett egyebet tenniük – írja
Kunszabó Ferenc –, mint a magyar írók, publicisták, tudósok és ellenzéki
politikusok műveit, érveit megismertetni a Nyugattal; a megfelelő passzusokat
lefordítani és eljuttatni a győztes hatalmak Párizsban gyülekező delegációihoz.
Meg is tették. Így például a román és a cseh küldöttség nagyrészben Jászi Oszkár
tanulmányaira támaszkodott Trianonban, amikor azt bizonygatták, hogy ha élnek
is magyarok az általuk követelt területeken, azokat Budapest erőszakkal
asszimilálta. S hiába volt ott Apponyi Albert, beszédei nem hangzottak
meggyőzően. Nem, mert végeredményben ez a tüzes magyar politikus is
tudathasadásos volt. Ő is úgy vélte, hogy mi bűnösök vagyunk, amiért 1920-ig az
országban nemzetiségek is éltek.”
Igazságtalan és nem helytálló vádak ezek: sorsunkat a trianoni békeparancs –
kitűnő megfogalmazása ez a két világháború közötti korszakunknak – csak
megpecsételte, a döntés már jóval korábban megfogamzott. Gondoljunk Erdély
sorsára: 1916 augusztusában a franciák, angolok, oroszok és olaszok már
odaajándékozták a románoknak a háborúba való belépésük jutalmaként, egészen
a Tiszáig. Érdemes beleolvasni az egykori visszaemlékezésekbe,
dokumentumokba, ezek világosan bizonyítják, a Trianonban nem
béketárgyaláshoz, hanem a döntések elfogadásához, az okmányok aláírásához
ültették le a magyar delegációt. És ez igen nagy különbség!
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Jászi Oszkárról is szó esik Kunszabó Ferenc tanulmányában Bár lett volna
lehetőség arra, hogy e nagy gondolkodónk kitűnő tanulmányait, mint az 1911ben kiadott, A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője, vagy az 1912-ben
megjelent, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című munkáit
olvassák és fogadják el döntéseikhez a nagyhatalmak delegátusai. Akkor talán
nem született volna meg a trianoni diktátum! Ám - sajnos - ezek a delegátusok
nem Jászi Oszkárt olvasták, hanem már évtizedekkel korábban azokat a
híradásokat, amelyek bejárták az angol, francia és olasz sajtót a
nemzetiségeinkkel való bánásmódunkról. Clemenceau, a Tigris, sem Jászi kitűnő,
mondanivalóiban ma is a nemzetiségi kérdések rendezésének mintájául
szolgálható tanulmányaitól vadult meg, hanem főként az 1894-es ún.
memorandum perektől.
Hogy ludas lenne Jászi még a határaink megvonásában is? Ne értékeljük
olyan sokra a párizsi delegátusokat, hogy ők holmi etnikai szempontokat vettek
volna figyelembe a trianoni határaink megállapításánál: egyetlen szempont
vezette őket a vitatható területeken, s ez Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia
katonai biztonsága és gazdasági érdeke volt. Ezért lett határfolyó a Duna, a
Garam, meg a Ronyva, mely utóbbin én gyerekkoromban is átláboltam. Ezért
jutott Csehszlovákiának a sátoraljaújhelyi kisállomás; a románoknak az Alföld
csak magyarok lakta szegélye, amelyen az új Jugoszláviát a kisantantbeli
szövetségeseivel összekötő vasútvonal húzódott. Mondjuk el, hogy még
szerencsések is vagyunk, mert a románok nem maradtak a Tiszánál, ahogy ezt
nekik annak idején ígérték?
Követtünk-e el ballépést – ahogy ezt Kunszabó Ferenc állítja – azzal, hogy
„akkor szakadtunk el Ausztriától, mikor az mindkettőnket csakis gyengíthette;
ráadásul utána még egy szélsőbal államforma megalakításába is belementünk”?
Magam tartok attól, hogy ez a „ballépés” az akkor lehetséges, egyetlen lépés
volt, sok választásunk nemigen lehetett. Melyik szélsőbal államformára gondol
Kunszabó Ferenc? Csak nem Károlyi Mihályék köztársaságára, amelynek
támogatói nemcsak a polgári körökből, de még a főúri és nagybirtokosi
rétegekből is rekrutálódtak, s ez utóbbiak is csak akkor hagyták cserben Károlyit,
amikor nyilvánvalóvá vált, felosztja ezek birtokait is?
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Bizony, mondom én is Kunszabó Ferenc zárószavaival, ,, legyünk óvatosak, de
építsük újra lelkeinket, tudatunkat, érzéseinket, mert ezt helyettünk senki sem
fogja, s nem tudja megtenni”. Én még hozzátenném, most már Wesselényit
idézve: legyünk óvatosak a balhiedelmeinkkel is!

San Bernardino, CA.

Sztáray Zoltán

Az Új Látóhatár mostani számához minden előfizetőnknek mellékeltük évi
számlánkat, kivéve az amerikai és a hollandiai előfizetőket, akiknek amerikai
szerkesztőségi és kiadóhivatali irodánk, illetve hollandiai terjesztőnk küldi ki. E
helyütt is arra kérjük előfizetőinket, könnyítsenek gondjainkon, és lehetőleg
azonnal küldjék be az esedékes előfizetési díjat.
HÍREK
Az Új Látóhatárnak ezt a számát Borbándi Gyula hosszabb távolléte miatt,
Molnár József szerkesztette.
*
Klamár Gyula újságíró és szerkesztő december 6-án 73 éves korában Bécsben
elhunyt. 1962 óta a Magyar Híradó főszerkesztője volt. A bécsi havi lap az ő
irányítása alatt lett a nyugati magyarok megbecsült sajtóorgánuma. Halála az
emigráns szellemi élet pótolhatatlan vesztesége.
*
Rendszeres és állandó munkatársaink közül Ölvedi János július 20-án, Határ
Győző pedig november 13-án töltötte be 65. évét. Hanák Tibor szeptember 9-én
volt 50 éves, Major-Zala Lajos 1980. január 1-én ünnepli 50-ik születésnapját.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1980. évi akadémiai napjait
„Magyar magatartás egykor és ma” címen 1980. május 11-17-én a Strasbourg
melletti Liebfrauenbergen (F-67360 Woerth-Goersdorf, Elzász) rendezi meg. A
találkozó felkért előadói (a kurzívan szedettek elfogadták már a felkérést)
Bárczay Gyula, Benkő Samu, Benkőné Nagy Margit, Benda Kálmán, Csoóri
Sándor, Frank Miklós, Illyés Kinga, Ilia Mihály, Kemény István, Kende Péter,
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Kiss Sándor, Méray Tibor, Reszler András, Vajta Vilmos és Zsindely Endre.
Részvételi díj (szállás és ellátás) kb. 600,- frank. Elszállásolás kizárólag egy- vagy
kétágyas szobákban (hideg-meleg víz).
Jelentkezés a titkárságon:
A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15 vagy telefonon 0043/222/577712.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre október 26 és 30 között
„Magyar Mérleg II., nyugati magyar kulturális élet a II. világháború után” címen
rendezte Luganóban idei tanulmányi napjait. A konferencia előadói voltak:
Borbándi Gyula, Csernohorszky Vilmos, Dénes Tibor, Ferdinandy Mihály,
Gosztonyi Péter, Kabdebó Tamás és Novák Mária. A konferencia harmadik
napján a jelenlévő költők és írók műveikb5l olvastak fel. A tanulmányi napok
egész ideje alatt pedig Török Pál festőművész állította ki újabb festményeit és
grafikáit.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom november 23-25-én rendezett
innsbrucki őszi találkozójának központi témája a következő volt: Nemzetiségi
jogok és a magyarok Ausztriában. Előadtak: Bácsváry Róbert, Deák Ernő és Tóth
János. Az irodalmi esten, amelyet a Bornemisza Péter Társaság rendezett, Szőcs
Géza, jelenleg Bécsben tanuló fiatal kolozsvári költő szerepelt.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre képzőművészeti
tevékenységének nyitányaként, a Schaffhausen melletti Löhningenben,
szeptember 21 és október 14 között Saáry Éva, Török Pál és Schwalm László
közös kiállításon mutatta be alkotásait.
A Jelenkor című pécsi irodalmi folyóirat szeptemberi és októberi számában
egy hosszabb rádióbeszélgetés szövegét közölte, amelyben magyarországi és
nyugati magyar irodalomtörténészek és kritikusok a nyugati magyar irodalmat és
annak intézményeit tekintették át. Több ízben érintették az Új Látóhatár
jelentőségét és telejsítményeit is. A Nyelvünk és kultúránk című budapesti
negyedévi folyóirat legújabb számában Czigány Lóránt a nyugati magyar
irodalom műhelyeiről írt tanulmányt, méltatva az Új Látóhatár munkáját is.
*
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Az amerikai Magyar Kulturális Szövetség georgiai csoportja helyi
társaságokkal karöltve, Atlantában, a lengyel Pulaski tábornokra és a magyar
Kováts Mihály ezredesre emlékeztető kiállítást rendezett. Az október 18-i
megnyitó ünnepség műsorán magyar és lengyel népi táncok szerepeltek.
Népművészeti tárgyakat is kiállítottak.
*
A Bikich Gábor szerkesztésében és Koncz Lajos kiadásában megjelent
„Külhoni Szövegtár" című évkönyv Bikich Gábor és Csokits János verseit, Büky
Barna, Prágay Dezső és Szabó Zoltán prózai írásait, valamint Bibó István egy
eddig publikálatlan levelét közli. A 128 lap terjedelmű évkönyv kiadását a
Bostoni Magyar Intézet tette lehetővé. Megrendelhető a következő címen:
Koncz Lajos, 25 Gibbs St. Brookline, MA 02146, USA.
*
A Stuttgartban élő Vida István tagja lett a Johan Huizinga
kezdeményezésére, 1947-ben alapított ,,Erasmus” című nemzetközi tudományos
folyóirat szerkesztő bizottságának. Munkatársunk az elmúlt évtizedekben írt
több tanulmányával szerzett hírnevet és megbecsülést mint Erasmus-kutató.
*
Tóth János „Bibó István, a magyar európai” és Borbándi Gyula „Bibó István és
a népi mozgalom” című tanulmányát, valamint Román J. Istvánnak „A
nyolcvanéves Márai Sándor” -ról szóló írását az Új Látóhatár következő
számában közöljük.
ELŐADÁSOK
–Ko vács Imre (New York): ,,A nemzetközi erőviszonyok hatása KözépKelet-Európára és Magyarországra”, München szeptember 20, Katolikus Magyar
Egyetemi Mozgalom müncheni csoportja.
– Kopácsi Sándor (Toronto): ,,Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy
Imre-per”,New Brunswick október 20, Bessenyei György Kör és a Rutgers
Egyetem, Tanúk-korukról, szabadegyetemi előadássorozat.
– Silló-Seidl György (Frankfurt): ,,Semmelweis halála, orvostörténeti rejtély”,
London szeptember 27, Szepsi Csombor Kör.
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– Gosztonyi Péter (Bern): ,,Összeomlás - újrakezdés: 1945 jelentősége a
magyar történelemben”, Malmö szeptember 28, Göteborg szeptember 29,
Stockholm szeptember 30; ,,Harmadik út nélkül: Károlyi-Horthy-Rákosi”,
Wellingen (Zürich) november 2.
– Somlyó György (Budapest) költővel beszélgetés, New Brunswick október 6,
Bessenyei György Kör.
– Kerényi Magda (Ascona): ,,A görög Mythos-ok nyomában – Kerényi
Károly professzor szellemében”, Zürich október 12, Kirchgasse-i Kör.
– Keszei István (Gentilly, Párizs) költő előadóestje, Zürich november 23,
Kirchgasse-i Kör.
– Vajda Albert (München): Világűrtől a világzürig, Zürich szeptember 29,
SMIKK.
– Benda Kálmán (Budapest): ,,A Rákóczi-szabadságharc diplomáciája”, New
Brunswick december 8, Bessenyei György Kör
– Tolvaly Ferenc (Köln) szerzői estje, Zürich december 2, SMIKK.
ÚJ KÖNYVEK
– Cs. Szabó László: Vérző fantomok, elbeszélések, Újváry ,,Griff ", München
1979, 227 l.
– Janics Kálmán: A hontalanság évei, A szlovákiai magyar kisebbség a
második világháború után, Illyés Gyula előszavával, Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem, Bern 1979, 323 l.
– Dénes Tibor: Arcok és harcok, cikkek-tanulmányok, Újváry „Griff "–
Nemzetőr, München, 1979, 195 l.
– Magyar Mérleg I. A magyarországi szellemi élet harminc éve (1948-1978),
Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre, Zürich 1979, 130 l.
– Szász Béla: Minden kényszer nélkül, Egy műper kórtörténete, 2.kiadás,
Újváry „Griff ", München 1979, 349 l.
– Mánfai Csaba: Víziszony, versek, Auróra, München 1979, 95 l.
– Magyar változások 1948-1978, szerk. Deák Ernő, tanulmányok, Integratio,
Bécs 1979, 150 l.
– Vajda Albert: .... „És mégis morog a föld,vidám útijegyzetek, PPC Books,
London 1979, 281 l.
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– Tamási Miklós: Eszkimó szerelem, versek 1958-69, Vörösváry, Toronto
1979, 151 l.
– T. Dombrády Dóra: Őrkő, elbeszélések, Kárpát Könyvkiadó, Cleveland
1979, 217 l.
Gosztonyi Péter (szerk.): Aufstande unter dem roten Stern, tanulmányok,
Hohwacht, Bonn 1979, 319 l
– Dr. Urbán György: Ex oriente lux, politikai tanulmányok, Stapfer-Druck,
Zürich 1979, 202 l.
– Gombos Gyula: Hillsdale c. könyve, amelyből folyóiratunk mostani
számában részleteket közöltünk, időközben már meg is jelent, Püski Sándor
kiadásában. A 124 oldalas mű megrendelhető Püski Sándor
könyvkereskedésében, 1590 Second Ave. New York, N. Y. 10028.
HIBAIGAZĹTÁS
Gömöri György „Hat napon át ... ” című versének 11. sora helyesen így
hangzik: sima kerek csipáit szorítva elrepültünk. (Új Látóhatár 1979/3- 4. szám,
183. l.)
NEGYEDIK "ÉVTIZED KÜSZÖBÉN
Olvasóinkhoz és Előfizetőinkhez
Az Új Látóhatár ennek a kettős számának megjelenésével befejezte
harmincadik évfolyamát. Normális körülmények között az ilyen ritka jubileumot
különszámmal, ünnepi estekkel egybekötött fogadással kellene megünnepelnünk.
Most erőnkből azonban csak arra futja, hogy a harmincegyedik évfolyam első
számát előkészítsük, és megjelenését biztosítsuk. Ezért a folyóirat harmincéves
múltját méltató írások helyett, inkább csak egy szerény kérelmet teszünk közzé.
Kérelmet, előfizetőinkhez és olvasóinkhoz, hogy a negyedik évtized küszöbét
átlépve, továbbra is támogassanak bennünket abban a törekvésünkben, hogy az
Új Látóhatárt mindaddig fenntarthassuk, amíg olvasóink a folyóirat
fennmaradását hasznosnak, szükségesnek tartják, és amíg erőnkből futja.
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Az elmúlt esztendőben az évi hat szám helyett csak három kettős számmal
jelentkeztünk, hogy a postai szállítási díj 50 százalékos áremelkedését és a
gyakori késői megjelenésünket valahogy behozzuk. A kettős számok
megjelentetésével kapcsolatos tapasztalataink alapján arra az elhatározásra
jutottunk, hogy a most következő évtizedben a folyóiratot évente nem hatszor,
hanem csak négyszer jelentetjük meg, megtartva azonban a korábbi átlagos évi
oldalszámot, hogy az olvasót ne érje veszteség. Ezzel ugyanis egyharmadával
csökkenteni tudjuk a jelenlegi, igen magas portóköltséget, a megtakarítás ugyan
csak 80 százalékát fedezi az 1979-es postai díjszabás emelkedésének,
költségvetésünkben azonban így is jelentős összeg. Az évi négyszeri
megjelenéssel csökken a kiadóhivatal munkája is, amire – a hatvanon túl lévén –
okvetlenül törekednünk kell, ha nem akarjuk, hogy erőnket idő előtt elfogyasztva,
kénytelenek legyünk a folyóiratot beszüntetni.
Előfizetőinknek, azt hiszem, nem kell külön részletesen elmagyaráznom, hogy
gondjaink a negyedéves folyóirattá való átalakulással sem szűnnek meg.
Költségeink a jövőben sem csökkennek, előreláthatólag inkább gyarapodnak. Azt
mondhatnám, költségeink emelkedése – mint már évek óta -, egyenes arányban
lesznek bevételeink csökkenésével. Ez okozza nekünk minden évben a
legnagyobb gondot. (Az idén a papírárak háromszor is emelkedtek, s az olajárak
állandó emelkedése miatt további áremelkedésre számíthatunk, mert a
papírgyártás igen energiaigényes művelet. Ezenkívül 1980-ra a német
nyomdaiparban a tavalyinál nagyobb munkabér-emelkedésre is számíthatunk.)
És ami talán a legfájdalmasabb, minden esztendőben örökre elhagy bennünket
egynéhány olyan barát, olvasó, előfizető, aki kezdettől fogva támogatta
törekvésünket. Helyükre új barát, új olvasó már alig lép. Tudjuk, ez az emigráns
irodalmak sorsa. Egyszer a nyugati magyar irodalom is el fog hallgatni, mert sem
az örök hazába költöző írók, sem az eltávozott olvasók helyére nem lépnek újabb
nemzedékek, akik folytatnák a munkát. Az emigráns folyóiratok sorsa egy
generációhoz van kötve, megszűnik azzal, amelyik elindította és fenntartotta.
Bizonyára ez lesz egyszer az Új Látóhatár sorsa is. Mikor e sorokat írom, érkezett
a szomorú hír Klamár Gyula haláláról. Vajon mi lesz a sorsa az 1957 óta
rendszeresen megjelenő, színvonalas lapjának, a bécsi Magyar Híradónak?
Vállalja-e valaki azt az emberfeletti ingyenes társadalmi munkát, amelyet Klamár
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Gyula végzett évtizedeken át? Akad-e egyetlen ember az ifjabb generációban, aki
megpróbálja a lehetetlent és elfoglalja helyét elárvult íróasztalánál, a composerírógépnél? Áltatnánk magunkat, ha a jövőt nem sötétnek látnánk. Akik e
folyóirat körül harminc éven át bábáskodtunk, szinte mind túl vagyunk már a
hatvanon, ha Klamár Gyulánál fiatalabb generációhoz tartozunk is, a legjobb
esetben is csak tíz-tizenöt év áll előttünk, amiből talán még jó néhány évet a
folyóirat fenntartására fordíthatunk.
Ahogy nekünk, öregedő íróknak, szerkesztőknek, kiadóknak, nyomdásznak
egyre több áldozatot kell hoznunk minden nyomtatott betűért, előfizetőinkre is
egyre nagyobb anyagi áldozat vár: a még élőknek kell pótolniok az
eltávozottakkal, az állandó drágulással, valutaromlással keletkezett anyagi hiányt.
Filléreikkel nekik kell továbbra is életben tartani azt a folyóiratot, amely Németh
László szavaival élve „nemcsak Kismagyarországé, s nem az egyik kisebbségé,
hanem mind a négy magyar világé egyszerre”. A lapalapító fiatal Németh
Lászlóval valljuk mi is, öreg veteránok, ,,hogy gyáva fráterek, akik műveltségünk
minden baját az anyagiakra tolják. A műveltség ügye fillérekből virágzik ott, ahol
hősiesség pótolja a forintokat". Ha olvasóink nem vonják meg tőlünk bizalmukat,
a folyóirat fönnmaradásának anyagi akadályai aligha lehetnek. Hiszen most is,
idekint is csak fillérekről van szó: az évi előfizetési díj alig több valamivel egy
jobb vendéglői vacsora áránál.
Előfizetőink tudják -az elmúlt harminc év bizonyítja -, hogy sem az írókból,
sem a szerkesztőkből, sem a kiadóból nem hiányzott -magunkra vonatkoztatva
nem akarom Németh László „hősiesség" szavát használni, mert öndicséretnek
hangzanék – a makacs kitartás. Mindannyiunk nevében kijelenthetem, ha Isten
éltet bennünket, a jövőben sem fog hiányozni. De a mi kitartásunk mit sem ér
olvasóink fillérei nélkül. Csak e kettő együtt tarthatja életben folyóiratunkat és a
nyugati magyar irodalmat. Aki ezt az írást idáig türelemmel elolvasta, vegye hát
kezébe a tollat és azonnal töltse ki a csekket, gondoljon arra, hátha holnap már
késő lesz.

Molnár József
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1980.1
SI TACUISSES...
A Jelenkor című, Pécsett megjelenő irodalmi folyóirat 1979 szeptemberi és
októberi számában egész terjedelmében közölt egy, a Magyar Rádióban elhangzott „rádióbeszélgetést” a nyugati magyar irodalomról. A rádióankét résztvevői
Béládi Miklós, Czine Mihály, Ilia Mihály, Parancs János, Szabolcsi Miklós –
valamint az akkor Budapesten tartózkodó – és a szőnyegre került nyugati magyar
irodalmat képviselő Czigány Lóránt, valamint Karátson Endre voltak. A meglepően tárgyilagos, civilizált, elsősorban ismeretterjesztő jellegű beszélgetés – reméljük – fölkeltette az igazi illetékesek, a magyarországi hallgatók és olvasók
figyelmét. Nekünk – akikről a résztvevők beszélgettek – (oly neveket is megemlítve, melyek mindeddig legalábbis a „féltabú” állapotában lelték magukat az
ország földrajzi határain belül), bizony jólesett a tisztességes, elfogadó, itt-ott
szinte bátorító hang, melyet az ország (és mondjuk ki: a haza) irodalmár képviselői velünk kapcsolatban megütöttek.
Annál inkább meghökkentően hatott Parancs János, az ankét többi résztvevőjének elsősorban lajtsromozó, seregszemlét tartó, ismertetni akaró, megjegyzéseitől elütő néhány megállapítása, fülsértő kitétele, melyeket, úgy érzem, nem tudok
válasz nélkül hagyni. Nem azért, mert kellemetlen, ünneprontó disszonanciát
kevert a beszélgetésbe; (a következő hozzászólók igyekeztek is nem reagálni a
vaskosabbjára), nem azért, mert hebehurgyán kibökött, vidéki önképzőkörök
dobogójáról visszaédesgetett idomtalan közhelyei szószólójuk személyes irodalomszemléletét tükrözik (bár arról is csúfondárosan árulkodik), hanem azért,
mivel bennük az „extra Hungarian non est vita” képtelen mítoszának, subásgubás tribalizmusának, nagyzási hóbortjának, és végül siralmas provincializmusának újrafogalmazását érzem.
Parancs (annak ellenére, hogy előzőleg – 847. o. – bevallja, nemigen jártas
ebben a nyugati magyar irodalomban) a 933-ik oldalon a többi hozzászólástól
elütően a nyugati magyar írói helyzet és magatartás „előnyeit” és „hátrányait”
próbálja megközelíteni – úgy tűnik – az alapfokú röpelemzés módszereivel. Miután elismeri, hogy „odakint ők szabadabban írhatnak néhány dologról, mint mi
idehaza”, gyorsan hozzáteszi, „igaz, egyúttal felelőtlenebbül is”. A következőkben
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azután Orbán Ottó a Kortárs 1978 októberében megjelent (szerintem visszataszító hangú) írása mögé bújva idézi Parancs azt a hírhedt s ma már szinte minden értelmétől megfosztott pattantyús szólást, miszerint „mifelénk az eszme és
valóság nagyon is kötődik egymáshoz”.
Parancs szerint a nyugati magyar íróknak „eszme-és valóságkötődésének e sajátos módjával már nem kell törődniök”, s ezért „szubjektívebbek és öncélúbbak,
mint kellene”, és végül csak lazán kapcsolódnak „a közösségi, a társadalmi élethez”. Együgyűségek ezek; az író és irodalom feladatáról, céljairól ezen a színvonalon nem érdemes eszmecserét folytatni. Annyit azonban szeretnék megjegyezni, hogy ami a felelősségérzetet illeti, a nyugati magyar írókba legalább annyi
szorult ebből a portékából, mint számos otthon poszturáló, öntudattól, valóságérzettől, hazafiságtól, elkötelezettségtől és egyéb kéjgáztól léggömbbé magasztosult társukba. Csak mi a felelősségérzetet másképp értelmezzük; a magyar ajkú
olvasóközönség tudtára adni a valóság (és képzelet) néhány kevésbé ismert tényét, ismét betörni (Dévénynél vagy Kurd Csibrákon) az új időknek új dalaival,
ráébreszteni ezt az újrateremtett nagy magyar Csajágröcsögét arra, hogy a „magyar valóság” az egyetemes valóságnak csupán elenyésző része; hogy a magyar
irodalom nem maradhat meg a törzsi önimádat-öngyűlölet kettős szertartásánál,
ha valóban hozzá akar járulni legalább Európa karénekéhez; ez a mi minden
idegszálunkkal érzett felelősségünk.
Hogy ez más, torz, szokatlan – urambocsá' értelmetlen –, mi úgy gondoljuk
ezért nem tartozunk számadással az irodalom felügyelőinek – bár szívesen megválaszolunk –, ha erre alkalmat adnak, az „olvasótábornak”, akikkel kapcsolatban
azt mondja Parancs a Jelenkor 934-ik oldalán, hogy „ezzel az (olvasótáborral)
sem vállalnak közösséget” (mármint a nyugati magyar írók), mivel ők „valami
légüres térben fuldokolva”, „se oda se ide nem tartozva” élnek. Megnyugtató
érzéssel jelenthetem; hátrányaink ellenére e kép- és fogalomzavart leküzdöttük.
Légüres térben nem fuldoklik az ember, csupán halott. Mi pedig, bármi különösen is hangzik ez – élünk.
Végtére mit mondjunk Parancs gyöngyösbokrétájának legszebb árvalányhajáról? Vas István megfigyelését idézve, mely szerint „a kint élő költők mesterségbeli tudása úgy tűnik, mintha gazdagabb lenne, ... mintha ők tudatosabban művelnék a nyelvet”. Parancs arra a következtetésre jut, mely szerint ennek az az oka,
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hogy a „kint élő költők és írók ... félnek a nyelvi elsivárosodástól”. Szerinte a
külföldi magyar írók gyakori(?) hazalátogatásának is ez a fő oka. Jómagam sohasem féltem a nyelvi elsivárosodástól; haza se a tavaszi orgonavirágzással megújuló
körúti zsargon buja hajtásaiért látogatok – viszont úgy tűnik, Parancs nemcsak a
nyugati magyar folyóiratokat nem kapja kézhez rendszeresen, hanem az otthon
megjelenő lapokat sem olvassa figyelmesen. Ha olvasná, rádöbbenne, hogy az
otthoni írók valóban nem félnek a nyelvi elsivárosodástól, észre sem veszik.
Ami pedig a „kint élő írók” nyelvi leleményét, választékosságát, kifejezőerejét
illeti, mindezt aligha tartanám védelmi taktikának, sündisznóállás tüskéjének.
Szemérmesen remegő hangon hadd terjesszek elő egy másik, tán egyenértékű
magyarázatot. Lehetséges, hogy e „fentebb stílt” (Parancs kifejezése) művelő
írók, költők egynéhánya egyszerűen jobb, tehetségesebb, mint a hazai irodalmi
alderékhad jelentős hányada? Meggondolandó ...
A beszélgetés többi résztvevőjének kimagasló érdeme, hogy a föntebb elhangzott, alig kendőzötten lesajnáló érzéseket szellőztető megjegyzésekhez nem csatlakoztak; ellenkezőleg, a magyar irodalom (már ami megérdemli ezt a meghatározást) egységes jellegéről beszéltek.
Míg Parancs monológjának első része balkezes dicsérettől és alig leplezett
irigységtől terhes, második részében meggondolatlan indiszkrécióit igyekezett
semlegesíteni. Ez igyekezetét szomorú siker koronázta. De talán ha utólag végigolvasta a beszélgetés teljes anyagát, eszébe juthatott egy el nem sivárosodott,
bár lapidáris magyar mondás. Hallgatni arany – János.

Vitéz György
LEVÉL
HIÁNYOS ÖSSZEFOGLALÓ
Szeretném kiigazítani Dénes Tibor tanulmányának („Villanyfénybe –· meszszelátóval” ÚL 1979, 3-4.) néhány tévedését. Eörsi István tudtommal sohasem
írt „Rózsadomb” címmel színművet – ezzel szemben 1956-ban a József Attila
Színház bemutatta Gáli István „Szabadsághegy” című színművét; Dénes nyilván
erre gondol. Pavel Kohout nem szovjet, hanem cseh drámaíró (274. l.), s ha jól
emlékszem, 1956 előtt Magyarországon nem is játszották, Akszjonovot meg
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különösen nem, aki különben így írja a nevét és nem „Aksionov"-nak, ahogy
Arbuzov sem „Arbusov” (és az a „Stejn” vajon ki lehet?).
De ezeken az apróbb ténybeli hibákon kívül Dénes összefoglalóját enyhén
szólva hiányosnak érzem. Hogyan lehet harminc esztendő magyar színházi életét
vizsgálni anélkül, hogy annak utolsó 10-15 évéről bármi érdemlegeset is mondanánk? Illetve csupán annyit, hogy harminc év két maradandó produkciót hozott?
'Én sem ismerem elég jól a hazai színházi életet, de például Örkény Macskajátéka, Páskándi, Csurka darabjai, Szabó Magda Régimódi története a Madách
Színházban, Hubay Miklós és Illés Endre egy-egy darabja legalább akkora eseményt jelentettek ebben az elég közepes színházi életben, mint annak idején
Fejes „Rozsdatemetője”. Egy sort talán Sütő András „Csillag a máglyán”-ja is
megérdemelt volna. Arról nem is beszélve, hogy egy 1978 őszén írt szövegtől
joggal elvárhatnánk, hogy legalább pár szóban kitérjen az Universitas-színpad
munkájára a hatvanas években, az azóta emigrált Halász Péterre és „underground” színházára (jelenleg New Yorkban működnek}, vagy –mondjuk – a vidéki
színházi életben megindult pezsgésre, s egyes vidéki színházaknak a modernebb
színjátszás felé mutató szerepére.

CambridgiGömöri György
HIBAIGAZÍTÁS
Sztáray Zoltán „A magyar valóság nyomában” című tanulmányvázlatának az
Új Látóhatár 1979/5-6. száma, 330. oldal, 29-30. sora helyesen így hangzik: „...
mint ahogy a két világháború közötti vállalta Horthy Miklós királyságát.” Sztáray
Zoltán e számunkban közölt levelében, a 466. oldalon Garam helyett természetesen Ipoly olvasandó. Az előbbi hibáért a szedő, az utóbbiért a szerző kéri az
olvasó szíves elnézését.
HÍREK
Márai Sándor ápr. 11-én töltötte be nyolcvanadik életévét. Születésnapi tiszteletadásunkként közöljük e számunkban Román J. István munkatársunk tanulmányát Márai regényírói művészetéről és legjelentősebb munkáiról. Az Új Látóhatár szerkesztősége szeretettel és megbecsüléssel köszönti a jelenleg az itáliai
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Salernóban élő nyolcvanesztendős írót, emlékeztetve egyúttal olvasóinkat arra,
hogy Márai Sándor külföldön írt egyik legemlékezetesebb műve, a Halotti beszéd, 1951 kora őszén a Látóhatár hasábjain jelent meg először.
*
Ugyancsak nyolcvanéves lett február 9-én Mikes Imre, a Gallicus néven is ismert jeles közíró és rádiókommentátor. Ebből az alkalomból szeretettel köszöntjük Münchenben élő munkatársunkat és barátunkat. Március 5-én lett hatvanéves a Párizsban élő Borsos Sándor, a Látóhatár alapítóinak egyike, kit levélben
köszöntöttünk születésnapján. Ugyancsak születésnapi jókívánságokkal kerestük
fel Kibédi Varga Sándor költőt és irodalomtörténészt, aki Amszterdamban február 4-én töltötte be ötvenedik évét. És ha elkésve is, de hadd tudassuk olvasóinkkal, hogy néhány év óta betegeskedő főmunkatársunk, Zsigmond Endre, a
múlt esztendőben lett ugyancsak ötvenéves.
*
Május 10-11-én rendezték Genfben a második Dies Academicus Hungaricus
Genevensis-t, az 1977-ben elindított genfi magyar értelmiségi találkozót, amelyet ebben az esztendőben a rendezők teljes egészében Bibó István személyének
és munkásságának szenteltek. A résztvevők Borsody István bevezető előadása
után két napon át Bibó István eszméivel és tevékenységével kapcsolatos problémákat vitattak meg.
*
A Luzerni Magyar Egyesület május 9-én Új Látóhatár-estet rendezett, amelyen Borbándi Gyula és Molnár József beszélt a nyugati magyar irodalomról,
valamint az Új Látóhatár munkájáról.
*
A Nürnberg közelében lévő Hirschbergben április 7. és 13. között rendezte
meg a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom az idei Magyar Pax Romana
Kongresszust. A központi téma így hangzott: Ember és világa, felelősségünk a
természetért. Előadók voltak Hegyi Márton, Mustó István, Szabó Ferenc, Szabó
László, Thoma Andor és Bogyay Tamás, aki egy környékbeli kirándulás bevezetőjeként „A bajor Duna völgye és a magyarság” címen beszélt.
*

316

A Magyar Baráti Közösség (USA) hagyományos évi konferenciáját az idén
szeptember 24. és 31. között rendezi. Jelentkezni lehet: Böjtös László, Caxton
Building, Cleveland, Ohio, 44115 címen.
*
Várdy Béla az évenként megrendezésre kerülő pittsburghi History Forum
igazgatója lett. Az immár hagyományos találkozó idei programján – okt. 27-29 –
akárcsak a tavalyin, magyar tárgyú témák is szerepelnek, a többi között egy tervezett kisebbségi ankéton. A Forum rendezője a pittsburghi Duquesne Egyetem.
Akit érdekel, forduljon közvetlenül Várdy Bélához, Dept. of History, Duquesne
University, Pittsburgh, Pa. 15219.
*
Ugyancsak a Duquesne Egyetem a pittsburghi magyar kulturális hét alkalmából április 15-16-án szimpóziumot rendezett a magyar népi kultúrából. Az előadók magyarországi és amerikai egyetemi tanárok voltak, köztük Bodrogi Tibor,
Dégh Linda, Horváth Kriza Ildikó. Molnár Ágost, Hollós Marida, Maday Béla
és Várdy Béla.
*
A londoni Szepsi Csombor Kör március 18-án a Nagy-Britanniában tartózkodó magyarországi költők tiszteletére irodalmi estet rendezett. A vendégeket
Czigány Lóránt köszöntötte, majd Vajda Miklós, a New Hungarian Quarterly
irodalmi szerkesztője beszélt a műfordítás néhány problémájáról. Károlyi Amy,
Nemes Nagy Ágnes, Juhász Ferenc, Pilinszky János, Vas István és Weöres Sándor lírai és prózai munkáiból olvasott fel. Az irodalmi estre nemcsak
NagyBritannia különböző városaiból, de a kontinensről is érkeztek vendégek.
*
A Szepsi Csombor Kör februári estjén – 27-én – Urbán György tartott előadást a közelmúltban tett kínai utazásáról.
*
Háy Gyula születésének közelgő nyolcvanadik és halálának ötödik évfordulója
alkalmából több helyütt megemlékeztek a neves magyar drámaíró munkásságáról. A nyugatnémet televízió Háy portréját rajzolta meg. A műsor szerkesztője
Szász Béla. A bajor rádió május l-én a „Tiszazúg” című darabot közvetítette
Therese Giehsevel és Tilla Durrieux-vel. A Schiller Nationalmuseum, Deutsches
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Literaturarchiv, amely az író hagyatékát gondozza, május 7-én emlékünnepséggel nyitott meg egy Háy-kiállítást. A Fürth-i városi színházban felolvasást rendeztek Háy önéletrajzi munkájából.
*
A Kanadában működő Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet. Címe: A magyarságtudat külföldön. Az első díj 2000 dollár. A pályázat határideje december
1. Érdeklődők forduljanak az Alapítvány vezetőihez: Rákóczi Foundation, P. 0
Box 67, Station „L”, Toronto, Ont. M6E 4Y4.
*
Gosztonyi Péter, „Hitlers fremde Heere” című történeti munkája, amelyet az
Új Látóhatár 1979/3- 4. számában ismertetett, 1979 decemberében megjelent
Jugoszláviában szlovén fordításban és ez év őszén meg fog jelenni egy német
zsebkönyvsorozatban is.
*
Dezséry András ausztráliai kiadóvállalata „English and other than English...”
címen kilencnyelvű írásgyűjteményt jelentetett meg. Ez a világ első több nyelvű
antológiája. Az Adelaideben működő Dezséry Ethnic Publications ezenkívül
több magyar könyvet is kiadott.
*
Az Egyesült Államokban élő Széplaki József a nyugaton élő tehetős magyarokat arra kéri, segítsék egy értékes gyűjtemény megjelentetését. Az 1848-as szabadságharcról és Kossuthról szóló mintegy két és félszáz angol nyelvű versről van
szó, amelynek kiadása kívánatos volna. Érdeklődők a következő címre írjanak: 36
Canterbury Rd. Phillipsburg, NJ. 08865.
*
Az Új Látóhatár és nyugaton megjelent magyar kiadványok kaphatók Katkó
Sándor Musica Hungarica nevű magyar könyv- és hanglemezüzletében. A cég
bárhonnan érkező megrendelést elfogad. Címe: 8 München 40, Rümanstr. 4.
Tel. 089/30 50 43
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: A népi irodalom ötven esztendeje, München április 18.
Széchenyi Kör.
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– Fáth Lajos: Kányádi Sándor költészete, SMIKK, Zürich március 9.
– Juhász László (München): Magyar történelmi emlékek külföldi kutatása,
Zürich február 24, SMIKK; A Kossuth-emigráció nyomában, München március
28, KMEM.
– Gosztonyi Péter (Bern): A 2. magyar hadsereg pusztulása a Donnál, Lugano január 25. Ticinoi Magyar Egyesület és Stuttgart március 2. Magyar Katolikus Misszió.
– Kemény István (Párizs) beszélgetés, New Brunswick, N. J. 1979. november
9. Bessenyei György Kör.
– Kovács Imre (New York) írói estje, New Brunswick, N. J. 1979 december
9. Magyar Irodalom Barátai.
– Mirtse Agnes (Rüschlikon) szerzői estje, Zürich február 29. Kirchgasse-i
Kör.
– Nagy Csaba: Az erdélyi emlékirodalmi hagyományok mai folytatói, Zürich
február 10, SMIKK.
– Thinsz Géza (Stockholm) költői estje, München február 27, Széchenyi
Kör.
KIÁLLÍTÁSOK
– Beck András (Párizs) kisplasztikák, Párizs, Hótel de la Monnaie, január 17
- április 8.
– Paszternák Vilmos (New York) festmények, grafikák, New York, Cernuschi
Galleries, február 27 - március 14.
– Bencsik János, Bukarestben élő magyar festőművész márc. 24 - ápr. 4. között rajzaiból és rézkarcaiból kiállítást rendezett a müncheni Annabel Galériában.
ÚJ KÖNYVEK
– Dénes Tibor: Az ember milyenvolt? Esszék, tanulmányok, Újváry „Griff”
Kiadó, München 1980, 179 l.
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– Kopácsi Sándor: Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre-per. Tanúk - korukról, Magyar Öregdiák Szövetség – Bessenyei György Kör, New
Brunswick, N. J. 1979, 64 l.
– Szélpál Arpád: Keréknyom, versek, Párizs 1979, 152 l.
– Baránszky László: Két világ között, versek, Magyar Műhely, Párizs, 1979,
80 l.
– Balogh Győző: Az égi per, Drámai költemény két részben, Kanadai Magyar Kultúrközpont, Toronto 1979, 130 l.
– Mátés Károly: Manifeste communiste, La Pensée Universelle, Paris 1980,
322 l.
– Horváth Elemér: A homokóra nyaka, Szepsi Csombor Kör, London 1980,
72 l.
– Szirmai Károly: Az éjszakák motorosai, válogatott elbeszélések, szerk.: Tomán László. Tankönyvkiadó, Újvidék 1979.
ÚJ MUNKATÁRSUNK:
Szanyi János (*1943) Szombathelyen született. 1966-ban szerzett diplomát az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, magyar-történelem szakon. Budapesten
televíziószerkesztőként, majd újságíróként dolgozott. 1972-ben nyugatra távozott. Átmeneti olaszországi tartózkodás után, Kanadában telepedett le.
Montreálban lakik. Több fordítása. novellája és kritikája megjelent nyugati magyar folyóiratokban és antológiákban. Kemenes Géfin Lászlóval közösen
filmforgatókönyvet írt, melyből a kanadai Nemzeti Filmgyár rövidfilmet készített „Revolution's Orphans”, „Egy forradalom árvái” címmel.
ELŐFIZETŐINKHEZ ÉS OLVASÓINKHOZ
Mint előző számunkban bejelentettük, az Új Látóhatár 1980-tól kezdődően
nem évi hat, hanem évi négy számot jelentet meg. Erre az állandóan emelkedő
nyugatnémet postai költségek kényszerítenek. A folyóirat évi terjedelme· azonban változatlan marad, mert az egyes számok az eddigi 6 ív helyett 9 ívet tesznek
ki. Előfizetőinket és olvasóinkat tehát nem éri károsodás.
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1980.2
HÍREK
Párizsban július 25-én 80 éves korában elhunyt Hatvany Bertalan író és mecénás. A neves orientalista az ötvenes évek második felében Látóhatár szerkesztő
bizottsági tagja volt. Folyóiratunk adta ki 1957-ben „Az út és az ige könyve”
címen a kínai Tao Te-King magyar fordítását, utolsó nagy művét, melyet bevezetővel és jegyzetekkel bocsátott ki. A Szép Szó alapítóinak egyike volt. 1938 óta
Párizsban élt.
*
Budapesten május 14-én meghalt Bálint Sándor, a neves néprajztudós. Szegeden született 1904-ben és a Tisza-parti városban élte le egész életét. 1934-től
1966-ig tanított a szegedi egyetemen. Több nagy jelentőségű tudományos mű
alkotója. A szakrális néprajz nemzetközi hírű művelője volt.
*
Gy. Szabó Béla, az erdélyi magyar művészet ismert grafikusa, a 20. század
magyar fametszetművészet egyik legkiválóbb képviselője augusztus 27-én töltötte
be 75. életévét.
*
Bay Zoltán atomfizikus, folyóiratunk munkatársa és barátja július 24-én volt
80 éves. 1948-ban Washingtonban egyetemi tanár lett, majd 1955-től 1972-ben
bekövetkezett nyugalomba vonulásáig, az amerikai Mérésügyi Hivatal osztályvezetője volt. Mind Budapesten, mind Amerikában jelentős tudományos kutatások
és eredmények fűződnek nevéhez.
*
Hetvenéves lett folyóiratunk két angliai munkatársa, Szász Béla és Schöplin
Gyula. Az előbbi július 9-én, az utóbbi augusztus 24-én töltötte be 70-ik életévét. Ugyancsak hetvenéves lett március 14-én László Gyula, a Budapesten élő
történész és régész, akinek az elmúlt évtizedben végzett kutatásai és tanulmányai
– a két honfoglalásról – nemcsak Magyarországon, de a külföldön élő magyarok
körében is erős visszhangot váltottak ki.
*
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Szeptember 20-án lesz hetvenéves Faludy György, a Torontóban élő jeles
költő és irodalomtudós. Szeretettel köszöntjük jubiláló barátainkat és munkatársainkat.
*
A bostoni Bibó István Alapítvány az ebben az évben első ízben kiosztott Bibó
István-díjat Szabó Zoltán írónak ítélte oda, Bibó életművének ismertetése és
terjesztése érdekében végzett munkája elismeréseként.
*
A „Becsületadó Alapítvány” (Basel) vezetősége tervbe vette, hogy az alapítvány nevét „Bibó István Alapítvány”-ra változtatja. Időközben a baseli bíróság
előtt arra kötelezte magát, hogy Bibó István nevét csak azonos nevű fiának kifejezett beleegyezésével használja.
*
Deák István történész kapta – Kossuth Lajosról írott könyvéért – a New
York-i Columbia Egyetem kebelébe tartozó szerzők elismerésére alapított idei
LionelTrilling Könyvdíjat. A díjat április 8-án nyújtották át a jutalmazottnak.
*
Sztáray Zoltánnak az Új Látóhatár előző számában megjelent, nagy érdeklődést keltő tanulmánya: Románia szerződése az antanthatalmakkal, „A bukaresti
titkos szerződés” címen különlenyomatban is megjelent. Ára: 2,60 dollár. Megrendelhető kiadóhivatalunkban és Amerikában, Új Látóhatár, 5252 Sepulveda
Ave, San Bernardino, Ca 92404 címen.
*
Május 31-én ünnepelte huszadik évfordulóját a Magyar Öregdiák SzövetségBessenyei György Kör New Brunswick-i hétvégi magyar iskolája. Ebből az alkalomból Nagy Károly munkatársunk, az iskola tanára értékes irodalmi anyagot is
tartalmazó emlékfüzetet állított össze. A füzet „Szóőrzőben 1960-1980” címen
jelent meg.
*
Jónás Pál megkapta Szenegál legmagasabb polgári kitüntetését, a Chevalier
de l'Orde de Lion-t. A kitüntetést Senghor államelnök adta át munkatársunknak
július 10-én.
*
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A hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 11-14-én rendezte hagyományos évi tanulmányi napjait. A konferencia színhelye a Limburg megyei
Bleyerheide, Kerkrade községben volt. A téma: Önarcképünk sorsunk tükrében
1945-1949. Előadást tartottak: Berend Iván (Budapest), Czigány Lóránt, Deák
István, Határ Győző, Juhász Gyula (Budapest), Kovács Imre, Péter László,
Schöpflin György, Sipos Gyula és Cs. Szabó László. Szeptember 12-én a rendezőség megemlékezett az Új Látóhatár 30 éves fennállásáról. Az Új Látóhatárról
szóló műsort Czigány Lóránt állította össze és Kibédi Varga Áron vezette be.
*
A Magyar Műhely című folyóirat által alapított Kassák-díjat ebben az esztendőben Albert Pál néven publikáló munkatársunk, Sipos Gyula kritikus kapta.
*
Az amerikai Magyar Baráti Társaság könyvkiadó alapot létesített. A költségek fedezésére széles körű gyűjtést indított. A terjesztés a New York-i Columbia
és a Kent állami egyetem segítségével történik. Az első angol nyelvű kötet a Kent
egyetem Erdélyről szóló konferenciája anyagát tartalmazza, a második pedig
Janics Kálmán „A hontalanság évei” című műve.
*
A World Literature Today című amerikai folyóirat hosszabb tanulmányt közölt a magyarországi „új regény”-ről Sanders Iván munkatársunk tollából.
Sanders fordítja angolra Konrád György legújabb regényét.
*
Bécsben – a megszűnt Magyar Híradó pótlására – új lap indult, amely egyelőre kéthavonként jelenik meg. Címe: Bécsi Napló és szerkesztője Hanák Tibor
munkatársunk. Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi
Szövetsége.
ELŐADÁSOK
– Csiky Ágnes Mária és Mánfai Csaba német nyelvű szerzői estje, Köln, április 18, Stiftung City-Treff.
– Határ Győző szerzői estje, München, június 6, Katolikus Magyar Egyetemi
Mozgalom.
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– Gömöri György előadókörútja, március végén - április elején, Washington,
Chicago, bloomingtoni Indiana Egyetem, Cleveland.
– Sütő András (Marosvásárhely) és Szőcs Géza (Kolozsvár) irodalmi estje,
Strasbourg, május 11, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.
– Szőcs Géza szerzői estje, Salzburg, április 8, Bornemisza Péter Társaság.
– Wigner Jenő: Az atomkor kezdete, New Brunswick, április 26, Tanúk korukról-sorozat, Bessenyei György Kör.
– Mehrle Tamás: A katolikus egyház ökuménizmusa, Zürich május 9,
Kirchgasse-i Kör.
– Keszy András György: Képrombolás vagy képalkotás, a modern festészet
válsága, Zürich, június 13, Kirchgasse-i Kör.
– Goór Imre (Kecskemét), a Forrás szerkesztője, előadóestje, München, május 22, Széchenyi Kör.
– Tűz Tamás költői estje, München, július 4, Széchenyi Kör.
ÚJ KÖNYVEK
l.

– Major-Zala Lajos: Támadj föl, Édes! (versek), Aurora, München 1980, 195

– Bujdosó Alpár: 1 és 2 között az Erzsébet-hídon (szövegek), Magyar Műhely, Párizs 1980, 102 l.
– Haraszti Miklós: Darabbér, Magyar Füzetek, Párizs 1980, 128 l. Megrendelhető: Dialogues Européens, 12, rue Drouet-Peupion, F-92240, Malakoff.
Ára 25 fr. frank.
– Konrád György: Az autonómia kísértése, Magyar Füzetek, Párizs 1980,
192 l. Megrendelhető: Dialogues Européens. Ára 25 fr. frank.
– Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában,
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1980, 407 l. Ára 48 svájci
frank.
– Tűz Tamás: Égve felejtett álmok (versek), Amerikai Magyar Írók - Herp
Kiadó, München 1980. 191 l.
– Szirmai Endre: Victor Vasarely „Ici naquit la pensée ...”, Szirmai Archívum,
Stuttgart 1980, 78 l.
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– Benkó Ákos: Szirmai Károly, Szirmai Archívum, StuttgartMünchen 1980,
112 l.
– Juhász József (szerk): Éledő őrtűz (versek), Kanadai Magyar Írók Szövetsége 7. antológiája, Toronto 1980, 199 l.
– Szépfalusi István (szerk): Ember és város, Az urbanizáció mai kérdései, az
EPMSz 1977. évi akadémiai napjainak előadásai, Pátkai Ervin műveivel, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1980, 255 l.
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1980.3
LEVELEK
HIBÁINK ÉS A KÜLFÖLD
„A magyar valóság nyomában” című tanulmány (Új Látóhatár 1979/5-6. sz.)
szerzőjét, Sztáray Zoltánt négyéves St. Gallen-i tanulmányaim alapján megnyugtathatom: egyetlen gondolkodó svájci sem rója fel nekünk őseink ezer év előtti
tetteit; annál kevésbé, mert Schwyz őskanton lakói csaknem négyszáz évvel később, 1314-ben sokkal rútabbul bántak el a híres einsiedelni kolostorral, amelyet
feldúltak, kiraboltak, a templomot megszentségtelenítették és a barátokat megkötözve elhurcolták. És a mai schwyziek nem is szégyellik őseik e barbárságát,
sőt, inkább büszkék rá, mert ezzel provokálták a Habsburgok fegyveres intervencióját, mely Morgartennél súlyos Habsburg-vereséggel végződött. A Sztáray által
saját hibáinkra – egyébként jogosan – felhozott példákat tömegével lehetne találni más nemzetek történettudatával kapcsolatban is. Nem tudom, hová járt iskolába az a barátja, aki Augsburgban azzal dicsekedett, hogy Lehel vezér annak
idején kürtjével vágta agyon Konrád császárt. Én az elismerten jó színvonalú, de
haladónak éppenséggel nem mondható budapesti érseki katolikus gimnáziumba
jártam, de ott is megmondta történelemtanárunk, hogy a Jászberényben kiállított
„Lehel-kürtje” sokkal későbbi eredetű. A Szent István Társulat által kiadott katolikus tankönyvben is benne állt, hogy csak mondáról van szó, de a kürt a 11.
(vagy 12.) századból való (mint ahogyan Thaly Kálmán verseiről is megtanultuk,
hogy azok nem eredeti kuruc költemények, hanem szerzőjük gyerekesen
jószándékú(?) hamisítványai).
A valóság az, hogy bármily nevetséges volt a Horthy-rendszer kócsagtollas,
díszmagyaros, operettbe illő hivalkodása, ezen a nyugat-európai intelligenciának is
csak egy elenyészően vékony rétege nevetett. A többség még ma is szereti a csillogó
külszínt (lásd a svéd, angol, holland stb. koronázási, ill. jubileumi ünnepségeket) és
sok művelt, liberális felfogású idősebb svájci ismerősöm is elismerően nyilatkozott
a Horthy-rendszerről, mert akkor „a magyar vendéglátóipar kiváló volt, a közbiztonság kifogástalan, az utcák tiszták ...” (A Valéria-telepet nem látták!)

Pfaffenhausen, Svájc
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Szöllősy Pál

VERESS LÁSZLÓRÓL
1980. szeptember 23-án Londonban elhunyt Veress László volt m. kir. diplomata. Veress 1908. november 22-én született Sepsiszentgyörgyön, a budapesti
egyetemen doktorált, majd a Sorbonne-on folytatta tanulmányait. 1936-38 között The Budapest Daily szerkesztője volt, 1939-ben a külügyminisztérium szolgálatába lépett. Ilyen minőségben létesített kontaktust a szövetségesekkel, a Kállay-féle kiugrási kísérlet megbízottjaként. Isztambuli küldetésének történetét
maga Kállay Miklós beszéli el emlékirataiban (Hungarian Premier, London,
1954). A titkos tárgyalásokon a szövetségesek megbízottjaként jelenlévő Pálóczi
Horváth György pedig a „másik” oldalról írja le találkozását Sir Hugh
Knatchbull-Huggeson angol nagykövettel. (The Undefeated, London, 1959).
Macartney Elemér pedig Veress elbeszélése nyomán írja meg a kiugrás történetét
monumentális munkájában (October 15th, Edinburgh, 1957). Mivel a titkos
tárgyalások nem vezettek eredményre, Veress diplomáciai pályája derékba tört, s
a német megszállás után illegalitásba kényszerült. Titó partizánjainak segítségével, regényes körülmények között, Olaszországba szökött a szövetségesekhez, s
itt mint a S.O.E. századosa Bariból magyar nyelvű rádióadással szolgálta a németellenes propaganda hadjáratot. 1946-ban hazatért, s 1947-ben disszidált
Londonba, ahol az angol rádió magyar adása számára évekig politikai kommentárokat írt. Utolsó éveiben emlékiratain dolgozott, ennek részleteit hozta nyilvánosságra a Szepsi Csombor Körben 1978-ban. Halálával a Kállay-féle balsikerű
kiugrási kísérlet koronatanúja távozott el közülünk.

London

Czigány Lóránt

GONDOLATOK JEAN PIAGET TEMETÉSÉN
A nyolcvannégy éves korában meghalt Jean Piaget temetésén nem hangzott el
beszéd. A rektor pár szóban elmondta, miért. Akinek több mint fél évszázados
munkássága maradandóan formálta a pszichológiát, episztemológiát és a pedagógiát, tisztában volt a szavak kifejező erejének korlátaival. Kívánsága szerint a
zene fejezze ki az elmúlás titkát. Az egyetemi énekkar előadásában néhány jól
ismert kórusszám hangzott el, amelyeket különösen kedvelt. A zene egyetemes
nyelve mindenkihez személyesen szól. Nekem a következőket mondta: A 42
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zsoltár MendelssohnBartholdy-t is ihlette: „Wie der Hirsch dürstet nach
frischem Wasser”, mint a szép híves patakra, fordította annak idején Szenci
Molnár Albert. A genfi zsoltárok négy évszázad református nemzedékeinek vágyódását irányították az életen túlmutató értékek felé, Magyarországon is. Két
Handel-szám boldog ujjongása a temetés szépségeinek örvendezett. Aztán Mozart „Ave verum”-jának a lélek mélyén rögződött dallama vett körül. Nekem
1944 karácsonyán, Budán, az „Isteni szeretet leányai” zárdájának miséjén lett
élménnyé. Akkor egy kor zárult le tüzérségi tűz és légi bombázás közepette, az
erőszak eláradt az egész földön. Ma a soron következett kor zárófejezetének kezdetét éljük. A pusztítás tüze itt-ott lobban fel, elszigetelten, sokszor televíziós
műsor lesz belőle, de az utolsó tétel codajának hangjai félreismerhetetlenül felcsendülnek. Az Ave verum ma a hatalmasságok mulandóságát, az erőszak önfelemésztését hirdette. Személyes ismeretség nem fűzött Piaget-hoz. Nekem az a
fiatalos fürgeségű öreg úr volt, aki biciklin közlekedik Pinchat fa soraiban. Jelképesen összeköti agonizáló korunkat a belőle születendő újjal. Mert az új kor méretei újra emberiek lesznek, újra létrejönnek azok a személyes kapcsolatok, melyeknek nagy részét a huszadik század szétszaggatta, önmagukat elvesztett tömegeket zsúfolt be betonrengetegbe, egydimenziójú embereket produkálva. A hatvanas években Genfben is kísértett ez a szellem, a század végére a lakosság megduplázását tervezték. Ezt a célt aztán pár év múlva levették a napirendről. Genfben ma is sok zöld látható. Ezt gyalog járva fedezheti fel leginkább az ember. És
a személyes kapcsolatok sem haltak ki.

Genf

Tóth János

HIBAIGAZÍTÁS
Benkő Zoltánnak az előző számban közölt Egy elfelejtett kirakatper I. című
cikke lábjegyzetében a 6018-as internáltak névsorából, technikai okok miatt, az
alábbi nevek maradtak ki: Cseh Ödön, Hertelendy Andor, Rásonyi-Papp István
és Ráczkövi Andor.
Horváth Elemérnek szintén az előző számban közölt Letter by van Gogh to a
belgian prostitute című versének (182. lap) tizedik sorában „elefánt-temetőből”
helyett „elefánttetemből” olvasandó.
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HÍREK
KOVÁCS IMRE
1913-1980
Lapzártakor kaptuk a megrendítő hírt, hogy barátunk és folyóiratunk állandó
munkatársa – sok esztendőn át szerkesztő bizottsági tagja, majd 1958 és 1972
között főmunkatársa –, Kovács Imre 1980. október 27-én 67 éves korában New
Yorkban elhunyt. A súlyos kór, amely már szeptemberi-októberi európai körútja
alatt is kínozta, nem sokkal Amerikába való visszatérése után kioltotta életét. A
hirtelen halált májrák okozta. Az elhunyttól Amerikában élő magyar barátai és
hívei október 30-án vettek búcsút, a független magyar református egyház
Yorkville-i templomában. A holttestet még aznap átszállították a Georgia államban lévő Columbusba és az özvegy családjának sírboltjában helyezték örök nyugalomra.
Kovács Imre halála nemcsak azoknak, akik ismerték és becsülték, de az egész
magyar irodalomnak és politikai közéletnek súlyos vesztesége. Korunk legjelentősebb magyarjainak egyike távozott el az élők sorából. Úgy tervezzük, hogy
életét és írói munkásságát következő számunkban méltatjuk. Egyúttal közzéteszszük egy eddig publikálatlan írását, amelyben néhány évvel ezelőtt emigráns életpályáját rajzolta meg.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre október 24. és29. között
Luganóban rendezte idei tanulmányi napjait. A Magyar Mérleg című ciklus
harmadik előadássorozata hangzott el. Ennek tárgya a kisebbségi sorsban élő
magyarok kulturális helyzete és teljesítménye volt. Előadást tartott: Bogyay Tamás, Hanák Tibor, Illyés Elemér, Juhász László, Ölvedi János, Révész László,
Skultéty Csaba és Veress Dániel sepsiszentgyörgyi író. A jövő évi konferenciát az
1956-os forradalom 25. évfordulója jegyében rendezik.
*
Gyulafehérvárott, szeptember 29-én 84 éves korában meghalt Márton Áron,
Erdély volt római katolikus püspöke, aki ez év tavaszáig állt egyházmegyéje élén.
Október 4-én temették el a gyulafehérvári székesegyház kriptájában. Nemcsak
egyházának volt hitvalló és bátor védelmezője, híveinek gondos főpásztora, de az
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erdélyi magyar szellemi és társadalmi életnek is évtizedeken át kimagasló alakja.
Erdély nagy fiát vesztette el vele.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a német határ közelében lévő
Bleyerheidében szeptember 11. és 14. között rendezte idei tanulmányi napjait. A
téma az 1945 és 1948 közötti ún. koalíciós korszak felmérése volt. Előadást tartott Berend Iván (Budapest), Czigány Lóránt (London), Deák István (New
York), Határ Győző (London), Juhász Gyula (Budapest), Kovács Imre (New
York), Péter László (London), Schöpflin György (London) és Cs. Szabó László
(London). A konferencia utolsó napján rendezett kerekasztal-beszélgetésben
részt vett Berend Iván, Borbándi Gyula, Juhász Gyula, Méray Tibor és Péter
László. A Mikes Kelemen Kör a jövőben évenként emlékérmet adományoz egy
vagy két magyar költőnek, illetve prózaírónak. Elsőnek Budapesten élő két fiatal
regényíró; Esterházy Péter és Nádas Péter kapta az érmet. Kiválasztásukat Magyar Irodalmi Figyelőjében Sipos Gyula kritikus (Párizs) indokolta meg.
*
Kontra György és Mózsi Ferenc szerkesztésében Amerikában új magyar folyóirat indult „Szivárvány” címen. Az „irodalmi-művészeti-kritikai szemlé”-t a
Framo nevű kiadó jelenteti meg Chicagóban. Eddig két száma látott napvilágot.
Címe: 561 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614.
ÚJ KÖNYVEK
– Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története 1945-1956, Veritas,
München 1980, 560 l.
– Faludy György összegyűjtött versei, Püski, New York 1980.
– Gosztonyi Péter: Die Rote Armee, Fritz Molden Verlag, Wien 1980, 447 l.
– Györgyey Clara (Klára): Ferenc Molnár, Twayne Publishers, Boston 1980,
195 l.
– Held Joseph (József) /szerk./: The Modemization of Agriculture: Rural
Transformation in Hungary, 1848-1975, East European Monographs, Boulder
1980, 514 l.
– Kabdebó Thomas (Tamás): Hungary (bibliográfia), World Bibliographical
Series, Clio Press, Oxford-Santa Barbara 1980, 281 l.
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– Kibédi Varga Sándor: A szellem hatalma (filozófiai tanulmányok), Aurora
Könyvek, München 1980, 199 l.
– Konrád György: Der Komplize, ford: Hans Henning Paetzke, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt a.M. 1980, 477 l.
– Kovács Imre: A Márciusi Front, Tanúk - Korukról, Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör, New Brunswick N. J. 1980, 96 l.
– Krisztusi hit – társadalmi felelősség (20. Magyar Pax Romana Kongresszus,
1978), Katolikus Szemle és KMEM kiadása, Róma 1980, 200 l.
– Lommax Bill (szerk.): Eye-witness in Hungary: The Soviet Invasion of
1956, Spokesman, Nottingham 1980, 183 l.
– Magyar Mérleg II, Nyugati magyar kulturális élet a II. világháború után
(1945-1979), SMIKK, Zürich 1980, 203. l. Megrendelhető: CH-8037 Zürich,
Postfach 87. Ára 26 sv. frank.
– Molnár Basa Enikő: Sándor Petőfi, Twayne Publishers, Boston 1980, 190
l.
– Naschitz Frigyes: Öt világrész költészetéből (műfordítások), Kolosszeum
Kiadó, Tel Aviv 1980, 229 + VIII l.
– Naschitz Fritz (Frigyes): Erfühlter und erfülltes leben (versek) Bleicher
Verlag Gerlingen, 1980 48. l.
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1980.4
HÍREK
Csoóri Sándor költő egyike annak a hét közép- és dél-kelet-európai művésznek és tudósnak, aki megkapta az idei Herder-díjat. A kitüntetést május 13-án a
bécsi egyetemen nyújtják át a díjazottaknak. A kelet- és nyugat-európai kulturális kapcsolatok fejlesztésében elért eredmények elismerésére létesített díjat –
amelyet a hamburgi FVS Alapítvány adományozott – 1964-ben osztották ki
először.
*
Január 1-én Budapesten elhunyt Jócsik Lajos író és politikus. A két világháború között a szlovákiai magyar szellemi mozgalmaknak ismert alakja volt, majd
átkerülve Magyarországra, a népi írók csoportjához csatlakozott. 1945-ben a
Nemzeti Parasztpárt képviselőjeként szövetkezetügyi államtitkár lett, majd vezetője annak a kormánybizottságnak, amely magyar részről a csehszlovák-magyar
lakosságcsere-egyezmény lebonyolítására létesült. A kommunista hatalomátvétel
után nem vehetett részt a politikai életben. Szövetkezeti, szociológiai, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott, e tárgykörökben az elmúlt évtizedben több
jelentős munkája látott napvilágot.
*
Hanák Tibor a Garmisch-Partenkirchenben 1980 október első napjaiban
rendezett, „Szovjet- és kelet-európai tanulmányok 2. világkongresszusán” főelőadó volt. „Der Neomarxismus in Ostmitteleuropa” címen tartott referátumát
számos hozzászólás követte.
*
A müncheni Langen-Müller/Herbig Kiadóvállalat a Kerényi Károly Művek
sorozatában megjelentette az 1973-ban elhunyt neves tudós „Apollon und
Niobe” című kötetét, amely Kerényi számos görög mitológiai tárgyú tanulmányát
tartalmazza. Az anyagot Kerényi Magda válogatta, ő látta el magyarázó jegyzetekkel a tanulmányokat és írta az utószót.
*
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A Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége január 23-án New Yorkban Kovács Imre-emlékestet rendezett, amelyen az ünnepi megemlékezést Lukács János
történész, egyetemi tanár tartotta.
*
A svájci „Becsületadó” Alapítvány intéző bizottsága 1980 novemberében elhatározta, hogy ötezer frankos Nagy Imre-díjat tűz ki 1981-re, amellyel a magyar kultúra támogatását külföldön legjobban megvalósító vállalkozást kívánja
kitüntetni. A díjat az alapítók a magyar forradalom 25. évfordulóján osztják ki.
*
Az 1980-as Szirmai Károly díjat Gobby Fehér Gyula kapta „Másokat hívó
hang” című novelláskötetéért, amelyet az újvidéki Forum Könyvkiadó jelentetett
meg. A díjat – amely állami pénzjutalomból és Szirmai Endre által adományozott aranyéremből áll – 1980. október 12-én adták át Verbászon.
*
A pittsburghi Duquesne Egyetem 1980. október 27-től 29-ig történelmi fórumot rendezett, amelyen több magyar tárgyú kérdés került megvitatásra, köztük
Trianon, a kisebbségi kérdés, a 15. századi Magyarország nemzetiségi összetétele, a dákó-román elmélet valamint több más magyar vonatkozású téma. Az előadók között szép számmal szerepeltek magyar tudósok. A következő „History
Forum” 1981. október 12-15-én lesz. Érdeklődő magyar szakemberek forduljanak a fórum igazgatójához, Várdy Bélához. (Duquesne University, Dept. of
History, Pittsburgh, Pa. 15219).
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem szokásos tavaszi találkozóját
április 11. és 19. között – vagyis a nagyhéten – rendezi a Bolzano melletti
Schloss Korb-ban. A konferencia témája: Tolerancia és pluralitás a jövő életformájában. Az előadók nyugateurópai országokból, Amerikából, valamint Budapestről, Pécsről és Erdélyből érkeznek. Jelentkezni lehet a következő címen: A1060 Wien, Capistrangasse 2/15.
*
Megjelent a Columbia Dictionnary of Modern European Literature jelentősen bővített második kiadása. A magyar irodalommal foglalkozó cikket Gömöri
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György írta; a magyar címszavak szerzői között Gömöri Györgyön kívül megtaláljuk Sanders Ivánt, Siklós Istvánt és Várnai Pált.
*
Az 1956-os forradalom 25-ik évfordulója alkalmából január 30-tól február
27-ig a luganói Malpensata palotában nagyszabású magyar képzőművészeti és
fotókiállítást rendeztek az alábbi művészek részvételével: Aczél Mária, Balogh
Zoltán, Bíró József, Farell-Fazekas Péter, Haller Vera, Hermann Zsuzsa,
Jankovich István, KirchhoferBartha Katalin, Krump Éva, Ős Nagy István,
Saáry Éva és Török Pál.
*
Borsody István The Tragedy of Central Europe: Nazi and Soviet Conquest
and Af termath című művének új kiadása Közép-Európa történetét 1980-ig
tárgyalja. A bővített kiadás a Yale Concilium on International and Area Studies
(New Haven, Conn.) kelet-európai sorozatában jelent meg. Az előző kiadások
(London, 1960, és New York, 1962) rég elfogytak. Az új kiadást Saul Steinberg,
a középeurópai születésű, világhírű amerikai művész két eredeti rajza díszíti. A
könyv csak vászonkötésben kapható. Bolti ára 18,50 USA dollár; 10 százalékos,
egynél több példány vásárlásánál 20 százalékos árengedménnyel megrendelhető:
Slavica Publishers, Inc., P.O. Box 14388, Columbus, Ohio 43214, USA. Szállítási díj: 1 USA dollár rendelésenként, tekintet nélkül a könyvek számára. (Amerikai csekk. International money order. Bankátutalásnál: c/o Franklin Bank of
Columbus.)
*
A közelmúltban immár ötödik száma jelent meg a Footprint Magazine című
és kelet-közép-európai költőket angol műfordításban megszólaltató, több mint
száz lapos amerikai folyóiratnak. Az utolsó számban a többi között Csoóri, Bari,
Mezey Katalin, Kassák, Kányádi, József Attila, Orbán és Szabó Lőrinc versek
olvashatók angol tolmácsolásban. Az említett számot Korniss Péter fényképfelvételei gazdagítják. A folyóirat szerkesztője Kolumbán Miklós középiskolai tanár, aki évek óta foglalkozik magyar költők amerikai megismertetésével. Műfordításainak egy gyűjteménye kiadás alatt áll. A Footprint Magazine évente kétszer
jelenik meg. Címe: 150 West Summit St. Somerville, N. J. 08876. USA.
*
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A 23. Magyar Pax Romana kongresszust április 20. és 26. között rendezik
Assisiben. A konferencia témája: A változó korunkban alakuló ember, a személyiség kibontakozásának kérdései. Jelentkezés: Katolikus Magyar Egyetemi
Mozgalom főtitkársága, 8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
*
1981. március 5-én meghalt Gáli József író. Az 56-os forradalomban vállalt
bátor kiállásáért előbb halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. Temetése
Nagymaroson volt március 17-én.
ÚJ KÖNYVEK
– Hanák Tibor: A filozófia: kritika, (tanulmányok), Integratio, Bécs 1980,
215 l.
– Harrer Gábor: Nincs mese (versek), Stockholm 1980, 40 l. (Megrendelhető
a szerző címén: Sigtunag. 3 ög. 2 tr. 5-11322 Stockholm.)
– Határ Győző: Özöny Közöny, Aurora Ezoteriák 3. London 1980, 358 l.
(Megrendelhető a szerző címén: 12 Edge Hill, London 5Wl9 4LP)
– Kabdebó Tamás: Évelő (eklektikus történetek), Róma 1980. 181 l.
– Szitnyay Zoltán: Osztályidegen (regény), Sz. Z. Baráti Köre, München
1980, 297 l.
– Nyugati magyar költők antológiája, szerkesztette Kemenes Géfin László, 32
nyugati magyar költő versei, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern
1980, 384 l. Ara 42 svájci frank.
ELŐADÁSOK
– Czigány Lóránt: „... Az igazság idegállapot vagy megfogalmazás” (Szabó
Lőrinc költészete Párizs 1980. december 8, M.Ny.B.K.
– Gombos Gyula magyarorszagi élményeiről, New York 1980. november,
Magyar Baráti Közösség keleti parti csoportja.
– Hanák Tibor: Magyarság és filozófiai kultúra, Bécs január 14, Bécsi Magyarok Kultúregyesülete. – Új vonások Erdély szellemi életében, Bécs január 30,
Europa-Club.
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– Kiss Sándor: Magyar ifjúság a népi mozgalomban, 1935-1945; Küzdelem
magyar demokráciáért –a Magyar Parasztszövetség, 1945-1947, New Brunswick
február 6. és március 6, Bessenyei György Kör.
– Román J. István: A hatalom és a magyar írók, Bécs 1980 december,
Europa-Club.
– Saáry Éva: előadóestek, Bochum január 16, Düsseldorf január 17, Köln január 18.
– Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete, München 1980.
november 14, KMEM.
– Szamosi József: Emlékek a népi írókról, München 1980. december 12,
KMEM.
– Szépfalusi István előadásai Ausztriában, Kanadában és az Egyesült Államokban 1980 november és december hónapban, az ausztriai magyar szociográfia
megjelenése alkalmából.
– Vida István: A magyar nép és urai századunk folyamán, München február
19, K.M.E.M.
ÚJ MUNKATÁRSUNK
Lukács János (*1923 Budapest) történész. A New York-i Columbia egyetem
előadója volt, majd a Lasalle College tanára lett. Jelenleg a Philadelphia melletti
Phoenixvile-ben él. Jelentősebb művei: History of the Cold War (1961), The
Passing of the Modern Age (1970), The Last European War (1976).
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár 1980/2. számában Balla Bálint könyvismertetésébe két értelemzavaró sajtóhiba csúszott. A 269. lap első bekezdésének 9. sorában „latintanítás” helyett „latinitás” olvasandó. A lap aljától számított 8. sorban pedig „a térben” szavak elé vessző és gondolatjel teendő.
ELŐFIZETŐINKHEZ
Be kell vallanom, ahogy szaporodnak az Új Látóhatár évfolyamai, egyre nehezebbemre esik az év végi utolsó számba megírni a szokásos felhívást
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Most is úgy érzem, hogy az elmúlt 30 év alatt minden érvemet felsoroltam
már: miért érdemes, miért kell az Új Látóhatárt életben tartanunk és miben járulhatnak hozzá előfizetőink a folyóirat fenntartásához. Ez utóbbi kérdés megválaszolása volt talán mindig a legkönnyebb: előfizetésük pontos beküldésével, és
aki teheti és nem sajnálja, csekély pénzbeli adományával. Az első kérdésre az
idén már meg sem kísérlem a feleletet, helyette inkább elmondok valamit, ami
talán mindennél ékesebben bizonyítja, hogy a negyedik évtizedébe lépő folyóiratunknak mindaddig nem szabad megszűnnie, amíg olvasóink érdeklődése, áldozatkészsége és a mi erőnk tart.
Az elmúlt őszön egy fiatal, magyarországi szerzetes keresett fel a nyomdában.
Szépen hangzó, dunántúlias magyar beszédének dallama gyermekkorom világába
röppentett vissza, már ezért is szívesen hallgattam szavait. Az első kellemes benyomások után még nagyobb lett a meglepetésem, amikor elmondotta jövetelének célját, amely röviden így hangzott: Magyar irodalomtanárnak készülök, kapcsolatban vagyok nemzedékem irodalmáraival, rajtuk keresztül szinte rendszeresen ha sokszor megkésve vagy a számok sorrendjét felcserélve is, eljut hozzám az
Új Látóhatárnak csaknem minden száma. Az ön felhívásait az előfizetőkhöz
mindig megrendülve olvastam, én ezekből tudtam meg, milyen áldozatot kell
hoznia a nyugaton élő írónak, kiadónak, nyomdásznak a szórvány magyarság
irodalmáért. Az idén tavasszal mikor már reményem volt, hogy ellátogathatok
Nyugatra, elhatároztam, hogy fölkeresem az Új Látóhatárt. De azt is elhatároztam, hogy nem megyek üres kézzel. Tudtam, hogy az elismerő szavak, bármenynyire jól esnek is talán, aligha változtathatnak a folyóirat kiadójának gondjain.
Most már útban vagyok hazafelé: megtakarítottam 50 márkát. Tudom, milyen
csekély összeg ez, inkább csak jelképes segítség, kérem, fogadja el. – Be kell vallanom, alig tudtam leplezni megrendülésemet, kerültem tekintetét, nehogy meglássa a szememben csillogó könnyet. Fejemet félrefordítva próbáltam lebeszélni
könnyelmű adakozásáról, mondván, München és Magyarország közt nagy a távolság, pénzére még szükség lehet. Hiába próbáltam újra markába nyomni a
pénzt. Megszégyenülten és egy kicsit megdicsőülten el kellett fogadnom. Megszégyenülten: mert eszembe jutott, hány előfizetőnk nem küldi be az évi előfizetési díját sokszor még több fölszólítás után se, pedig biztos, hogy nem szájától
vonná el a falatot, ha az alig több, mint egy vacsora árát késedelem nélkül bekül337

dené. Kicsit megdicsőülten: mert ez az asztalomra tett 50 márka egy olyan fiatal
szerzetestől, aki még a világon sem volt, mikor mi idekint a folyóiratot megindítottuk, eloszlatta munkánk értelmével oly gyakran felmerülő keserű kételyeimet:
Ha csak palackposta is ez a folyóirat, Úgy látszik, mégis olyan üzeneteket visz a
távoli hazába, amelyre felfigyelnek, amelynek visszhangja van az ifjú szívekben is.
Ha másért nem, hát csak azért is érdemes ezt a folyóiratot továbbra is fenntartanunk, hogy ez a fiatal szerzetes és íróbarátai odahaza ne csalódjanak sem bennünk, sem a nyugati irodalomban, sem a nyugati magyarságban. Ehhez pedig az
írók, a szerkesztők, a kiadók, a nyomdász és nem utolsósorban az előfizetők öszszefogására van szükség. Ha mindenki megteszi a magáét, a folyóirat továbbra is
fönnmaradhat és még hosszú ideig szolgálhatja a magyar irodalom, kultúra és
demokrácia ügyét.
Hogy egészen világosan és félreérthetetlenül beszéljek, ehhez csak a pénz hiányzik. Az írók, a szerkesztők szorgalmában, a kiadó és a nyomda áldozatkészségében a
jövőben sem lesz hiány, de az előfizetők és az ő filléreik nélkül lehetetlen fönntartani
a folyóiratot. Ezért most is, mint minden esztendő végén, arra kérem előfizetőinket,
ne késlekedjenek az előfizetési díj beküldésével. Segítsenek új előfizetők gyűjtésében,
s aki teheti, járuljon hozzá külön adománnyal is gondjaink csökkentéséhez. Akik ezt
eddig is megtették, fogadják nyilvános, hálás köszönetünket.
Végül, mint kiadó, egy bejelentéssel is tartozom. Mostani számunkkal a főmunkatársi tisztség megszűnt, amely eddig is inkább csak szolidaritást jelző cím
volt, hiszen országhatárokon keresztül a főmunkatársak csak igen kis mértékben
tudtak belefolyni a szerkesztői munkába. Gombos Gyula javaslatára most tehát
megszűnt Zsigmond Endre (aki évek óta súlyos betegségével küzd) és Gombos
Gyula tisztsége. Mindketten megmaradnak azonban továbbra is lapunk munkatársának. Hogy az Amerikában élő írókkal szorosabban tudjuk tartani a kapcsolatot, felkértük Sztáray Zoltánt, hogy vállalja el az amerikai kiadóhivatal vezetésén kívül, az amerikai szerkesztői tisztet is. Amikor megköszönöm Gombos
Gyulának és Zsigmond Endrének sok évi főmunkatársi közreműködését, sok
sikert kívánok Sztáray Zoltánnak amerikai szerkesztői munkásságához. Hiszem,
hogy munkássága révén az Új Látóhatár nemcsak anyagiakban – mint eddig –,
hanem ezután szellemiekben is gyarapodni fog.

Molnár József
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1981.1
LEVELEK
MEGHALT-E SZABÓ DEZSŐ?
Ha hozzájutok, mindig nagy figyelemmel olvasom el kitűnő folyóiratuk példányait. Ezt tettem a XXXI. évfolyamuk tavaly december l-én megjelent 3. számával is. Ebben a Dokumentum-rovatot találtam a legjobbnak, számomra a
legérdekesebbnek. A Figyelő-rovatban is nagy kíváncsisággal olvastam Kibédi
Varga Áron beszámolóját a harmincéves Új Látóhatárról. Ennek a cikknek a
vége felé viszont megdöbbenéssel olvastam, hogy a folyóirat hasábjain – Gombos
Gyula könyvét ismertetve – Czigány Lóránt már 1969-ben kijelentette: „ne áltassuk magunkat tovább, s mondjuk ki hát a kimondhatatlant, itt a legilletékesebb helyen, az Új Látóhatár hasábjain: Szabó Dezső örökre és végérvényesen
meghalt”.
Czigány Lóránt elhivatottságában nem kívánok kételkedni, de töröm a fejem,
miért volt az Új Látóhatár a legilletékesebb erre a felette magabiztos kijelentésre?
Azt se hiszem, hogy ettől csakugyan örökre és végérvényesen meghalt volna Szabó Dezső!
Nem ismertem Szabó Dezsőt. Nem ismerhettem, mert csak halála után két
évvel jöttem erre a szomorú magyar világra. Apám, nagybátyám viszont híve volt
s még ma is lelkesedéssel beszélnek a Marcibányi téri előadásokról. Az egyetemen az egyik professzorunk nap mint nap kivégezte. A könyvében is. Ettől azután gyanakodni kezdtem s sorra olvastam Szabó Dezső munkáit, a ponyvás
füzeteit is. Hozzájutottam, ha nem is könnyen, Gombos Gyula könyvéhez: ebből
értettem meg Szabó Dezsőt s azt is, hogy végérvényesen és örökre halhatatlan
marad. Azután nemrégiben elolvastam a Gombos Gyula szerkesztette és az amerikai Occidental Press kiadásában megjelent „Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök” című válogatást. Ha Szabó Dezső soha mást nem írt volna, csupán
ezeket a bátor hangú cikkeket, akkor is századokig maradna fenn a neve.
Szabó Dezső él! Legalábbis Magyarországon. Munkáit keresik, a híres füzeteit fiatalok másolják, idéznek belőlük: „Ó, vízből kihuzigáló Szent Hóman Bálint
...”
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El is tűnődtem a bátorságán. Vajon nem éppen ezt fájlalta a professzorom?
Vajon nem ezért igyekezett-e kiirtani Szabó Dezsőt a magyar irodalomból? A
jórészt megalapuló, meghunyászkodó, nemrég Sztálint, Rákosit dicsőítő íróink
mellett hogyan lehetne megtűrni az igazságot mindig kimondó, azt a nagyhatalmú miniszterek, miniszterelnökök szemébe vágó Szabó Dezsőt? Ezt a Szabó
Dezsőt a második világháború utáni Magyarországon ki kellett semmizni s vagy
agyonhallgatni, vagy pellengére állítani.
De miért kellet így elparentálni az Új Látóhatár hasábjain?

Budapest

Sz. G.

MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS ARGENTÍNÁBAN
Borbándi Gyulának az Új Látóhatár 1980/1. számában megjelent áttekintésével kapcsolatban – mint a Magyar Hírlap szerkesztője – meg szeretném említeni,
hogy – ellentétben Borbándi információjával – a Magyar Hírlap immár fél évszázada Buenos Airesben jelenik meg. Sao Paulóba soha át nem telepedtünk. A lap,
amelyre Borbándi gondolhatott, a Délamerikai Magyar Hírlap, amely Sao Paulóban jelent meg a bencések szerkesztésében, de már több mint egy évtizede
megszűnt. Előfizetőit mi vettük át, azóta is innen kapják a lapot. Sao Paulóban
tudomásunk szerint nincs más újság, mert nincs ki szerkessze. A kevés bencés
nagyon be van fogva a munkába, és ha az irodalomban nem is, de a magyar kulturális nevelés terén jelentős munkát végeztek és végeznek.
Egyébként, azt hiszem, a könyvkiadást illetően Argentína megérdemelt volna
pár sort, mert kevés olyan város van a világon, ahol annyi magyar könyvet adtak
és adnak ki, mint éppen itt, Buenos Airesben. Utalok csak a közelmúltban elhunyt Kótai páter Kárpát Kiadójára, amely több mint másfél tucat magyar klaszszikust adott ki. Ezek ma már ritkaságnak számítanak az emigrációban. Szintén
tavaly halt meg tragikus körülmények között Fehér Mátyás, aki évekig jelentette
meg a négy nyelvű Magyar Történelmi Szemlét és kiadott több mint 30 könyvet,
kizárólag történelmi és nyelvészeti kérdésekről, amelyek szintén becses forrásmunkái a kutatóknak. Nem hivatkozom a sajnos túlságosan is jól ismert délibábos szumérológus és „magyar vallás”-alapító (ilyen is van!) Badinyi Jósra, de annál inkább a Transilvania kiadóra, amely több mint 25 – főleg erdélyi – magyar
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klasszikust adott ki, igen szép kiállításban és ma is élénken dolgozik Tész János
vezetésével.

Buenos Aires

Kurucz László

KOVÁCS IMRE BÁTORSÁGA
Engem mindig erős személyi vonzalom húzott Kovács Imréhez, jóllehet személyesen csak 1945 kora tavaszán ismertem meg a Nemzeti Parasztpárt országos
központjában. Természetesen korábban is tudtam róla, írásaiból, könyveiből, a
falukutatás történetében mérföldkőnek számító Néma forradalom című kitűnő,
megjelenésekor nagy port felverő műről. Ezért börtönbüntetést szenvedett, de
később erről nekem derűvel és némi humorral beszélt. „Akkor volt a legjobb
dolgom, nem voltak anyagi problémáim, olvashattam azt, amit akartam...” Figyelmembe, politikai orientációmat elősegítendő, hajdani magyar tanárom (a
Zrínyi Miklós főgimnáziumban), Karácsony Sándor – a neves író, pedagógus, a
Magyar Tudományos Akadémia szótárbizottságának munkatársa – ajánlotta. Az
ő tanácsára léptem be Kovács Imre pártjába, a Nemzeti Parasztpártba. Imre nálam öt évvel volt fiatalabb, de már 31-32 éves korában országszerte ismert politikus volt. A 45-ös parlamentben nyílt, bátor kiállásával tűnt ki. A nemzetgyűlésben, a Szabad Szó című lapban és a folyóiratokban volt bátorsága beszélni arról,
amiről a legtöbben hallgattak: a politikai függetlenségről.
Sokáig őriztem azt a levelet, amelyet menekülésem után Ausztriába küldött.
Biztatott, hogy sikerül majd szakmámban elhelyezkedni, átmenetileg se törekedjem magyar intézményeknél kikötni. Reálpolitikai bölcsességét mutatta, ahogyan
az emigráció jövőjéről gondolkodott. Emlékezetből próbálok idézni egy leveléből: „... a magyar emigránsokat egyetlen nyugati állam sem fogja fegyveres erővel
támogatni, segíteni, hogy valaha is visszatérjenek az elhagyott hazába...” Romantikus ábrándozó nem volt soha. Búcsúzva tőle egy régi beszéde jut az eszembe,
amelyben azt mondotta, hogy „a nép ne legyen vak óriás, mert az lesz, ha az értelmiségét kiirtják, és akkor abba a szakadékba zuhan majd bele, amelyet megnyitnak előtte.” Látnoki és bátor szavak voltak ezek a háború utáni első években,
de Kovács Imre akkor is meg merte mondani az igazságot.

Sarasota, Florida

Bognár Kálmán
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EGY SZEGÉNY UTAZÓ
E sorok írója Magyarországon abban a szerencsés helyzetben van, hogy néhanéha kezébe kerül és elolvashatja az Új Látóhatárt. Úgy gondolom, hogy a szabad világban élők, ha már elhagyták az óhazát (remélhetőleg el kellett hagyniuk
és nem is a nagyobb darab kenyérért) majd meg is teszik a magukét. Politikai
emigránsként mentek el, így minden idegszálukkal velünk éreznek. Tudatukban
első helyen kell lennie mindannak, ami itthon történik, mert hiszen azért a magyarság sorsa mégiscsak itthon, a Kárpát-medencében dől el. Ha találkozom
egykori, kintről jövő barátokkal, most már félve kérdem tőlük, hogy a gyerekek
tudnak-e magyarul, mert már lassan jobban szeretem nem hallani az igazat.
Ebből a nyilván önvédelmi rezignáltságból mégis kizökkentem, mikor kezembe került Jónás Pál „Afrikai napló”-ja (Ú. L. 1980/3. sz.). Ebben egy afrikai
utazás ad jó alkalmat arra, hogy az egykori „politikai emigráns” – ma már csak
„utazó” – hűségnyilatkozatot tegyen új hazája (USA) mellett és ma már csak
„magyarszármazásúnak” vallja magát. Mindezt egy ludovikás és nyilas érzelmű
„régi baráttal” való találkozás kiábrándító momentumai kapcsán. Futólag megemlít még egy barátot, aki tehetséges volt ugyan, de most menő a budapesti televíziónál.
Felködlik a kispesti grund, a Mária Valéria-telepen töltött ígéretes és igézetes
ifjúság és a számára értéktelenné vált baráttal együtt a 30-ik emeleti szállodai
szobában mindezt még egyszer átélve, úgy hisszük, sikerül ezen végleg túllépnie.
Csak a precíz és jól szervezett amerikai életforma marad, a neofiták fölös buzgalmával, melyhez való tartozást igyekszik is leszögezni.
Az olvasó a napló láttán nagyon sajnálja az utazót és úgy érzi, hogy az a jómódja ellenére nagyon szegény. Mert nagyon szegény ember az, aki éppen arról
mond le, ami után láthatóan a legjobban vágyakozik. Az utazó, az édes ifjúsági
emlékek utáni nosztalgiája ellenére is elfelejtkezik többi barátjáról. Mert volt
neki nem nyilas barátja is. Volt olyan is, aki mentőakciót szervezett, hogy az
utazót megszöktesse 1944-ben a katonaságtól és – édes Istenem – milyen a sors,
éppen a Ludovikáról.
Ahová dekkolni vonult be. Volt olyan barátja, aki egyetlen ünneplő ruháját
adta oda a szöktetéshez, márpedig egy kereset nélküli egyetemi hallgatótól ez
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elég szép áldozat volt. Ez tette lehetővé, hogy az utazót nem vetették be a fronton, hanem csatlakozhatott az ellenálláshoz.
Kár azonban ezeket az epizódokat felemlegetni, hiszen az utazónak a naplóírásra éppen ellenkező célból van szüksége: a lappangó lelkiismeretet könnyebb
megnyugtatni, illetve elaltatni, ha az itthoniakkal kapcsolatban csak a csúnyára
emlékezem, csak egy értéktelenebb baráttal szembesítem magam! Hiszen új hazám segített fel a 30-ik emeletre, ahonnan már észre lehet venni egy most születő
Afrikát és ahonnan könnyebb kiejteni az értelmetlen kötődést a magyarsághoz.
Hiszen már csak a felhőkarcolók világa érdekel, oda tartozom („Hozzád tartozom, oh Eden Warner"). Feldobog a szíve, mert „befogadottnak” érzi magát! –
Istenem, mily messze van ez az „utazó” az olyan magyar utazótól, mint Tótfalusi
Kis Miklós, hogy csak egyet említsek azok közül, akik hazajöttek a nyomorba a
nemzetet szolgálni. Ezt ugyan ma senki nem várja el a kései utazótól, hiszen
mások a feltételek. De hogy magyarnak vallja magát –, azt igen!

Budapest

M.O.

ELŐFIZETŐINKHEZ!
Mostani számunkhoz mellékeltük az 1981. évre szóló számlánkat. Amerikai
és kanadai előfizetőinknek az amerikai kiadóhivatal külön postával küldi ki.
Mint legutóbbi számunkban írtuk, a folyóiratot csak akkor tudjuk a jövőben
megjelentetni, ha előfizetőink a számla átvétele után késedelem nélkül beküldik a
nekünk járó összeget. Aki úgy érzi, hogy az Új Látóhatár az előfizetésen felül
külön támogatásra is érdemes, ha teheti, ne sajnáljon tőle egy csekély felülfizetést. A legcsekélyebb felülfizetést is őszinte köszönettel fogad az örökké gondokkal küzdő

Kiadóhivatal.
HÍREK
Március 5-én ötven éves korában elhunyt Gáli József író, akinek neve az
1956-os magyar forradalmat megelőző és követő időkben vált országosan ismertté. Közvetlenül a forradalom előtt mutatták be Budapesten „Szabadsághegy”
című drámáját. Forradalmi magatartása miatt 1957-ben halálra ítélték, ezt azon343

ban nemzetközi tiltakozásra 15 évi fegyházbüntetésre változtatták. A börtönből
1960-ban amnesztiával szabadult. írói munkásságáért 1951-ben József Attila
díjat kapott. A „Szabadsághegy” című dráma nyomtatásban első ízben az Új Látóhatár idei forradalmi emlékszámában fog megjelenni.
*
Pilinszky János se él többé. Május 27-én halt meg Budapesten szívroham következtében. A 20. századi magyar líra legjelentősebb alakjai közé tartozik. Hatvanadik évében volt.
*
Bibó István augusztus 7-én töltené be hetvenedik életévét, ha két évvel ezelőtt
– 1979. május 10-én – nem ragadta volna el a halál. A születési évfordulóról
folyóiratunk következő számában emlékezünk meg.
*
Szerkesztőségünk szeretettel köszönti Püski Sándort, a népi írók műveit megjelentető Magyar Élet Könyvkiadó volt vezetőjét abból az alkalomból, hogy február 4-én lett 70 éves és Borsos Miklós szobrászművészt, aki augusztus 13-án
tölti be 75-ik életévét.
Jobbágy Károly költő az idén töltötte be 60. életévét. Ebből az alkalomból
szülővárosa, Balassagyarmat egy impozáns ünnepi estet rendezett tiszteletére, és
a város díszpolgárává avatta.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem április 11 és 18 között a
Bolzano melletti Schloss Korb-ban rendezte idei akadémiai hetét. A tanulmányi
konferencia témája ez volt: „Tolerancia és pluralitás a jövő életformájában”. Előadott Bárczay Gyula, Tóth János, Vass György, valamint a Magyarországról
érkezett Andrásfalvy Bertalan etnológus, Benda Kálmán történész és Losonczy
Ágnes szociológus. A konferencia megemlékezett (Andrásfalvy Bertalan előadásával és Bartók-hangversennyel) Bartók Béla születésének évfordulójáról is.
Ferdinandy György írásaiból olvasott fel.
*
Ugyancsak Olaszországban – Assisiben – rendezte évi tanulmányi hetét – április 20 és 26 között – a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom. Az „Alakuló
ember” című témakörben András Mária, András Károly, Békés Gellért, Horváth
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Árpád, Morel Gyula, Szentmártoni Mihály, valamint a Magyarországról érkezett
Szennay András pannonhalmi főapát tartott előadást.
Ferdinandy György itt is szerepelt szerzői esten és a bolzanói konferenciához
hasonlóan Assisiben is fellépett – mint a bécsi Bornemisza Péter Társaság vendége – Farkas Ibolya marosvásárhelyi színművésznő, Kocsis István erdélyi költő
„Árva Bethlen Kata” című monodrámájának előadásával.
*
Az amerikai Magyar Baráti Közösség idei tanulmányi hetét ismét az Ohio állambeli Lake Hope State Parkban rendezi, mégpedig augusztus 22 és 30 között.
A program az idei hármas évforduló (Bartók Béla, Bethlen Gábor és az 1956-os
szabadságharc) jegyében készült. Jelentkezni lehet a következő címen: Böjtös
László, 7000 Hilton Road, Brecksville, OH 44141.
*
Az Ohio állambeli Ada városban sorra kerülő – ugyancsak a Magyar Baráti
Közösség által kezdeményezett – Nyári Magyar Egyetem június 15-től július 25ig tart. A hathetes tanfolyam résztvevőinek a Portland State University ún. „college credit”-et biztosít. A hallgatók a magyar nyelvórákon kívül magyarságtudományi előadásokon is részt vesznek.
*
Borsos Miklós, a neves szobrászművész bronz plakettet készített Határ Győző költőről, folyóiratunk Londonban élő rendszeres munkatársáról.
ELŐADÁSOK
– Bogyay Tamás: A dákó-román elmélet, München, március 12, KMEM.
– Ferdinandy György szerzői estje, London, április 2, Szepsi Csombor Kör és
München, április 5, Széchenyi Kör.
– Glatter Zoltán: Képzőművészetünk fejlődése 1850-től napjainkig Magyarországon, Zürich, február 27, Kirchgasse-i Kör.
– Gosztonyi Péter: A doni 2. hadsereg tragédiája és ennek okai, München,
március 20, Széchenyi Kör és Luzern, május 23. - Maléter Pál és az 1956-os
forradalom Kilián-laktanyája, New Brunswick, N. J., április 10, Bessenyei
György Kör és Lugano, május 15.
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– Juhász László: Teleki Pál (halálának 40. évfordulója alkalmából), München,
április 9, KMEM.
– Kassai György: Milyen a magyar nyelv? Utazás a beszéd körül egy
szemiológus vezetésével, Zürich, április 10, Kirchgasse-i Kör és SMIKK.
ÚJ KÖNYVEK
– Gosztonyi Péter: Deutschlands Waffengefiihrten an der Ostfront 19411945, Motorbuch Verlag, Stuttgart 1981., 230 l.
– Karátson Endre: Színhelyek (elbeszélések), Szepsi Csombor Kör, London
1980, 105 l. Ara 52 fr. Megrendelhető a szerző címén: 119, rue Damrémont Bat.
B.F- 75018 Paris. Postai csekk-szla. A. Karátson, 3926 01 W Paris.
– Oltványi László: Harcok DélBudapesten 1956, MSzVSzMPFSzNernzetőr, WashingtonNewYork-München1981,239 l.
– Szombathelyi Ferenc visszaemlékezései, Gosztonyi Péter bevezetőjével,
Occidental Press, Washington D. C. 1981, 63 l.
– Thinsz Géza: Rendhagyó látogatás (versek), Magyar Könyvkiadó, Stockholm 1981, 95 l.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Cushíng, George (*1923) a londoni egyetem kelet-európai intézetében a magyar nyelv és irodalom tanára. A magyar irodalom megismertetésében és népszerűsítésében jelentős szerepet játszik.
*
Czakó Tibor (*1906), polgári neve: Létmányi István. A két háború közötti
években több vajdasági magyar lap szerkesztője vagy vezető munkatársa volt.
1964 óta él nyugaton. Jelenleg a nyugatnémetorszagi Kaiserslauternben lakik.
Több verses-, elbeszélés- és színm-űkötete jelent meg. A szerb irodalom számos
alkotását ültette át magyarra.
*
Harmat Pál (*1947 Budapest), tüdőgyógyász szakorvos, budapesti kórházakban tüdőgyógyászként és pszichiáterként dolgozott, 1979-ben elhagyta Magyarországot, jelenleg egy alsó-ausztriai elmegyógyintézetben orvos.
*
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Luka László (*1932 Budapest) ideggyógyász szakorvos. 1953-ban a budapesti
orvosi kirakatperben 7 év börtönre ítélték. 1956. november 1-én a kőbányai gyűjtőfogház parancsnoka lett. A forradalom leverése után Svájcba menekült. Orvosi
diplomát Zürichben, pszichológiát Genfben szerzett. Több cikket publikált a
ciklikus elmebetegségek katamnéziséről. A Dies Academicus Hungaricus
Genevensis nevű genfi találkozó életre hívója.
*
Sozan Mihály (*1938) Budapesten született, 1956 óta az Egyesült Államokban él. Szociológiát és kultúrantropológiát tanult. A szociológia-antropológia
docense a pennsylvaniai Slippery Rock State Collegeban. Jelenleg a burgenlandi
és a nyugat-magyarországi parasztok kulturális változásait összehasonlító monográfián dolgozik.
*
Vászolyi Erik Ausztráliában él, a nyugat-ausztráliai Mount Lawley College of
Advanced Education tanára.
Thinsz Géza és Lengyel Zsolt közös kötetéből már 50 példány elfogyott. Ebből az alkalomból a kiadó – Galerie Parabel – kisorsolt egy eredeti képet a kötetben megjelentek közül. A szerencse Farkas Lehelnek kedvezett Münchenben.
Mint már közöltük, a következő 100 műértő könyvbarát szintén részt vesz egy
újabb sorsoláson. A kötet megrendelhető 50,- DMnek megfelelő összeg befizetésével a kiadó postaszámlájára: Postscheckamt München, Kto. 2157 95-809,
vagy csekkel a kiadó címén: Galerie Parabel, Elisabethstr. 25, 8000 München 40.
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1981.2
ÚJ MUNKATÁRSAINK:
Deák István (*1926 Székesfehérvár) történész, 1948 óta él külföldön, jelenleg
a New York-i Columbia Egyetem tanára. 19. és 20. századi magyar történelem a
fő szakterülete. Eddigi legjelentősebb munkája az Amerikában angol nyelven írt
Kossuth-monográfia, amely a közeljövőben Budapesten magyarul is meg fog
jelenni.
*
L. Kovács Klára (*1952 Fegyvernek) a pozsonyi egyetemen szerzett magyarangol szakos tanári oklevelet. 1978 óta él az Egyesült Államokban, jelenleg a
New Jersey állambeli Hackettstownban. Első verseskötete Eszmélés címen Chicagóban jelent meg.
*
Nehler, Gregory L. (*1952 Portland, Oreg.) a portlandi állami egyetemen tanult, az 1974-75-ös tanévet a szegedi egyetemen töltötte, és ott tanult meg magyarul. 1977 óta Bloomingtonban az uralaltáji tanszéken folytat tanulmányokat.
Radnóti Miklósról ír diszszertációt.
*
Schöpflin György (*1939 Budapest) közíró, a közép-kelet-európai kérdések
szakértője. 1967 és 1976 között a BBC hírmagyarázója volt. 1976-tól a londoni
egyetem előadója. Több könyve és tanulmánya jelent meg kelet-európai történeti
és politikai kérdésekről.
A magyar forradalom 25. évfordulója alkalmából az Új Látóhatár kettős számot ad ki, melyben munkatársaink hosszabb tanulmányokkal és irodalmi művekkel emlékeztetnek az 1956-os népfelkelésre és szabadságharcra. A vaskos –
mintegy 270-280 lapot kitevő – kötetet az idei 3-4. számként jelentetjük meg.
Ára 28,-német márka lesz. Megjelenési ideje előreláthatólag október közepe.
HÍREK
Augusztus 7-én volt hetven éve, hogy Bibó István született. Augusztus 13-án
pedig 75-ik születése napját ünnepelte Borsos Miklós szobrászművész. Szeptem348

ber 16-án lesz 70 éves Borsody István történész, folyóiratunk munkatársa, akit
ebből az alkalomból szeretettel köszönt az Új Látóhatár szerkesztősége.
*
Az Amerikai Magyar Tanárok Szövetsége április 30. és május 3. között az
Ohio állambeli Kentben, az állami egyetem diákközpontjában szimpoziumot
rendezett az 1956-os magyar forradalomról. A négy napos tanulmányi konferencián az Új Látóhatár több munkatársa is előadott.
*
Nagy Károly a pécsi Anyanyelvi Konferenciára készített referátumában kifogásolta azt a hátrányos megkülönböztetést, amelyben magyarországi hatóságok
az Új Látóhatárt részesítik.
*
Figyelemre méltó jelenségnek könyvelhető el viszont, hogy Béládi Miklós a
nyugati magyar irodalomról készített és a Jelenkor című pécsi folyóirat júliusi
számában megjelent hosszabb elemzésében elismerően írt folyóiratunk irodalmi
és közvéleményalakító munkájáról.
*
Lőkkös Antal, aki a genfi egyetemi könyvtár vezető munkatársa, két jelentős
és érdekes francia nyelvű könyvvel hívta fel magára a figyelmet. Az egyik a „Le
livre a Geneve (1478-1978)”, a másik a „Les incunables imprimés a Geneve,
1478-1500” című könyvtártörténeti mű. Mind a kettőt a genfi egyetemi könyvtár
adta ki.
*
A „La Liberté” című fribourgi napilap a város alapításának évfordulójára kiadott irodalmi mellékletében teljes oldalon közölte MajorZala Lajosnak
Fribourgról írott hosszabb költeményét.
*
A Bostoni Magyar Intézet által alapított Bibó István-díjat ebben az esztendőben Németh Magda (Salzburg) és Kemény István (Párizs) kapta.
*
Az Amerikában működő Magyar Baráti Közösség augusztus 22. és 29. között, az Ohio állambeli Lake Hope State Parkban rendezte idei tanulmányi he-
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tét. A program középpontjában három évforduló – Bartók, Bethlen Gábor,
1956-os magyar forradalom – állott.
*
A Svájci Magyar Irodalom-és Könyvbarátok Köre (SMIKK) Svájci Magyar
Irodalmi és Képzőművészeti Körre változtatta nevét. Idei tanulmányi napjait „A
befejezetlen forradalom” címen ismét Luganóban rendezi, október 22. és
26.között. Munkatársaink közül Dénes Tibor, Gosztonyi Péter, Illyés Elemér,
Juhász László, Kabdebó Tamás és Révész László szerepel az előadók listáján. Az
előadásokon kívül képzőművészeti kiállítás, irodalmi est és filmvetítés is szerepel
a programon.
*
Deák István, Kovács Imre és Schöpflin György e számunkban közölt tanulmánya előadás formájában elhangzott a Hollandiai Mikes Kelemen Kör tavalyi
tanulmányi napjain.
ELŐADÁSOK
– Bálint Tibor (Kolozsvár), Beszélgetés az íróval, New Brunswick, N. J. április 24, Bessenyei György Kör.
– Csoóri Sándor (Budapest) előadóest, New Brunswick, N. J. március 22,
Bessenyei György Kör.
– Juhász László: Az emigráció és a haza kapcsolata, München július 16, Németországi Magyar Kulturális Munkaközösség.
– Kiss Sándor: Magyar ifjúság a népi mozgalomban, 1935-1945, New
Brunswick, N. J. február 6. – Küzdelem a magyar demokráciáért – a Magyar
Parasztszövetség, 1945-1947, március 6, Bessenyei György Kör és Rutgers
Egyetem.
– Ribánszky László: A fehér hunoktól Körösi Csoma Sándorig (indiai
útibeszámoló), München június 12, Széchenyi Kör.
– Román ]. István: A hatalom és a magyar írók, München június 16,
KMEM.
– Szíj Rezső (Budapest): A magyar festészet 1945 óta, München július 11,
Széchenyi Kör.
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– Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége kerekasztal-konferenciái a Magyar sorskérdések: Trianon. Résztvevők: Kapotsy Béla, Sisa István, Varga László.
New York június 2.
ÚJ KÖNYVEK
– Bibó István: Összegyűjtött munkái, 1. kötet, Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem, Bern 1981, 320 l. Ára 47 svájci frank, vászonkötésben 53 frank.
– Dénes Tibor: Budapest nincs többé Budapesten (regény), Griff, München
1981, 231 l.
– Dezséry András: Kétlaki (regény), Dezséry Ethnic Publications, Adelaide,
South Australia 1980, 148 l.
– Forrai Eszter: Korallzátony (versek), Etana-Herp, München 1981, 55 l.
Megrendelhető: Etana, Adolf Baeyer Damm 22, 8 München 83.
– Gáhori George (György): When Evils Were Most Free (életrajz), Deneau,
Toronto 1981, 290 l. Megrendelhető a szerző címén: 2601 Bathurst St. Toronto,
Ont. M6B 225, Canada. Ara: 13 US dollár.
– Lakatos Géza: Ahogyan én láttam (a volt miniszterelnök visszaemlékezései), Aurora Könyvek, München 1981, 230 l.
– Libik, Georg (György): Üzenet a lesiklásból (életrajz), Invandrarförlaget,
Stockholm 1981, 373 l.
– A forradalom tanúi. Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizottságának
jelentése az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról, Nemzetőr,
München 1981, 224 l.
– Újváry Sándor: Rövidzárlat Magyarországon, Naplórészletek 1943-1945,
Griff, München 1981, 83 l.
– Vándor Györgyi: Szenteste a restiben (kisregény) 152 l. Ara 13,-DM. – Bécsi levelek (karcolatok) 242 l. Ara 16,-DM. Mindkettő: Aurora Könyvek, München 1981.
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1981.3
LEVELEK
POTSDAM ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KITELEPÍTÉSE
Az Új Látóhatár 1980/1. számában foglalkoztam a magyarországi németek
kitelepítésével és hipotézis formájában fejeztem ki véleményemet, miszerint a
potsdami konferencián Benes mesterkedései következtében határoztak a magyarországi németek kitelepítéséről azon célból, hogy helyet csináljanak a Csehszlovákiából kitelepítendő magyarok számára.
A hipotézist ténnyé minősítheti az azóta kezembe került adat Janics Kálmán
„A hontalanság évei” c. könyvében Janics idézi (147. lap) a pozsonyi Pravda
1945. augusztus 7-i számából Václav Nosek csehszlovák belügyminiszter nyilatkozatát, miszerint a csehszlovák kormány a Potsdamban ülésező hatalmakhoz
diplomáciai jegyzékkel fordult, „amelyben a németek és magyarok Csehszlovákiából való kitoloncolásának elvi jóváhagyását kívánja. A konferencián azt az álláspontot elvben elfogadták”.
Viszont, bizonyító adat hiányában, hipotézis formájában egészítem ki érvelésemet, hogy a magyarországi kommunista párt a Bibó-levélben említett minisztertanácson szintén Benes mesterkedései szerint járt el, midőn a magyarországi
németek kitelepítése mellett szállt síkra és ennek érdekében a Potsdamba küldendő megkeresést szorgalmazta. Benes számára annak idején az út a csehszlovákiai és szovjet kommunista pártokon keresztül, a magyarországi párthoz nyilván nyitva állt, hogy koordinálhassa a csehszlovákiai magyarok és a magyarországi németek kitelepítésére irányuló párhuzamos lépéseit. Ennek bizonyítására
közvetlen forrásanyagot aligha lehetne előteremteni. Ám közvetve elég bizonyítékként szolgálhat a hipotézis alátámasztására az a tény, hogy a magyarországi
kommunista párt következetesen a csehszlovákok pártját fogta a magyarok kitelepítése ügyében. A magyarok oldalára csak 1947-ben, a budapesti államcsíny
után állt a párt, miután megbuktatta Nagy Ferenc koalíciós kormányát, és magához ragadta a tejhatalmat.
Habár szovjet taktikából s nem hazafiasságból történt, a budapesti kommunista pálfordulás gyakorlati értéke nem lebecsülendő. Előjátéka volt ez a csehszlovákiai magyar üldözés felszámolásának, ami 1948-ban a prágai kommunista
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államcsíny után következett be. A szovjet külpolitika divide et impera taktikája
ebben a kérdésben éppannyira figyelemre méltó, mint a közép-európai kommunista pártok Moszkvát kiszolgáló szerepe.

Wellfleet, MA.

Borsody István

A NÉMET MIKES-FORDÍTÁS
Mint kiadó-szerkesztő és társszerző örömmel olvastam az Új Látóhatár
1981/1. számában Dénes Tibor „Mikes Kelemen németül” című recenzióját.
Elfogadom kifogásait is, mert okulásomra szolgáltak. Egyik dicséretét azonban el
kell hárítanom magamtól. Azt írja Dénes Tibor: „Dicséretes továbbá, hogy a
fordítást olyan valakire bízta, aki – amennyire módomban van megítélni – nemcsak a német nyelv tökéletes értője, de az erdélyi, nevezetesen a székely emocionális, mind racionális szellem kifogástalan érzője.”
A valóságban Mikes Kelemen leveleinek lefordítására senki se adott megbízást. A fordítót, született Pappenheim grófnőt, a második világháború vihara
sodorta magyar hazájából nyugatra, úgy tudom, a Bajor Erdőbe. A hontalanságban a sorsközösség érzése indította arra, hogy amint valamikor Mikes a Márvány-tenger partján írogatással „múlatta amint idejét”, ő a véletlenül nála lévő
Törökországi levelek németre való átültetésével könnyítsen lelkén.
A fordítás felfedezése Zathureczky Gyula érdeme és Ő volt az, aki már jó ideje keresett kiadót. Az én érdemem legfeljebb annyi, hogy üstökön ragadtam a
szerencsét, nem szalasztottam el a kínálkozó alkalmat az „Ungarns
Geschichtsschreiber” sorozat gazdagítására.

München

Bogyay Tamás

MEGJELENT
Bibó István, összegyűjtött munkái
Első kötet, 320 lap.
Ára 47,-, vászonkötésben 53,-svájci frank vagy annak megfelelő pénzösszeg.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern). kiadása.
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Kapható a nyugati magyar könyvkereskedésekben és terjesztőknél. A második
kötet 1982 tavaszán, a harmadik 1983 elején jelenik meg.
HÍREK
A holland királynő Kibédi Varga Áron amszterdami egyetemi tanárt, folyóiratunk munkatársát, a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagjává nevezte
ki. Az ünnepélyes beiktatás szeptember 14-én volt.
*
A Pécsett augusztusban rendezett IV. Anyanyelvi Konferencia résztvevőinek
egy – irodalommal foglalkozó és irodalom iránt érdeklődő – csoportja meglátogatta a „Jelenkor” című folyóirat szerkesztőségét. A kialakult eszmecserében némely külföldi magyar folyóirattal – a többi között az Új Látóhatárral – szembeni
hátrányos megkülönböztetés is szóba került. Különösen hazai írók sérelmezték,
hogy a hatóságok postai intézkedéseikkel megakadályozzák a külföldi magyar
irodalomban való kellő tájékozódásukat.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör ez évi tanulmányi napjait szeptember 10.
és 13-a között rendezte meg Zeistben, a Woudschoten nevű konferenciatelepen
HitVilág-Nézet cím alatt. Előadást tartott Gáll Ernő (Kolozsvár), Horváth
Tibor (Toronto), Határ Győző (London), Nádas Péter (BerlinBudapest),
Thinsz Géza (Stockholm), Kibédi Varga Áron (Amstelveen), Várdy Péter
(Enschede), Flór Ede (Amszterdam). Czigány Lóránt (London) a nemrégen
Budapesten elhunyt Hajnóczy Péter irodalmi munkáját méltatta. A hagyományos Irodalmi Esten Csiky Ágnes Mária, Czigány Lóránt, Dedinszky Erika,
Határ Győző, Kabdebó Tamás, Karátson Endre, Kibédi Varga Áron, MajorZala Lajos, Márton László, Mezei András, Mózsi Ferenc, Nagy Pál, Oravecz
Imre, Orbán Ottó, Perneczky Géza, Takács Zsuzsa, Thinsz Géza és Veress
Miklós olvastak fel műveikből. Csonka Zsuzsa Weöres Sándor néhány Henk
Nieland által megzenésített költeményét énekelte a zeneszerző zongorakíséretével.
*
Dénes Tibor e számunkban közölt tanulmánya előadás formájában elhangzott
a müncheni Széchenyi Körben, 1980. november 8-án.
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*
Illyés Kinga, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház ismert művésze ez év szeptemberében előadói körúton járt Hollandiában és Angliában. Különösen is kiemelkedő jelentőségű volt a londoni Szepsi Csombor Körben szeptember 22- én
rendezett előadóestje, melyen a Szilágyi Domokos költeményeiből összeállított
Lírai Oratóriummal aratott nagy sikert. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjain magyar költők verseiből olvasott fel és az amszterdami Egyetemi Színházban mutatta be nagy sikerrel Antoine de Saint Exupéry A Kis Herceg című regényének színváltozatát.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör hagyományos luganói tanulmányi napjait ebben az évben október 22. és 26. között rendezte. „A befejezetlen forradalom” címen az 1956-os magyar eseményeket és következményeit
felelevenítő előadások hangzottak el. Az Új Látóhatár munkatársai közül Dénes
Tibor, Gosztonyi Péter, Juhász László és Kabdebó Tamás tartott előadást. Az
irodalmi esten is szerepelt folyóiratunk több munkatársa.
ÚJ KÖNYVEK
– József Attila: Med rent hjerte (Tiszta szívvel), J. A. negyven verse norvég
nyelven. Az előszót és a jegyzeteket írta, valamint kilenc J. A.-verset fordított:
Sulyok Vince, Solum Vorlag 1980, 80 l.
– Prágay Dezső: Rövid magyar helységnévtár. Az utódállamok magyarlakta
területeinek helységnévtára. A szerző kiadása, Buffalo, N.Y. 1981, 93 l. Ára 4,25
US dollár, légipostával 5,25 dollár. Megrendelhető: D.A. Prágay, Erie County
Laboratory, 462 Grider St. Buffalo, N.Y. USA.
ELŐADÁSOK
– Csiky Ágnes Mária és Jelena Ferenc irodalmi estje, Párizs július, Katolikus
Magyar Misszió.
– Gömöri György: A magyar vers fordításának lehetőségei más nyelvekre,
Budapest augusztus 13, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kongresszusa;
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Magyar-lengyel sorsközösség az irodalom tükrében, Zürich szeptember 18
Kirchgasse-i Kör; Költői felolvasóest, Basel szeptember 19.
– Jónás Pál: Az 1956-os forradalom Petőfi Köre, New Brunswick október 24,
Bessenyei György Kör és Rutgers Egyetem.
– Molnár József: Tótfalusi Kis Miklós, október 25, Hollandiai Mikes Kelemen Kör.
– Mózsi Ferenc irodalmi estje, München szeptember 10, Széchenyi Kör.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Beier László (*1946 Nagyvárad) hivatásos vadász, egyetemista. Írásai romániai magyar lapokban jelentek meg. 1977 óta él Nyugaton. Kölyökharcsa című
első kötete Váradi B. László néven jelent meg 1972-ben a bukaresti Kriterion
Kiadó gondozásában. Könyvéért a Román írószövetség egy elsőkönyveseknek
kiírt díját kapta.
Radnóti Sándor (*1946 Budapest) művészetbölcseleti tanulmányokat és műbírálatokat ír. 1981-ben jelent meg „A szenvedő misztikus” című műve. Több
tanulmánykötet munkatársa. 1979 végén egy viszonylag széles körű értelmiségi
tiltakozó akció kezdeményezése miatt elveszítette állását, azóta Budapesten értelmiségi segédmunkából él.
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1982.1
„WESTKUNST” – POSTMODERN ÍZLÉS DEMONSTRÁCIÓJA?
1981 nyarát Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország művészeti intézményeinek végiglátogatására fordítottam. Dollárnál és nyugatnémet márkánál is
keresettebb valutának bizonyult volna a Kölnben megrendezett „Westkunst”kiállítás ötszáz oldalas katalógusa – ha néhány tucat példányt vittem volna. Magán a kiállításon 45 000 darabot adtak el 1981 júniusától augusztus közepéig. A
látogatók száma elérte a negyedmilliót. A „Westkunst” az évtized legnagyobb
képzőművészeti szenzációjának bizonyult. Hétmillió márka rendezési költséggel
készült, több éves előkészítő munka előzte meg, a kiállított művek száma nyolcszáz volt, a kiállított kiállítások (ezekre még visszatérek), melyek egy-egy korábbi
fontos tárlatot ismételtek meg, mint zárt egységet a nagy kiállításon belül, egyedülálló, eddig soha meg sem próbált vállalkozásként vonultak be a tárlatrendezések történetébe. A Westdeutscher Rundfunk egy sorozat filmet forgatott a bemutatott anyag egy-egy fejezetéről, s maga a kiállított anyag, nyolcszáz fontos,
remek, sokat mondó, sok fejtörést okozó, de igen sokat meg is magyarázó mű
pedig olyan képet adott az 1939-től 1970-ig ívelő egyetemes művészettörténetről, ami egy botránnyal ért föl: minden értéket fölborított, minden csoportot
megsértett, minden művészt, minden irányzatot kiforgatott jól ismert művészettörténeti valójából. A kiállítást azonnal szidni kezdték a konzervatívok, a progresszívek, a jobboldaliak, és a balos haladók, az ellenzéki művészek és a beérkezett szaktekintélyek ...
Csak a közönség állt sorba a jegyekért.
Csendben jegyezzünk meg egy nevet ez alkalomból, Kurt Hackenbergét, aki
az egész vállalkozást még a hetvenes évek közepén kitalálta. Az idős, mindenki
által tisztelt kölni művelődési előadó úgy gondolta, hogy 1981-re, amikor a
„Theater der Welt”-fesztivál ünnepi előadásai Kölnbe látogatnak, érdemes lenne
egy nagy, összefoglaló tárlatot rendezni a második világháború óta kibontakozott
művészeti mozgalmakból. Még mielőtt nyugdíjba vonult volna, és szinte hónapokkal a megnyitó előtt elhunyt volna, sikerült elérnie, hogy a város megszavazta
a horribilis költségeket – sőt arról is meggyőzte az illetékeseket, hogy „ennyi
pénzt nem szabad helyi szakértők kezére bízni” (legalábbis, ahogy a kívülálló az
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alkudozást elképzeli). A kiállítási biztos tehát Kasper Koenig lett, egy fiatal
münsteri muzeológus. Éceszgéber és katalógusíró pedig egy másik fiatal, a magyar Glózer László, a müncheni Süddeutsche Zeitung kritikusa. Ők ketten aztán
elhatározták, hogy élnek a soha vissza nem térő alkalommal, és monstretárlat
helyett összehordják az Óriás-bizonyítékot ahhoz, hogy semmi sincs úgy, ahogy
azt hittük volna ...
A hivatalossá merevedett avantgardenak és a még hivatalosabbá szemtelenedett művészeti ellenzéknek ez a megtorpedózása aztán tényleg sikerült is. Fejezetek: A nagy emigráció 1939-1940-ben, először Párizsba, majd onnan tovább
New Yorkba. A nagy és kétségbeejtő belső emigráció azok számára, akik mégis
Európában, sőt esetleg magában Németországban maradtak. A nagy absztrakció,
de így nagy betűkkel írva: NAGY ABSZTRAKCIÓ, amely azt hitte, hogy internacionális, és hogy a világ végéig tartani fog. A nagy kísérlet, ezt az absztrakt
művészetet halomra dönteni: a francia Nouveaux Réalistes, Yves Klein, a Gruppe
Zero, az angol és amerikai Pop föllépése. A Pop-Art diadala és
kommercializálása. A kép, az objekt, a kiállítás és a művészet széthullása a landart, a concept-art és társaik kezén. A művészet radikalizálódása politizálódása,
megszűnése. Egy rekonstruált tárlat (a fiatalok szalonja Párizs, 1967 őszén), a
falakon csak durva fölfestett transzparensek: N'EXPOSENT PAS ... nem állítunk ki ... És e sok nagy, NAGY kísérlet és mozgalom mögött a kicsi, magányos
művészek, magányos világhírűek, kínlódó emigránsok és szenvedő beérkezettek
hada – valamennyi újrakezdő, mind-mind csak fragmentális, torzó, töredék ...
Harc a műteremben, harc az utcán, harc az újságok oldalain, és semmi győzelem.
A tárlatról hiányoztak a legismertebb képek, a legboldogabb sikerek, és a legfontosabbnak elismert teljesítmények. Hiányzott a legkövetkezetesebbnek tartott
geometrikus absztrakció, annak a Mondrian utáni története és hiányzott a legnépszerűbbé vált Op-Art raszterek ragyogása, de Tom Wesselmann „Nagy
Amerikai Akt”-jának valamelyik változata, vagy a szimbólummá nőtt Robert
Indiana-féle LOVE feliratú kép is.
Semmi LOVE, semmi, majdnem semmi Vasarely, és Andy Warholtól is csak
a tragikus hangú, a tömegbaleseteket, a lincseléseket ábrázoló nagy vásznak,
ahogy Warhol a képfelületen a szitanyomatot egymás után többször is megismételte, aztán a vászon másik felét úgy hagyta, üresen, befejezetlenül ... Mintha
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keserű epét nyújtottak volna enyhülésül a tárlatlátogató ajkai elé: – Uram, ha
lehet, múljék el tőlem ez az avantgarde-mámor, mindazonáltal legyen meg neked a Te akaratod ...
Nem csoda, hogy a tárlat megnyitója egy kisebb földrengéshez volt hasonlítható. Mert ettől a már majdnem vallásosan moralizáló hangtól, ettől a szenvedélyesen nonkonformista, a sikernek hátat fordító válogatástól bizony elszoktunk a
hatvanas évek közepe óta. Aránytalan, szubjektív, történethamisító – ezek voltak
a legenyhébb vádak. A hetvenes évek elhallgatása nagyon fájt a hetvenes évek
művészeinek. Az új kommunikációs médiumok, mint a képmagnó elsikkasztása
talán a tömegkommunikációs médiumoknak, például a TV-nek fájt rettentően.
A sok fájdalom aztán a vernisage után néhány újságcikkben és televíziós riportban kulminált; fiatal kép-magnós-művészek kimerítették a tárlatrendezőkről
hozott híradófilm-jeleneteket, úgy, hogy Glózer és Koenig mint gutaütött rokkantak, mint torz grimaszok, tragikus maszkok, sőt mint gyengeelméjű hülyék
néztek szembe a kulturális hírek kedvelőivel. De a kipécézett rendezők örültek
ennek is – és ez volt a legszörnyűbb. Láthatólag élvezték a botrányt, és önigazolást kerestek a nagy, általános kudarcban, amelynek csak egyik oldala, egyik vetülete a művészetben jelentkező harc és kudarc.
Példák? Nos, a tárlat mást sem hozott, csak ragyogó példákat e tézis alátámasztására. Picasso és Klee, mint a halál hírnökei, Picasso dinamikusan (Az
énekesmadarat ölő macskával), Klee rezignáltan (Az ácsceruzával rajzolt „néhai”
témák sorozatával). Magritte, a szürrealizmus klasszikus mestere a második világháborút követően egy percre „megőrül”, és félabsztrakt, expresszív képek sorozatával próbál kitörni a beskatulyázottság börtönéből. Két ez alkalomra rekonstruált nemzetközi pályázat „fölháborító” eredménnyel végződik: – egy kommersz
hollywoodi filmhez, a „The Private Affairs of Bel Ami”, szükség van egy nagy
formátumú Szent Antal megkísértésére, s a meghívott művészek remekebbnél
remekebb kompozíciókkal szolgálnak (nyer: Max Ernst), ugyanakkor az 1953ban kiírt pályázat „Az ismeretlen politikai fogoly” emlékére túlnyomórészt csak
közepes munkákkal szolgál (nyer: Reg Butler). A művészi munkától és kiállítástól eltiltott „elfajzott művész”, Oskar Schlemmer 1940-től festéket előállító kisüzem laboránsa. Addig, amíg 1943-ban meg nem hal, kisméretű képeket fest,
szinte titokban, a lakásával szemben lévő ház konyhaablakából, Bauhaus359

stílusban, csak az ablakba kitett váza árnyképével, és egy-egy árnyékként feltűnő
nőalak sziluettjével. A Párizsban élő német Wols képeit a saját születési évével
datálja – azonosulás, morbid menekülés a vászonba, avagy költészet? 1957-ben,
amikor a nonfiguratív festészet világdiadalát üli, az angol Francis Bacon megkísérli „realisztikusan” megfesteni a Provence-i tájban motívumai után gyalogló
Van Gogh-ot; hét „tanulmány” születik (másfélszer kétméteres nagyságban),
melyeken az egykori mester rikító nyers sárgák és vörösek közt, de feketén sötétlő arccal, mintha egy szurkos szivaccsal törölte volna le a verejtéket magáról,
látható – a végleges „kép” aztán soha nem készült el, de ezek után már minek is?
Yves Klein, a fenegyerek, most templomot kapott. Az oltáron triptichonként a
kék-arany-piros monokrómok, kétoldalt az evangéliumi jelenetek: női aktok
lenyomatai, esőképek, tűz- és vízáztatta felületek. Egy nagy Pollock-show, és egy
leírhatatlanul szórakoztató Dubuffet portré-kiállítás árnyékában egy romantikus,
már majdnem biedermeyer művész: Joseph Cornell a mágikus dobozaival, melyekből huszonegyet állítottak ki ez alkalommal: hogy ki-ki bebújhasson a maga
kis titkos rejtekébe? Az úgynevezett nagymenők különleges elbánásban részesültek: Oldenburg és Beuys egy-egy galéria kiállítása teljes egészében rekonstruálva,
még a kiállító terem is, üvegfalakból, akár egy hatalmas, zárt vitrin. A közönség
körbejárhatja, de be nem léphet – talán maguk az alkotóművészek is ugyanerre a
sorsra vannak kárhoztatva, ha nem is egyenest egy vitrinbe, de mint az emlékbe
szedett virágok, mégis lepréselve, lexikonok oldalai közé? És a nagy igazságszolgáltatás: Richard Hamilton már 1956-ban „föltalálta” a Pop-Art-ot egy This is
Tomorrow című nagyméretű installáció formájában, amelyet azonban azon
nyomban, mint lényegtelen rögtönzést, szét is szedtek, meg is semmisítettek.
Most a „Westkunst”-ra a meghívott művész újra rekonstruálhatta az egykori
prófétikus művet, Művészeti archeológia? Hamisítás? Vállalt és büszkén hangoztatott eklektika? És így tovább, és ilyen göröngyösen ... És közben mindenütt
váratlan, soha nem látott, nem ismert remekművek, mint a kövek, amelyekbe
megbotlik az ember, elszórva ... például egy Picasso-csendélet, amelyen a kihúzott konyhafiókból villák és kések merednek a néző hasa felé, vagy Narn June
Paik elsötétített terme, ahol néhány televíziós képernyő dereng, rajtuk a Hold,
különböző fázisban, különböző telítettségű holdkórosok ízlésének megfelelően.
Talán feltűnt, hogy a „Westkunst” címet mindenütt idézőjelbe tettem. Nos, mert
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ez a tárlat egyik valódi gyöngéje. Weltkunstnak készült, világművészetnek, de
menet közben kiderült, hogy hiányozni fog egyeseknek az üst, a kelet-európai
népek avantgardeja. Realisztikus önkritika, önkorlátozás a cím, hiszen ki garantálhatta, hogy a meghívott művek (nem művészek!) mind megérkeznének? Önkorlátozás az 1970-nel húzott záróvonal is, de egy monografikus kiállításnak joga
van ehhez a távolságtartáshoz. (Még akkor is, ha ez alkalommal a mecénáshajlamú galeristák rendezésében egy „Heute”, azaz „ma”-show volt az 1980-81ben divatos „új festőiség” jegyében a nagy kiállításhoz csatolva.) A legnagyobb
önkorlátozás azonban kétségkívül a bevett normák, az elismert arányok és karrierek mellőzése volt.
De ez volt a tárlat legnagyobb érdeme is, ezért volt érdemes a hétmilliót kiadni rá. Mert talán nem egyéni ízlés, nem egyéni aszkézis, és nem néhány fiatal
művészettörténész rezignált, kiábrándult világképe tette indokolttá ezt a válogatást. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy az avantgarde-ból ábrándultak volna
ki, hiszen fantasztikus munkával, hangyaszorgalommal és csökönyös dühvel
szedték össze a nagymesterek úgynevezett műteremhulladékait, nevezhetjük így:
kisiklásait. (A zsenialitás irányába.) A rendezők egyedül New Yorkból ötven
gyűjteményt kutattak át! A súlypont azonban eltolódott, visszacsúszott az európai avantgarde-ra, illetve az amerikaiak mezőnyét tekintve is a művészeti irányok
és csoportok területéről vissza az egyes művész műtermére.

Perneczky Géza
LEVELEK
ARANY ÉS A TOLDI
Az Új Látóhatár 1980/2. számában Hellenbart Gyula „A Toldiról – tiszteletlen hangon” c. közleményében (191-200. l.) a problémák oly garmadáját veti fel,
hogy mellettük vagy velük szemben lehetetlen állást nem foglalnunk. H. mindenekelőtt kimutatja, hogy – a Magyar Irodalmi Lexikon, sőt Lukács György véleménye ellenére – Toldi nem „képviselője a paraszti osztálynak”, következésképp
„az eposzban leírt fölemelkedésében” sem „a parasztság felfelé törekvését” kell
látnunk, hanem „egy deklasszált nemesi sarj rehabilitációját”. Ezzel kifejezésre
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jutott az eposz szociográfiai szempontból körülírható lényege s ha szerzőnk evvel
beérné, nem volna szükség a továbbiakra.
Megállapításából azonban H. sajátságos következtetéseket próbál levonni. S
épp ezek indokolják a dolgozat címét, a „tiszteletlen hangot”. A Toldi-eposz
cselekményéről elmélkedve vonakodik „a történetet” „fenntartás nélkül magas
rendű költészetnek elfogadni.”. A kijelentést követő indoklás legfőbb érve a következő: „Az egészből hiányzik a világos szellemi konceptus, a meggyőző eszmeiség.” Így odavetve ez a súlyos ítélet nemcsak ellenkezésünket váltja ki – mint
kifejezés sem egészen érthető. Minthogy nem mondja meg, mit ért „világos szellemi konceptuson”, „meggyőző eszmeiségen”, bizony hogy sötétben hagyja olvasóját. Kíséreljük hát meg pótolni azt, amit H. elmulasztott. A Toldi „konceptusa” az emberélet három fázisán – ifjúság, férfikor, öregség – logikusan és teljesen
végigvezetett emberi sors. Egyszerűbb, igazabb, világosabb nem is lehetne. S
ezen a „konceptuson” alapul az egésznek – nem „eszmeisége”, oly szó, ami bennünk nem támaszt képet, azaz képtelen –, hanem eszméje, s ez a következő: Az
ember élete – eleje, közepe, vége – szervesen egymásba fogózó egész: a férfikor
tapasztalataira és kiábrándulásaira következő öregkor válaszol – felel is neki, sorompóba is szólítja egyben – az ifjúkornak s megkísérli, hogy annak hajdani ideáljait – a maga tragikomikus módján – újravalósítsa.
Meggyőző eszme, szellemi konceptus hát nem hiányzik a műből. Egy ilyen
vagy hasonló magyarázattal azonban H. adósunk maradt. Ehelyt fenntebb idéztük szavai után, valami egészen másról, távolról sem a Toldi „alapeszméjéről”
beszél. hanem a hős „képtelen erőmutatványairól”, amelyeket, kivétel nélkül,
Arany költői leleményének számlájára ír. A költő azonban e „képtelen” kalandok
egyikét sem merítette – hogy a régi, kedves és közismert diákvicc kifejezését
használjuk – „a saját kútfejéből”, hanem Ilosvai Péter 1574-ben szerzett Toldijából. Elve, az „epikai hitel” alapján állva, hűségesen követte a forrása elébe szabta
„mítoszi pattern”-t annyira, hogy még teljes sorokat is átvett – ott, ahol azokat
jellemzőnek találta –, hozzá költői értékben még csak távolról sem fogható elődje
bizony eléggé primitív munkájából. Így azonban még figyelemreméltóbb a költői
teljesítmény a trilógia mindhárom, de főleg első és utolsó részében.
H.-t annyira lekötik Toldi „erőmutatványai”, hogy – láthattuk – az eposz
„eszmeiségét”, „konceptusát” észre sem veszi s így Toldiban mást, mint „a Hol362

lywood-filmek szuperhőseinek pontos előképét”, még látni sem képes. Holott,
ha jobban odafigyel s a világirodalmi összefüggést is szem előtt tartja, amibe
Arany nagy műve beletartozik, megnyilvánulhatott volna előtte, hogy Toldi
„pontos utóképe” a nagy eposzok hőseinek, azoknak, akik rendkívüli képességekkel rendelkeznek, de soha nem változnak: „nem fejlődnek” – „válságokon” persze
átesnek: Toldi is –, ugyanúgy, mint a drámák hősei. Viszont a regényhős az, aki
alá van vetve fejlődésnek, változásnak. De nemcsak Achilles, Odysseus, Aeneas,
hanem Gilgames, Zrínyi is az marad az utolsó ének utolsó soráig, aki volt, amikor elénk lépett, az első oldalon. H. ugyan Ilosvait egyszer sem említi, tudja
azért, hogy Toldi nem mesehős: „élt valamikor”, sőt – mind Ilosvain, mind
Hellenbarton túlmutatva – a Nagy Lajos korabeli itáliai, ún. Nagy Magyar Társaságnak is egyik vezérlő tagja volt. Környezete is – írja – „reális környezet”. De
mindjárt ezután azt mondja, hogy Arany ebbe a „reális környezetbe” „egy fiktív
hőst” helyezett, amivel – négy soron belül – súlyosan ellentmond saját magának.
Így hát nem az eposz, hanem a kritikus előadása „ambivalens”. Ezzel szemben
az, hogy – már Ilosvainál – történeti valóság vegyül a mondával, nem
„kétértékűség": ambivalencia, hanem minden költői alkotás, aminek történelem
a magva, egyik elsőrangú jellemvonása. Agamemnon élt, Tróját meglelték, Ithaka ma is megvan, Zrínyiről, Szigetváráról nem is szólva. Ebbe a történeti keretbe
illeszkedik aztán a költő „hozzáadása”, angol szóval: a „fiction”. A példák nem
kivételek: minden eposz ilyen, „hol monda, hol történeti valóság”.
De ha egyszer eposz az eposz, akkor „a csodás elem” is lényeges jellegzetessége. Ennek pedig nem kell feltétlenül az istenek közbejöttének lennie, mint a
homéroszi eposzokban vagy Vergiliusnál. Inter alia a hős rendkívüli ereje is lehet
efféle „csodás elem” – mint Achilleus esetében – s van olyan eposz is, amiben
nincs is isteni „macchina”, de van rendkívüli tulajdonságokkal felruházott hős.
Ilyen a Cid; ilyen a Martín Fierro.
Ezekkel közel rokon a Toldi.
S bizonyára még közelebbi rokon az „erős fiú” világszerte ismert mondabokrával. Hogy ez a „mítoszi alak” a magyar régiségben megvolt, azt nem csak Toldi
bizonyítja, hanem Botond, sőt Szent László mondaköre is. Pompás és mélyre
markoló magyar históriájában Bonfini is rájött. Nyilván Mátyás felől elmélkedve
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jött rá, akinek Herkules-kultuszáról éppen ő jegyzett fel igen figyelemreméltó
dolgokat.
Mátyás – akiről nem kell bizonyítanom, hogy művelt, olvasott ember volt –
nyilván tudott a, többek között, Herodotos fenntartotta szkíta Heraklesről, erről
a különös, de épp azért érdekes steppei „erős fiú”-ról, akinek mítoszában már a –
Toldiban is felrémlő – „kirekesztődés” problémája is megjelenik.
Az „erős fiú” alakja tehát nem Arany „neuraszténiájának” szüleménye, ahogy
H. velünk elhitetni szeretné. Nem vonom kétségbe, Arany, „a túlérző fáj virág”,
neurózisát, de őrizkednék attól, hogy belőle vezessem le a – Vörösmartyé mellett
–talán mind a mai napig legjelentékenyebb magyar költői oeuvre-t. Arany kisebb
költeményeinek olykor megejtő szépségű mélabúja – aminek talán legislegszebb
nyelvemléke a Kósza Bandiról szóló töredék (amit n.b. H. nem idéz) – egészen
más lapra tartozik, mint a Toldi, a Buda halála vagy a balladák egyike-másika.
(V. László, Bor vitéz, Vörös Rébék, Tengeri-hántás etc.)
Ha már most az „erős fiú” kezdeteire vetjük szemünket, igen, elismerjük,
hogy „fantasztikus erejének ... semmi megokolása, egyszerűen van”, bár nem
azért, „mert az író csak így tudja megjáratni vele azt az utat, amit kiszabott neki”.
Azt már láttuk: nem ő „szabta ki”, hanem a „mítoszi pattern” – a kifejezés Kerényié –, aminek követésére az „epikai hitel” elvéhez való ragaszkodása kötelezte.
„Írói önkény” tehát ebben a műben még sokkal kevésbé „uralkodik”, mint más
hasonló alkotásban.
Megnyugodhatnánk hősünk racionálisan nem indokolt testi erejében arra
gondolva, hogy íme: Lear király országfelosztását lányai közt sem indokolja
semmi, csupán a cselekmény elindításának szüksége. De itt mégis valami másról,
sokkal egyszerűbb dologról van szó: egy testi adottságról. Az ilyesmi valóban
van: sápkóros, nyápic gyereknek születik az egyik, vérbő vasgyúrónak a másik.
„Erős, vastag gyermek Toldi kicsin korában” – mondja Ilosvai. Nála ez a vasgyúró valóban híjával volt „a meggyőző eszmeiségnek”. Toldija előzménytelenül
„esik gyilkosságba”, Arany – s im' itt Arany egyik „hozzáadása” a régi témához –
érzékeny és körültekintő erkölcsi igazolása nélkül. Egyszerűen ereje túlsága téteti
meg vele – nem is egyszer – tettét: visszaél szörnyű erejével, ahogy Aranynál –
egy esetet kivéve – sohasem.
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Ez az eset az öreg Toldi vérengzése az őt gúnnyal fogadó apródok sorában.
Ez az öreg Toldi az akkor még fiatal Arany egyik legsikerültebb költői bravúrja.
Nemhiába értékelte Eötvös a Toldi estéjét még az első Toldinál is magasabbra.
Az utolsó Toldi majdnem parafrázisa az elsőnek, de az irónia mindent magyarázó, mentő, indokló őszies fényében. Hogy erre indítást, ötletet lelhetett Ilosvainál, az a régi költőcske örök dicsősége.
Ám nála nyert indítást, ötletet hőse párbajainak hatalmas „díszletéhez” is, e
párbaj okhoz, melyeket H. „véresen látványos, nagyszabású diadaloknak” nevez.
Számtalan sok népek Dunaparton állnak,
Nézik az két vitézt az szigetben mint járnak.
Aztán, mikor a már vén Toldi „kurta pejlovára, mint egy barát üle "s ő meg az
olasz „egyberoppanának: nézik sok ezeren”.
Mindkét párbaj „színpada” valóban „látványos, nagyszabású”, azaz a 14. századi valóságnak, a díszes, udvart-tömeget megmozgató lovagi tornák korának
nagymértékben megfelelő – de véres-e? Egy emberöltőnyi időközben Toldi –
lovagi bajvívásban – leüti egy-egy ellenség fejét, aki neki nem személyes haragosa, hanem országra, királyra hoz szégyent. Ez minden.
Még két kérdés – sok között – vár itt megbeszélésre. Az elsőt már érintettük.
Ez a „kirekesztődés” problémája: „a paraszt” – írja H., miután bebizonyította,
hogy Toldi nem az – „nem tud beilleszkedni a lovagi társadalomba”. Vajon?
Toldi onnan kezdve, hogy a király „tizenkét lóra neki hópénzt adata”, nemcsak
„miles nostrae aulae”, hanem – újra – nagybirtokos középnemes, országnagy, sőt
a király személyes barátja. Arany leleménye, hogy Toldi „korcs udvaráért a királyt
dorgálta"; Ilosvai nem tudja, min hasonlott meg Toldi és a király. Meghasonlásuk és az öreg bajnok az udvarba való visszahivatása közt mindössze három év
telt el. Előtte ott az egész nápolyi hadjárat, a prágai kaland; mi több: Toldi egész
élete. Ami ezt a kalandot illeti, benne Toldi szinte országos szerepe már Ilosvainál is nyilvánvaló. Midőn felsorolja a Lajos kíséretében lévő nagyurakat, köztük
Toldi is ott van. Csak az öreg Miklós az, aki aztán „kirekesztve” él, itt igazán
jellemző rá az inadaptatio – nemcsak, hanem valami egészen valószínűtlen, a
„népies realizmus” korának mindenben ellentmondó, kietlen magány – nincs
vele, csak Bence –, aminőben egy nagybirtokos középnemes akkor sem élhet, ha
búcsút mondott – ő úgy hiszi: végképp – a világnak. Hogy ebben a szélsőséges
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jellemzésben valóban van valami, amit Aranynak fontos volt kifejezésre juttatnia
– nem lehet kétséges. Itt sűrűsödik végső, végleges képbe hősének végletes, sőt
végzetes magánya, azé az emberé, akinek

soh'sem volt asszonnyal tartós barátsága,
Azután sem lépett soha házasságra.

S ahogy embertelen magányosságban zárul ez az élet, ugyanúgy kezdődött –
ha nem is az őszutó borongásában, hanem a sívó nyári nap kietlen ragyogásában:

Egy, csak egy legény van talpon a mezőben,
Meddig a nap ellát puszta földön, égen.

Íme, az ősélmény: a pusztai ember magánya, de középpontisága is egy olyan
kozmoszban, amelyben ő a legkiemelkedőbb pont. Itt, a nagy síkon, Toldi is –
Vörösmarty-hősök módjára – „fejedelme az árva magánynak”, avagy az ő saját
formaadásában: „Hát ki volna még úr széles e határban?” Ahogy élte végén „oktalan őneki nagy öklelő fája”, úgy most, első ifjúságában, „a nyomtató rúd":
„Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán.” Vele fogja – mindjárt – megmutatni
Laczkfinak a Budára vezető utat, hogy alkalmat adjon H-nak első elcsodálkozására. Nem tudja magát „identifikálni” vele, „mert oly erős embert, mint ő (Toldi), a föld még nem hordott a hátán”. Hogy-hogy? H. sohasem látott nagyerejű
embert? Soha nem olvasott Kinizsi Pálról, a Dunát 57 éves korában Pestnél átúszó Széchenyi Istvánról, Sándor Móricz gróf lovasbravúrjairól, a családjátmagát karja puszta izomerejével a haláltól megmentő III. Sándor cárról? ...
Arany nyilván több ismerettel rendelkezett e téren. S nyilván nem csupa merő
beteges rekompenzáció-vágyból írta meg ezt az óriási költeményt, úgy, ahogy H.
gondolja, egybevetve Aranyt a cikke legvégén említett „frustrált kisemberrel, aki
az életben mindenkivel szemben alulmaradt, de ábrándjaiban ... egyik lélegzetelállító hőstettet a másik után viszi végbe”.
A példa nem illik költőnkre. Igazán nem volt az az ember, aki folyton alulmarad. Három országos pályázatot nyert meg (Az elveszett alkotmány, Toldi, Buda
halála); a középső megszerezte számára Petőfi barátságát; a nemzet már 48 előtt
legelső költői közt tartotta számon; 49 után hovatovább irodalmunk vezető tekintélyévé lett; mint a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Tud. Akadémia főtitkára
alkonyodó élete külsődecorum-nak sem volt híjával. Igaz, még ebben a helyzetében is elégedetlenkedett. „Megkérdezhetnők tőle – Úgy, ahogy H. hősétől kér366

dezi meg –, hogy akkor meg mire teremtődött ... ?” Erre van válasz. Nyugtalanság, a hiányzó képesség vagy készség arra, hogy bármely helyzetben megállapodhassunk, megelégedhessünk azzal, „mit Isten s ész adott” – a spanyol inquietud –
, ez embervoltunk záloga, tovább, magasabbra törésünk természetes ösztökéje.
Elég a Vojtina Ars poetica-ját elolvasni, hogy világosan lássuk, a maga tehetségének minő öntudata, a belső szabadságnak, az ebből fakadt biztonságérzésnek
minő teljessége élt ebben az emberben az egyszerű külső, a sok betegség megszaggatta test, a sok fájdalom látogatta lélek magának olykor csodás kifejezéseket
találó panaszai mögött.

Oxford

Ferdinandy Mihály

KONCEPCIÓ KONCEPCIÓ ELLEN?
Nem titok (s nem is baj), hogy világpolitikai és magyar politikai kérdésekben
Borbándi Gyulát és engem lényeges szemléleti és felfogásbeli különbségek választanak el egymástól. A mai hazai fejlődés megítélésében és értékelésében is
különbözünk. És ugyanez áll a magyar történelem elmúlt évtizedeinek értékelésére is. (Bizonyos: ha Magyarország szabad lenne, s szabadon választott törvényhozásunk volna, a parlamentben Borbándi és én a Tisztelt Ház szembe álló, padsoraiban helyezkednénk el s kemény csatákat vívnánk egymással. Bár már csak
ott tartanánk.)
Nem lepett meg tehát, hogy „A forradalom oknyomozó története, 19451956” c. könyvemről Borbándi az „Új Látóhatár” 1981/3-4. számában úgy írt,
ahogy írt. A kettőnk közötti szemléletbeli különbség itt is egészen nyilvánvaló.
Van azért több észrevétele, amelyet értékesnek tartok s néhány olyan is, amit
megszívlelendőnek. Megállapításai többségével azonban nem érthetek egyet,
pontosabban, úgy érzem, kötelességem vitába szállni velük. Nem élhetek vissza
az „Új Látóhatár” vendégszeretetével és válaszom nem lehet hosszabb, mint maga a könyvbírálat. Ezért csak néhány kérdésre szorítkozom.
Borbándi azzal kezdi s azzal is végzi fejtegetéseit, hogy könyvem „a koncepciós történetírás jegyeit viseli magán”. Nem vállalhatom az ebben a megállapításban rejlő vádat. Könyvemet semmiféle koncepció nem befolyásolta, csupán a
tények, vagyis mindaz, ami Magyarországon 1945 és 1956 között megtörtént.
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Borbándi azt írja: Csonka „abból a koncepcióból indul ki, hogy a forradalom
voltaképpen 1945-ben, tehát a koalíciós korszakban kezdődött”, majd – mondja
Borbándi – Csonka szerint „az 56-os népfelkelés és szabadságharc tehát nemcsak
a moszkvai mintára berendezkedett kommunizmus és a Rákosi-Gerő-féle erőszakuralom, hanem ennek előzménye, az orosz megszállás, a 45-ös koalíció és
politikai garnitúra ellen is irányult”. Ha a forradalom okainak vizsgálatánál 194445 fordulójáig megyek vissza, ez nem a 45-ös koalíció és garnitúrája miatt van,
hanem kizárólag a szovjet megszállók és a kommunizmus fellépése miatt. Azt
írom (53. o.), hogy a népfelkelés akkor vette kezdetét, amikor a szovjet haderő
megszállta az országot, oka pedig az volt, ahogyan a szovjet katona és a kommunista párt Magyarországon bemutatkozott. S az ezt követő fejezetben tényekkel
indokolom ezt, a megszállók által végrehajtott brutális cselekedetekkel, s azokkal
az atrocitásokkal, amelyeket a kommunista rendőrség már akkor elkövetett. Nem
hiszem, hogy bárki vitatná: akkor, amikor 1956 őszén Budapest utcáin felhangzott a „Ruszki haza!” jelszó, ebben, az évtizedes kizsákmányolás mellett, benne
volt a 44-45-ös megerőszakolások és elhurcolások miatti keserűség is. Azt azonban, hogy 1956 a 45-ös koalíció ellen irányult, már csak azért sem írhattam, mert
oknyomozó tényfelsorolásaim és fejtegetéseim világosan mutatják, hogy az egyik
legfőbb politikai okot éppen azokban a bűnökben látom, amelyeket a kommunista párt a 45-ös koalíció ellen elkövetett. Abban, hogy az 1945. november 4-i
választás számára kedvezőtlen eredményét a többség és a koalíciós pártok erőszakos likvidálásával megsemmisítette, a kinyilvánított népakaratot semmibe vette.
Szó sincs tehát arról, hogy én egész könyvemet egy, a Borbándi által vélt
„koncepcióra” építettem. Ha felállítottam a tételt, hogy az oroszokkal szembeni
lelki ellenállás már az oroszok bejövetelével kezdődött, akkor nem a tételhez
találtam ki a tényeket, hanem ezen tények alapján jutottam a fenti konklúzióra.
Nagy különbség! Sem ebben a tételben, sem más utalásban engem semmiféle
előre kiagyalt koncepció nem vezetett, történetírói etikámmal nem tartom összeegyeztethetőnek a koncepciós történetírást.
Borbándi egyébként később is állandóan védi velem szemben azt a koalíciót,
amelyet én nem támadtam. Az 1945 és a fordulat éve közötti időszakot magam
is „demokratikus kísérlet”-nek tartom, a tény viszont az, hogy a kísérlet, sajnos,
nem sikerült, az ismert „vis majorok” következtében. Mint történész, természete368

sen nem mellőzhettem, hogy ismertessem a Nagy Ferenc időszakkal szemben
kritikus felfogásokat, de mindjárt utána rámutattam e kritika gyenge pontjára is,
pontosabban arra, hogy a szovjet megszállás következtében a pártok politikusainak cselekvőképessége korlátozott volt. S amíg az időszak kritikáját 25 sorban
foglaltam össze, addig az ellenkező szempontoknak 39 sort szántam s utána egy
egész fejezetet szenteltem éppen a külpolitikai aspektusoknak. Ez a fejezet úgy
látszik elkerülte a recenzió-író figyelmét. Azt írja aztán: „A kompromisszumra
hajlók Csonka szerint tehetetlenek, engedékenyek, gyávák, meghunyászkodók
voltak”. Nos, talán az „engedékenység” szó kivételével én ilyen apolitikus ítélettől
tartózkodtam, ezek Borbándi jelzői, nem az enyémek. Kompromisszum és
kompromisszum között persze van különbség, s engedékenység is lehet felesleges
engedékenység, de az időszak egy-egy politikusával kapcsolatos esetleges bírálatban tudatosan nem mentem messzebb, mint az időszak politikusainak emlékiratai, pl. Nagy Ferenc vagy Kovács Imre könyvei. (A földreform radikalizmusára és
a végrehajtás osztályharcos szellemére vonatkozó megjegyzéseimet is kettőjük
kijelentéseire alapoztam.) S messze mögötte maradtam azoknak az éles bírálatoknak, melyeket ugyancsak a koalíciós időszak több vezető politikusa nekem
szuggerált, amikor azon évek megértéséhez adataikat és felfogásukat kérdeztem.
És például elvetettem a Borbándi által pozitívan idézett Sulyok Dezső gyilkos
bírálatait és hangvételét a koalíciós időszak politikusairól, egyedül azt fogadván el
tőle, hogy a Kisgazdapárt öncsonkításai végzetesek voltak. Ha szabad ezt a
komplexumot lezárni egy megjegyzéssel: érzésem szerint a koalíció nemkommunista pártjainak történetét higgadtan kezeltem, Borbándi viszont, ami a
pártokat illeti, talán túlságosan érzékeny. A koalíciót sem támadni, sem védeni
nem lehet mértéken felül, s bizonyos tények mindvégig tények maradnak.
Egyébként az az érzésem, jönnek még későbbi történészek, akik a koalíciós időszakot nálam sokkal türelmetlenebbül és keményebben ítélik majd meg.
Következő kérdés: Habsburg Ottó. Amikor könyvemben a köztársaság 1946os bevezetését érintettem, megállapítottam, hogy a köztársaságra való áttérés
nem volt problematikus, mert nem volt király, s itt rövid történelmi összefoglalót
adtam arról, hogyan alakult a mindvégig megoldatlan királykérdés a két háború
közti magyar királyságban. Az összefoglaló vége felé áll egy mondatom, melyet
Borbándi elemzésre méltónak tartott és megkérdőjelezett. Idézem a Borbándi369

mondatokat: „Így történt – írja Csonka –, hogy Magyarországra 1945-ben nem
Habsburg Ottó érkezett meg Washingtonból, hanem Rákosi Mátyás Moszkvából. Az olvasót persze érdekelné, hogy milyen források alapján tesz ilyen határozott kijelentést.'' Nos, azon az alapon, hogy évekkel előbb megírtam Habsburg
Ottó életrajzát, egy csaknem 600 oldalas munkát, beleágyazva Közép-Európa
1918 utáni történetébe. Borbándi nyilván tudott e könyvről, de nyilvánvalóan
nem olvasta el, mert akkor nem tette volna fel a kérdést. Az Ottó-könyv megírása előtt végzett anyaggyűjtésem során magam is meglepődve láttam, hogy a nyugati demokráciák mily intenzíven foglalkoztak, pozitív értelemben, Habsburg
Ottó esetleges dunavölgyi szerepvállalásával. Ez állandóan felfelé irányuló tendenciát mutatott, mindaddig, amíg a Hitler legyőzését célzó háborúban nem
került a nyugatiak oldalára a Szovjetunió. Attól kezdve lefelé mutató tendencia
következett, de nem pusztán Habsburg Ottó személyét illetően, hanem a Nyugat
sok más igaz barátja és szövetségese számára is, pl. a lengyelek ügyében. (Anders
tábornok híres kijelentése a háború végén: „Nem tudom, mit mondjak a katonáimnak: miért harcoltunk?!") Annak viszont, hogy e fordulat bekövetkeztéig a
nyugati kombinációkban, mint háború utáni megoldás, Habsburg Ottó jelentős
helyen állt, komoly irodalma van. Egy, az 1956-os forradalomról szóló könyvben
ezt persze csak röviden érinthettem, de az is érzékeltethette, hogy amit írtam,
nem az ujjamból szoptam. De tájékoztatás végett álljon itt néhány utalás erre a
kérdésre vonatkozóan.
Macartney professzor „October Fifteenth” – „A History of Modern Hungary
1929-1945” c. művében írja (112-113. o.) többek között: „ Egy idő óta Ottó
főherceg részvényei állandóan emelkedtek, különösen az Egyesült Államokban.
Roosevelt már 1940-ben diszkréten kifejezésre juttatta, hogy nagy hatást gyakoroltak rá a főherceg eszméi; a brit kormánynak pedig abban az időben az volt az
álláspontja, hogy a Habsburgrestauráció terveit, hajlandó nem megakadályozni,
ha segíteni nem is tudja. A főherceg főhadiszállása ebben az időben Washingtonban volt, ahol, amint azt a magyarok tudták, az amerikai kormány és szenátus
sok befolyásos tagjával kapcsolatban állt. Legfőbb magyar munkatársa Eckhardt
Tibor volt.” Ugyancsak Macartney tájékoztat arról (Part II. 143. o.), hogy
D'Arcy Osborne, vatikáni brit nagykövet 1943 elején, amikor Barcza György
magyar követtel tárgyalt, azt kérdezte, hogyan fogadna Magyarország egy olyan
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közép-európai blokkot, amely Habsburg Ottó vezetése alatt magában foglalná
Dél-Németországot, Ausztriát, Csehszlovákiát és Lengyelországot is. Az
Osborne-Barcza beszélgetésről egyébként Kovács Imre is ír „Magyarország megszállása” c. munkájában (25. o.), mondván, hogy a brit követ kérdése Barczához
Anglia hivatalos érdeklődése volt. Kovács Imre a továbbiakban is, több mint két
oldalon csoportosítja a Habsburg Ottóval kapcsolatos nyugati elképzeléseket, s
1943 nyarában jelöli meg azt az időpontot, amikor Churchillnek – mint írja –
még kedvelt koncepciója volt a dunai föderáció, melyet Habsburg Ottónak terveztek.
Churchill egyébként többször személyesen találkozott Habsburg Ottóval,
kétszer is meghívta a quebeci konferenciára, s éppúgy mint Roosevelt elnök, igen
nagyra tartotta az utolsó osztrák császár és magyar király fiát. Neki ez még könynyebb volt, mint Rooseveltnek, mert Churchill monarchista volt. 1941. március
5-én például a brit külügyminisztériumban tartott beszédében ezeket mondotta:
„Minthogy monarchista vagyok, elvben kedvezek az alkotmányos monarchiáknak, mert ezek gátat emelnek a diktatúráknak; de más okokból is helyeslem ... A
Foreign Office fő politikája legyen, hogy jó szemmel nézze a különböző országok népeinek természetes megmozdulásait a monarchiák irányába.” (Winston 5.
Churchill: The Grand Alliance, Boston, 1950, 746-747. o.) Amikor azonban,
mint mondottam, a nyugati demokráciák és a szovjet diktatúra háborús koalíciója
létrejött s az agresszív szovjet diplomácia előtt a Nyugat számos ponton meghátrált, az angol Foreign Office egyik osztálya már nem pártolta a Habsburgmegoldást. De még ez sem volt végleges, csupán jelezte a szovjet és a benesi befolyás erősödését. Benes mindenféle közép-európai föderáció vagy dunavölgyi
egység esküdt ellensége volt, s az oroszoknak a háborús koalícióba való belépése
után minden erővel az orosz befolyás növelésén fáradozott. Hevesen agitált
Habsburg Ottó ellen is, de azt nem tudta megakadályozni, hogy a Fehér Ház
kapuja mindig nyitva álljon előtte. Ottó több ízben is Trianon revíziója érdekében tárgyalt az elnökkel, 1943-44-ben pedig, a budapesti Kállay-kormánnyal
együttműködve azon fáradozott, hogy Magyarország számára minél kedvezőbb
feltételeket szerezzen a vesztett háború utánra. Hosszú volna a Roosevelt-Ottókapcsolatok részletes történetével szolgálni, jellemzésül csak hadd álljon itt
Spellman bíboros életírójának feljegyzése arról, hogy Roosevelt, amikor az első
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quebeci konferencia után meghívta magához ebédre Churchillt és Spellman bíborost, ott is azt fejtegette: ha Ottó Magyarországon trónra juthatna, ez Ausztriát is megmenthetné a kommunistáktól, bár Ottónak megegyezésre kellene jutnia
az oroszokkal is. (Robert I. Gannon: The Cardinal Spellman Story, New York
1962., 224. o.)
Kállay Miklós miniszterelnök, aki 1942 márciusában lett Bárdossy utóda, már
az év szeptemberében memorandumot intézett Horthy kormányzóhoz, felhívta
figyelmét, hogy a hadi helyzet alakulása következtében, a nyugatiak győzelmére
számítva, Magyarországnak fontolóra kell vennie a Habsburg-restaurációt, mert
ez lehet a közérdek: „Ottó helyzete jelenleg Rooseveltnél nem rossz ... a monarchikus gondolat Amerikában előtérben áll. Ennek súlypontja a magyar korona
körül alakulna ki. Sikerült – úgy látszik – háttérbe szorítani a benesi – a cseh,
szlovák és más szláv államokból (amelyek közé mi is be lennénk kényszerítve)
alakuló konföderáció tervet.” Kállay még azt mondja Horthynak (s hogy Horthynak ezt mondja, érthető), hogy ő személy szerint nem akarna restaurálni, de:
„Pillanatnyilag azonban odaát bennünket így mérlegelnek és az ő győzelmük
esetén, az orosz betörés megakadályozása céljából esetleg az ország létét vagy
nemlétét jelentheti.” Igen, 1942-ben még jelentős tényezők latolgatták a magyarországi restaurációt, mert akkor még a szovjet nyomás nem volt jelentékeny
Nyugaton. Eckhardt Tibor, aki Amerikában szorosan együttműködött Ottóval,
egy 1969. szeptember 5-én Münchenben velem folytatott beszélgetésben így
összegezte a kérdést: „Ha a második világháború orosz szövetség nélkül, az angolszász demokráciák kizárólagos győzelmével végződik, nem vitás, hogy Habsburg Ottónak sikerül helyreállítani, legalább részben, a régi dunai egységet, az
angolszász parlamentarizmus, a nyugati demokráciák elvei alapján. Az európai
egyensúly nagy biztosítéka lehetett volna ez a federáció, s Habsburg Ottóban
ezek a népek tehetséges, szociális gondolkodású és nagy külpolitikai talentummal
megáldott vezetőt kaptak volna.” Csakhogy a háború, tudjuk, nem a nyugatiak
kizárólagos győzelmével végződött, s ezért jutott Közép-Európa s benne hazánk
is arra a sorsra, amire jutott, s ezért bátorkodtam azt írni: „Így történt, hogy Magyarországra 1945-ben nem Habsburg Ottó érkezett meg Washingtonból, hanem Rákosi Mátyás Moszkvából ...” Örültem volna, ha idézetében Borbándi
nem hagyja el e mondatom folytatását, amely így hangzik: „ ... s a nyugati de372

mokrácia áldásai helyett az ország népi demokráciára ítéltetett.” Mert nem is a
személyekről van szó elsősorban, hanem arról, amit képviseltek. Azt írja még
Borbándi, hogy „Ottó nem volt ugyanolyan kiszemelt exponense a nyugatiaknak,
mint a moszkvai kormányzatnak Rákosi Mátyás”. Ez igaz! De a Nyugat miben
vagy milyen személyi megoldásban volt vagy lenne akár ma is olyan határozott,
mint a Szovjetunió? A demokráciákban szándékok vannak és viták e szándékokról, ellentétek és csoportok birkózása. Sem Churchill, sem Roosevelt nem úgy
képzelte Ottó esetleges magyarországi restaurálását, hogy Magyarország élére
állítják, mint „a maguk emberét”, ahogy Borbándi ezt megfogalmazza. Elsősorban azért nem, mert Ottó soha de soha külföldi hatalmak kezéből nem fogadott
volna el semmiféle hatalmat! Határozottan az volt az álláspontja, hogy csak akkor vállalna szerepet, ha a magyar nép népszavazással visszajövetele mellett döntene. De felesleges is ezen tovább vitatkozni, hisz minden másképp alakult.
Hadd tegyem hozzá: sajnos! A magyar népnek nem lett volna oka megbánni, ha
a II. világháború vérzivatara után Habsburg Ottó a vezetője. Aki ismeri személyét, munkásságát, erről meg lehet győződve. Egyetértek Eckhardt Tiborral, s
előttünk van azóta a spanyol példa is, hogy ti. egy diktatúrából egy király csinált
szabályszerű demokráciát. Megcsinálta és megmentette. És higyje el Borbándi
Gyula: Peyer Károly éppúgy akceptálta volna Habsburg Ottó királyságát, ahogy a
szocialista Gonzales akceptálta János Károlyét. De a spanyol példa nélkül is, csak
ránk vonatkoztatva: kár, hogy az Ottóval kapcsolatos nyugati tervek csak tervek
maradtak, ám ha e tervek megvalósultak volna, Ottóval mi magyarok csak jól
jártunk volna. Ez a meggyőződésem, s persze senki sem köteles osztani.
Végül: a Mindszenty-kérdés. Borbándi szerint ahogy én a bíboros szerepét
tárgyalom a forradalmi napokban, az azt szuggerálja, hogy „ ... az ország élére
álljon”. Félreérthetetlenül tisztáznom kell: könyvem egyetlen pontján sem állítom vagy sejtetem, hogy Mindszenty miniszterelnök lett volna. Csak megírom,
ami tény, hogy sokan gondoltak erre, s ezt nemcsak James Michener könyvére
hivatkozva teszem, hanem nyugati újságírók korabeli és helyszíni beszámolóira.
Még 1974-ben (okt. 11.) is, Emlékiratai frankfurti bemutatóján azok az újságírók, akik 1956-ban Budapesten jártak, azzal a kérdéssel ostromolták Mindszentyt, miért nem akart miniszterelnök lenni? S ő többek között azt válaszolta,
hogy erre ott volt Nagy Imre s neki, a prímásnak ez nem feladata. (460. o.) Azt
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is egész világosan megírom, hogy Mindszenty semmiféle világi-politikai posztra
nem pályázott (491. o.). Függetlenül attól, hogy Mindszentyt jellemóriásnak
tartom s nézetem szerint a magyar közvélemény túlnyomó többsége is – könyvemben nem nagyítottam vagy rajzoltam túl Mindszenty de facto szerepét. Viszont – s talán ez az új, s talán ezért hökken meg Borbándi? –, nem is kisebbítettem. Minden mozzanat, amelyet könyvemben Mindszentyről feljegyeztem –
megtörtént! Faktum! De könyvemet megelőzően több krónikás azt tette, hogy
ezeket a mozzanatokat egyszerűen elhallgatta. Volt olyan magyar szerző által a
forradalomról írott francia könyv, amely Mindszenty kiszabadításának tényét
meg sem említette. Én tehát Mindszentyvel kapcsolatban nem túloztam, csak
nem csatlakoztam azokhoz, akik a prímás alakját oly halványan rajzolták meg,
hogy a forradalmi freskón szinte fel sem lehetett ismeri.
Eszmefuttatása végén Borbándi visszatér kiindulópontjához: Csonka könyve
koncepciós. Ezt írja: „... egy koncepció állványának felhúzását határozta el és
annak megalapozására rakta össze sok esztendős adatgyűjtő munkájának eredményeit ... a szerző koncepciója és a tudományosság igénye feloldhatatlan ellentétbe került egymással.” Ha én is olyan dialektikával dolgoznék, mint Borbándi,
azt mondhatnám: íme, itt van a kutya eltemetve, Borbándi azért, hogy ezt – tudományosság hiánya – megállapíthassa könyvemről, azért húzta fel kritikája koncepciójának állványát, esszéjének az volt a koncepciója, hogy könyvemre ráüsse a
koncepciós történetírás bélyegét. De én ezt mégsem mondom, ha pedig mégis
gondolnám, de még gondolatban sincs igazam, akkor gondolatban, szóban és
írásban, íme – bocsánatot kérek Borbándi Gyulától ...

München

Csonka Emil

HÍREK
Február 13-án volt huszonöt éve annak, hogy Jászi Oszkár társadalomtudós
és politikus az amerikai Ohio állambeli Oberlinben meghalt. A Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század című folyóirat alapítóinak egyike, a
század eleji magyar polgári radikalizmus legkiemelkedőbb alakja 1951-től kezdődően egészen 1957. február 13-án bekövetkezett haláláig folyóiratunk rendszeres munkatársa és törekvéseink meggyőződéses támogatója volt. Borbándi
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Gyula az Új Látóhatár következő számában feleleveníti Jászi utolsó vállalkozását,
az általa elgondolt és szervezett, de halála miatt meghiúsult Károlyi-ankétot.
*
Svájc fővárosa, Bern február 26-án ünnepi hangversennyel köszöntötte 75-ik
születésnapja alkalmából Veress Sándor zeneszerzőt, aki majd harminchárom év
óta a város lakója.
*
Nyugat-európa-i országokban és Amerikában eddig több mint két és fél százan – köztük nagy számban folyóiratunk munkatársai – írták alá azt a magyar
értelmiségi nyilatkozatot, amelyben a lengyelországi katonai puccs ellen tiltakoznak, sürgetve minden politikai fogoly szabadon bocsátását. A tiltakozó irat szerint: „Az egyetlen út az erőszaknak, a nemzeti és nemzetközi helyzet elmérgesedésének elkerülésére a visszatérés ahhoz a demokratikus fejlődéshez, amit a lengyel társadalom megkezdett. Varsó ne váljék 1956-os Budapestté.”
*
A hajdani recski kényszermunkatábor volt rabjai – nemzetközi képviseletükként – megalakították a Recski Szövetséget. Ez nyilvántartásba veszi a tábor volt
foglyait, okmányszerűen igazolja ott töltött idejüket és igyekszik érdekeiket minden lehetséges fórumon képviselni. Recski Tanú címen időszakos kőnyomatos
közlönyt ad ki. A szövetség címe: 5252 Sepulveda Ave. San Bernardino, CA
92404, USA. Ügyvezetője Sztáray Zoltán.
*
Az amerikai magyar tanárok szövetsége a New Jersey állambeli Upper
Montclair-ben rendezte idei évi konferenciáját és a magyar művelődéssel foglalkozó szimpóziumát. Az előbbi április 16-án, az utóbbi április 17-én zajlott le.
Munkatársaink közül előadást vagy rövidebb referátumot tartott: Deák István,
Király Béla, Nagy Károly, Sozán Mihály, Várdy Huszár Ágnes és Várdy Béla.
Az irodalmi esten Fekete Gyula budapesti regényíró szerepelt.
*
Csicsery-Rónay István lett az Amerikában alakult Demokrata Internacionálé
ügyvezető titkára.
*
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A „Hamburgi Nyilvános Könyvtermek” március 31-én Németh László-estet
rendeztek. Az író műveiből egy német színésznő és egy magyar színművész olvasott fel. Bevezető előadást Hellenbart Gyula munkatársunk mondott.
*
A bostoni Northeastern University művészeti osztályának galériájában „Magyar művészet 1920- 1970” címen avantgard művészek munkáiból kiállítást rendeztek. Serényí Péter a művészeti tanszék vezetője az anyagot amerikai magángyűjteményekből, valamint a New York-i Matignon Gallery anyagából válogatta.
17 magyar művész 65 képpel szerepelt. A képek mintegy felét a New Yorkban
élő Mezei Árpád filozófus és kritikus bocsátotta a kiállítás rendelkezésére és a
katalógushoz ő írta a magyarázó szöveget.
*
Az Occidental Press „A forradalom tanúi beszélnek” címen új magnókazettát
jelentetett meg. Ezen a magyar forradalom nyugaton élő tizenkét résztvevője és
tanúja idézi fel 1956 októberi-novemberi napjait. Megrendelhető a következő
címen: POB 1005, Washington, D.C. 20013. USA.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom április 12 és 18 között a belgiumi
Westendeben rendezte hagyományos tavaszi kongresszusát. Körülbelül másfélszázan vettek részt. A találkozó témája így hangzott: Ember és hazája. Előadott:
András Károly (München), Fehérvári Géza (London), Ölvedi János (München),
Szabó Ferenc (Róma) és Timaffy László (Győr). Az előadásokat két kerekasztal
konferencia, valamint egy népzene és népi tánc bemutató egészítette ki.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem szokásos évi akadémiai napjainak – május 15 és 22 között – a délkelet-belgiumi Wirtzfeld a színhelye. A tanulmányi hétközponti témája a „Lengyel-magyar történelmi kapcsolatok”. Az
előadók részben nyugaton élő magyar szakemberek (pl. Bogyay Tamás, Gömöri
György, Kende Péter), részben magyarországi írók és történészek, kiegészítve
lengyel meghívott előadóval. Felvilágosítás és jelentkezés: Kovács Andor, CH4058 Basel, Jagerstr. 10.
*
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A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 9 és 12
között rendezi Hollandia északi részén, a Fríz-tavak partján fekvő Elahuizenben.
A téma a következő: Több világ lakói; Emberség, magyarság ma. Jelentkezni a
következő címen lehet: Marosvölgyi Lajos, Wagnerkade 93, 2102 CV
Heemstede.
*
A SMIKK október 28. és noember 3. között rendezi tanulmányi napjait. A
téma: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére” (A honfoglalástól Mohácsig). A
konferencia helye ismét Lugano. Jelentkezés: SMIKK, Postfach 87. CH-8037
Zürich.
*
Az Egyesült Államokban, Bostonban, székelő Bibó István Alapítvány az
1982. esztendőre szóló díját – a bíráló bizottsága döntése értelmében – Kenedi
Jánosnak (Budapest) ítélte.
*
Szöllősi Antal elvállalta az Új Látóhatár skandináviai képviseletét. Címe
megtalálható a hátsó borítólapon. Felkérjük skandináviai előfizetőinket, hogy az
előfizetési díjat a jövőben a megadott stockholmi postai csekkszámlára küldjék.
ELŐADÁSOK
– Borbándí Gyula: Mit ér az emigráció, ha magyar? (A kossuthi emigráció és
a mai.) Göteborg március 13, Stockholm március 14, Koppenhága március 19,
Malmö március 20. „Március Tizenötödike” ünnepélyek.
– Csiky Ágnes Mária és Mánfai Csaba felolvasóestje, március 21, Darmstadt,
Forum Theater.
– Deák István: The Poet as Political Leader; Literature and Literators ín the
Hungarian Revolution in 1956, március 15, Amszterdami Egyetem.
– Dénes Tíibor irodalmi estje, április 18, Zürich, SMIKK.
– Gosztonyi Péter: A fegyveres erők szerepe a magyar októberben, január 17,
Zürich, SMIKK
– Összeomlás és újrakezdés (1944-45), február 19, München, Széchenyi Kör.
– Die geschichtliche Entwicklung der Roten Armee, ihre Bedeutung und ihre
potentielle Gefahr, március 4, Sulzbach-Saar, Volkshochschule
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– Hajnal László Gábor: A magyar irodalom jelene és jövője, február 27,
Frankfurt, Református gyülekezet. – A fiatal írók a mai Magyarországon, április
1, München, KMEM.
– Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz c. könyvéről, március 5, München,
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.
– Hegyi Béla (Budapest), beszélgetés, március 24, New Brunswick, N.J. Bessenyei György Kör.
– Horváth Elemér költői estje, március 30, London, Szepsi Csombor Kör.
– Mirtse Ágnes szerzői estje, január 22, Zürich, Kirchgasse-i Kör és SMIKK.
– Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete, március 7., Zürich,
SMIKK.
ÚJ KÖNYVEK
l.

– Aczél Tamás: Illuminations (regény), Faber and Faber, London 1982, 375

– Egri György: Én különben jól érzem magam ... (tárcák), Torontó 1981,
336 l.
– Ferdinandy György: Mamuttemető – magyarok a trópusokon – FRAMO
Chicago 1982, 96 l.
– Gombos Gyula: Igazmondók (esszék), Püski, New York 1981, 125 l.
– Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz, A magyar filozófiai gondolkodás
századunk első felében, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1981,
265 l.
– Horváth Elemér: Maya tükör (versek), Szivárvány Könyvek, Chicago 1982,
Ára 10 US dollár, Megrendelhető: FRAMO, 56 l. – W. Diversey Parkway,
Room 19, Chicago IL 60614.
– Juhász Vilmos: Bartók's years in America {1956-ban megjelent magyar
nyelvű kötet angol változata), Occidental Press, Washington D. C. 1981, 95 l.
– Kertész Ákos: Kunnon ihminen(A derék ember; magyarul: Makra), finnre
fordította Szente Imre és Tuomo Lahdelma, Gummerus, Jyvaskyla 1981.
– Király Béla: Az első háború szocialista országok között (Személyes visszaemlékezések 1956-ra), Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör, New
Brunswick, N. J. 1981, 88 l.
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– Lehoczky Gergely: Káprázat és ábránd, Válogatott elbeszélések és tárcák,
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1981, 173 l.
– Marcus-Tar Judith: Thomas Mann und Georg Lukács, Böhlau Verlag,
Köln-Wien 1982.
– Mánfai Csaba: Lélekmelegítő (novellák, rövid prózai írások), Aurora, München 1980, 93 l.
– Mirtse Ágnes: Kibontakozásbomladozás, Erwachen und Auflösung, kétnyelvű (versek), Aurora, München 1981, 62 l.
– Obersovszky Gyula: Azt megírni nem lehet (versek), Aurora, München
1981, 157 l.
– Porter (Halász) Monica: The Paper Bridge, A return to Budapest, Quartet
Books, London 1981, 232 l.
– Solymossy Olivér: Járatlan utakon, Pa okanda vagar (novellák), magyarsvéd nyelvű, lnvandrarförlaget, Boras 1980, 210 l.
– Szirmai Károly: Az idő hídján (elbeszélések), Szirmai Archívum, Stuttgart
1981, 240 l.
– Sztáray Zoltán: A recski kényszermunkatábor (Különlenyomat), Új Látóhatár, München 1982, 30 l.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Hajnal László Gábor (*1948 Szabadszállás) a múlt év júniusában hagyta el
Magyarországot és kért politikai menedékjogot Németországban. Jelenleg
Rüsselsheimben él. Írásai Magyarországon irodalmi folyóiratokban és antológiákban (Írószemmel, Fantasztikus világ) jelentek meg. Több dokumentumjátékfilm forgatókönyvét írta. 1974-ben kilépett az Újságíró Szövetségből,
mert nem értett egyet alapszabályaival. Tagja volt a Fiatal írók József Attila Körének. Főérdeklődési területe az irodalmi szociográfia.
Michnay Gyula (*1922) katonacsaládból származik, apai ágon rokonságban
van Clémenceau, a híres volt francia miniszterelnök családjával. A második világháború után többször letartóztatták. A recski kényszermunkatáborból és Magyarországról történt menekülése után Németországban telepedett le. Jelenleg
Zwingenberg/Neckar-ban él.
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HIBAIGAZÍTÁS
Schöpflin Gyula „Az orosz élmény” című írásában, az 1981/1. számban, az
53. lap 2. bekezdésének 3. sorában „tajga” helyett tévesen „tagja” áll. Értelemszerűen az előbbi a helyes.
Major-Zala Lajos „Minek nektek Bartók?” című versében, az 1981/2. számban, a 137. lap alján „katolikus komédia” helyett „kaotikus komédia” olvasandó.
ELŐFIZETŐINKHEZ
Az idén 33-ik évfolyamába lép az Új Látóhatár. A Nyugat 33 évet élt meg,
akkor majdnem egy emberöltőnyi időt. Az Új Látóhatár 33 éve nem tűnik nekünk ilyen hosszúnak, pedig ezek az évek emigrációban teltek el. A Nyugat mögött alapításakor egy nagy, szabad ország irodalma és olvasóközönsége állott,
később ugyan egy csonka, kis országé, de mégis országé, s ha „szorult a kapca”,
Fenyő Miksa jóvoltából a kis ország gyáriparosainak szövetsége, a GYOSZ is.
Paradox dolog, de az Új Látóhatár alapításának éveiben, ránk, a kommunizmus
elől menekültekre, illettek leginkább az Internationálé szavai: minket nem véd
sem isten sem király. Sem egyházi sem állami intézmény nem állott mögöttünk;
hosszú ideig ellenségünk is több volt, mint barátunk. Az emigrációnak egy vékony értelmiségi rétege azonban idővel felismerte a folyóirat jelentőségét, s ha
nem is ezrével, de százával csatlakoztak előfizetőink táborához. Aztán akadtak
barátok, akik az előfizetésen felül is segítségünkre siettek, ha szükség volt rá. Egy
tehetősebb barátunk évek óta bankgaranciát ad a folyóiratnak, hogy szükség esetén bankhitelt is vehessünk igénybe, egy svédországi magyar egyesület minden
évben az előfizetési díjat messze meghaladó összeget utal át, s akadnak egynéhányan előfizetőink között, akik minden évben megtetézve küldik az előfizetési
díjat. De hadd mondjuk el itt büszkén, amiről eddig hosszan hallgattunk: volt
olyan Herder-díjas magyar író, aki díjából 500 márkát adományozott az Új Látóhatárnak. Nekik és előfizetőinknek köszönhetjük most, hogy az Új Látóhatár
elérte a Nyugat életkorát.
Sokszor elmondottam már ezen a helyen, hogy tapasztalásunk szerint a megértő, baráti segítségek ellenére is, gondjaink az évfolyamok számának növekedésével, nem csökkennek, hanem inkább vele együtt növekednek. Most is, a 33-ik
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évfolyam kezdetén nem csekély gondokkal állunk szemben. Ezekről szeretnék itt
röviden szólni.
Leghűségesebb olvasóink sorait, akik kezdettől előfizetői voltak az Új Látóhatárnak, kezdi ritkítani a halál. Több munkatársunk távozott már az élők sorából, s minden esztendőben legalább 5-6 halálesetről érkezik szomorú hír hozzánk olvasóink köreiből is. Elhalt régi barátainkat csak gyászolni tudjuk, pótolni
nem. Szerencsére a halálesetek okozta csökkenés eddig még nem ütött nagy rést
olvasóink táborán. Egyéb okokból történő lemondás is elég ritka, a folyóirattal
szembeni elégedetlenség miatt évente alig egy-két lemondás akad. A lemondások
száma legújabban a nyugdíjba vonulások miatt kezd növekedni, ami a csekély
nyugdíjat élvezők esetében érthető is (bár akadt olyan honfitársunk is, aki vezető
emigráns közszereplése után élvezett búsás nyugdíjjal vonult vissza, s mégis
azonnal lemondta előfizetését, mert a havi több ezer márkájából már nem futotta
az évi 46 márka előfizetésre ... ) Szerencsére ezek azonban csak szórványjelenségek.
Sokkal nagyobb gondot okoznak kiadóhivatalunknak a lakásváltoztatásokkal
eltűnő előfizetőink. Minden szám megjelenése után legalább 8-10 borítékot hoz
vissza a posta: a címzett ismeretlen helyre költözött. Az ilyen előfizetőnek aztán
legtöbbször bottal üthetjük a nyomát. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy a lakásváltozások miatt évente 40-50 előfizetőt veszítettünk el, akiket újakkal pótolni
alig lehetett. Szinte minden esztendőben felhívom ezen a helyen előfizetőink
figyelmét, hogy jelentsék lakásváltoztatásukat. Felhívásaim sajnos, falra hányt
borsónak bizonyultak.
Másik nagy gondunk, hogy legtöbb előfizetőnk nem küldi be – ahogy illenék
– az év elején előfizetését, hanem csak többszöri felszólítás után. Ezzel nemcsak
anyagi nehézségeinket növelik, hanem adminisztrációnkat is szinte megoldhatatlan nehézségek elé állítják. Mert ahhoz, hogy ilyen körülmények között rendben
tudjuk tartani könyvelésünket, egy félnapos alkalmazottra lenne szükségünk,
akinek azonban a fizetése fel is emésztené majdnem az összes pénzt, ami előfizetőinktől befolyik. Ebben az esetben tehát lenne pontos adminisztráció, de nem
lenne folyóirat.
Marad tehát továbbra is a könyörgés az előfizetőkhöz. Mivel eddigi tapasztalataink alapján sok okunk reményre most sincs, hadd szóljak itt végül első sze381

mélyben. Hatvannegyedik életévembe lépve, amelyből majdnem felét az Új Látóhatár szolgálatában töltöttem, őszintén és nyilvánosan meg kell mondanom:
belefáradtam az örökös küzdelmekbe és kifogyhatatlan gondokba. Erőm is fogyóban. Így ideje lesz lassan nyugdíjba mennem. A folyóirat anyagi terheit a jövő
évben már aligha vállalhatom, mert nem lesz miből, ha a nyomdától is vissza kell
vonulnom. Ezért, ha előfizetőink többsége most sem szívleli meg felhívásomat,
és ha a 33-ik évfolyamban is súlyos anyagi gondokkal kell küzdenünk, én ezt a
munkát tovább nem vállalhatom, ami gyakorlatilag az Új Látóhatár megszűnését
jelentené. Hogy ezt elkerüljük, arra kérem előfizetőinket, ne hagyjanak cserben
bennünket. Mindenki segítsen ott, ahol tud. Aki jómódban van, az előfizetési
díjon felüli támogatással, a pénztelen fiatalok, új előfizetők toborzásával, és mindenki főleg az előfizetési díj pontos beküldésével és a lakásváltoztatás azonnali
bejelentésével. Ha mindnyájan akarjuk, az Új Látóhatár nemcsak elérheti, hanem
meg is haladhatja a Nyugat életkorát, ami elsősorban barátainkon, előfizetőinken
múlik. A 33-ik évfolyam küszöbén az Ő kezükbe teszem le most a folyóirat sorsát.

Molnár József
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1982.2
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Herbert, Zbigniew (*1924) a legkiválóbb élő lengyel költők közé tartozik.
Magyarországon is jelent meg válogatás verseiből. E számunkban közölt verse a
Twórczesé című varsói folyóiratban látott először napvilágot.
Prokopp Róbert (*1959, Budapest) Szentendrén kezdte és Burg Kastle-ban
fejezte be középiskolai tanulmányait. Jelenleg a müncheni egyetem irodalomszínháztudomány-művészettörténet szakos hallgatója. Írása most jelenik meg
először nyomtatásban.
Sarlay Márton (*1936, Felsőcsatár), egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte, majd 1956 után Ausztriában és Svájcban folytatta. Csaknem két évtizede
Münchenben él, ahol rádiószerkesztő. Versekkel most jelentkezik először.
Szitha Ilona (*1946, Budapest, családi neve: Kovács Botondné sz.
Tomasovszky Éva). Magyarországot 1956-ban hagyta el, jelenleg Torontóban él.
Verseket és novellákat ír. Verseinek első kötete ebben az évben jelent meg „Sötétben vadászó nap” címen.
LEVELEK
A ZSIDÓSÁG HELYZETE MAGYARORSZÁGON
Az Új Látóhatár 1981/3-4. számában közölt kerekasztalvita-kivonat (Bibó
István „A zsidókérdés Magyarországon” című tanulmányáról) tükrözi: mennyire
eltérőek a résztvevők nézetei arról, hogy létezik-e a mai Magyarországon hivatalos antiszemitizmus. Az ember ilyenkor hajlana arra, hogy nemmel válaszoljon,
hiszen ha egy társadalmi jelenség létéről folyik – jóhiszemű partnerek között – a
vita, a józan ész szabályai szerint nem lehet szó nagyon jelentős megnyilvánulásról. Ez a nézet azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a mai magyar uralkodó
réteg az egységes homlokzat mögött eléggé differenciált, részben egymással is
harcoló-marakodó csoportokból áll.
A kiindulópont az elméleti megközelítéshez a zsidók ellen elkövetett nyilas és
náci tömeggyilkosság kell, hogy legyen, amelyet Kemény István joggal minősített
a magyar történelem egyik legmélyebb pontjának. Az azonban már nem állja
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meg a helyét, hogy a magyarországi zsidóságban vagy egy részében pusztán ennek az élménynek a hatására alakult ki a nézet, hogy a magyar „fasiszta nép”. A
magyar nép felelősségéről az elhurcolt zsidók között szinte már a vagonokban és
a koncentrációs táborban megkezdődött a vita (Ember Mária „Hajtűkanyar”-ja
plasztikusan tükrözi ezt a folyamatot), s persze folytatódott a túlélők között.
Akik azonban egyetemlegesen fasisztának vagy nyilasnak bélyegezték a magyar népet, inkább hajlottak arra, hogy elhagyják az országot, Palesztinába, az
Egyesült Államokba vagy máshová menjenek, s esetleg még látogatóba se térjenek vissza szenvedéseik színterére. A hazatérő túlélők között az a nézet uralkodott, hogy a többiek – „a magyarok”, vagy a „keresztények” – túlnyomórészt a
passzivitásban, a zsidók sorsára hagyásában hibásak vagy bűnösek. Ez a nézet
lényegében meg is felelt a valóságnak. Bosszúról vagy pláne vérbosszúról már
csak azért sem lehetett szó, mert az üzleteiket újra kinyitó kiskereskedők, az ismét működni kezdő orvosok vagy ügyvédek a szó szoros értelmében anyagilag is
nem-zsidó környezetükre voltak utalva. Családi körben elhangzó megjegyzéseket
pedig senki sem vethet a koncentrációs táborok túlélőinek szemére.
Ez a helyzet kiindulópontot kínálhatott volna egy megbékélési folyamathoz; a
kommunista párt azonban manipulációba kezdett a zsidóság körében céljai elérésére. Az elszenvedett traumák következtében létrejött ösztönös sugallatoknak,
homályos érzéseknek a „fasiszta nép” elméletével formát adtak, elterjesztették,
hogy a kommunista diktatúrának csak a fasizmus, a nyilas rendszer lehet az alternatívája.
Nem lehet csodálkozni rajta, hogy a magyar zsidóság széles rétegei megbűvölt
áldozatként követték a kommunista pártot. Tény, hogy a zsidó középosztály
soraiban a Rákosi-rendszer tömegbázisa erősebb volt, mint a lakosság jó néhány
más rétegében. S bár a zsidóság éppen úgy szenvedett a Rákosi-korszak hétköznapjainak nyomása alatt, mint a nem-zsidók, s a börtönökben, az internáló táborokban, Recsken zsidók is voltak a foglyok között, a zsidóság jelentős hányada –
még ha természetesen nem is volt mindenki ávós, pártfunkcionárius vagy
heccújságíró – nagyrészt passzívan, de támogatta a rendszert. Ennek egyenes
következménye volt a zsidóság viszonylagos koncentrációja a vezető állásokban
(utóbbiakban persze már a rendszer aktív támogatásával).
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1956 után a sarokba szorított rendszer kiútként, a népszerűség keresésére
megpróbálkozott egyfajta diszkrét antiszemitizmussal (Münnich azzal dicsekedett, hogy az ún. forradalmi munkás-paraszt kormány hosszú idő után az első
magyar kormány, amelyben nincsenek zsidók), a zsidóságot viszont azzal riogatta, hogy a forradalom a propagandában mindig falra festett nyilas leszámolás
bevezetése lett volna. Ebben segítséget jelentett, hogy szórványos és inkább csak
verbális antiszemita megnyilvánulások valóban jelentkeztek a forradalom idején.
Szervezett antiszemitizmus csakugyan nem volt, de hogy egyáltalán ne bukkant
volna fel antiszemitizmus 1956 októberében, a magyar történelemben általában,
az ötvenes évek első fele után pedig különösen csodaszámba ment volna.
A hatvanas évek első felében kiszélesült a rendszer középosztálybeli tömegbázisa. A hagyományos középosztály az alábbi következtetésekre jutott: 1. a rendszer hosszú ideig fenn fog maradni, 2. az együttműködés a rendszerrel számos
előnyt kínál, 3. a rendszerre nem jellemzőek már a nyilvánvalóan törvénysértő,
szemet szúróan erőszakos és kegyetlen megnyilvánulások, az együttműködés
tehát nem kompromittál túlságosan. A felismerés következményei az új nemzedéknél jelentkeztek a leggyorsabban. Konzervatív, tisztes Szabad Európahallgatásban és miselátogatásban megőszült atyák és anyák azzal dicsekedtek
ismerőseiknek. hogy – mondjuk – orvos lányukat KISZ-titkárrá választották a
kórházban vagy mérnök fiúkat moszkvai kiküldetésre találták méltónak az illetékesek. Az újságokban elszaporodtak az ipszilon végű nevek.
Mivel zsíros állás, befolyásos pozíció kevesebb volt – és a rendszer középosztálybeli bázisának kiszélesedésével viszonylag még kevesebb lett –, mint pályázó,
folytatódott és új formákat vett fel a hatalmi harc. Ez persze mindenekelőtt nem
egyének, hanem klikkek vetélkedésében jut kifejezésre. Kétségtelen, hogy vannak
olyan klikkek, amelyek zsidó származásúakból állnak; de éppen úgy összefognak
Magyarországon a volt NEKOSZ-osok, a svábok, a Moszkvában tanultak, a régi
úri középosztály tagjai, a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok, a régi
ávósok, azok, akik 56 után ültek (és azok, akik 56 előtt cselekedték ugyanezt), a
kisparasztságból jöttek, a Dunántúlról (vagy Szegedről, vagy Debrecenből) Pestre kerültek, mindezek gyermekei és általában a búr a búr a búrkalappal.
A hivatalos antiszemitizmus akkor jelentkezik, ha egy olyan klikk, amelyben
nincsenek vagy nem is lehetnek zsidók, szembekerül egy olyannal, amelyben
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zsidó származásúak túlsúlyban vannak vagy domináló szerepet játszanak. Ilyenkor többé vagy kevésbé nyíltan érvényre jut egyfajta sarló és kalapácsos,
vöröscsillagos, baloldali antiszemitizmus. Hitetlenkedőknek szívesen idéznék
neveket és pozíciókat, de ebben nem csupán az akadályoz meg, hogy az ilyesmi
nem feladata az Új Látóhatárnak: azt sem szeretném, ha ezeknek az újmódi antiszemitáknak a pályafutása a közlés után még meredekebben ívelne felfelé.
Az „új osztály” zsidó származású tagjainak előnye ebben a hatalmi küzdelemben a hagyományossá rögzült pozíció, a megannyi „régi érdem”. Hátrányuk a
baloldali antiszemitizmus egyre diadalmasabb előretörése más kommunista országokban (legutóbb például a Jaruzelskipuccs napjaiban Lengyelországban),
mindenekelőtt a Szovjetunióban, a közel-keleti konfliktus tényleges és lehetséges
kihatásai Kelet-Európában és nem utolsósorban a zsidóságot – az uralkodó rétegbe beépült zsidóságot különösen – marcangoló identitás-konfliktus.
Úgy vélem tehát, hogy Magyarországon igenis van hivatalos antiszemitizmus,
még ha ez részleges, láthatatlan – részben elkonspirált – és nem akadálytalanul
érvényesülő is. Ha azonban a társadalmi feszültség növekednék, az antiszemitizmus lehetséges levezetési formának kínálkozna, amint erre a Szovjetunió és az
1968-as és 1981-es Lengyelország kínál példát.

Mauer b. Amstetten/ Ausztria

Harmat Pál

MÉG EGYSZER A POTSDAMI KONFERENCIÁRÓL
További adatra szeretném felhívni a potsdami konferencia története iránt érdeklődők figyelmét. Edvard Benes „Postwar Czechoslovakia” c. cikkében bukkantam rá az amerikai Foreign Affairs 1946 áprilisi számára, ahol Benes a következőket írta:
„Még a nagyhatalmak is elismerték, hogy az európai béke érdekében nem
marad más hátra, mint a németek és magyarok eltávolítása Csehszlovákiából. A
potsdami konferencia ünnepélyesen és határozottan (solemnly and definitively)
elismerte ezt az elvet és erről értesítette a csehszlovák kormányt.” (400-401.)
Vagyis, nemcsak arra van adatunk, hogy a csehszlovák kormány a magyarok
kitelepítését kérte a potsdami konferenciától (amint azt az Ú.L. 1981. évi 3-4.
számában közölt levelemben írtam, kiegészítésül az ugyanazon évfolyam 1. szá386

mában megjelent „Potsdam és a magyarorzági németek kitelepítése” c. cikkemhez), hanem Benes idézett Foreign Affairs cikkéből az is kitűnik, hogy a potsdami konferencia jóváhagyólag válaszolt ebben az ügyben a csehszlovák kormánynak.
Mindez azért is érdemel figyelmet, mivel a párizsi békekonferencián a magyar
delegáció egyik főérve a magyarok kitelepítése ellen az volt, hogy az ilyesmi a
potsdami határozatok „revízióját” jelentené. A magyar álláspont a potsdami konferenciáról kiadott hivatalos jelentésre támaszkodott, amely a magyarok kitelepítését tényleg nem említette. Potsdamra vonatkozó adataim viszont avval foglalkoznak, amiről hivatalosan nem történt említés. A párizsi békekonferencián elfoglalt magyar álláspont helyességéhez azonban ezután sem férhet okvetlenül
kétség. Mert feltehető, hogy Benes írt a Foreign Affairs idézett cikkében félrevezető módon, hogy hangulatot keltsen a párizsi békekonferencia küszöbén a csehszlovákiai magyarok kitelepítése érdekében.
Abban az időben ugyanis a csehszlovák propaganda általában úgy állította be
a kérdést, mintha Magyarország és Csehszlovákia között „lakosságcseréről” lenne
szó. E célból közel félmillióra emelték a magyarországi szlovákok számát és
csaknem ugyanannyira szállították le a csehszlovákiai magyarokét. (A potsdami
konferencia idején, 1945 nyarán, cikket is írtam erről az Új Magyarország hetilapba, igyekezvén lerántani a leplet Benes magyarellenes diplomáciájának legújabb trükkjéről; és 1945 őszén, „Magyar-szlovák kiegyezés” c. könyvemben,
történelmi távlatban foglalkoztam az egész csehszlovák-magyar konfliktussal.)
Valószínű, hogy a potsdami konferencián a Benes szekerét toló
szovjetoroszok szintén a „lakosságcsere” érveléssel karolták fel a csehszlovák
kormány kitelepítési kérelmét a magyar kérdésben. S az „elv”, amelynek jóváhagyását idézte Benes Foreign Affairs cikkében, tulajdonképp nem a csehszlovákiai
magyarok egyoldalú kitelepítésére vonatkozott – mint a szudétanémetek esetében –, hanem a lakosságcsere „elvére”.
Benes fogalmazása Foreign Affairs cikkében leleményesen elködösíthette a
német és magyar kérdés közti különbséget. Márpedig erre a különbségre a nyugati hatalmak mindig súlyt helyeztek. És a párizsi békekonferencia idején, hála a
magyar ellenpropagandának, már nyivánvaló volt, hogy amire a csehszlovák
kormány törekszik, az nem egyszerű „lakosságcsere”, hanem egyoldalú kitelepí387

tés. De az előrelátó Benes-nek volt másik tartalék trükkje is. Ez az általa kieszelt,
és Potsdamban jóváhagyott, magyarországi németek kitelepítése és a csehszlovákiai magyarok kitelepítése közötti kapcsolat volt – hogy az egyik kitelepített helyet csináljon a másik kitelepítettnek ... Az ilyen értelemben vett „lakosságcsere”
viszont, kitartó szovjetorosz támogatás ellenére, a nyugati hatalmaknál nem talált
megértésre. Főleg az amerikai ellenállásnak köszönhető, hogy a párizsi békekonferencia nem hagyta jóvá (csehszlovák megfogalmazás szerint) az ún. „maradék”
csehszlovákiai magyarok egyoldalú kitelepítését.
Azt hiszem, magyarázattal tartozom, miért és miként hozakodom elő apránként újabb és, úgy hiszem, közérdekű adatokkal a potsdami konferencia magyar
vonatkozású történetéhez. Tiszta véletlen. Angolul jelenleg a magyar nemzetiségi
(vagyis kisebbségi) kérdéssel foglalkozó könyv szerkesztésén dolgozom. Az evvel
járó kutatómunkám során találtam rá ezekre a hiányzó adatokra, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak Benes diplomáciáját illető hipotéziseimhez a csehszlovák
magyarok kitelepítése ügyében.

Pittsburgh

Borsody István

MIÉRT NINCS AZ ÚJ LÁTÓHATÁRBAN „IGAZI” VITA?
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Sok cikküket, tanulmányukat nagy érdeklődéssel, sokszor szellemi gyönyörűséggel olvasom, de igen gyakran azt kell éreznem, hogy bizonyos cikkek szerzője
engem, azaz az olvasót, „hülyének néz”. Ezek a szerzők, miközben írásukkal azt
bizonyítják, hogy az átlagosnál többé-kevésbé magasabb képzettséggel, szellemi
képességekkel rendelkeznek, az átlagembernél sokkal durvább „tévedéseket” követnek el. Hihetem-e, hogy ezek tényleg tévedések? Még különösebb, hogy Ön,
a szerkesztő, csak ezeknek az abszurdumoknak biztosít vélemény- és sajtószabadságot. Eddig még hiába vártam ezeknek az abszurdumoknak a legenyhébb, a
legfélénkebb bírálatára is. Miért nem közli Ön a bírálatokat is? Miért nincs az
Ön lapjában az igazi vitának tere? Tényleg egy „jogállamban”, azaz Münchenben
jelenik meg az Ön lapja?
Hogy konkrétan mire gondolok, azt minden számból ki tudnám szedni – ha
hinném, hogy van értelme. Így megelégszem az utolsó, 81/3-4. számmal. Rész388

ben kényelmi okból, részben, mert itt töményen megtalálom, ami engem ingerel.
(Különösen a 352-55. lapokon, de máshol is.)
Nem tartom becsületesnek, hogy Bibó nevével, tekintélyével gyakran zugárut,
idegen gondolatot és szándékot kolportálnak. Sokszor (különösen a 352-55.
lapokon) nem lehet tudni, mi Bibó és mi a hozzászólócikkíró nézete. Ezt gyakran – úgy tűnik, szándékosan – összekeverik.
A 353. lapon Kemény István – méghozzá bevezetőként és „központi kérdésként”
egy, számomra újszerű, negatív meghatározását adta a „nemzet” fogalmának. Eszerint – ha jól értettem magas színvonalú dialektikáját – nem nemzet az, amely másokat „kirekeszt”, sőt az sem nemzet, amely eltűri, hogy másokat „kirekesszenek”. Csak
azt nem értem, ezt a nagyszerű meghatározást – amely szerint természetesen mi,
magyarok, nem vagyunk nemzet – miért csak a magyarok számára készítette. Ha ezt
a meghatározást és mércét általánosan alkalmazná, bizonyára kiderülne, a Földön
alig, vagy egyáltalán nincs „nemzet”. Mi volna pl., ha ezt az izraeliekre is alkalmazná,
akik köztudomás szerint nem fogadják be a palesztin-arabokat (a legközelebbi rokon
népet) és a fél-zsidókat is alig. A 353-54. lapon Kende Péter még sokat mondóbban
azt bizonygatja, hogy mi, magyarok, „a nemzeti kultúröntudat” „archaikus”
(=primitív) szintjén rekedtünk meg, mert „kivetjük” magunkból az „idegent”. Vajon
Kende Péter tényleg mindent elfelejtett, amit magyar iskolában tanult, vagy csak úgy
tesz, hogy annál nagyobbat üthessen? Kik akarták maguk közül az idegen származású Hunyadiakat, Zrínyi Miklóst, Petőfit és a többieket „kivetni"?! Nem tud arról,
mennyi idegen elemet szívtak a magyar uralkodó osztályok magukba?! Illyés Gyula is
megállapította egyik tanulmányában (és minden tárgyilagos kívülálló meggyőződhet
róla): ritka az a nép, melyben oly kevés az idegengyűlölet, mint a magyarban. És
megint csak arra kell gondolni: Mi volna ha Kende Péter szigorú mércéjét nemcsak a
magyarokra alkalmazná, hanem általánosságban is. Többek közt pl. az izraelita hitközségre is. Ahol tudtommal csak (apai-anyai ágról) zsidó származású lehet tag.
(Ellentétben a többi világvallás egyházával, ahol, tudtommal, bármely népből vagy
fajból származó lehet tag. Úgy látszik, ez is csak azt bizonyítja, hogy a zsidóság pusztán egy vallásfelekezet. Aki mást mond, az „náci”. Kivéve a cionistákat. Ők mondhatnak mást.) Dehát ez az általánosítás Kende Péter dolga volna, aki ezt az elméletet
feltalálta. Nekem túl veszélyes volna.

Ismaning (Bajorország)

Szabó György
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KAPDEBÓ VAGY KABDEBÓ
Megdöbbenve olvastam Beier László Sárga csikó című kitűnő írásában (Ú.L.
1981/3-4. sz.), hogy Talpason családom feldúlt kriptái között járt. Szíves hozzájárulásával egy dolgot kijavítanék: a talpasiak nem Kapdebók, hiszen már régről
úgy írták a nevüket, ahogyan én itt aláírom.

Manchester

Kabdebó Tamás

A „SZABADSÁGHEGY” SZÍNLAPJA
Mint az Új Látóhatár régi olvasója igen örültem annak, hogy kinyomtatták
Gáli József „Szabadsághegy” című drámáját. (Ú.L. 1981/3-4. sz.) Ez Magyarországon soha nem jelent meg és mint a jegyzetekben olvasom, csak egyetlen alkalommal adták elő színpadon, mégpedig 1956. október 6-án a budapesti József
Attila Színházban. Gondolom, nemcsak engem, de más olvasókat is érdekelte
volna, kik játszották a darab főszerepeit.

Augsburg Mátrai Pál
(A budapesti bemutató rendezője Benedek Árpád volt. A Mama szerepét
Gobbi Hilda, Andrást Joó László, Zsuzsát Ambrus Edit és Pétert Kőszegi Gyula
alakította. A szerk.)
AUSZTRÁLIAI ELŐFIZETŐINKHEZ ÉS OLVASÓINKHOZ
Borbándi Gyula késő őszi délkelet-ázsiai és ausztráliai magánutazását szeretné arra is felhasználni, hogy folyóiratunk néhány előfizetőjével és olvasójával
találkozzék. Erre a legjobb alkalomnak azok az előadások kínálkoznak, amelyeket felelős szerkesztőnk néhány városban tart. Borbándi Gyula a november 1314-i hétvégét Perthben tölti, november 20-21-én Melbourne-ben és november
27-28-án Sydneyben lesz. Kérjük előfizetőinket és olvasóinkat, kísérjék figyelemmel a helyi magyar sajtót, amely bizonyára hírt ad az előadások helyéről és
idejéről. Igyekszünk – ott, ahol ez szokásos – személyre szóló meghívót is küldetni.
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HÍREK
Folyóiratunk hazai olvasói és barátai között ketten is meghaltak a közelmúltban. Matits Lajos okl. közgazda és tanár hosszú betegség után 60 éves korában
július 13-án hunyt el Budapesten. Matits a háború utáni években Veres Péter
személyi titkára volt, az 1956-os forradalom napjaiban pedig a Petőfi Párt ideiglenes vezetőségi tagja lett. Június 26-án halt meg, ugyancsak Budapesten Gál
István irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő, az angol irodalom és művelődés
kiváló ismerője, az Apolló című folyóirat hajdani szerkesztője, a népi irodalom
több jeles képviselőjének hazai és külföldi népszerűsítője. 70 éves volt.
*
Június 5-én lett 70 éves Szabó Zoltán, folyóiratunk volt szerkesztőbizottsági
tagja és főmunkatársa. Írói életművét e számunkban George Cushing, a londoni
egyetem tanára méltatja. Szeptember 13-án tölti be 70-ik életévét Szamosi József
munkatársunk. Folyóiratunk szerkesztősége szeretettel köszönti a két ünnepeltet.
*
A Polityka c. varsói hetilap május 8-i számában Iwona Pijanowska hosszabb
cikkben foglalkozik a „magyar diaszpóra” irodalmával. A cikk kisebb tárgyi tévedései ellenére igyekszik teljes áttekintést adni a nyugati magyar irodalomról; a
többi közt hivatkozik Borbándi Gyulának az amerikai-magyar írókról írt, s az Új
Látóhatárban megjelent tanulmányára, valamint hosszan méltatja az Új Látóhatár működését, kiemelve a folyóirat „mind politikai, mind esztétikai tekintetben
mérsékelt vonalát”, valamint „magas intellektuális színvonalát”.
*
Illyés Kinga, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház tagja, a tehetséges
előadóművésznő ez év májusában újabb nagysikerű előadó körúton járt NyugatEurópában. Ez alkalommal Brüsszelben, Stockholmban, Göteborgban, Hamburgban és Párizsban lépett fel, erre az alkalomra kibővített „Fagyöngy” című
népszerű műsorával, amelyben mai erdélyi magyar költőket szólaltatott meg.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 15 és 22 között a belgiumi Wirtzfeldben rendezte idei tanulmányi hetét, amelynek központi témája a
magyar-lengyel történelmi kapcsolatok áttekintése volt. Az előadók között szerepelt folyóiratunk több munkatársa: Balla Bálint, Gömöri György, Kabdebó
391

Tamás, Kende Péter és Kovács Andor. Kósa Ferenc „Mérkőzés” című filmjéhez
Borbándi Gyula mondott bevezetőt. A Szabadegyetem új elnöke – Szöllősi Árpád utódaként – a Baselben élő Kovács Andor lett.
ELŐADÁSOK
– András Sándor, Bakucz József, Vitéz György közös irodalmi estje, London,
május 26, Szepsi Csombor Kör.
– Benkő Zoltán, Kiss Dániel és Michnay Gyula: A recski kényszermunkatábor története 1950- 1953, München, május 22, Széchenyi Kör.
– Ferdinandy György szerzői estjei: Lugano, Zürich, Fribourg, Bern, június
5-15; München, június 16 (KMEM); Genf, június 19; Basel, június 20.
– Gosztonyi Péter: Görgey Artur, Lugano, május 21, Ticinoi Magyar Egyesület.
– Illyés Elemér: Orbán Balázs „A Székelyföld leírása” című művének újabb
kiadása, München, június 24, KMEM.
– Juhász László: Magyar rabok idegenben, München, július 17, Széchenyi
Kör.
– Mánfai Csaba: Versek, „Művészbeszélgetések” című német irodalmi est,
Bergisch Gladbach, május 21, Bergisch Gladbachi művészek közössége.
– Somody Pál: A Bartha Miklós Társaság, 1925-1944, New Brunswick, N. J.
május 7, Bessenyei György Kör és Rutgers Egyetem, „Tanúk korunkról” c. sorozat.
– Thinsz Géza költői estje, London, áp1ilis 22, Szepsi Csombor Kör.
– Zsille Zoltán: A „holt munka” társadalma – és ami lehetne, München, július 29, KMEM.
ÚJ KÖNYVEK
– Ferdinandy György: A Mosoly Albuma (elbeszélések), Szepsi Csombor
Kör, London 1982, 207 l..
– Forrai Eszter: Korallzátony (versek), Etana-Herp, München 1982, 5 l.
– Juhász László: A Héttoronytól Kufsteinig, Magyar rabok idegenben, Nemzetőr, München 1982, 200 l.
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– Márai Sándor: Jób ... és a könyve (hangjátékok és TV. színjátékok), Újváry
„Griff”, München 1982, 240 l.
Tabák László: Lemondtam a világfelelősségről (szatírák, novellák), Eked,
Tel-Aviv 1981, 176 l.
– Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány, Szerző kiadása, London 1982, 188 l.
– Saáry Éva-Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek, Nyugati magyar portrék,
SMIKK, Zürich 1981, 143 l.
– Szabó Ferenc: Őszi ámulat (versek és műfordítások), Szerző kiadása, Róma
1982, 230 l.
– Szamosi József: Írások-vallomások, Aurora Könyvek, München 1982, 236 l.
Ara 12 dollár vagy 24 márka.
– Szitha Ilona: Sötétben vadászó nap (versek), Herp, München 1982, 95 l.
– Tardos Tibor: Transitville, Étranges émigrants de l'Est, Framois Maspero,
Paris 1982, 190 l.
– Vitéz György: Jel Beszéd (versek), Magyar Műhely, Párizs 1982, 80 l.
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1983.3
LEVELEK
A HAZAI JÁSZI-KULTUSZ
Némely budapesti Jászi-kutatók sérelmezték „A Jászi-Károlyi kérdés” c cikkem néhány kijelentését (1983/1. sz.). Különösen azt kifogásolták, amit a New
York-ban található Jászi-iratok és a hazai Jászi-kultusz közti kapcsolatról írtam.
Ezt úgy értelmezték, mintha Jászi Oszkár iránti érdeklődésüket szerintem az
amerikai Jászi-kutatás lehetősége keltette volna fel.
Félreértések elkerülése végett talán világosabban kellett volna kifejeznem,
hogy a budapestiek megszégyenítettek bennünket, amerikai magyarokat a Jásziiratok feltárásával, mert ez szerintem elsősorban a mi feladatunk lett volna. És
világosabban fogalmazhattam volna meg azt is, hogy a Jászi-iratok nyilvánosságra hozatalát nem egyedüli, hanem a Jászi-kultusz egyik fő hazai tényezőjének
tekintem. Egyébként, azt hiszem, cikkemben eléggé világosan kifejeztem, ami fő
célom volt, hogy a hazai Jászi-kultuszt bíráló néhány megjegyzésemmel nem a
hazai tudósokat – kiknek a Jászi elismertetésére irányuló munkáját nagyra becsülöm –, hanem a tudomány szabadságát korlátozó hazai politikai viszonyokat
marasztalom el.

Wellfleet, Massachusetts

Borsody István

FELELŐSSÉG, ELÉVÜLÉS, MEGBOCSÁTÁS
Balla Bálintnak az Új Látóhatár 1983/2. számában megjelent írása – teljesen
egyetértek vele –, messze túlmutat az EPMSZ által „demokratikus eszmecserére”
meghívott Hegedüs András, egykori rákosista miniszterelnök személyén, s fontos etikai alapelvek tisztázását teszi lehetővé és – szükségessé.
A felmerülő kérdés ugyanis nem az, hogy „bosszúvágy” vagy „kötözködés”-e,
ha valaki nem akar kezet fogni olyan emberrel, akinek nevéhez (közvetlenül vagy
közvetetten) az 1956. október 23-án, a szovjet tankok által állati brutalitással (én
láttam!) elpusztított magyar fiatalok vére fűződik; s még csak az sem, hogy meg
lehet, meg kell-e hallgatni a „miénkkel ellentétes véleményt”, hanem:
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1. Ki, mennyire felelős a tetteiért, s felmenthet-e egy tényleges miniszterelnököt a tömeggyilkosság bűnrészessége alól az a magyarázat, hogy „parancsra cselekedett” (a „kényszer” fogalmát ki kell zárnunk, hiszen se börtönbe nem csukták,
se meg nem kínozták!)?
2. Mennyi idő alatt évülnek el (elévülnek-e egyáltalán??) az emberiség ellenes
bűntettek, s jóvá lehet-e őket tenni (nem az Isten, hanem a társadalom ítélőszéke
előtt!) egyszerű bűnbánattal (pardon: „önkritikával"!), s részben ellenkező előjelű
cselekedetekkel?
3. Elkerülhetetlen-e, hogy éppen ilyen embert hívjunk meg Nagy Imréék kivégzésének 25-ik évfordulóján előadónak és „vitapartnernek"?
4. Vagy, ha már ilyen „keresztényien megbocsátók” vagyunk, miért gyakoroljuk ezt az erényt egyoldalúan? Aki a náci idők alatt bármilyen kevés szerepet
játszott, azt ma is kiközösítik – itt és ott –, teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy
mennyire „tette jóvá” akkori vétkét vagy tévedését; nem is beszélve arról, hogy
aki akkor magasabb politikai funkciót töltött be (miniszterelnök volt!), azt „háborús bűnösként” ki is végezték! (Az ő felelősségüket, természetesen, nem
„relativizálta” a „párt vazallusi függősége”, mint például „szegény” Gerő Ernőét
és Hegedüs Andrásét!)

Lugano

Saáry Éva

JENDRASSIK ÉS A PSZICHOLÓGIA
„Abban azonban nincs igaza Hanák Tibornak 'Az elmaradt reneszánsz' 18.
lapján, amikor Jendrassikot felsorolja a magyar pszichológia úttörői között” – írta
Ferenczi Sándor halálának 50. évfordulójával kapcsolatban Harmat Pál. (1983/1.
94. l.) Abban viszont Harmat Pálnak nincs igaza, hegy Jendrassik (néhány helyen: Jendrássik) Ernőt (1858-1922) a „pszichológia úttörőjének” neveztem, bár
az sem lenne lehetetlen, hogy aki az ideggyógyászatban alkotott maradandót és
belgyógyász volt, foglalkozzék pszichológiai kérdésekkel; ezen az alapon a pszichológiai irodalomban is számon tarthatjuk. Ezt tettem nevezett könyvemben,
ahol „számos magyar pszichológus” között említem.
Hogy ebben igazam volt-e? A rendelkezésemre álló források szerint Jendrassik Ernő több tanulmányt írt pszichológiai és a pszichológiát közvetlenül érintő
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problémákról. Kecskés Pál bölcselettörténetének második kiadásában (A bölcselet története főbb vonásaiban. Bp. 1943. 671. l.) azok között találjuk nevét, akik
„a pszichopatológiát művelték”. (A könyv 1981-es 3. kiadása nem említi.) A
Révai Nagy Lexikon-a és az osztrák életrajzi lexikon (Österreichisches
Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. III. Graz-Köln 1965. 103-104. l.) felsorolja Jendrassik fontosabb publikációit, melyek között érzetpszichológiai, pszichopatológiai dolgozatokat és a pszichoanalitikai irodalomban is nagy szerepet
játszó témafeldolgozásokat találunk, mint amilyen pl. a hipnózisról (1886), a
szuggesztióról (1888), a hallucinációkról és az eszelősségről »Wahn« (1905),
valamint „A hystériás szuggerálhatóságról” szóló írása. 1922-ben bekövetkezett
halála után az akadémiai emlékbeszédet Schaffer Károly ideggyógyász tartotta,
melyben Jendrassik Ernő „búvár és orvos” jelentősebb munkái között említi az
inreflexekkel, a neuraszténiával, a téves eszmékkel, epilepsziával, a gondolkodással, a háborús neurózissal, a szellemi műveletek mechanizmusával foglalkozó
értekezését. Ez utóbbit Schaffer Károly több oldalon tárgyalja emlékbeszédében.
(J.E. r. tag emlékezete. Bp. 1922. főképp a 8-13. l.)
Jendrassik Ernő több pszichológiai részletkérdést, valamint alapvető és központi jelentőségű pszichológiai témákat dolgozott fel, ami akkor is tény marad,
ha tudományos módszerével (ma) nem értünk egyet. A „gondolkodás folyamatának mechanizmusát ... tisztára fizikai értelemben fogalmazta meg.” (uo. 13. l.)
Ez a természettudományos szigorúság és elkötelezettség lehetett az oka annak
(nem pedig – mint Harmat Pál írja – mivel lecsúszott „saját színvonala alá”),
hogy nem tudott mit kezdeni a természettudományos orvostanon túlemelkedő
pszichoanalízissel. Ebben bizonyára nem volt igaza Jendrassiknak, de ez nem
lehet ok arra, hogy elvitassuk vagy elhallgassuk a pszichológia körébe tartozó
munkásságát, publikációit. Nem arról van szó tehát, hogy Jendrassik Ernő idevonatkozó írásai kívül esnek a pszichológián, hanem arról, hogy a pszichológiának többféle fogalma, többféle módszere, területe és többféle irányzata van. Kár
lenne, ha csak egyetlen felfogást tartanánk tudományosnak vagy pszichológiának,
ha tehát elkövetnénk azt a hibát, melyet Jendrassiknál kifogásolunk.

Bécs Hanák Tibor
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ISMÉT A JELEKRŐL
Több ismerősöm megrótt, amiért szerintük kissé elhamarkodottan hívtam fel
az Új Látóhatár olvasóinak a figyelmét a folyóiratról Magyarországon megjelent
néhány pozitív véleményre. Magam is tapasztalhattam nyári pesti látogatásom
alatt, hogy bizony a kép nem annyira derűs, mint előző levelemből (1983/2. sz.)
esetleg kivehető volt. Pesti tartózkodásom alatt jelent meg a Népszabadság három hasábos cikke, amelynek szerzője éles hangon ítéli el Pomogáts Bélát az Új
Látóhatárról írt elismerő tanulmányáért. Nem sokkal utána egy interjúban a
Nyelvünk és Kultúránk szerkesztője önkritikusan bevallotta, hogy e folyóirat –
amely Pomogáts tanulmányát közölte – nem mindig választott „megfelelő módon”, amikor egy külföldi magyar folyóiratot bemutatásra méltónak ítélt. Valószínűnek tartom, hogy az Új Látóhatárra gondolt. Nyilván volt rá oka, mert adtak neki okot rá, hogy az ügyben kissé visszatáncoljon. Nem így Pomogáts Béla,
aki válaszolt a Népszabadság cikkére. Ezt azonban a szerkesztőség nem közölte,
hanem visszautasította, feltehetően abból indulva ki, hogy a központi pártlappal
nem lehet vitába szállni.
Ígérem, a jövőben óvatosabb leszek megfigyeléseim közzétételében. Végső
következtetésem és tanácsom azonban változatlan, azzal a módosítással, hogy a
rosszindulat jelei ne csak akkor ne hangolják le Önöket, ha az érdeklődés és méltánylás, de akkor sem, ha csak az érdektelenség és a lekicsinylés jeleit észlelik.

Bécs

Kalász P. Gábor

HÍREK
Washingtonban július 27-én szentelték fel Irányi László piarista atyát, akit II.
János Pál pápa május 20-án nevezett ki püspökké és bízott meg a nyugaton élő
magyar katolikusok lelkigondozásának irányításával. Irányi László több mint
húsz esztendeje az Új Látóhatár olvasója és előfizetője. Püspökké szentelése és új
hivatala átvétele alkalmából szeretettel köszöntjük.
*
Folyóiratunk két barátja halt meg a közelmúltban. Június 11-én hunyt el angliai otthonában Menczer Béla történész, aki 1923 óta élt emigrációban. A két
háború közötti időben közel állt Jászi Oszkárhoz és Károlyi Mihályhoz. A máso397

dik világháború után évekig Spanyolországban élt, majd véglegesen letelepedett
Angliában, ahol 51 életévében érte a halál. Márer György újságíró 85 éves korában, augusztus 24-én halt meg New Yorkban.
*
Október l-én lett 80 éves Borsányi Julián Münchenben élő munkatársunk, kit
ez alkalomból szerkesztőségünk levélben köszöntött.
*
Az elmúlt hónapok hatósági zaklatásai ellenére sem szűnt meg Budapesten az
úgynevezett szamizdat kiadványok megjelentetése. Az AB független kiadó kinyomtatta Konrád György „A cinkos” című regényének új kiadását, Tamás Gáspár Miklós egy esszéjét, a Bécsben élő Zsille Zoltán könyvét, valamint az ENSz
ötös bizottságának a magyar forradalomról szóló jelentését. Ez ennek a dokumentumnak második magyar nyelvű változata. Az első 1981-ben jelent meg a
Nemzetőr kiadásában. Szeptemberben ugyancsak a müncheni lap kezdeményezésére és gondozásában látott napvilágot újból az eredeti angol szöveg, mintegy
két- és félszáz lap terjedelemben.
*
Karácsonyra megjelenik Határ Győző Pepito és Pepita c. szerelmi regénye. A
könyv először Párizsban, franciául látott napvilágot (Julliard PEPITO ET PEPIT A, a LES LETTRES NOUVELLES sorozatában – 1963). A regény eredeti magyar változatát, amely 1956 nyarán íródott, az AURORA jelenteti meg.
*
Az angol rádió harmadik műsorában hosszabb méltatást közölt Illyés Gyuláról. A szöveget Gömöri György írta, Illyésnek a szöveget kísérő verseit (köztük
az Egy mondat a zsarnokságról-t) Jeremy Clyde adta elő.
*
A Prix Italia elnevezésű nemzetközi rádiójáték-pályázaton az osztrák rádió
Monoszlóy Dezső munkatársunk „Autóiskola” című rádiójátékával vett részt.
ÚJ KÖNYVEK
– Ferdinandy, Georges (György): Youri (regény), Editions Denoel, Paris
1983.
– Ferdinandy Mihály: A baklovagok (regény), Sodalitas, Bécs 1983, 34; l.
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– Futaky István (szerk.): Küss die Hand, Genossin; Ungarn – ein
kommunistisches Wunderland? Spiegel-Buch, Rowohlt Taschenbuchverlag,
Reinbeck bei Hamburg 1983, 190 l.
– Határ Gyöző: Szélhárfa I-III., Aurora Ezoteriák 4-6; I. A rákóra vége,
London 1982, 279 l. – II. Félreugrók-Megtántorodók, London 1983, 347 l. –
III. Antisumma, London 1983, 299 l.
– Krinszki Gyula: Canto (szövegek, angol nyelven), Visnu Publication, Potts
Point (Sydney) 1983, 100 l.
– Máté Imre: Karneolszemű macska fuvoláján (válogatott versek), Etana,
München 1983, 160 l.
– Siska, Stephen (István): The Spirit of Hungary, A panorama of Hungarian
history and culture, Rákóczi Foundation, Toronto 1983, 342 l.
– Szirmai Endre: Hangtalan jár a köd (válogatott versek), Stuttgart 1983, 288
l.
A New York-i Püski Kiadó gondozásában megjelent
Borbándi Gyula
A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
- A harmadik reformnemzedék című könyve
A szerző bemutatja a magyar társadalom és politika alakulását a 20. században, az úgynevezett nemzeti sorskérdéseket, a szociográfiai irodalom kibontakozását, a népi írók irodalmi és politikai működését, a népi szellemű szervezetek,
kiadók és lapok tevékenységét, a reformok iránti törekvéseket, a népiség szerepét
a háború utáni és 1956-os eseményekben, hatását a mai Magyarország fejlődésére.
A több mint 500 oldalas könyv ára 20 US dollár vagy 48 német márka.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában
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1983.4
LEVELEK
MÉG EGYSZER: A MEPHISTO
„Eladó humanizmus” című cikke végén (1982/3-4. sz.) Sanders Iván a következőket mondja:
„Nem azzal a céllal írtam e sorokat, hogy a Mephisto nimbuszát minden áron
szétoszlassam, hogy Szabó István teljesítményét lekicsinyeljem.” Ennek ellentmond az, hogy – majd hat oldalon keresztül – azt kísérli meg, hogy bebizonyítsa:
Klaus Mann könyve, és az ebből készült film, a Mephisto, középszerű mű. Feltételezi, hogy a rendező Dobai Péter filmforgatókönyv-író segédletével nem tudja
bevenni Jerikó falait, mert ezek a falak – hiszen a recenzens tudja – bevehetetlenek. Sanders Iván Klaus Mann regényét elsősorban kordokumentumként kezeli;
mint irodalmi mű (számára) meglehetősen középszerű. Ha ez így van – miért ne
lenne így, ha ezt állítják? –, Sanders azt is figyelembe vehetné, hogy Klaus Mann
– talán éppen regénye kiadása körüli huzavona miatt – 1949-ben Cannes-ban
öngyilkos lett. Ezt azért is jó lett volna megemlíteni, mert azt nem hallgatja el,
hogy akiről a Mephistót mintázta, Gustaf Gründgens „önkezével vetett véget
életének 1963-ban, Manilában”.
Sanders Iván foglalkozik a forgatókönyv alapjául szolgáló könyv és a film különbözőségével. Azokkal a leegyszerűsítésekkel, melyekkel – technikai, vagy
dramaturgiai okokból – Szabó és Dobai élt. Amikor a filmet először láttam, nekem is meglepetést okozott a tábornok, a néger nő figurája, a Madridból Budára
helyezett képek stb. De amikor a filmet másodszor megnéztem – még a cannes-i
és a hollywood-i sikerek, az ezt követő lelkendezés és fanyalgás előtt –, igazat
adtam Szabónak (és Dobainak); mert tudták, mit akarnak, s ezt – talán – tökéletesen el is fogadtam (másodszori látásra). Megértettem azt is, hogy aki nem figyel célzásokra (utalásokra), annak hiába mesélünk (akár órák hosszat is).
Sanders észreveszi: a Mephisto (a nyugatnémet televízió anyagi és esetleg
szakmai támogatása ellenére) kelet-európai mű, mely ha „eddig ismeretlen mélységeket nem tárt fel”, összegező jellegű lehet. Én ebben látom a film jelentőségét.
Szabó valószínűleg nem ok nélkül veszi Budapest utcáit és színtereit „játéktérnek”. (A fellobogózott épületeknek megvan a jelentőségük.) S ha már észrevesz400

szük, hogy a háttér (kulissza) és a szereplők cserélhetők, mint a kártyalapok (tök
makkra, zöld pirosra stb.), akkor azt is észrevehetjük, hogy a tábornok képe
számtalan mai közép- és „felső”-káderre hasonlít. Talán a legfelsőbbekre is. (Ha
úgy tetszik: Göring nem Göringgel azonos!)
Még valamit: Hans Miklas alakjával kapcsolatban. Sanders itt eszmékben és
„írásművekben” gondolkodik, nem emberekben. Miklas személye a bizonyíték
arra, hogy vannak, akiket nem fog meg (nem mocskol be) véglegesen ruhájuk
színe. (S vannak, akik őszintén hittek eszmékben, és csalódtak. Erre talán a legjobb példa az említett Déry és Örkény.) Bűnük pedig, kövessék el azokat BarbieAltmannok vagy Péter Gáborok, bűnök maradnak.

Bensberg

Mánfai Csaba

GEORGE STEINER „TÖBBNYELVŰSÉGE”
Kassai György „Kétnyelvűség és érzelem” c. cikkében (Új Látóhatár, 1983/2.
sz.) George Steinert idézi: „...az első három nyelv (angol, francia, német) maradéktalanul és egyformán az enyém, egyforma természetességgel beszélek és írok
rajtuk...” (253. lap.)
Steiner műveinek bibliográfiája viszont azt mutatja, hogy minden könyv alakban megjelent munkája angolul íródott és lett kiadva, s a francia, ill. német nyelvű könyvek kivétel nélkül mind fordítások, másmás fordítóktól.

Genf

Lőkkös Antal

A New York-i Püski Kiadó gondozásában
megjelent
Borbándi Gyula
A MAGVAR NÉPI MOZGALOM
- A harmadik reformnemzedék című könyve
A szerző bemutatja a magyar társadalom és politika alakulását a 20. században, az úgynevezett nemzeti sorskérdéseket, a szociográfiai irodalom kibontakozását, a népi írók irodalmi és politikai működését, a népi szellemű szervezetek,
kiadók és lapok tevékenységét, a reformok iránti törekvéseket, a népiség szerepét
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a háború utáni és az 1956-os eseményekben, hatását a mai Magyarország fejlődésére.
A több mint 500 oldalas könyv ára 20 US dollár vagy 48 német márka.
Megrendelhető az Új Látóhatár kiadóhivatalában
HÍREK
Monoszlóy Dezső költő és elbeszélő december 28-án töltötte be hatvanadik
életévét. Szöllősy Árpád, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem volt
elnöke pedig május 19-én volt hatvanöt éves. A szerkesztőség szeretettel köszönti említett két munkatársunkat.
*
Görgey László munkatársunk szeptember 7-én, 62-ik évében, az amerikai
South Carolina állambeli Columbusban rövid betegség után meghalt.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör „1984 (?)” címen rendezte meg idei tanulmányi napjait. A konferencia színhelye – október 8. és 11. között – az Arnheim
közelében lévő Eefde nevű helység volt. Munkatársaink közül Kibédi Varga
Áron, Márton László és Cs. Szabó László szerepelt a műsoron. Az előadókként
meghívott Mészöly Miklós és Fehér Márta kiutazását a budapesti hatóságok
átlátszó érvekkel meghiúsították, ami ellen Mészöly Miklós erélyes nyilatkozatban tiltakozott.
A SMIKK szokásos évi tanulmányi napjainak ezúttal – Luganóban október
25. és 30. között – „Történelmünk Mohácstól a Kiegyezésig” volt a központi
témája. A konferencián folyóiratunk munkatársai közül Gosztonyi Péter, Hanák
Tibor, Illyés Elemér és Péter László adott elő. A programot erdélyi művészek
kiállítása és irodalmi est egészítette ki.
*
Borbándi Gyula őszi amerikai előadókörútja során október 27- én San Franciscóban, 29-én Los Angelesben, november 4-én a kanadai Vancouverben, 5-én
Clevelandban, 8-án Sarasotában, 13-án Detroitban, 18-án a kanadai Torontóban, 19-én New Brunswickban, 20-án Washingtonban, 25-én New Yorkban és
26-án Bridgeportban a népi írói mozgalom eredményeiről és a népi gondolat
mai időszerűségéről beszélt. Ezenkívül október 28-án Los Angelesben a nyugati
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magyar irodalomról és november 11-én Chicagóban az erdélyi magyarok helyzetéről és problémáiról tartott előadást.
*
Megkezdte működését a nyugati magyar cserkészet tanulmányi alapja. Az
Alap lehetővé kívánja tenni, hogy fiatal cserkészvezetők tanulmányi céllal hoszszabb időt tölthessenek idegen országokban, és az ottani magyarok helyzetéről,
lehetőségeiről és eredményeiről tájékoztassanak. Ebben az esztendőben a jelentkezők közül eddig hárman részesültek az Alap anyagi és szellemi támogatásában.
*
Az „Antiquites Carolina Capparuccini” november 28. és december 8. között a
berni Wittigkofen Központban bemutatta a Rómában élő Triznya Mátyás akvarelljeit. Triznyának az elmúlt években Desenzanóban, Párizsban és Heidelbergben volt kiállítása.
*
Vándor Györgyi munkatársunkat és folyóiratunk ausztriai terjesztőjét az
Osztrák Írószövetség tagjai közé választotta.
*
A Musica Hungarica nevű müncheni magyar könyv- és zenemű-kereskedés
december 3-4-én a bajor főváros egy szállodájának különtermében magyar
könyvkiállítást és -vásárt rendezett. A kiállítást Borbándi Gyula nyitotta meg.
ELŐADÁSOK
– András Károly: Identitás problémáink a kétnyelvűség világában, Innsbruck,
november 12, KMEM.
– Bogyai Tamás: Szent Adalbert és a magyarság, Verona, szeptember 18,
„Verona Crocevia d'Europa” c. szimpoziuma Szt. Adalbert-millenium alkalmából.
– Ferdinandy György szerzői estjei: Chicago, december 10, Irodalmi Kávéház, december 11-én Cleveland, 13-án Boston, 17-én New York, 18-án Washington.
– Gömöri György költői estje, Chicago, november 4, Irodalmi Kávéház.
– Hajnal László Gábor: A magyarországi öngyilkosságok szociológiája, München, augusztus 20, Széchenyi Kör.
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– Máté Imre előadói estje, München, november 12, Széchenyi Kör.
– Mózsi Ferenc: „Szénaillat száll ..” vetítettképes előadás, München, szeptember 24, Sz. Kör.
– Román István: Babits, a közéleti ember, München, nov. 24, KMEM.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Csatai Varga László (*1935) felvidéki születésű, magyar-történelem szakos
tanár, a magyarországi Kosdon él. Írásai eddig a pozsonyi Irodalmi Szemlében, a
kecskeméti Forrásban, valamint a budapesti Vigíliában, Confessióban, valamint
az ÉS-ben jelentek meg.
Kertész Olga (*1918, Debrecen) tizenöt éve Kanadában él, jelenleg Torontóban. 1979 óta ír verseket, amelyek eddig a kanadai magyar írók antológiájában, a
torontói Krónikában és a budapesti Vigiliában jelentek meg.
Szutrély Péter (*1949, Budapest) 1975-ben lett Budapesten orvos, 1977 óta él
Nyugat-Németországban, jelenleg Solingenben. Diákkorában három évig az
Orvosegyetem című lap diákrovatának szerkesztője volt.
HIBAIGAZÍTÁS
Saáry Évának az Új Látóhatár előző számában Dénes Tiborról írott cikkében
a 410. lapon, alulról a 7. sorban 200 svájci frank helyett 2000 frank olvasható.
ÚJ KÖNYVEK
– Bibó István: Összegyűjtött munkái 3. kötet, sajtó alá rend. Kemény István
és Sárközi Mátyás, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1983,
643-960.
– Bodnár Gábor: Néprajzi vázlatok, Magyar Cserkészszövetség, Garfield, N.J
., 1983, 120 l.
– Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom, Püski Kiadó, New York 1983,
538 l.
– Csepelyi Rudolf: Világmadár (versek), Dezséry Ethnic. Pub!. Adelaide
1983, 135 l. – Megrendelhető a szerzőnél, P.O. Box 95, Forest Hills Centre,
Vic. 3131. Austrália. Ára: S DS-dollár.
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– Faludy György: Learn this poem of mine by heart (hatvan Faludy-vers angol fordításban és Faludy egy beszéde). Hounslow Press, Toronto 1983, 128 l.
– Faludy György: Börtön versek 1949-1952 (számozott, dedikált példányok).
München 1903, (Megrendelhető: Pf. 144, 8 München 1. Ára 10 DM.
– Fónay Jenő: Megtorlás, Mi történt Magyarországon 1956 után? SMIKK,
Zürich 1983, 243 l.
– Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat, Kerék könyvek, München 1983,
306 l.
– Határ Győző: Pepito és Pepita (regény), Aurora, MünchenLondon 1983,
200 l.
– Illyés Elemér: National minorities in Romania, Change in Transylvania,
East European Monographs, Boulder, CO. 1982
– Iváni Zoltán: Rigófütty a Kárpátokban (elbeszélések), Patria Publ. Toronto
1982, 120 l.
– Janics Kálmán: Czechoslovak policy and the Hungarian minority 19451948, Illyés Gyula előszavával, Borsody István fordítása, East European
Monographs, Brooklyn College Studies, Boulder CO. 1982, 244 l.
– Jászi Oszkár: Marxizmus vagy liberális szocializmus, Magyar Füzetek könyvei 6. Szerk.: Kende Péter, Paris 1983, 223 l.
– Tóth-Kurucz Mária: Méhecskék(versek), a szerző kiadása, Cleveland 1983.
– Várdy Béla-Várdy Huszár Ágnes (szerk.): Society in change, Studies in
honor of Béla K. Király, East European Monographs, Boulder, CO. 1983, 680 l.
ELŐFIZETŐINKHEZ!
Az Új Látóhatár 1984-ben ismét nevezetes állomásához érkezik: 35-ik évfolyamába lép. Ezzel az évfolyammal azonban új korszak is kezdődik életében.
Nem áll már mögötte a Molnár Nyomda, amely 20 éven át akkor is kinyomtatta,
ha üres volt a kassza. Molnár József nyugalomba vonulásával megszűnt az az
anyagi biztonság, amelyet a nyomda adott folyóiratunknak. Mostantól kezdve
minden számra idejében elő kell teremtenünk az előállítási költséget, mert a
nyomdát továbbvivő fiatal házaspártól egzisztenciájuk megalapozásának kezdetén, a mai nehéz körülmények között mást nem várhatunk, mint böcsületes jó
munkát és a folyóirat szerény anyagi helyzetére tekintettel lévő előállítási árat,
405

amit meg is ígértek. Az Új Látóhatár további léte most tehát elsősorban azon
múlik, hogy előfizetőink segítségével sikerül-e biztos anyagi bázist teremtenünk
az elkövetkező évekre. Senkitől nem kérünk újabb vagy nagyobb áldozatot, csak
azt, hogy előfizetésük idejében való beküldésével méltányolják a folyóirat fenntartására irányuló törekvésünket, s ha lehet, igyekezzenek ismerőseik körében új
előfizetőket szerezni. Ha a meglévő előfizetőinktől a jövőben a díjak pontosan
beérkeznének és a természetes lemorzsolódással elveszített előfizetőket újakkal
tudnók pótolni, hosszú időre biztosítva látnánk a folyóirat megjelenését.
Mostani számunkhoz minden előfizetőnknek (a korábbi szokástól eltérően az
amerikaiaknak is) számlát mellékelünk azzal a kéréssel, hogy senki se késlekedjék
az amúgy is csekély díj beküldésével és aki teheti még tetézze is meg némi felülfizetéssel, hogy a csekély nyugdíjjal nyugalomba vonuló hűséges előfizetőinknek
a jövőben, a diákokéhoz hasonló, kedvezményt tudjunk adni. Nagy segítséget
nyújtanának nekünk előfizetőink azzal is, ha Németországban és azokban az
országokban, ahol országos terjesztőinknek postai csekkszámlájuk van, postai
átutalással küldenék be előfizetésüket, mert a bankok sok esetben az átutalt öszszeg 10-15 százalékát is levonják kezelési költség címén. Az átutalással kapcsolatban lenne még egy szerény kérésünk: a szelvényre mindenki olvashatóan írja rá
nevét és címét, a bankátutalással használt átírás papiros másolatain is ellenőrizze
az olvashatóságot, mert igen gyakran érkezik hozzánk olvashatatlan vagy cím és
név nélküli átutalás, amivel adminisztrációnk mit sem tud kezdeni, a beküldőnek
pedig csak bosszúságot okozunk, ha önhibánkon kívül újra kérjük az előfizetés
beküldését. A nyomdai munka terhétől megszabadulva, már az idén mindent
elkövettünk, hogy a múltban időhiány miatt meglehetősen elhanyagolt és sokszor
pontatlan könyvelésünket rendbe szedjük, s a hibákat a minimumra csökkentsük.
A most kiküldött számláink között bizonyára akad még néhány hibás, aki ilyet
kapna, kérjük, vegye a fáradságot és egy levelezőlapon értesítsen bennünket, hogy
előfizetői kartotékját azonnal kijavíthassuk. Adminisztrációnk rendbehozatala
révén remélhetőleg jövőre ilyen problémáink már nem lesznek.
Az 1984-es évre szóló előfizetési díjak gyors beküldését kérve és várva minden
előfizetőnknek, olvasónknak, munkatársunknak és barátunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb új esztendőt kíván az
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1984.1
LEVELEK
MAGYAR ANYANYELVI OKTATÁS SVÉDORSZÁGBAN
Amikor mintegy két évtizeddel ezelőtt az akkori svéd kormány megindította a
szervezett munkaerő bevándorlást, valószínűleg senki sem gondolt arra, hogy
nem egészen egy generáción belül döntően megváltozik az addig meglehetősen
izoláltan élő s teljesen homogén nép összetétele. Ma már csaknem minden
tizedik svédországi lakos bevándorlóivadéknak tekinthető.
S minthogy a svéd néplélektől, tekintet nélkül politikai állásfoglalásra, teljesen
távol áll a kontinensen általánosan elfogadott vendégmunkás-intézmény – ami
bárhogyan tekintjük, mindenképpen a bevándorló s ideiglenesnek, kisegítőnek
tekintett munkaerőnek mégiscsak egyoldalúbb, ridegen üzletszerű felhasználását,
hogy ne mondjuk kihasználását is jelenti –, a probléma megoldása is sokkal szerteágazóbb és bonyolultabb, mint másutt.
A Svédországba tartózkodási- és munkavállalási engedéllyel befogadott külföldi és annak családja ugyanis gyakorlatilag csaknem ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint egy svéd állampolgár, azzal a leginkább szembeötlő eltéréssel,
hogy katonai szolgálatra nem köteles s öt év után csaknem automatikusan elnyeri
a svéd állampolgárságot. De addig is bizonyos idejű itt-tartózkodás után községi
választójoga van és már kész a törvényjavaslat az idegen, nem svéd állampolgárok
országgyűlési választójogának elfogadására is. Ennek az egész világon egyedülállóan liberális törvénynek megszavazása csak azért késik, mert elfogadásához a
svéd alkotmány megváltoztatása is szükséges. A munkapiac sokszor drámai romlása, mint például jelenleg is, nem sújtja a bevándorlókat lényegesen keményebben, mint az őslakosságot. Az a gondolat, hogy meg kellene szabadulni tőlük,
hiszen csak a szociális kiadásokat növelik, gyakorlatilag fel sem merülhet.
Kezdetben a svéd hivatalos felfogás, ami különben teljesen megfelelt a lakosság, de az egész kontinensen uralkodó nézetnek is, az volt, hogy a bevándorlókat
minél hamarabb és nyomtalanul fel kell szívni, be kell olvasztani. Ez itt, az ismert svéd módszerek szerint, minden kényszer nélkül, inkább csak lágy helyesléssel, alig hangoztatottan történt. Ennek lett következménye, hogy a magyar
családok tetemes része nem is késztette gyerekeit nagyobb nyomatékkal a magyar
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nyelv alaposabb elsajátítására, mondván, hogy ez csak kettős megterhelést okoz,
gátolja és zavarja a gyermeket nemcsak a beilleszkedésben, hanem a tanulásban
is. Ez néhol annyira ment, hogy a magyar szülők közül sokan a gyermekeikkel
svédül beszéltek. Elképzelhető, milyen eredménnyel. A gyakorlat s az ezután
kullogó tudományos kutatás azonban meglehetősen hamar kimutatta, hogy csak
egy tökéletesen elsajátított és uralt nyelvre, az anyanyelvre épített nyelvtudás
adhat megfelelő alapot a továbbképzésre és a személyiség zavartalan s harmonikus kialakulására.
Ennek a már általánosan elfogadott tételnek felismerésével kezdődött el a
svéd iskolákban a minden idegen népcsoportra kiterjedő anyanyelvi oktatás.
Miként lehet megszervezni csaknem félszáz nyelv alapfokú oktatását államköltségen e mintegy kétezer kilométernyi kiterjedésű országban s nem csak világnyelvekét, hanem többek között például a kurd, arab vagy vietnami nyelvét, ez
volt az a feladat, aminek megoldására a mai svéd kormány vállalkozott.
A magyar hatóságok hamar felismerték az új svéd politika adta különösen
kedvező lehetőségeket s nyomban felajánlották segítségüket a svéd tanügyi szerveknek, mind a magyarul tanulók, mind pedig a magyarul tanítók továbbképzését illetően. Ennek volt első eredménye az 1983 elején Budapesten megkötött
elvi megállapodás, melyet svéd részről az Egyetemi és Főiskolai Főigazgatóság
vezetője, Staffan Lundgren s magyar részről az Anyanyelvi Konferencia nevében
Lőrincze Lajos professzor írt alá. Ezt követően a magyar tanárok továbbképzésének ügyét a Lundi Egyetemnek utalták át s Lázár Oszkár docenst, a finnugor
tanszék vezetőjét bízták meg ennek irányításával. Stockholmban a tanárképzést
Szente Imre végzi. A Lundi Egyetem és a Stockholmi Főiskola szorosan
együttműködik. A stockholmi Egyetemi és Főiskolai Főigazgatóság intenciója
szerint az Anyanyelvi Konferencia közreműködésével minden évben kéthetes
továbbképző tanfolyamot rendeznek Magyarországon.
Kétségtelen, hogy ez a megállapodás lényegesen nagyobb anyagi terheket ró a
magyar szerződő félre, mint a svédre, még ha tekintetbe vesszük is a kölcsönösséget.
Természetesen, itt nincs arról szó, hogy a budapesti kormány mintegy százezernyi szovjet megszállóval garantált „nemzetközisége” meggondolatlan nacionalizmusba csapott volna át. Elgondolása reális és egyben igen üzletszerű volt.
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Mert, miért ne kísérelné meg hazájából elszármazott, de azzal szemben változatlanul közösséget érző néhány százezer magyar, vagy még nagyobb eredménnyel
kecsegtetően, azok utódainak a támogatását megszerezni. Hisz azok, mint nyugati államok polgárai nem elhanyagolható anyagi és erkölcsi tőkével járulhatnak
hozzá a hazai rend további megszilárdításához. S valószínűleg az a gondolat sem
volt teljesen idegen számára, hogy ez lehetőséget nyújthat további, esetleg az
anyanyelvi oktatáson túlmenő feladatok kiosztására. S valóban, különösen kezdeti működését tekintve, egyre inkább úgy tűnik, hogy az Anyanyelvi Konferencia,
valamint a Magyarok Világszövetsége elsődleges és legfontosabb feladata nem is
az édes anyanyelv ápolása, s ez inkább csak mint elválaszthatatlan melléktermék
jelentkezett. Viszont ma már az sem vitatható, hogy mást is elért, valami jobbat s
maradandóbbat, mint amiért tulajdonképpen létrehozták. Ez elsősorban az ott
működő sok, kiváló magyar pedagógus szakembernek, valamint – és nem utolsó
sorban – a kínos gondossággal kiválogatott meghívottak közül azoknak a résztvevőknek az érdeme, akik a várakozással ellentétben nem voltak hajlandók a meghívásukban megnyilvánuló kegyes megtiszteltetést hallgatással, meggyőződésük
feladásával meghálálni, hanem úgy viselkedtek és nyilatkoztak, mint a hivatalosan megengedettől eltérő nézeteket valló, önálló felfogású emberek.
Ilyen felismerésekből kiindulva határozta el a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Iskolabizottsága, hogy meghívja Lőrincze Lajost, az Anyanyelvi
Konferencia Védnökségének elnökét Stockholmba előadássorozat megtartására.
A kitűnő nyelvész itt-tartózkodása alatt öt ízben volt a stockholmi Magyar Ház
vendége.
Az „országos szövetségek” – jelenleg szám szerint 17, köztük a magyarok szövetsége, amelynek elnöke vagyok – a svédországi kisebbség és bevándorlók az
állam által elismert és támogatott, népmozgalomnak tekintett képviseleti szervei.
Véleményező és tanácsadó jogkörrel részt vesznek a bevándorlási miniszter alá
rendelt Bevándorlási Tanácsban, valamint a bevándorlás jövőbeni elveit kidolgozó parlamenti Bevándorláspolitikai Bizottságban.
Lőrincze Lajost üdvözlő beszédünkben kifejtettük, hogy „ez a ház azoknak a
találkozóhelye, ha ünnepélyes kifejezéssel akarunk élni, úgyis mondhatnánk,
otthona, akik úgy érzik, hogy a zavartalan anyagi jólét az új szabad hazában nagyon kevés. Autó, nyaraló birtoklásával életük még nem lesz teljes. Akik nem
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tudták, de soha nem is akarták felszámolni közösségüket a régi hazával és annak
népével. S meggyőződésük, hogy kölcsönösen szükségük van egymásra. Véleményük szerint: „győztesek és rendszerek és pártok jönnek és mennek, csak a nyelv
megtartó és összekovácsoló erején keresztül tovább élő nemzet ..., ami örök”.
Lőrincze Lajos mintegy tíz napot töltött körünkben. Színes, érdekes előadásait szívesen hallgattuk s a megnyerő modorú, rokonszenves tudós előtt megnyíltak a stockholmi magyar otthonok ajtajai. Nekünk semmi rejtegetni valónk sem
volt, hű képet kaphatott az itteni magyarság életéről. Ő szigorúan korrekt volt. S
minthogy a mi meghívásunkra érkezett, még azt is szükségesnek tartotta megkérdezni, hogy elmehet-e egy másik stockholmi csoport összejövetelére.

Stockholm

Rezsőfi Alajos

SZERETET ÉS TAPINTATLANSÁG
A „Dénes Tibor utolsó napjai” című cikkben közöltek megdöbbentettek. Egy
író meghal és barátok rendezik a hátramaradt iratokat ... Ezekből derül ki, hogy
a költő „ködlovag” volt, személyi adatait megmásította, hozzátartozókat elhallgatott, másokat meg szabadon kitalált ... Hogy lehet egy barát féltve őrzött titkait
halála után tovább mondani, sőt kinyomtatni. Kicsi titkok? Neki elég fontosak
voltak, hogy legjobb barátainak se mondja el életében, halála után pedig nem
tiltakozhat.
Az indiszkréció addig megy, hogy pontosan megtudjuk, mennyi pénz volt fiókjában, mennyi a bankban és milyen nagy összeghez jutott szegény, amikor már
haldoklott. Végül a hihetetlen mondat, a pénz Kristóf (fia és örököse) kezében
van és kérdés, milyen tervei vannak vele! Pedig abból az összegből még egy 'Dénes Tibor irodalmi díjat' is lehetne alapítani ... Mit érezhet fia, ha mindezt olvassa és mit gondolhat német felesége rólunk magyarokról?
A cikkből érezni, hogy Saáry Éva szerette és tisztelte meghalt barátját, de ez a
szeretet a tapintatlanságig talán el is vakította.

Berlin
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Boroviczény Károlyné

LEVÉL A KIADÓHOZ
Kedves Barátom,
mint az Új Látóhatár kiadójához, mint volt parasztpárti politikushoz, mint a
népi irodalom követőjéhez, mint Borbándi Gyula jó barátjához fordulok Hozzád
gondolatommal, elképzelésemmel. Megjelent Gyula könyve, végre egy átfogó
mű a népi irodalomról. Persze, amikor az írók a nép, a haza sorsával foglalkoznak, az nemcsak irodalom. Otthon már folyik erről a korszakról vita, persze a
Párt megszabta ideológiai korlátokon belül. Most itt az alkalom, hogy Gyula
könyve alapján, amely ugyan nem teljes, de alkalmas arra, hogy megvitassuk mi is
a népi írók nagy korszakát. Egy vita csak teljesebbé teheti a könyvet. Sok új adat,
új szempont egészítheti ki a könyvet. A nemzetközi politikának, de még a hazainak is csak tétlen szemlélői lehetünk. Foglalkozzunk a közelmúltunkkal, tárjuk
fel minden hibájával, keressük, hogy hol és mikor tévesztettünk utat, adjunk a
hazai íróknak is jeleket a jövőt formáló írásaikhoz.
Egy ilyen vitát meg kell szervezni. Nekem kicsi az ismerettségi köröm, ezt
csak olyan valaki szervezheti, akinek megvan a lapon keresztül a kapcsolata. Úgy
gondolom, hogy a legjobb lenne, sőt óriási jelentőségű, ha egyetlen ma élő nagy
népi írónkat Szabó Zoltánt lehetne megnyerni a vitaindító cikk vagy tanulmány
megírásához. Aztán jöhetne Gombos Gyula, a volt parasztpártiak, volt népi kollégisták. Ennek megszervezésére Nálad alkalmasabb valakit nem találhatnánk.
Alkalmat adna ez a vita arra, hogy a folyóirat által eddig mostohán kezelt politikai irányt is felerősítsük. A mai emigráció oly keveset tud a népi írók hőskoráról. Még mindig Horthy szellemi világán csámcsognak (az öregek), a fiataloknak
pedig nem volt módjuk erről a korról valamit is hallani vagy olvasni.
Ez a könyv többet érdemel, mint egy itt-ott megjelenő recenziót. Egy ilyen
vita színesebbé teszi a folyóiratot is.
Mint olvasom, nyugdíjas lettél, de nem igazán, mert most sem jut időd a jól
megérdemelt pihenőre. No, de több időd jut a könyved befejezéséhez, amelyhez
erőt, egészséget kívánok.
Abban a reményben, hogy a fentiekben egyetértünk, őszinte nagyrabecsüléssel és barátsággal ölel:

Avegno (Svájc)

Garamvölgyi Antal
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HÍREK
Január 14-én, hatvannegyedik évében meghalt Párizsban Borsos Sándor, a
Látóhatár egyik alapítója és első felelős szerkesztője (1950-51). A halált agyvérzés okozta. A közgazdasági diplomával rendelkező Borsos a háború után a Népi
Ifjúsági Szövetség főtitkára, 1947-től a Nemzeti Parasztpárt országgyűlési képviselője volt. Magyarországot 1948-ban hagyta el. Kétéves svájci tartózkodás után
Párizsban telepedett le. Az ötvenes és hatvanas években szerepet játszott az
emigráns politikában. Egy ideig Valóság címen baloldali politikai folyóiratot
jelentetett meg, a népiség és a szocializmus egyeztetésére törekedve. Az utóbbi
években igen tevékeny volt a francia szocialista pártban.
Ugyancsak Párizsban halt meg január 26-án, 48 éves korában Keszei István
költő, folyóiratunk munkatársa. Az ötvenhatos forradalom után nyugatra került
fiatal lírikus nemzedék legjobbjai közé tartozott. Versei főleg az Új Látóhatárban, a Katolikus Szemlében és az Irodalmi Újságban jelentek meg. Egyetlen
verseskötete, „Angyali merénylet” címen Rómában, 1979-ben látott napvilágot.
*
Munkatársaink közül Kabdebó Tamás február 5-én töltötte be ötvenedik
életévét. András Sándor március 28-án, Gömöri György pedig április 3-án lesz
ötvenéves. Szerkesztőségünk szeretettel köszönti őket.
*
A Szirmai Endre által alapított Szirmai Károly jugoszláviai Állami Irodalmi
Díjat 1983-ban egy ismert szerb író és szerkesztő, Petko Vojnics Purcsar kapta új
elbeszéléskötetéért. A díjkiosztásra 1983. november 5-én került sor Verbászon.
A Szirmai Károly-díjat évente felváltva magyar és más nemzetiségű jugoszláviai
író kapja.
*
Major-Zala Lajos verseit egyórás műsorban mutatta be – francia tolmácsolásban – a svájci Suisse Romande I. nevű rádióállomás.
*
A Magyar Baráti Közösség Nyári Magyar Egyeteme ismét az amerikai Ohio
állambeli Ada városkában lesz, az ottani Ohio Northern Universityn. A hathetes
tanfolyam június 11-től július 20-ig tart. A tantárgyak között szerepel magyar
nyelvtan, fogalmazás, olvasás, társalgás, magyar történelem, irodalom, politika és
412

népművészet. A hallgatók egyhetes „falukutató” terepmunkában is részt vesznek.
Ennek célja a toledói magyarság feltérképezése. A Portland State University ún.
„college credit”-et biztosít a hallgatóknak. Az érdeklődők forduljanak Ludányi
Andráshoz, címe: Hungarian Studies, P.0. Box 112, Ada, OH 45810.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör 1984-es tanulmányi napjait október 25. és 30. között rendezi Lugano-Paradisóban. A konferencián sor
kerül a Gesta Hungarorum című előadásciklus harmadik, egyben befejező részére. A téma: A magyar történelem 1867-től 1949-ig. Az előadók között szerepel az Új Látóhatár munkatársai közül Borbándi Gyula, Ferdinandy Mihály,
Lukács János és Padányi-Gulyás Béla. Az érdeklődők és részt venni szándékozók
forduljanak a SMIKK főtitkárához: Postfach 87, CH-8037 Zürich, Schweiz.
*
Az 1983. évi „Lehel” irodalmi pályadíjat Ferdinandy Mihály munkatársunk
kapta „A magyar Anjouk kora” című munkájáért.
*
A londani Szepsi Csombor Kör Körösi Csoma-emléktábla elhelyezését tervezi a londoni Királyi Ázsiai Társaság könyvtárában, az úttörő magyar tibetológus
születésének kétszázadik évfordulóján. Az angol nyelvű márványtábla előállítási
költségeinek fedezésére a Szepsi Csombor Kör gyűjtést indított. A hozzájárulások a következő címre küldendők: 7 St James's Mansions, West End Lane,
London NW6.
*
A Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége annak közlésére kérte
fel folyóiratunkat, hogy a megüresedett zürichi magyar lelkészi állás betöltésére
pályázatot hirdetett. Az új lelkészt a gyülekezetek szavazásra jogosult több mint
ötszáz tagja választja meg. A pályázati levelek, lehetőleg német vagy francia nyelven, életrajz kíséretében, a következő címre küldendők: Frau Marion Roemer,
Ungarische Pfarrwahlkommission, Haselweg 7, CH-8032 Zürich. A választhatóság előfeltétele svájci vagy azzal egyenértékű elismert protestáns lelkészi oklevél
és német nyelvtudás. További felvilágosítással szolgál: Kótai István, Itasruhweg
21, CH-8245 Feuerthalen.
*
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Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem által kiadott „Nyugati Magyar
Széppróza Antológia 1982”-t a bécsi Bornemisza Péter Társaság február 15-i
irodalmi estjén mutatták be. Az irodalmi esten munkatársaink közül Monoszlóy
Dezső, Cs. Szabó László és Szépfalusi István szerepelt. Az utóbbi megemlékezett a közelmúltban Budapesten elhunyt Béládi Miklósról.
*
A Világközlekedési Év alkalmából 1983-ban Global Linguistic Connections
címen a Bibliotheca Nostratica sorozat 5. számaként az amerikai Indiana Államban Décsy Gyula szerkesztésében, angol nyelven egy gyűjteményes kötet jelent
meg. A kötet magyar munkatársai Décsyn kívül Makkai Adám és Sebők Albert
Tamás. A könyv modern szempontból foglalkozik az amerikai és európai nyelvtudomány mai helyzetével, súlyt helyezve a nyelveredet-kutatás és a nyelvi jövő
(futurológia) kérdéseire. A könyv üzleti ára 26,- US-dollár, az Új Látóhatár előfizetői számára az összeg előzetes beküldése mellett 15 ,- US-dollár, postaköltséggel együtt. Rendelések csekkel együtt a következő címre küldendők:
Eurolingua, P.O. Box 101, Bloomington IN 47 402-0101 USA.
*
Barcza György volt londoni követ folyóiratunkban megjelent visszaemlékezése az Új Látóhatár kiadásában, önálló füzet formájában, különlenyomatként is
napvilágot látott. A szerző időközben elhunyt leánya, Morawski-Barcza Erzsébet
jóvoltából „A svájci misszió” című kiadvány díjmentesen rendelkezésére áll mindenkinek, aki érdeklődik iránta. Az Új Látóhatár kiadóhivatala szívesen megküldi azoknak az előfizetőknek és olvasóknak, akik kérik.
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom, München, március 11, Musica
Hungarica. – Március eszméi századunk közgondolkodásában, Bécs, március 15,
Európa-Klub; Grác, március 17.
– Ferdinandy György új elbeszéléskötetének bemutatása, Chikago, 1983.
december 10; Cleveland, dec. 11; Boston, dec. 13; New York, dec. 17; Washington, dec. 18.
– Gosztonyi Péter: Horthy Miklós, München február 17, Herpnyomda.
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– Molnár József: Tótfalusi Kis Miklós híres betűinek és különös cselekedeteinek története, Bécs, április 5, Európa-Klub.
– Siklós István: Körösi Csoma és a tibeti buddhizmus, London, február 14,
Szepsi Csombor Kör.
– Szente Imre: A Kalevala, München, március l, KMEM
ÚJ KÖNYVEK
Csernohorszky Vilmos: Erkölcs és politika, cikkek-tanulmányok, Nemzetőr
Könyvbarátok Köre, München 1983, 260 l.
– Ferdinandy György: Az elveszett gyermek (elbeszélések), Framo Publishing, Chicago 1984, 151 l.
– Ferdinandy György (vál. és szerk.): Nyugati magyar széppróza antológiája,
1982, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1983, 359 l.
– Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban, Herp, München 1984, 199 l.
– Kaslik Péter: A ZEN ... ki érti?Szivárvány könyvek 6. Frarno, Chicago
1983, 80 l.
– KálnokyLászló: Flash of Lightning (versek), Béky-Halász Iván fordításai,
Vox Humana, Toronto 1983, 32 l.
– Monoszlóy Dezső: Utolsó vadászat (elbeszélések), Püski, New York 1983,
301 l.
– Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap, Püski, New York 1984,
159 l.
– Pilinszky János: Scaffold inWinter (válogatott versek), Béky-Halász Iván
fordításai, Vox Humana, Toronto 1982, 39 l.
– Stankovich Viktor: Ein Hohelied der Gottesliebe (BatthyányStrattmann
László), München 1983, 124 l.
– Vajda Albert: Tűz és víz (regény), PPC Books, London 1983, 184 l.
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HIBAIGAZÍTÁS
Illyés Gyula 80-ik születésnapját ünneplő számunkban megjelent „A magyar
nacionalizmus demokratizálása” című tanulmányomban (Ú. L. 1981/3-4. sz.)
félreértésre okot adó sajtóhiba csúszott be. A 315-ik lapon az áll, hogy „a modern nacionalizmus és demokrácia koreszméi közül igazán csak a könnyekben
(sic!) megvalósítható nacionalizmust vettük át”. Tanulmányomban nem a „könynyekben”, hanem a „könnyebben” megvalósítható nacionalizmusra kívántam
felhívni a figyelmet. A nacionalizmus „könnyeiről” persze sokszor írtam, de ez
esetben nem erre céloztam. S ezúttal is szeretném hangsúlyozni, hogy a nacionalizmus sokkal könnyebb mesterség, mint a demokrácia.

Pittsburgh

Borsody István

Sztáray Zoltán folyóiratunk előző számában Ferdinandy Mihály „A baklovagok” című regényéről írott recenziójában, az 531. lap 1 sorában „Cserhát” helyett
„Cserehát” olvasandó.
A RECSKI SZÖVETSÉG SZÁMADÁSA (RÉSZLET)
A Recski Szövetség 1980 novemberében alakult meg a Magyar Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága által 1950-53 között a Mátrahegységben,
Recsk község határában, törvénytelenül létesített és fenntartott kényszermunkatábor egykori rabjainak nemzetközi képviseleteként. Feladatául tűzte ki, hogy a
magyar hatóságok által évtizedeken át tagadott kényszermunkatábor létezését
bizonyítsa, ennek dokumentációs történetét közreadja, s hogy az annak idején
minden előzetes bírósági eljárás és ítélet nélkül, a világtól három esztendőn keresztül hermetikusan elzárt, agyon éheztetett, az andezitbányában embertelen
munkával kínzott tagjait nyilvántartásba vegye, igazolással ellássa; s végül, de
nem utolsósorban, hogy segítséget nyújtson a kőbányában ledolgozott esztendők
– a magyar hivatalos szervek által – munkában töltött, tehát a nyugdíjba beszámító időként való elismeréséhez.
A Recski Szövetség munkájának megindítása általánosságban kedvező fogadtatásra talált. Az egykori recski kényszermunkások, s mások is, készséggel siettek
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segítségére. Természetesen jelentkeztek akadékoskodók is, mind Magyarországon, mind pedig a nyugati magyarság körében.
Ma, két és fél eszdendő múltán elmondhatjuk, hogy a Recski Szövetség várakozáson felül teljesítette legfontosabb feladatát; történetesen azt, hogy bizonyítsa
az egykori kényszermunkatábor létezését; s azt is, hogy ez beleivódjék a magyar
társadalom tudatába.
A volt recski kényszermunkások nyilvántartásba vétele, igazolással való ellátása ma is folyik, eddig mintegy nyolcszáz társunk neve szerepel az archívumunkban.
A Szövetség időszakonként kiadta a Recski Tanú című kőnyomatos közlönyét, amely részben kapcsolatot teremtett a tagjai között, részben pedig beszámolt a dokumentumkötethez szükséges adatgyűjtés eredményeiről.
(A Recski Kényszermunkatábor volt rabjainak Nemzetközi Képviselete, 5252
Sepulveda Ave, San Bernardino, CA 92404, USA.)
Az Új Látóhatár Kiadóhivatalában megrendelhető
Borbándi Gyula
A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
-A harmadik reformnemzedék című könyve
Az 538 oldalas könyv üzleti ára 20 US-dollár, az Új Látóhatár
előfizetőinek 48 német márka.
SZERKESZTŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A müncheni Szabad Európa/Szabadság Rádió magyar osztálya szerkesztőségi
munkatársat és szerkesztőségi gyakornokot keres. Mindkét állás esetében elengedhetetlen a jó magyar íráskészség, az angol nyelv kielégítő ismerete, valamint
érvényes nyugati útiokmány. A szerkesztői állás betöltésénél előny az újságírói,
vagy rádiószerkesztői gyakorlat, valamint második, vagy harmadik nyelv ismerete. A munkahely a rádió müncheni szerkesztősége. Jelentkezni lehet a következő
címen:
Radio Free Europe/Radio Liberty Personnel Department Oettingenstr. 67
D-8 München 22 West-Germany
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ELŐFIZETŐINKHEZ!
Kérjük mindazokat az Előfizetőinket, akik a tavalyi utolsó számunkhoz mellékelt számlánkon feltüntetett előfizetési díjat 1984-re még nem küldték be,
szíveskedjenek mulasztásukat e számunk átvétele után lehetőleg azonnal pótolni.
Mint felhívásainkban már többször említettük, a folyóiratot csak úgy tudjuk a
jövőben rendszeresen megjelentetni, ha az előfizetési díjak már az év elején befolynak. Ha minden előfizetőnk eleget tenne kérésünknek, a folyóirat további
megjelenése hosszú időre biztosítva lenne.
Ismételten nagyon kérjük tehát hátralékos előfizetőinket, ne késlekedjenek,
hanem minden külön felszólítás nélkül küldjék be azt a csekély előfizetési díjat,
amely alig több egy vendéglői vacsora áránál, de az Új Látóhatár további rendszeres megjelenésének legfőbb biztosítéka.

a Kiadó
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1984.2
LEVELEK
VAN-E TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁS A ROMÁNIAI MAGYAR
KISEBBSÉGRŐL?
Az Új Látóhatár 1983/4. számát olvasva, szemembe tűnt Borbándi Gyula
alábbi mondata, melyet Ölvedi János életrajzával, rövidesen megjelenő gyűjteményes kötetével, valamint a romániai, illetve csehszlovákiai kisebbséggel foglalkozó irodalommal kapcsolatban írt: „Míg romániai vonatkozásban a nagyerejű
publicisztika, a tiltakozó hév és a politikai akció a fő jellemző vonás, csehszlovák
viszonylatban a tudományos feldolgozás mennyiségére került a hangsúly.” (522.
l.)
Borbándi értékítélete nagyjából nem lenne kifogásolható, fogalmazását mégsem tartom egészen szerencsésnek: a romániai magyarokat érintő rész ugyanis
túlságosan általánosított, egybemosódik, s az olvasóban azt a benyomást kelti,
mintha a romániai magyar nemzetiség problémáiról eddig nem jelentek volna
meg tudományos munkák, alapvető tanulmányok. Mennyivel jobban hangzana a
mondat első része, ha odaírja a szerző – mondjuk·– ezt a két szót: „kevés kivétellel”.
Nem tettem volna szóvá a kérdéses mondat hiányosságát, ha nem fűzne régi
barátság Borbándi Gyulához, s ha nem tartanám sokra elfogulatlanságát és tisztánlátását. Szükségesnek találtam a helyesbítést azért is, mert az idézett mondatot tartalmazó írást a szerző előszónak szánta Ölvedi János rövidesen megjelenő
posztumusz kötetéhez.

Schliersee (Bajorország)

Illyés Elemér

EGY KABAY-LÁNY
A szárszói konferencia tavalyi évfordulója és a róla megjelent írások bennem
is elindították az emlékezést az előzmények egyikére, a Kabay Márton Kör tevékenységére.
Arra már nem emlékszem világosan, hogyan kerültem a Kabayba. De azt tudom, én már a „készre” érkeztem, a Kabay Kör már régen működött, amikor
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bekapcsolódtam. Valószínűleg Tóth Jolival, Kulinyi Erzsivel együtt mentünk át a
Kálvin téri Leánykörből a Soli Deo Gloriába, ahol Borvető Bélát ismertem meg
legelőbb. Hallott szavalni valahol, s aztán ő szervezett be verseket mondani az
SDG-ben is.
Emléktöredékek villannak fel előttem. Püski Sándoréknál szortíroztuk a
könyveket, s éppen Sinka István toppant be hozzájuk. Vacsorát kapott, s majd
utána balladáiból olvasott fel nekünk. Emigrációs életem első éveiben gyárban
dolgoztam, dohányleveleket válogattam. De sokszor is szavalgattam némán, Úgy
magamban: ... Fekete szilvafák állottak a hóban, Bád Anna meg sírva a pitvarajtóban. Sírdogált szép Anna, halk volt a sírása, mint aki a maga temetőjét ássa.
Zúgott a téli szél, s megfagytak könnyei, végső sírásának jégtenger-gyöngyei ...
Könyv nélkül megtanultam akkor, s azóta is sokszor próbálják ezek a sorok kiszorítani számból az angol szavakat.
Ugyancsak Borvető Béla szervezett be gyorsírni az előadásokat. Veres Pétert
igen nehezen tudtam követni, komótosan beszélt, inkább társalgott. Egyik beszédének anyagát gépelés után javításra megküldtem neki. Válaszában „Kedves
Kis Húgom”-nak szólított, s kézírással teljesen átírta művemet...
Sokszor emlékszem a Szabó Dezső-estékre. Sohasem fogom elfelejteni, hogy
az egyiken Aranyszájú Arany Jánosról, „a MÁSIK legnagyobb zseniről” beszélt a
Mester ...
Színijátékokat is adtunk elő, hogy miért, milyen alkalommal, nem tudom. Az
„Egyszer egy Királyfi”-ban Tóth Joli volt a gazdag leány, én meg a szegény. Egy
másikban pedig Nagy Laci játszotta a fösvény kulákot – mintha magam előtt
látnám, ahogy számolgatja „aranyait” ... meg ahogy gyűlölködik a madarak éneke
ellen .... Nagy László sok mindenben tehetséges ember volt mindig.
Egyszer meg éppen Juhász Sándorral őgyelegtünk az SDG-ben, mikor Nagy
István, az erdélyi munkásíró jött oda hozzánk. Sanyival a munkáshatalom átvételéről beszélt. Mintha tolvajnyelven folyt volna a társalgás ... Keveset értettem
belőle. De azért most, évtizedek múltán is ellentnondok Nagy Laci megjegyzésének: „A Falussy Klára kisasszony csak kirándulni jött közénk ...” Ez nem így
volt. Az akkori politikai kérdések, problémák nagyon is foglalkoztattak, s becsületes szívvel és lélekkel vettem részt magam is bennük. Persze, ugyanakkor a
Kabay Kör számomra a magam-formálódásának, érlelődésének egyik állomása is
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volt. Oda jellemek színessége, lelkesedések izgalma, szenvedélyes vitakészségek,
de főleg a mondanivalók mágnesként húztak.
Soha, egy percre sem gondoltam arra, hogy mi valamiféle „baloldali” konspirációban veszünk részt. Igaz, hogy Sebestyén Laciék „titokban” találkoztak
kommunistákkal, de én legfeljebb kíváncsiságot éreztem a Kálvin térre eljött
kommunistákkal szemben. Meglepődtem, hogy rögtön tegezni kezdtek. Semmiféle egetrengető bölcsességet nem mondhattak, mert különben emlékeznék rá. A
Körben való részvételemet nem tartottam „földalattinak”, magamat sem éreztem
hősnek, de a Kabay-fiúkat sem. Gyűlöltem a nácikat, a flancos gazdagokat és a
népellenes földesurakat (Biharban születtem, egy istenháta mögötti kis falu parókiáján. Csak tízéves koromban kerültem fel Budapestre, akkor, amikor apámat
felhelyezte oda az Egyház. Akkor döbbentem rá, hogy én tulajdonképpen nem is
vagyok parasztgyerek). A fasiszta hőbörgést magyarellenesnek éreztem, kisebbségi véleménynek, esztelen hadonászásnak. Rákosiék később a „bűnös magyar
nép”-ről szájaltak. Én sem a családon belül (pedig elég kiterjedt volt), sem az
ismerősi körömben náci-baráttal vagy fasisztával közvetlenül nem találkoztam.
Így meg voltam győződve, hogy azaz egyetlen jó és magyar beszéd, amit Veres
Péterék mondtak. Igaz, sok mindent nem értettem, de valahogy azon átsiklottam, mint Marosán demagógiáján is. Beismerem, teljesen éretlen ember voltam
akkor.
A Kabay-fiúkban jó barátokra találtam, éjszakába nyúló vitáink, töprengéseink színessé tették akkori életemet. Elmentem én is Püskiékhez rakosgatni, postázni a könyveket. Balla Péter műsoraiban is ott voltam a kórusban. A Valériatelepen még előadást is tartottam a magyar költészetről. Szavalgattam József
Attilától, Adytól, Sinkától és Erdélyitől csodálatosan szép verseket. De, mint
mondtam, nem éreztem magam egy titkos, a társadalmat felborítani akaró körben. Nem hiszem, hogy a többi lány valami forradalmi tűztől áthatva dolgozott,
énekelt, szavalt volna. Nagy László felesége, Tóth Joli sem tartotta magát valami
hősnek vagy tiltott szervezkedés résztvevőjének.
Egy dolog, igaz, elválasztott más lányoktól, sőt a Kabay-fiúktól is. Ez pedig a
kulturális színvonal volt. Én már akkor a bölcsészkarra jártam, s bizony meghökkentem, hogy Sebestyén Laciék micsoda optimizmussal várják a háború végével
megváltozó új Magyarországot. Készületlennek tartottam őket a jövőre. Ők is,
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mint én, magukba szívták a Nagyok szavait. Lehet (sőt, talán biztosan), ők többet értettek meg belőlük, s jobban, mélyebben beleláttak az akkori társadalmi
berendezkedés borzalmaiba. Én belenyugodtam a „változtathatatlanságba”. Ők
nem.

Wellington, Új-Zéland

Baumerth-Falussy Klára

Az Új Látóhatár Kiadóhivatalában megrendelhető
Borbándi Gyula
A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
- A harmadik reformnemzedék című könyve
Az 538 oldalas könyv üzleti ára 20 US-dollár, az Új Látóhatár előfizetőinek
48 német márka.
HÍREK
Bogyay Tamás történész április 8-án töltötte be 75-ik életévét. Thinsz Géza
költő pedig június 9-én volt 50 éves. Az Új Látóhatár szerkesztősége mindkét
régi munkatársunkat szeretettel köszönti ebből az alkalomból.
*
Az 1984. évi Bibó István-díjat Csoóri Sándor költő kapta. A Buffalóban székelő díjkiosztó bizottság szerint Csoóri „az aktuális és égető magyar sorskérdésekkel, közöttük a magyar kisebbségek helyzetével foglalkozó kiváló irodalmi
munkásságáért és bátor kiállásáért” érdemelte ki ezt a kitüntetést. A bizottság
szerint „a Bibó István emlékére 1979-ben alapított díj ezúttal utoljára került kiosztásra, mivel az azt fenntartó anyagi forrás már nem áll rendelkezésre”.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 6. és 9.
között Eefde városkában rendezi. A konferencia központi témája: „Identitás és
múlttudat”. A részvételi díj 250 holland forint. Jelentkezni lehet a Kör titkáránál,
Csikós Hedvignél, a következő címen: Piter Noorwitskvartier 21, 3723 AR
Bilthoven, Nederland.
*
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A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) a müncheni
Musica Hungarica könyvkereskedéssel karöltve április 7-8-án magyar irodalmi és
könyvnapokat rendezett Zürichben. A programon könyvkiállítás, két irodalmi
est és egy zürichi színházban rendezett Ady-matiné szerepelt. Ez utóbbin Adyverseket adtak elő magyar nyelven és német tolmácsolásban. A SMIKK legutóbbi tisztújító közgyűlésén ismét Saáry Évát választották meg elnöknek és B. Szabó
Pétert főtitkárnak. Az idei luganói tanulmányi napokra – mint előző számunkban már jeleztük – október 25. és 30. között kerül sor. A téma: Gesta Hungarorum III. címen a magyar történelemnek a kiegyezés és 1949 közötti korszaka.
*
A Hám Tibor által vezetett Amerikai Magyar Kulturális Központ április l-én
a washingtoni George Washington Egyetemen Körösi Csoma Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából Tibeti-Magyar Estet rendezett, tibeti és
magyar előadókkal. Ez utóbbiak között volt Chikes Tibor, Csicsery-Rónay István és a budapesti Göncz Árpád. Az ünnepségre üdvözlő táviratot küldött a Dalai Láma.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem a 3. Magyar Ökumenikus
Találkozó alkalmából a belgiumi Nassogne-ban 1984. április 27-én megtartotta
rendes közgyűlését. A közgyűlés megválasztotta a Szabadegyetem elnökségét a
következő kétéves időszakra. Elnök ismét Kovács Andor, alelnök Balla Bálint és
Bárczay Gyula lett; jegyző Száva Ildikó, quaestor pedig Szöllősy Árpád, aki egyben a Könyvbarátok Köre adminisztrációját vezeti. A közgyűlés sajnálattal vette
tudomásul Szépfalusi Istvánnak tisztségeiről történt lemondását és azt az elhatározását, hogy a Szabadegyetem vezetőségének munkájában nem kíván tovább
részt venni. Szépfalusi István és felesége, Márta maradandó érdemeket szerzett a
Szabadegyetem alapításában és felépítésében. A közgyűlés 1983-ig folytatott
önzetlen és áldozatos munkájukért egyhangú határozattal köszönetét nyilvánította.
*
A Magyar Baráti Közösség és az Itt-Ott augusztus 18. és 25. között az Ohio
állambeli Lake Hope állami parkban rendezi idei Magyar Hetét. A hagyományos
amerikai magyar értelmiségi találkozón az Új Látóhatár munkatársai közül elő423

adást tart Boros Lajos, Ferdinandy György, Király Béla és Nagy Károly. Jelentkezni lehet a következő címen: Böjtös László, 7000 Hilton Road, Brecksville,
Ohio 44141.
*
Az amerikai Magyar Tanárok Egyesülete az Ohio állambeli Columbusban
rendezte május 3. és 6. között évi konferenciáját. A résztvevők a magyar szellemi
élet több időszerű kérdését, valamint a magyar kisebbségek helyzetét vitatták
meg. A tudományos megbeszéléseken és az irodalmi programban folyóiratunk
munkatársai közül Monoszlóy Dezső, Nagy Károly, Sozam Mihály és Várdy
Béla vett részt. Az egyesület új elnöke Pereszlényi Pintér Márta lett.
*
A Sydney-i Magyar Rádió a helyi egyetem színháztermében május 19-én és
20-án „A gyertyák csonkig égnek” címen Márai Sándor műveiből összeállított
irodalmi műsorral örvendeztette meg az ausztráliai város magyarjait. A műsort
Légárd László állította össze és Soós Miklós rendezte. A Máraiest emlékezetes
sikernek bizonyult.
*
Megjelent Határ Győző „Anibei” című regénytrilógiája. A mű – a szerző
szerint – „a második világháborúból előmerülő magyarság nehéz éveit érzékelteti,
a hazatérő katonák semmibevételét, a boldogságra éhező fiatalok szenvedéseit, a
tanácstalanok hányódásait, az elvtelen törtetők érvényesülését. Am ennek ellenére nem politikai regény, mert a történet középpontjában egy szenvedélyes, torz és
kilátástalan szerelem áll: esendő lelkek életregénye, akik a szerelem rögeszméjébe
kapaszkodnak az Özön Szegénység idején”. A háromrészes mű egybekötve,
mintegy félezer oldalon, tetszetős kiállításban 50 német márka. Megrendelhető a
szerző címén: 12 Edge Hill, London SW19 4LP. A szerző azt kéri, hogy a megrendelők csekk helyett nemzetközi postautalványt küldjenek. Olvasóitól Határ
Győző ezúton kér elnézést, hogy „Pepito és Pepita” című regényének első kiadása elfogyott, a második kiadás esetleges meghirdetéséig a könyvre nem fogadhat
el előfizetést.
*
Nyugaton megjelent magyar könyvek kaphatók Kerekes Jánosnál, 8 München 90, Oertlinweg 4. (Druckerei-Molnar)
424

ELŐADÁSOK
– Brunner György: Alkotmányosság és párturalom Magyarországon, München, május 10, KMEM.
– Fái Attila: Madách antiutópiájától Orwellig, Lugano, június 2, Ticinoi
Magyar Egyesület.
– Gömöri György szerzői estje, London, április 11, Szepsi Csombor Kör.
– Hajnal László Gábor: Lassan gyógyuló halálos sebeink, München, április
14, Széchenyi Kör és MIKE; Demokratikus ellenzék Magyarországon, Heidelberg, május 20, Magyar református egyház.
– A harmadik reformnemzedék; Vita a magyar népi mozgalomról, Borbándi
Gyula könyvének megjelenése alkalmából; közreműködött Cs. Szabó László,
George Cushing, Czigány Lóránt, Gömöri György, Sárközi Mátyás, Schöpflin
Gyula. London, június 19, Szepsi Csombor Kör.
– Ribánszky László: Körösi Csoma Sándor élete és utóélete, München, május
24, KMEM.
– Szépfalusi István „Pótszigorlat” című könyvének bemutatása, Bécs, március
27; München, június 14; szerzői estek Ausztriában, Svájcban, Svédországban,
Hamburgban, Oslóban.
– Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Könyvbarátok Köre bemutatkozik (Kovács Andor, Szőllősy Árpád, Tóth János), München, június 28,
KMEM.
ÚJ KÖNYVEK
– Csicsery-Rónay István: Saláta Kálmán, dokumentumdráma, Occidental
Press, Washington,
D.C. 1984, 95 l.
– Czigány Lóránt: The Oxford History of Hungarian Literature, Clarendon
Press, Oxford 1984, 582 l..
– Deréky Pál: Magyarok Ausztriában és Nyugat-Németországban, beszélgetések, lntegratio, Bécs 1984, 219 l.
– Erdey Sándor: A recski tábor rabjai, szerző kiadása, München 1984, 287 l.
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– Gömöri György: Nyugtalan koranyár (versek), Occidental Press, Washington 1984. Megrendelhető a szerzőnél: 46 Grantchester Rd. Cambridge. England. Ára 6 US dollár.
– Hajnal László Gábor: „Ha a mosolyok elapadnak ...”, Katolikus Magyarok
Vasárnapja, Youngstown 1984, 189 l.
– Határ Győző: Anibel, Aurora, London 1984, 477 l.
– Molnár Miklós–Nagy László: Reformátor vagy forradalmár volt-e Nagy
Imre? Magyar Füzetek, Párizs 1984, 104 l. Ára 40 fr. frank (tengerentúl 6 US
dollár), megrendelhető: Dialogues Européennes, 12, rue Drouet-Peupion, F92240 Malakoff.
– Nagy Csaba: A házban BalladásTündérszikla (versek), Újváry „Griff”,
München 1984, 107 l.
– Szépfalusi István: Pótszigorlat 1955, 1983, Magánkiadás, Bécs-München
1984, 400 l.
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1984.4
HÍREK
Meghalt munkatársunkat, Cs. Szabó László írót 1984. október 5-én helyezték el örök nyugalomra a sárospataki református temetőben. Az egyházi szertartást Kürti László püspök végezte. Az írók és olvasók nevében Csoóri Sándor
búcsúztatta a halottat. Az Új Látóhatár koszorúját Ács Zoltán” folyóiratunk
hollandiai megbízottja helyezte el a síron. Cs. Szabó László életét és munkásságát az Új Látóhatár következő számában elevenítjük fel.
*
Ebben az évben lett 85 éves Révay István kisebbségi szakértő, 75 éves Herceg
János vajdasági regényíró. Szeretettel köszöntjük folyóiratunk e két régi barátját.
Az Új Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte Határ Győzőt és Máté
Imrét születésnapjuk alkalmából. Az előbbi november 13-án töltötte be 70. életévét, az utóbbi december 11-én lett 50 éves.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom müncheni csoportja az Új Látóhatár fennállásának harmincöt éves jubileuma alkalmából november 22-én, a bajor
fővárosban, ünnepi irodalmi estet rendezett. A munkatársak közül szerepelt
András Károly, Borbándi Gyula, Halász Péter, Máté Imre, Molnár József, Szamosi József, valamint egy írásával Zsigmond Endre. Az Új Látóhatárból vett lírai
és prózai szemelvényeket Stief Magda, Basilides Barna és Gönczöl András színművészek adták elő.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 6. és 9. között rendezett idei
tanulmányi napjain az Új Látóhatár munkatársai közül Karátson Endre, Kibédi
Varga Áron, Péter László, Püski Sándor, Siklós István és Tóth Miklós tartott
előadást. A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör által október 25. és
30. között Luganóban rendezett tanulmányi napokon folyóiratunk munkatársai
közül Ferdinandy Mihály, Lukács János, Padányi-Gulyás Béla, Péter László és
Román István adott elő.
*
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A pénzösszegből és az író fia, Szirmai Endre által adományozott aranyéremből álló Szirmai Károly irodalmi díjat az idén Juhász Erzsébet kapta „A gyöngyhalászok” című Újvidéken megjelent novelláskötetéért. A díjat november 10- én
adták át Verbászon a vajdasági írónőnek.
*
November 8-án a londoni Királyi Ázsiai Társaság székházában ünnepélyes
keretek között került leleplezésre a Szepsi Csombor Kör által kezdeményezett
márvány emléktábla a tibetológia úttörőjének, Körösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezve. Körösi Csoma életművét J. Leach professzor
méltatta. Előadását hindu és székely népzenei betétekkel illusztrálta. Beszédet
mondott Unger Ödön, az Emlékbizottság elnöke. Ezt követően Siklós István
megköszönte a magyar, angol és japán adakozók bőkezűségét, mellyel lehetővé
tették az emléktábla elkészítését. Ugyancsak megköszönte az Emlékbizottság
többi tagjának (George Cushing irodalomtörténész, Czigány Magda művészettörténész, Phillip Denwood tibetológus, Fehérvári Géza orientalista és Vásáry
Tamás zongoraművész) közreműködését a szervezőmunkában. A Királyi Ázsiai
Társaság elnöke, Dennis Duncanson köszönetet mondott a Szepsi Csombor
Körnek és méltatta az angol-magyar kapcsolatok jelentőségét, melynek kiemelkedő példája Körösi Csoma Sándor életműve. A tábla ünnepélyes leleplezése
után a Szepsi Csombor Kör és a Királyi Ázsiai Társaság elnöke közös fogadást
adott.
ÚJ KÖNYVEK
– Bibó István összegyűjtött munkái, IV. EPMSz Berb., 1984, 352 l.
– Fejős Ottó: Megkövesedtek (versek), Molnár-Nyomda, München 1984,
144 l.
– Gosztonyi Péter: Magyarországa második világháborúban II. kötet, Herp,
München 1984, 248 l.
– Halász Péter: Macska pórázon(tárcák), Pilvax, New York 1984, 192 l.
– Major-Zala Lajos: Leszámolás(versek), Aurora Könyvek, München 1984,
205 l.
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– Máté Imre: Csonton kutya, Így írtok künn (irodalmi paródiák). Lengyel
Zsolt festményeivel és Daráz·s Mária rajzaival, Galerie Parabel, München 1984,
96 l.
– Sulyok Vince (szerk.): Ogsa dette er Europas stemme, Csoóri Sándor és
Kányádi Sándor versei norvégül, Sulyok Vince és Odd Abrahamsen fordításai,
Solum Forlag, Oslo 1984, 91 l.
– Vándor Györgyi: A rémület éjszakái (regény), második kiadás, Aurora
Könyvek München 1984, 177 l. Megrendelhető a szerző címén: A-1080 Wien,
Fuhrmannsgasse 7/28 és Münchenben 089/65 53 88
– A szlovákiai magyar iskolák védelmében, Dokumentumok a csehszlovákiai
magyar kisebbség önvédelmi harcáról 1983 november-1984 augusztus,
Hungarian Human Rights Foundation, New York 1984, 82 l.
– Önarcképünk sorsunk tükrében 1945-1949, Sine ira et studio (Deák István,
Péter László, Kovács Imre, Juhász Gyula, Schöpflin György, Berend T. Iván,
Cs. Szabó László, Határ Győző, Czigány Lóránt tanulmányai, Tóth Miklós
bevezetőjével), Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1984, 185 l. (MolnárNyomda)
SZERKESZTŐI ÜZENET
Költő munkatársaink elnézését kérjük, hogy e számunkra előirányzott verseket anyagtorlódás miatt ki kellett hagynunk. A közlésre elfogadott lírai munkákat a következő számban nyomtatjuk ki.
ELŐFIZETŐINKHEZ!
Mikor 1983 tavaszán nyugalomba vonulásommal megváltam a nyomdától,
nem titkoltam előfizetőink elől, mekkora gondot okoz saját nyomda nélkül a
folyóirat további megjelentetése. 23 éven át ugyanis hozzászoktunk, hogy – ha
jött be elegendő pénz, ha nem – a nyomda mindig kinyomtatta, még ha sokszor
elég nagy késésekkel is, a folyóiratot. Ezek a késések és az egyre lassabban csordogáló előfizetések, a lakásváltoztatások révén elvesztett előfizetők már évek óta
aggasztottak s egyre nagyobb aggodalommal tekintettem a folyóirat jövője elé,
amit előfizetőinkhez írott év végi felszólításaimban be is vallottam. Néhányan
barátaim közül kifogásolták ezt, mert szerintük az előfizetőkhöz intézett felhívá429

soknak a folyóirat sorsát illetően biztonságot kellene sugározniok: bizonytalan
jövőjű lapra senki sem fizet elő szívesen. Én azonban úgy véltem és úgy vélem
ma is, hogy a mi előfizetőink eléggé megértők ahhoz, hogy őszintén szólhassunk
hozzájuk, akár nehézségeinket kell feltárnunk, akár arról szólhatunk, hogy rendbe mennek a dolgaink. Illyés Gyula a háború után szintén őszintén szólt a Válasz
egyre súlyosbodó anyagi helyzetéről, sőt nyíltan föl is tette a kérdést: megszűnjék-e a Válasz? Örömmel és nem dicsekvésből mondom most, hogy a két év előtti aggodalmaim túlzottak voltak: 35-ik évében a folyóirat anyagi helyzete megszilárdult. Ezt elsősorban Sztáray Zoltánnak köszönhetjük, aki legnagyobb előfizetői táborunkat, az amerikait és a kanadait gondozza. Az előfizetőkkel való
szorgos levelezésével ugyanis nemcsak azt érte el, hogy túlnyomó többségük idejében beküldte az előfizetést, hanem azt is, hogy amerikai és kanadai előfizetőink
megértették, a dollár árfolyamának emelkedése révén az európainál viszonylag
magasabb előfizetési díjat nem csökkenthetjük, mert egyrészt a csekkek beváltási
díja nagyon megnövekedett, másrészt ez bizonyos többletbevételt is biztosított
számunkra, amelynek segítségével a dollárárfolyam mélypontján keletkezett
adósságainkat kiegyenlíthettük, a nyomdai és postaköltségeket nagyobb gond
nélkül mindig idejében fedezhettük. De megjavult az előfizetési morál az európai
országokban is. (Kérem viszont a befizetések hibátlan elvégzését; ebben az évben
is kaptunk néhány olvashatatlanul kitöltött postai és bankátutalást, melyet nem
tudtunk lekönyvelni. Azok az előfizetőink, akik csak az utolsó hetekben küldték
be országos terjesztőinkhez az 1984-re járó előfizetést, a számlán feltüntetett
hátralékát tekintsék semmisnek.)
A 36-ik évfolyamba lépve, meghaladva már a Nyugat életkorát is, arra kérem
előfizetőinket, az 1985-re esedékes díjat a lehető legrövidebb időn belül küldjék
be az esetleges hátralékkal együtt.
Minden előfizetőnknek, olvasónknak, munkatársunknak és barátunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és az előzőnél boldogabb új esztendőt kíván az

ÚJ LATÓHATÁR kiadója
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1985.1
HIBAIGAZÍTÁS
Az Új Látóhatár előző számában, Sanders Iván recenziójában az 558. lapon
közölt versidézet utolsó sora kimaradt. Ez így hangzik: „Magába maró Skorpióvilágnak”. Az 559. lapon az első bekezdés végén található idézetben „teljesült”
helyett „teljesülést” olvasandó.
Hanák Tibor cikkében az 563. lapon a felülről számított negyedik sor után
egy máshová tartozó sor került a szövegbe. Az ötödik sor helyesen így hangzik:
„elem európai előzményéről és Thomas Mann szellemi életrajzában be-”.
Végül, az 507. lapon Szász Juditról tévesen azt írtuk, hogy „középiskolai tanárnő”. Munkatársunk közölte, hogy bölcsészeti magiszter (M.A.) és jelenleg
doktori értekezésén dolgozik.
Olvasóink elnézését kérjük.
LEVELEK
UTÓIRAT EGY RECENZIÓHOZ
Várható volt, hogy Czigány Lóránt könyvét a nyugati nem magyar sajtó is
méltatni fogja. Már régen megírtam ismertetésemet (1984/3. sz.), amikor eljutott hozzám a Times Literary Supplement július 6-i, melyben Gömöri György és
a Neue Zürcher Zeitung július 25-i száma, melyben E. H. 1 ír Czigány könyvéről. A két írás között óriási a különbség, és erre – módszertani, azaz kultúrpolitikai okokból – kötelességemnek érzem, hogy felhívjam a magyar olvasó figyelmét.
E. H. ismertetése valóban ismertet: összefoglalja a tartalmat, kiemel részleteket, látszik, hogy örül a könyvnek és örül annak, hogy e könyv ürügyén a német
olvasót megint szembesíteni lehet azzal a ténnyel, hogy van egy nagy múltú és
gazdag magyar irodalom. Gömöri György ezzel szemben alig ismertet, inkább
csak mint egy válogatós ínyenc csipeget ... és persze kritizál. A rendelkezésére
álló három hasábot (!) nagyobb részt azzal tölti meg, hogy Czigánytól a magyar
olvasók, sőt tudósok előtt is jobbára ismeretlen szerzőket kér számon – Istvánffy
Miklóst, Martonfalvi Györgyöt –, és tömegével sorol fel az angol olvasók előtt
1

Haldimann Éva (A szerk.)
431

meglehetősen ismeretlen, olyan magyar nagyságokat, akiknek ő több vagy kevesebb helyet szentelt volna. Bár Czigány Lóránt az előszóban megírta, hogy a
kéziratot már 1978-ban lezárta, Gömöri több helyen kritizálja őt olyan jelenségek vagy írások elhallgatásáért, melyek 1978-ban még nem léteztek!
Egyre növekvő megdöbbenéssel olvastam Gömöri György írását: itt volt végre
az alkalom, hogy egy patinás, az egész világon olvasott angol hetilapban részletesen beszéljen valaki a magyar irodalomról és történetéről! Gömöri György szőrszálhasogató és a lényegről teljesen megfeledkező kritikája csak arra alkalmas,
hogy elkedvetlenítse az angol olvasót, hiszen a recenzes legpozitívabb jelzői
„informative” és „fairly accurate”, és ezek a jelzők aligha hatnak lelkesítőleg a
fantáziára.
Félreértés ne essék: igazat adnék Gömöri Györgynek, ha fércmunkáról lenne
szó, amelyért szégyellni kellene magunkat; az ilyen munkát még a Times
Literary Supplement hasábjain is ki kell pellengérezni. Arra sem szeretném rábeszélni, hogy „hazafias” okokból hallgassa el a kritikáit. Sőt: minden tudósnak,
minden filológusnak megvan a joga arra, hogy specializált tudását prezentálja –
de ehhez meg kell találni az alkalmas keretet. Gömöri Györgynek, úgy látszik,
nincs arányérzéke: ahelyett, hogy felkeltené a melbourne-i, San Francisco-i, torontói stb. olvasók érdeklődését ez iránt a jelentős könyv iránt, úgy tesz, mintha
recenzióját a Tudományos Akadémia által kiadott Irodalomtörténeti Közleményeknek írta volna: az arányérzék ilyen fatális hiánya viszont azt jelenti, hogy
elszalasztott egy óriási lehetőséget.

Amsterdam

Kibédi Varga Áron

PARADOXONOK
Mindannyiszor elérzékenyülök, valahányszor arra emlékezem, hogy a Márciusi Front zászlóbontásán négy-öt ifjúmunkás barátommal én is ott szorongtam,
lelkesedtem, az ötezer között. Alig egy évvel később, tehát 1938 tavaszán már
mint a Nyilaskeresztes Párt–Hungarista Mozgalom budapesti VIII. kerületi
szervezete ifjúsági csoportjának „kulturális vezetője” szerveztem szemináriumot: a
Katolikus szociális tanítások és a Márciusi Front 12 pontja alapján.
Ezeknek a soroknak a megírására egy akkor bennem élő és működő paradoxia
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– a nyilas, azaz hungarista mivolt és a 12 pont, illetve a népi írók tágabb programja – késztet. Pontosabban Borbándi Gyulának az Új Látóhatár 1984/2. számában, Huszár Tibor „Beszélgetések” című könyvével foglalkozó írása, amely a
harmincas évek politikai jelenségeinek egynémely paradoxonját is érinti. Huszár
Tibor könyve utószavában ezt írja: „... mindenekelőtt azon értelmiségi mozgalmak, ideológiai-politikai áramlatok tömör rajzát kísérelem meg felvázolni, amelyekről a beszélgetésekben szó esik ...” Ezt a szándékát nem sikerült megvalósítania. Huszár Tibor is a közismert tojástáncot járja; annál bizony gyakran megesik,
hogy a lépés nem jön ki, s a figurákat könnyen eltéveszti a táncos. A vonalas
történelmi ábrázolás nehézségeivel való küszködés miatt Huszár tanulmánya
helyenként eléggé zavarossá válik. Így például nem teszi le a garast, nem mondja
meg világosan, mit ért tulajdonképpen nemzeti radikalizmus”-on. Úgy látom,
Borbándi Gyula sem vette észre az előbb említett paradoxiákat. A tévedéses,
tendenciózus, zavaros utószó nyilván őt is elterelte ezek közelebbi szemrevételezésétől.
A paradoxonok azonban nyomban láthatóvá lesznek, ha nemcsak azt kérdezzük, hogy ki volt valójában „nemzeti radikális”, hanem azt is, hogy ki tartotta
magát s hogy kit tartottak a kortársak annak. 1919–20ra vonatkoztatva BajcsyZsilinszky, Gömbös, sőt Szabó Dezső ugyanazon a pályán futottak. (Milotay,
Lendvai István úgyszintén, és még sokan mások.)
A nemzeti radikalizmus Bajcsy-Zsilinszkynél, Szabó Dezsőnél, a népi íróknál, a falukutatóknál, az agrárszocialistáknál radikális nemzeti politikai programmá sűrűsödött, érlelődött. Sokan, így Gömbös Gyula, puszta politikai jelszóvá redukálták; nem kis számban voltak olyanok is, akiknek kísérője maradt a
nemzetiszocializmushoz vezető úton. Ugyancsak nemzeti radikálisnak tartotta
magát az ellenforradalmi idők fiatal, egyetemista nemzedéke, amely Budaörsnél
hevenyében ásott lövészgödrökben feküdt, szemben Lehár ezredes parasztkatonáival. Nemzeti radikalizmusuk egyenlő volt a Habsburg-ellenességgel, az irredentizmussal, valamint kisebb-nagyobb mértékű antiszemitizmussal.
Az egész Horthy-korszak tragikus paradoxiája: a „nemzeti radikális” köpönyeg. Ki nem hordta azt abban az időben? Hordta majd mindenki; hordta is és
forgatta is.
A népi mozgalom nemzeti radikalizmusa nemcsak hogy más lapra, de éppen
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hogy más könyvbe tartozik. Munkáiban különösképpen Borbándi mutatta meg
ennek a (népi-)nemzeti radikalizmusnak másságát, egyediségét – amit nem lophatott el, mégcsak kényes helyzetbe sem hozhatott a Gömbös-féle verbális
„nemzeti radikalizmus”. („Bömbölős“ Gyulának nevezték az Úri utca környékén.) S ha egyszer látszólag komolyan vette önnön szavait, kurafit csinált belőle a
nagybirtok és nagytőke.
Ama korszak további paradoxiája volt a „magyar fasizmus”. Abban aztán
minden benne volt, amit akarsz (legalábbis az 1937–39-es években). Az „úri
fasizmus“ is. Bár nekem új ez a kifejezés, ilyen nevet is adhatunk a Magyarországon burjánzó szélsőjobboldali – fasiszta/nemzetiszocialista – csoportosulásoknak.
A vezetőség majd mindenhol főleg a dzsentri középosztály soraiból toborzódott,
de a polgári rétegek is jócskán képviselve voltak – a katonatiszteket én is idesorolom –, s persze az arisztokraták képviselői sem hiányozhattak. (Parasztokat alig
találni soraikban, munkásokat már inkább, volt kommunistákat.) A szélsőjobboldali csoportosulások közül egy-kettő megmaradt az úgynevezett „prefasiszta”
állapotban, „nemzeti radikális” nomenklatúrával. (Jellemző képviselőjük KémeriNagy Imre és Magyar Csillag Párt-ja.) Ezek kisebb-nagyobb mértékben németellenesek voltak és antiszemiták, még inkább antilegitimisták. A Székesfőváros
Elektromos Műveinek tisztviselői alapították a Nemzeti Frontot, amely teljes
egészében a középosztály pártjának mondható. Radikálisabb elemei már a 39-es
választások után a nyilasokhoz csatlakoztak, ahová később az egész NF beolvadt.
Az NSDAP hűséges másolatainak a Meskó-, Szemere-, Festetics-, Pálffy és a
Baky-féle pártok tekinthetők. Nemcsak külsőségekben, hanem ideológiájukban
is egymással versenyeztek, hogy ki nemzetiszocialistább. A náci párthoz mindvégig jó kapcsolataik voltak. Baky a csendőrtisztikar egy részére mindig számíthatott.
A Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom nézetem szerint sohasem volt
igazán párt; megmaradt különböző szélsőjobboldali csoportosulások mozgalmi
jellegű konglomerátumának. 1944 tavaszáig a német nácikhoz nem volt szorosnak nevezhető kapcsolata. (Szálasit Hitlerék nem vették komolyan.) A
„hungarofasiszta” megjelölést találónak tartom, bár a látható „párt” inkább nemzetiszocialista jellegű volt. Megértem, ha Borbándi számára hihetetlen: a NyPHM vezetőségének és a középkádereknek tekintélyes része – legalábbis akiket én
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ismertem – nem volt németbarátnak mondható, a német nemzetiszocializmust
elutasította, de nem a nemzeti-szocializmust általában. Fából vaskarika? Korántsem, megint egy tipikus magyar paradoxiával állunk szemben.
Persze, ez a negyvenes évekre – amikor Matolcsy Mátyás, Rátz Kálmán,
Kórodi Tibor és a többiek kiváltak a pártból – már nemigen vonatkozik. Ám,
hogy a paradoxiát tovább élezzem: a fenti megállapítás negyvennégy tavaszától
megint érvényes. Példának hadd említsem meg Kassai Ferencet és Péntek Istvánt
– mind a kettő volt kommunista –, akik körül abban az időben egy csoport gyülekezett, hogy a „hungarizmus ideológiájában minden vonalon a szocialista horizontot tágítsa” és „a svábok náci propagandájának a párton belül ellenálljon”.
Vajna Ernő (október 15. után miniszterelnökségi államtitkár) pedig 1944 júniusában bizalmas baráti körben arról beszélt, hogy a különböző európai fasiszta/nemzeti-szocialista csoportosulásokat majd egy titkos németellenes koalícióba
kellene egyesíteni. Pártkörökben (én akkor az Összetartás szerkesztőségi titkára
voltam) nem egyszer hallottam, hogy „még nálunk is van németellenes vonal“.
Csia Sándor, Szöllősi Jenő biztosan ahhoz tartozott, és az Ifjúsági Szervezet vezetője, Zsakó István is.
Remélem, valamennyire hozzájárultam egy korszak zavaros jelenségeinek
jobb megértéséhez. Beismerem, nem tudományos kutatás eredménye ez a szerény kísérlet, hanem visszaemlékezve próbáltam megfogalmazni, amit tapasztaltam. Az öregedő ember emlékezete, persze kihagy, gyötrődése a múlt miatt
azonban nem csökken. Hogyan is írta Gombos Gyula: „Egy halálosan elrontott
ügyért akkor is felelni kell, ha nem elvetemültség okozta, csak tévedés.”

Köln

Jákli István

LAPPANGÓ
Érdeklődéssel olvastam Sárközi Mátyás cikkét Mannheim Károlyról (ÚL
1984/2. sz.), annál is inkább, mert mint átlagolvasó a magyar tudós nevét talán
csupán az ismeretszociológia kezdeményezésével és a Vasárnapi Körrel kapcsolatban ismertem. Sárközi érdekesen ír a filozófusnak Lukács Györggyel való
kapcsolatáról, fiatalkori munkásságáról, élete alakulásáról.
A címen azonban fennakadtam. Miért volt „lappangó” Mannheim zsengéje a
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misztikusokról? Hízelgő konnotációja a „lappang” szónak aligha van: hiszen
„lappang bennünk az influenza” vagy „lappangva oson a tolvaj a lakásunkba”.
Mannheim elveszettnek hitt, 1910-es kézirata esetleg bujkált a hagyatékban s
csupán nehézségekkel lehetett ráakadni. A cikk címe: „Mannheim Károly lappangó zsengéje a misztikusokról” az első percben – misztifikálja az olvasót.

Washington, D.C. Korek Valéria
DESCARTES ÉS CONDILLAC
Az ÚL egy előző számában élvezettel, haszonnal olvastam Makkai Adámnak
bábeli és biblikus dolgozatát. Egy kitételét vélném mégis vagy pontatlannak vagy
zavarosnak: „a francia Descartes-ot megelőző francia logikus, Étienne Bonnot de
Condillac”-ról szólót. Leleményességben, mélyenszántó gondolatiságban előzte
volna meg Condillac Descartes-ot? Mert a múlandó időben aligha a 18. századi
gondolkodó a 17. századit. Bármely kézikönyv dátumozásával ugyanis: Descartes
(1596-1659), Condillac (1715–1780).

Párizs

Sipos Gyula

HONVÁGY-VERS?
Fel szeretném hívni az Új Látóhatár figyelmét egy mulattató esetre. A Budapesti Rádió külföldi magyaroknak szóló Szülőföldünk adása tavalyi 19. számú
nyomtatott Tájékoztatójában az olvasók szórakoztatására totószelvényt közöl,
arra kérve őket, hogy 13 + 1 kérdésre – mint a totóban – a három lehetséges válasz közül jelöljék meg a valóságnak megfelelőt. A 12. kérdés így hangzik:
„Emigrációban élő író, a Halotti beszéd című honvágy-vers költője. Márai Sándor – Dedinszky Erika – Gömöri György”. A csak valamennyire is tájékozott
olvasó gondolkodás nélkül írja oda válaszként az 1-est.
Gondolom, nemcsak Márai Sándor, de bizonyára Önök is csodálkoznak
azon, hogy a Halotti beszéd-ből Budapesten „honvágy vers” lett és így népszerűsítik külföldön olyanok, akik a nyugati magyarokkal foglalkoznak.

Bécs
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Győri Pál

NÉHÁNY ADAT NYÍRŐ JÓZSEF EMIGRÁNS ÉVEIHEZ
Érdeklődéssel olvastam Rónai Zoltán „Ember a havasról” című tanulmányát
Nyírő Józsefről (1983/4. és 1984/2. sz.), s az író emigráns éveihez néhány adattal
járulnék hozzá.
Nyírő József 1948. november 6-án Kisbarnaki Farkas Ferenc társaságában
meglátogatta az akkor angol megszállási övezetbe tartozó, Braunschweig közelében lévő Heerte-i magyar DP-táborokat. A 35-ös táborban akkor már egy év óta
jól megszervezett YMCA/YWCA működött, rendszeresen tartott kulturális és
irodalmi előadásokat, rendezett kiállításokat, sakk- és sportversenyeket. Ezekről
az eseményekről egy rajzokkal is illusztrált emlékkönyvet vezettem. A táborban
Nyírő egyik írását olvasta fel, majd a következő sorokat vetette papírra az emlékkönyvbe: „Az örök magyar gondolat és igazság egységében, Nyírő József”. Nagy
figyelemmel és gonddal lapozta végig az egész könyvet, majd kérésemre a saját
emlékkönyvembe a következőket írta: „Aki nekem a bujdosásban nagy örömet
szerzett, Nyírő József.” Az YMCAemlékkönyvet 1949-ben magammal vittem
Brazíliába, a második kötettel együtt, majd 1970-ben, Európába való visszatérésem előtt, mint dokumentumokat átadtam őket Tóth Veremund akkori bencés
perjelnek a Szent Gellért Kolostor „magyar múzeuma” számára megőrzésre. (Saját emlékkönyvem természetesen birtokomban van.)
Amikor 1953-ban tudomást szereztünk az író betegségéről, Sao Paulóban a
Dél-amerikai Magyar Hírlap – melynek szerkesztője voltam – akciót indított
Nyírő támogatására. Főszerkesztőnk, Erdődy Gábor (Kerényi Olaf) levelére
Nyírő Józsefné válaszolt. Levelében, melyet a DMH 1953. augusztus 2-i számában közöltünk, többek között ezeket írta:
„Sajnos, Jóska súlyos betegségéről szóló hír igaz. Kiderítették, hogy idült tüdő-inflamációja van, ebből kifolyólag szinte elviselhetetlenek a légzési nehézségei
éjjel-nappal ... Köszönet érdeklődésükért, hogy mivel lehetnének segítségünkre.
Az egyetlen, ami nélkül ez a kérdés nem oldható meg, a pénz, hiszen Jóska hoszszabb ideje keresésképtelen.”
A gyűjtés eredményét átutaltuk Nyírő spanyolországi címére. A DMH november 15-én írt nekrológot az elhunyt íróról s ezzel egyidejűleg közöltük özvegyének főszerkesztőnkhöz írt levelét, melyben többek között ez olvasható: „Bocsásson meg, hogy meleg, szívből jövő sorait és a mellékelt 100 D (dollár) csek437

ket csak most köszönöm meg ... Olyan jól estek még a meleg sorok, hogy (Nyírő) kétszer, háromszor is felolvastatta a levelet. Ez volt az utolsó aláírása a lelkemnek, amikor azt a csekket aláírta. Nagyon készült haza és az utolsó pillanatig
bízott a gyógyulásban ...
A DMH november 24-én megjelent képes mellékletében közöltük az
YMCA emlékkönyvbe írt sorokról készült képet, mely fölé egy székelykaput
rajzoltam.
Még csupán annyit, hogy a Rónai említette interjút a „Magyar Ünnep” című
folyóiratban az akkori idők népszerű újságírónője, Hattyasi Katalin készítette, aki
emlékezetem szerint a háború után valamelyik dél-amerikai országba vándorolt
ki, ahol elég fiatalon meghalt.

London

Kutasi Kovács Lajos

NYÍRŐ JÓZSEF
Nyírő Józsefnek a madridi rádióval kapcsolatos szerepéről szólva, Rónai Zoltán megemlíti Vaszary János, Marosy Ferenc, Muráti György, Muráti Lili és
Megyer József nevét, akik szerinte 1949-ben a magyar adást kezdeményezték,
megvalósították és a munka oroszlánrészét végezték.
A történelmi tárgyilagosság kedvéért ehhez valamit hozzá kell tennem. 1947től 1949-ig az Obra Católica de Asistencia Universitaria (Egyetemi Katolikus
Segítő Mű) jóvoltából három barátommal együtt Madridban éltem. A Spanyol
Nemzeti Rádió (Radio Nacional de Espana) műsorát, más nemzetek műsorával
együtt, P. Murillo jezsuita atya kezdeményezte. Én voltam a magyar műsornak
nemcsak az első bemondója, hanem a szövegek, hírek és egyéb anyagok legnagyobb részének a szerkesztője, egészen addig, amíg ki nem vándoroltam Argentínába. Ez fizetéses állás volt. Rónai Zoltán akkor még nem élt Madridban, Nyírő József sem.

Cayey, Puerto Rico

Sánta-Pintér Gyula

HÍREK
Január 3-án töltötte be 70-ik életévét Békés Gellért bencés egyetemi tanár,
teológus, író és költő, a római Katolikus Szemle szerkesztője. A tiszteletére a
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Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom által, január 31-én Münchenben rendezett irodalmi esten folyóiratunk nevében Molnár József köszöntötte az ünnepeltet.
*
Száz évvel ezelőtt, 1885. március 2-án született Jászi Oszkár, aki sok éven át
folyóiratunk munkatársa és barátja volt. Ugyancsak száz évvel ezelőtt, 1885. március 29-én született Kosztolányi Dezső. Nyolcvan évvel ezelőtt, 1905. április 11én született József Attila. Néhány halálesetre is emlékezünk: Tizenöt évvel ezelőtt, 1970. április 16-án halt meg Veres Péter és tíz évvel ezelőtt, 1975. március
3-án távozott el az élők sorából Németh László.
*
Szeretettel köszöntjük Márai Sándort, aki április 11-én a kaliforniai San Diegóban nyolcvanötödik születésnapját ünnepli. Február 9-én volt 85 éves Mikes
Imre régi munkatársunk, akit ebből az alkalomból ugyancsak szeretettel köszönt
folyóiratunk szerkesztősége.
*
Január 31-én Darmstadtban 85-ik életévében elhunyt Werner Géza színpadi
szerző, regényíró és dramaturg, aki 1964 és 1975 között a Hontalan Írók PEN
Központja német nyelvterületi csoportjának elnöke volt.
*
A bécsi Európa-Club folyóiratunk 35. évfordulója alkalmából február 28-án
az osztrák fővárosban Új Látóhatár irodalmi estet rendezett, amelyen Molnár
József az alakulásról, Borbándi Gyula pedig a későbbi eredményekről és a mai
gondokról beszélt. A műsorban közreműködött Ott Anna Mária zongoraművésznő, a lírai és prózai betéteket Palotay Katalin, Virágh Éva és Török Sándor
olvasta fel.
Ugyancsak a 35 éves jubileum alkalmából április 19-én Baselben, 20-án
Bernben és 21-én Zürichben lesz Új Látóhatár-est, Molnár József és Borbándi
Gyula részvételével.
*
Körösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a németországi Göttingenben 1984. november 2-án ünnepi megemlékezést tartottak. Körösi Csoma ázsiai útja előtt, 1816 áprilisától 1818 július végéig a göttingai
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György-Ágost-Egyetemen tanult keleti nyelveket és történelmet. Ott érlelődött
meg benne végleg az ázsiai őshaza felkutatásának terve. Az emlékünnepség gazdag programjában két előadás szerepelt. Ezek egyikét Futaky István tartotta Körösi Csoma göttingai tanulmányairól és későbbi kapcsolatairól. Az Egyetemi
Könyvtárban megnyílt Körösi Csoma-kiállítást Kesztyűs Tibor rendezte.
*
A „Les Cahiers de Saint-Gerlain-des-Prés” 13. számú antológiájában 33
francia költő társaságában megjelent Major-Zala Lajos munkatársunk hét verse
is.
*
Határ Győző hetvenedik születésnapjára az Aurora Könyvek sorozatában
megjelent az író „Éjszaka minden megnő” című regényének eredeti magyar változata. Ez először franciául látott napvilágot Párizsban „Archie Dumbarton”
címen. A mű az irodalom egy ősi alaptémáját dolgozza fel fantasztikus metafizikai kalandregény formájában. Sokkoló technikája: a humor és a pánik ötvözete;
„láthatatlan története” egyúttal alkalom arra, hogy az író szardonikus, kegyetlen
humorral torzképet rajzoljon századvégi társadalmunk visszásságairól. A könyv
ára 10 amerikai dollár, vagy annak megfelelő összegű nyugati valuta. Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge Hiil, London SW19 4 LP. Anglia.
*
Kányádi Sándor romániai magyar költő, a KMEM müncheni csoportja és az
Egyetem finnugor tanszéke meghívására, 1984. november 8-án, nagyszámú közönség előtt versmondó estet tartott. A költői estet Szamosi József munkatársunk „Széljegyzet az erdélyi irodalomról, amely több mint iroda- 1om” címmel
vezette be.
*
Veres Sándor zeneszerző, folyóiratunk munkatársa egyike volt azoknak a kiváló művészeknek, akiket kitüntettek a Budapesten alapított Bartók BélaPásztory Ditta-díjjal. A díjkiosztásra március 25-én került sor a budapesti Zeneakadémián.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom a németországi Reichenauban
(Boden-tó) április 8 és 14 között rendezi a 27. Magyar Pax Romana Kongresz440

szust. Az idei tanulmányi hét központi témája „Az ember félelme és boldogsága”. Jelentkezés és tájékoztatás D-8000 München 81, Oberföhringer Str. 40.
*
Ugyancsak a Boden-tó partján, a németországi Bodmannban május 11 és 18
között rendezi 1985. évi akadémiai hetét az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Az akadémiai hét témája: „A változások útján (ifjúsági alternatív mozgalmak)”. Az Új Látóhatár munkatársai közül előadást tart Molnár József, Siklós
István, Kovács Andor, Kovács K. Zoltán, Bárczay Gyula és Szöllősy Árpád. Jelentkezni lehet a következő címen: Kovács Andor, CH-4058 Basel, Jägerstr. 10.
*
„Innen és túl” címen Lukács László szerkesztésében vaskos versantológia látott napvilágot a budapesti Vigilia Könyvek sorozatban. A főleg vallásos, illetve
„istenkereső” verseket közlő antológia Nyugaton élő több szerző, köztük Békés
Gellért, Gömöri György, Határ Győző, Horváth Elemér, Major-Zala Lajos,
Szirmai Endre és Tűz Tamás verseiből is ad válogatást.
*
A Clevelandban alakult Irodalmi Társaság „József Attila-díj”-at alapított. Az
1984-es díjat Lezsák Sándor költő kapta „Békebeli éjszaka” című Budapesten
megjelent verseskötetéért.
ÚJ MUNKATÁRSAINK
Balázs Zoltán (*1954) matematikai-fizikai előtanulmányok után Pécsett jogés államtudományi doktorátust szerzett. 1980 óta él Nyugaton. A müncheni
bíróságon joggyakornok. Verset, esszét ír, jelenleg egy nagyobb szabású poémán
dolgozik.
Császár László (*1953) Vácott született, egyetemi hallgatóként az ELTE irodalmi-művészeti szemléje, a Jelenlét szerkesztője volt, több budapesti folyóirat és
irodalmi hetilap közölte verseit, elbeszéléseit. 1984 ősze óta Amszterdamban él.
Hendi Ilma (*1947) Székelyföldről származik, 1966-69-ben jogot tanult Budapesten, 1969-ben elhagyta Magyarországot, 1975-ben „filozófiai kandidátus”
címet szerzett Göteborgban. Jelenleg Genfben él. Svéd és magyar lapokban jelentek meg fordításai.
Elekes Attila (*1927) Budapesten született, katonaiskolába járt, de a háborús
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események miatt nem fejezte be, 1946-ban érettségizett. Életének következő
állomásai: műegyetem, színművészeti főiskola, Geofizikai Intézet, 1951-ben
kitelepítés, bányamérnöki egyetem, pécsi bányák. 1956 decemberében Olaszországba menekült. Milánóban lakik, polgári foglalkozása külkereskedelmi ügynök.
Magyarországon 1952 és 1956 között több költeménye jelent meg. Néhány év
óta ismét ír verseket.
Köteles Pál (*1927) a Bihar megyei Gyanta községben született. A középiskolát Nagyváradon, egyetemi tanulmányait a kolozsvári magyar egyetemen végezte.
1950-ben hamis politikai vádak alapján letartóztatták, másfél évet töltött román
börtönökben, két évtizeden át nem jelenhettek meg írásai. 1971 és 1975 között
szerkesztőként dolgozott. Azóta ismét publikálhatott. 1977-ben áttelepült Magyarországra. Jelenleg Debrecenben az Alföld című folyóirat belső munkatársa.
1980-ban jelent meg „Túl a falon” címen negyedik kötete. Ő hívta fel elsőnek a
figyelmet a román Larcranjan nagy példányszámban kiadott magyarellenes könyvére.
Sajgó Apor (*1960) Budapesten született, 1981 májusában hagyta el Magyarországot, jelenleg filozófiát tanul a löveni egyetemen.
KÖSZÖNET AZ ELŐFIZETŐKNEK!
Az eddigi jelek szerint, tavalyi utolsó számunkban előfizetőinkhez intézett
felhívásunk nem volt teljesen hiábavaló, mert folyóiratunk fennállása óta még
soha ennyi előfizetőnk nem tett ilyen gyorsan eleget vállalt kötelezettségének.
Büszkén mondhatjuk, hogy e számunk megjelenéséig az előfizetéseknek több
mint a fele befolyt. Persze örömünkbe azért némi üröm is vegyül, ha arra gondolunk, hogy még mindig igen sokan vannak, akik nem szívlelték meg felhívásunkat, hogy az előfizetés valóban előfizetés legyen, tehát lehetőleg még az év elején
küldjék be. Nagyon kérjük tehát mindazokat az előfizetőinket, akik – bármely
okból is – eddig még nem rendezték tartozásukat,. szíveskedjenek e számunk
átvétele után, minden külön felszólítás nélkül beküldeni, amiért már most előre
is köszönetet mond

az Új Látóhatár kiadója, Molnár József
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1985.2
LEVELEK
EGY KINCSES LÁDIKÓ

második kiadása alkalmából Peéry Rezső „Requiem egy országrészért” című
könyvének

Könyveim közül eltűnik egy-egy. Hová lesznek, senki sem tudja. Kölcsönadjuk ezeket s nem hozzák vissza? Elemelik őket? Egy ideig bosszankodom, ha
nem találom valamelyiket; később belenyugszom, hiszen így is terjed az írás,
vigasztalom magamat. Ám néhány könyvemhez ragaszkodnék, ilyen volt Peéry
Rezső az Aurora Kiskönyvek sorozatában kiadott Requieim egy országrészért
című, csodálatos remekműve. Többször elolvastam, még többször beleolvastam,
soha nem tudtam betelni vele. Mindig kerestem benne a szerzőt, Peéry Rezső
külön világát, amelyről annyira valóságszerűen számol be. S amikor egy szép
napon, nem is olyan nagyon régen, elő akartam venni, hiába kerestem, eltűnt. Jó
ízlésű olvasóhoz kerülhetett. Tudtam, elfogyott a kis könyv, már nem lehet kapni
s törtem a fejem, honnan szerezhetném meg újból?
S íme, néhány napja vaskos boríték érkezett Münchenből, benne Peéry Rezső
eltűnt könyvének második kiadása, kibővítve Molnár József a szerző ravatala
felett elmondott beszédével. Olyan ez a kis könyvecske ebben az új kiadásban,
akár egy kincses-ládikó, teli emberi drágaságokkal s Molnár József emlékbeszéde
összecseng Peéry Rezső írásával. Így együtt egyike a legértékesebb nyugati magyar kiadványoknak. Nem is tudtam letenni a kötetet, egyvégtében olvastam el
újra, elmulasztva még a vacsorát is.
Peéry Rezsőt is, mint a legtöbb írót, akit szeretek, az írásaiból ismertem meg
igazán; jóllehet vele háromszor is találkoztam. Két alkalommal néhány napot
töltöttünk együtt Németországban, Svájcban; egyszer meg egy egész hetet Belgiumban. Brüsszelben egy konferencián vettünk részt, majd hármasban – Nagy
Balázs, a Petőfi Kör titkára volt a harmadik – csavarogtunk mély, honmentő
gondolatokkal terhelve, de valójában szabadon, gondtalanul Belgiumban. Rezsőt
mindjárt ki is neveztük papának. Ez nem a korának szólt, hiszen akkor még anynyira fiatal volt ő is, inkább afféle magyar szokásként, megtisztelésnek szántuk.
Főként a flamand városokat jártuk: Gentet, Bruggét, Ostendét, St. Niklast meg
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Antwerpent. Ezek érdekelték igazán Rezsőt s nem a főváros. Brüsszelről azt
mondta, olyan lényegében, mint a legtöbb, lassan-lassan a modern épületeikkel
egyféle egyenruhába öltöztetett főváros. Az egyik bruggei csatorna partján lelkesedve mondta: nézzétek, akár Pozsony alatt a Kis-Dunán! Sárga pelyhes kislibák
igyekeztek a vízen a nagyok után. Együtt gyönyörködtünk Ostende halászkikötőjében, s talán ott ettük életünk legjobb lepényhalát is. Igaz, éhesek is voltunk, a szűk utcákon nem boldogultunk az autóval, órák hosszat gyalogoltunk s
igyekeznünk kellett Rezső papa nyomában. Félóráig bámult egy-egy gerendavázas homlokzatú régi épületet. Nézzétek – mondta –, olyanok ezek akár egy tortaszelet. Valóban, utcasornyi ház között sem akadt egy, amelyik szélesebb lett volna egy szobányinál. Tudjátok – folytatta –, ezek megtanulták a szoros egymás
mellett élést, ezek civilizált, kultúrált emberek, ezek polgárok.
A házaknál is jobban szerette Peéry Rezső a nehéz, remekbe készült flamand
bútorokat. Egymás után tértünk be a bútorüzletekbe. Ha csak lehetett, olyanokba, amelyek mögött mindjárt ott volt a műhely is. Rezső beleszimatolt a levegőbe, felvett egy-egy forgácsot, végigsimította valamelyik már simára csiszolt asztal
lapját. Figyelte, hogyan faragják nehéz gót betűkkel az asztallapok szélére a feliratokat.
Egy nagy, kékes-feketére pácolt ebédlőasztaltól alig tudott megválni. Nézte
oldalról, a végéről, megcsodálta a lábait, a kissé homályosra fényezett felületét.
Mennünk kellett volna, sürgettem. Te nem szereted a bútorokat; ezeket, amelyeket a századoknak készítenek? – nézett rám csodálkozva. Jól nézd meg őket,
felétek nincsenek ilyenek! – szúrt egy kicsit oldalba. Valami olyasfélét mondtam
neki inkább csak dacból, mint meggondolva, hogy nem, nem szeretem ezeket,
mert felénk – az annyiszor lelegelt, letiport, leégetett nagy magyar ugarra gondoltam – ilyenek valóban nincsenek. S hogy magyarázkodjam, csipkelődő, okító
hangon mondtam neki: Rezső papa, te ezt nem tudod, hiszen te pozsonyi polgár
vagy és Pozsonyban is készítenek ilyen, a századoknak szánt asztalokat. Rám
nézett, valamit megláthatott a szemüvegem mögött, azután rátenyerelve a megcsodált flamand asztalra, rázni kezdte a zokogás.
A mögöttünk álldogáló üzletvezető ijedten nézett ránk. Talán csak nincs valami baja? – kérdezte. Megnyugtattam, nincs, csak fáradtak vagyunk, igen meszsziről jöttünk.
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Vigasztalom magam, ha Rezső papa nincs is már, megint itt van velem a
könyve. Köszönöm!

San Bernardino, CA.

Sztáray Zoltán

A KIADÓ MEGJEGYZÉSE
Azt hiszem, 67 éves fejjel nem szégyen bevallani, hogy vannak pillanatok a
magamfajta idős ember életében, amikor mélyen elérzékenyül és szégyellve
igyekszik a nyilvánosság előtt takargatni elhomályosodó szemét és az arcát elöntő
belső megindultság árulkodó jeleit. Most az Új Látóhatár olvasóinak nagy nyilvánossága előtt mégis be kell vallanom, hogy a meghatottságtól elhomályosodott
a szemem, amikor Sztáray Zoltán fenti levelét kéziratban először olvastam. Óh,
nem azért, mert a fiatalok tájékoztatása végett Peéry ragyogó, gyöngyszem írásai
elé odabiggyesztett, eléggé csiszolatlan emlék-beszédemet is dicsérettel illette.
Ezt a beszédet én annakidején a nyomdai munka robotja után, sokszor holtfáradtan éjszakákba nyúló estéken róttam apró kis cédulákra. Amikor az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egyik füzetében az én beszédemet is kinyomtatásra méltónak találta, a kedves Szépfalusi Márta boronálta, fésülte és gépelte
össze céduláimat kinyomtatható szöveggé, amelyen én most Peéry könyvének
második kiadásakor csupán néhány jelentéktelen stiláris változtatást ejtettem.
Hadd mondjam el itt az elérzékenyülés hangját visszafojtva meghatottságom
igazi okát, melyben nemcsak öröm, hanem üröm is volt. Sztáray Zoltán azt írja
fenti levelében, a „Requiem egy országrészért” című 160 oldalas kis kiadványomról, hogy „olyan ez a kis könyvecske ebben az új kiadásban, akár egy kincsesládikó, tele emberi drágaságokkal.” Való igaz. De mit mondjak én, aki egy fiatal
korában a Felvidékről Németországba került nyugdíjas társam és a magam kis
nyugdíjából megtakarított pénzen a könyvecskét kiadtam, s a levél érkeztéig –
tehát körülbelül fél évvel a könyv megjelenése után –, összesen három példányt
adtam el belőle magánvásárlóknak. Ebből a három példányból kettőt egy olyan
fiatal vett meg, akinek szülei származtak a Felvidékről. Tehát összesen két olvasó
vette észre az Új Látóhatárban közzétett eléggé feltűnő, bekeretezett hirdetésünket. A gyanútlan jámbor olvasó most azt mondhatná, de hiszen, ez már a második kiadás, a többség már megvette az elsőt. Hadd valljam be most ehelyütt azt
445

is, hogy az első kiadás legnagyobb részét hazai, erdélyi és felvidéki turisták vitték
magukkal, ajándékul kapva ajándékul való továbbadásra. Hát ne homályosodjék
el a kiadó szeme, amikor egy kiadványának az olvasása ilyen megkapó sorok írására készteti kiadványának olvasóját, még ha az közvetlen barát is (olvasóink
tudják, az Új Látóhatár csak minőséget ismer és nem barátot, ha írásműről van
szó) s közben a több ezer márkás befektetését a nyugati magyar olvasók összesen
48 márkával honorálják? Vigasztalja magát azzal, jönnek még magyar turisták,
akik ajándékként majd boldogan széthordják?
Csokonai Vitéz Mihály szavai jutnak eszembe, amelyet az akkori keserű költői sors kényszerített ki belőle. Szavait a mai nyugati könyvkiadás helyzetére
vonatkoztatva elpiruló arccal tudom csak ismételni: Az is bolond, aki jó könyvet,
szép könyvet, igazi irodalmat, vagy mint Sztáray Zoltán oly szépen mondja levelében, „csodálatos remekművet, kincses-ládikót, tele emberi drágaságokkal” ad ki
a mai magyaroknak Nyugaton.

Molnár József
SZABÓ ZOLTÁN ÉS A MADISZ
Az Új Látóhatár idei első számában „Magyar író, Josselinben” címmel közölt
tévéinterjúban van egy tévedés, amelyet még akkor is ki kell javítani, ha nem a
meginterjúvolt, hanem a kérdező követte el a hibát.
– Hogy lett az íróból a MADISZ első elnöke? – kérdezi Radványi Dezső
Szabó Zoltántól.

Nos, nem Szabó Zoltán volt a MADISZ első elnöke.

Igaz, ő lett a második. Tagja voltam a küldöttségnek, amely Szabó Zoltánt
formálisan is felkérte az elnökségre, miután pártközi határozatok alapján a döntés már megtörtént és a jelölt (az interjúból is kiderülő okokból) igent mondott.
Mindez az első elnök tudtával és beleegyezésével történt, aki 1945 áprilisában
elnöki tisztségéről lemondott, s aki a MADISZ Központi Vezetőségének hozzá
legközelebb álló (kisgazdapárti és pártonkívüli) tagjait arra kérte, hogy legalább
még egy ideig maradjunk a helyünkön. Lemondásának ugyanis nem annyira elvi
okai voltak (a részletek taglalása messze vezetne), inkább arról volt szó, hogy
fontosabb feladatok vártak rá a Kisgazdapártban, később a Parasztszövetségben.
446

1945 tavaszán messze voltunk még a „fordulat”-nak becézeti erőszakos kommunista hatalomátvételtől, különben Szabó Zoltán sem vállalta volna az elnökséget.

A MADISZ első elnöke Kiss Sándor volt.

Aki tevékenyen részt vett a negyvenes évek ifjúsági mozgalmaiban, valószínűleg egyetért velem abban, hogy nem is lehetett volna más, 1945 elején egyszerűen
nem volt a porondon senki, aki tekintély, széleskörű köztisztelet és közszeretet
dolgában Kiss Sándorral felvehette volna a versenyt. (Az egyébként tiszteletreméltó Szabó Zoltán nem tartozott az aktív ifjúsági vezetők közé.) Akkor úgy
éreztem, talán nem is egészen alaptalanul, hogy az adott helyzetben hátsó gondolatok nélkül álltak mellé még a kommunista fiatalok is, akiknek túlnyomó
többségét pár év múlva megvakította a Kiss Sándorokat (majd a Szabó Zoltánokat!) ellenségnek kikiáltó hatalom. Mindenesetre, őszintén hangzott annak a
fiatalembernek a beszéde, aki az ifjúsági vezetők legelső összejövetelén – 1945
januárjában – úgy ajánlotta elnöknek Kiss Sándort, mint akinél különbet keresve
se találnánk az „egységes“ (bizonyos értelemben valóban annak induló) ifjúsági
mozgalom vezetésére. A szónokot Hegedűs Andrásnak hívták.

Hopatcong. N.

Nyeste Zoltán

A LAPPANGÓ” SZÓ ÉRTELMÉRŐL
Örülök, hogy Korek Valéria talált hasznos információt Mannheim Károlyról
írt rövid közleményemben. (Mannheim és Lukács György találkozásáról a
Slavonic and East European Review nyári száma közli tanulmányomat). Amikor
azonban az Új Látóhatárhoz intézett levelében (1985/ 1.) felveti, miért neveztem
a címben lappangó zsengének a misztikusokról szóló korai tanulmányt, Korek
Valériában a szépíró, regények és novellák szerzője kerekedett felül az irodalomtörténészen, s a szavak varázsát ízelgette. A lappangó betegség valóban negatív
fogalom, de a szó végtére is csupán annyit jelent, hogy valami rejtőzik. Nos, a
művészettörténészek, s néha az irodalomtörténészek, műszóként használják a
lappang kifejezést, művek és kéziratok hollétének a meghatározására. Egy kézirat
lehet közgyűjteményben, magánkézben, elveszett vagy – lappang, azaz megvan
valahol, csak nem tudni, hol. Mannheim tanulmányát lábjegyzetben említik a
Lukács-levelezés egyébként igen alapos gondozói, s azt írják róla, hogy elveszett.
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Közleményem épp azt volt hivatva bizonyítani, hogy nem tűnt el, csak lappangott; egy londoni ház padlásán. Bár e műszó gyakorta használatos, különösen
festményekre vonatkozóan, érdekesmód, az Értelmező Szótár így nem említi.

London

Sárközi Mátyás

PÉLDÁK ÉS ELLENPÉLDÁK
Azért is figyelmet érdemel a „Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségé”-ről írt laudáció (ÚL, 1984/4), mert olyan embertől való, aki ifjúkora
csalódásai folytán tartózkodással nézett minden „keresztény“ cégéres összefogást.
Ki ne osztaná ezt a fenntartást, aki emberséges igénnyel élte vagy szenvedte végig
az ún. keresztény-nemzeti kurzus képmutatásait? Molnár József cikke bevezető
részében elmondja élményeit, tárgyilagos szándékkal térve ki azokra is, akik komolyan vették a keresztény tanítást.
Voltak tehát kivételek, személyek és mozgalmak, akiket példaként felhoz.
Kérdés: kitűnik-e az ábrázolásból, milyen jelentőség illeti az említésre került
kortársakat a hazai humanista törekvések (és teljesítmények) tablóján? Erre aligha lehet írásából kapott információk, jellemzések nyomán igennel válaszolni.
Mint a cikkben ezzel kapcsolatban említettek közül már csupán egyedül életben
maradt egykori „tettestárs“, szeretném a hiányos és téves részeket kiegészíteni.
Giesswein Sándorról az olvasható, hogy igyekezett egy keresztény szakszervezetet létrehozni. A valóságban több történt, a 19./20. század fordulóján létre is
hozta a keresztényszociális szakszervezeti mozgalmat. Sajnos az alapító halála
(1923) után 10 évvel az életmű már árnyéka csak önmagának: az álkeresztény
politikai befolyás megtette a magáét. (Ezért alakultak a 30-as évek során friss,
politikamentes szervezetek, mint az EMSZO és a Hivatásszervezet.)
Az előbbinél komolyabb tévedés Kerkai Jenő mozgalmáról, a KALOT-ról
úgy beszámolni, mintha az valamiféle faluszeminárium lett volna, kisebb népműveléssel kombináltan. Nem, ez az 1935-ben elindult parasztifjúsági mozgalom a
40-es évek elejére kb. 3 000 falusi csoportjában, 20 népfőiskoláján, mintegy félmillió taggal gyakorlati szociális, gazdasági és kulturális tevékenységet folytatott.
Móricz Zsigmond azt kérdezte egyszer Kerkai pátertől: „Hogyan tudtátok ezt a
munkát ekkora csendben elvégezni?” Úgy látszik, a csend és az ismeretlenség hű
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kísérők. M. J. a „jó” kivételek közé sorolja Freesz Józsefet, Varga pátert, s személyemet is, mint az EMSZO (egyházközségi katolikus munkásszervezetek) alapítóit. A történeti hűség kedvéért meg kell említenem, hogy az alapítás más személyek nevéhez fűződik, bár a „dinamizálás”-t sokakkal együtt mi végeztük.
Továbbiakban azonban M. J. magát az EMSZO-t súlyosan elmarasztalja, mivel
– szerinte – az „alapítók” szándékától eltávolodott: a munkás-érdekek védelmét
elhanyagolta, a szociáldemokraták ellen harcolt és az antidemokratikus hivatásrendi társadalmat szorgalmazta; többségük a kor „legképmutatóbb“ diktátorát,
Salazart tekintette mintaképének. Végül egy személyes élményt elevenít fel M. J.
Zadravecz püspök neobarokk fogadtatásáról és üres beszédjéről valamelyik
EMSZO-gyűlésen, ahová elvetődött, s végleg kiábrándult.
Most nincsen rá tér, csupán tőmondatokban szeretném megkísérelni a dolgok
tisztázását. Mivel az EMSZO kultúregylet volt, a munkások jogáért, s a nagyobb
darab kenyérért közvetve, vagyis szellemi eszközökkel küzdött. Az alkalmi önsegélynek rendszeres érdekvédelemmé fejlesztése érdekében 1939-ben, a KALOTtal karöltve hívott életre új szakszervezetet: az ún. Hivatásszervezetet, agrár,
munkás és értelmiségi tagozattal.
Mindvégig valóban „keresztény radikalizmus” jellemezte. Csatái közül leghíresebb a Goldberger-gyárak bérmozgalma volt, amikor az egyetemi ifjúság szolidaritását a MEFHOSZ központi küldöttsége hozta a vezérigazgatóság tudomására. Egyébként az EMSZO-t és a közben százezres taglétszámú Hivatásszervezetet Szálasiék is, Rákosiék is feloszlatták, ami szintén jellemző.
Hogy mozgalmaink távlati programjában szerepelt a „hivatásrendiség”, se
nem tagadom, se nem szégyellem. Hogy sokan antidemokratikusnak vélik ma is,
egyrészt a „rendiség”-fogalom avultsága, másrészt az okozza, hogy fasisztoid vagy
annak minősített politikusok visszaéltek vele. A mi reform elgondolásunkat a ma
is élő Nell-Breuning fogalmazta meg először a nagyrészt általa szerkesztett
„Quadragesimo anno” pápai enciklikában. Nem érdekes-e, hogy ezt – az akkori
eszméit ma is valló – társadalomtudóst a német demokratikus közélet minden
oldalán, a szakszervezeteket és a szociáldemokratákat beleértve, elismerik, sőt
konzultálják? Hogyan történhetnék mindez egy antidemokratikus „ideológus“sal?
De itt van még a Salazar-kérdés is. M. J. szerint a kor legképmutatóbb diktá449

tora mintaképünk volt. Ha így lett volna is, kisebb vétek, mint Sztálin vagy Hitler után igazodni, akik a portugál diktátort minden téren felülmúlták. Kétségtelen azonban, hogy a korai Salazart (1932–68) sok reformer tartotta iránymutatónak, ami a világgazdaság akkori állapotában érthető. Ám ilyenek nemcsak közöttünk akadtak, hanem – mint M. J. is említi – Teleki Pál, sőt a szárszói konferencia köreiben.
Befejezésül a Zadravecz-eset. 1936 és 39 között voltam EMSZO központi
titkár, míg szakszervezeti munkába át nem mentem, de kapcsolatom azután se
szűnt meg. Megvallom, sose hallottam erről a komédiáról. De ha megtörtént,
semmiképp se volt jellemző. Sokkal inkább az volt egy ismert szociográfus író,
Boldizsár Iván cikkének megállapítása: a kellő eszme a kellő pillanatban találkozott a néppel. Persze akadt egyéb jellemző is, mint pl. az, hogy 1944-ben az
EMSZO és Hivatásszervezet központjaiból 16 személyt hurcoltak el Dachauba
vagy a Margit körútra. Közülük háromnak végkép nyoma veszett. Az 1945 után
történtek egyelőre az archívumok titkát képezik.

Nürtingen, NSZK.

Vida István

AZ EMSZO-RÓL

- Levél Molnár Józsefhez -

Isten áldjon meg az Új Látóhatár 1984 decemberi számában megjelent írásodért; amelyben a Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségéről emlékeztél meg, alapításának huszonötödik évfordulója alkalmából. Az 1960-as évek
első felében, mint a németországi katolikus főlelkész munkatársa aktívan vettem
részt a társadalmi, szociális és kulturális közélet alakításában, s a határok feletti
együttműködés szellemében szoros kapcsolatot tartottam fenn Böröcz Józseffel
és barátaival. Mai falusi magányomban sokszor gondolok rájuk és baráti tisztelettel hajlok meg mindmáig nem lankadó munkásságuk előtt. Példamutató tevékenységükről szóló beszámolódért vedd egykori küzdőtársuk köszönetét.
Még mélyebben érintettek, hogy úgy mondjam szíven találtak, az EMSZOról írt soraid. Én páter Varga László közvetítésével jutottam el az EMSZO-hoz.
1936 nyarán olvastam az „Atya” akkoriban megjelent „Új társadalmi rend felé”
című kis munkáját. A könyvecske annyira lázba hozott, hogy már a következő
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szombat délutánján felkerestem őt a Horánszky utcai jezsuita rendházban. Kérésemre, indítványomra, javaslatomra elindította az időközben hírnevessé vált
szombat délutáni előadás sorozatát. (Emlékszel még, a Csengery utcai nyomorúságos félproletár konyhánkban folytatott szenvedélyes vitáinkra?! Akkor már az
Atya belémvert valamennyicske tudást.) Ezeken az összejöveteleken először közel hatvanan vettünk részt, hamarosan leolvadtunk tíz-tizenkettőre. Én 1938
tavaszáig látogattam rendszeresen a beszélgetéseket. Összejöttünk, meghallgattuk az Atya előadását a katolikus szociális tanítások alapjairól, aztán elbeszélgettünk, nagyritkán vitatkoztunk vele, és – mindenki ment a maga dolgára. Páran az
EMSZO-nál kötöttünk ki.
Varga László remek előadó és nagyszerű szónok volt; csodálatos retorikája,
gyönyörűséges, ízes magyar beszéde és (néha inkább verbális) radikalizmusa
mindig és mindenhol elragadta a hallgatóságot. Salazart, sajnos, ő is a katolikus
szociális tanítások alapján álló új társadalmi és gazdasági rend előharcosának
tartotta. Amikor a magyar kibontakozás személyi lehetőségeit mérlegeltük (1937
telén), Imrédy Bélában látta a magyar jövő emberét, hangsúlyozva egyedülálló
(financiális gazdasági) szakértelmét, műveltségét, emberi kvalitását és vallásosságát.
Nemegyszer meglehetősen éles vitába keveredtem az Atyával, mert bár az
egyházi nagybirtok felosztása mellett tört lándzsát, a rendi uradalmak cselédeinek helyzetéről és az uradalmak tövében élő napszámos népek életéről, nézetem
szerint nem volt reális képe; különösen a zirci papok előszállási uradalmáról nyilatkozott kedvezően. Nos, én Előszállásról származom – népes rokonságom mai
napig ott lakik –, hát alaposan ismertem az ottani helyzetet, az ottani szegénységet. Nagyapámék például még a harmincas évek elején is ősztől-tavaszig csak
kétszer ettek napjában. Ezen bizony nem segített a jóakaratú ékesszólás. Mindinkább az lett a meggyőződésem, hogy a „hazátlanok” sorsát hazájukban csak egy
a magyar mélyből jövő forradalom változtathatja meg.
Az EMSZO-ban eltöltött másfél esztendőnek – elismerem – korlátolt tapasztalatai alapján nem hittem, hogy abból az inkább kispolgárinak minősíthető
laza összefogásból a nemzet újjászületését megteremtő forradalmi mozgalom
születhessék. Azonkívül a magyar püspöki kar hajthatatlan magatartása egy radikális földreformmal szemben taszítólag hatott rám. Az 1938-ban tartott
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Tatterzál-i nagygyűlés határozatára adott válaszuk engem már nem talált az
EMSZO soraiban. De barátaimat, a nyolcadik kerületi munkásfiúkat sem.
Most, közel ötven esztendő múltán, mégis hálás szeretettel gondolok az
EMSZO-ra, az Atyára, Freesz Józsefre, Vida Istvánra és Kovács Francira, akiktől sokat tanultam, mindenekelőtt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a miénk, az
Isten népéé, minden emberé, de különösképpen az elnyomottaké, a kizsákmányoltaké. A katolikus szociális tanításokat, amelyek később szocializmusom alkotó elemei lettek, ők ismertették meg velem. Végeredményben én lettem hűtlen
hozzájuk...
Sorsom iróniájához tartozik, hogy amikor 1940. január 29-én a budapesti törvényszék különtanácsa, mint a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom országos ifjúsági vezetőségének volt tagját hat hónapi börtönbüntetésre ítélt, Szűcs
tanácselnök az ítéletet többek között ezzel is indokolta: A harmadrendű vádlott a
társadalom erőszakos felforgatására irányuló tevékenységét a törvényszék még
azáltal is bizonyítva látja, hogy a tárgyalás folyamán az országban fennálló gazdasági berendezkedést kizsákmányoló kapitalizmusnak denunciálta, s a különtanács
elnökének kérdésére, tudja-e egyáltalán, hogy mi is az a kapitalizmus, mintha
puskából lőtték volna, úgy felelte: A kapitalizmus az a gazdasági rendszer,
amelyben a tőke jogán élők korlátlan hatalmat gyakorolnak a munka jogán élők
felett. A tanácselnök persze nem tudta, hogy ezt a felforgató mondatot egy
szombathelyi törvényszéki bíró „A Quadragesimo anno gazdasági rendje” című
könyvében találhatta volna meg. Aki is történetesen Varga László jezsuita atya
rokona volt.
Kedves Barátom, megértem keserű soraidat az Új Látóhatárban. Zadravecz
püspök fellépése egy EMSZO összejövetelen azonban kivételnek tekinthető. Az
„egyházközségi munkásszakosztály” nem volt a saját maga ura, általában az illetékes plébános szabta meg és persze ellenőrizte is a csoport munkáját. És nem
mindegyik plébános értett egyet az EMSZO céljaival. Mint ahogy voltak püspökök, akik a Quadragesimo annót is egy szerencsétlen pápai vállalkozásnak minősítették. Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy bár a Krisztus Király egyházközség kultúrterméből indult ez az EMSZO, abban az egyházközségben még
1938-ban sem volt EMSZO-csoport.
Az EMSZO tehetetlen volt abban a történelmi helyzetben. A kívülállók – így
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Te is – csak a tehetetlenségét látták, no, meg azokat az igazán zavaró jelenségeket, mint az egyenruha felé mutató „kék ing”, vagy a félmagasba lendülő jobb kéz
az „Adjon Isten”-nel való köszöntéshez.

Eichen, NSZK Jákli István
Ez év nyarán jelenik meg

Borbándi Gyula A magyar emigráció életrajza, 1945-1985
című mintegy 500 lapos könyve
Előjegyzéseket, megrendeléseket elfogad a Büchergilde der Evang.
Akademie, CH-4125 Riehen, Mühlestiegrain 18 (Schweiz), valamint az Új Látóhatár kiadóhivatala, D-8000 München 90, Oertlinweg 4
HÍREK
Május 5-én lett volna 85 éves Háy Gyula drámaíró, folyóiratunk volt munkatársa, aki 10 évvel ez előtt, 1975. május 7-én halt meg Az Új Látóhatár közölte
egyéb írásain kívül a hontalanságban írott két színművét, az Appassionátát és A
főinkvizítort.
*
Március 27-én lett volna 75 éves Peéry Rezső. Több mint hét évvel ezelőtt
elhunyt munkatársunk legjobb műveinek egyike, a „Requiem egy országrészért”
nemrégen új kiadásban jelent meg. Magyarországi irodalomtörténeti és publicisztikai munkákban is néhány év óta többször találkozunk nevével.
*
Február 23-án lett 65 éves Domahidy András és június 3-án 50 éves Czigány
Lóránt. A szerkesztőség ebből az alkalomból szeretettel köszönti az ausztráliai
Perthben, illetve Londonban élő két munka társunkat.
*
Az Új Látóhatár 35. évfordulója alkalmából Borbándi Gyula és Molnár József
április közepén három svájci városban beszélt folyó iratunk múltjáról és jelenéről.
Az április 19-én rendezett baseli Új Látóhatár-estet Szöllősy Árpád vezette be és
Kovács Andor mondta a zárószót. Április 20-án, Bernben a Nagy Klára által
rendezett estet – amelyen megjelent Veress Sándor zeneszerző – Révész László
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nyitotta meg. Verseken és prózai szemelvényeken kívül elhangzott kitűnő tolmácsolásban Kodály Zoltán és Veress Sándor hegedűre írt egy-egy műve is. Április
21-én az Új Látóhatár felelős szerkesztője és felelős kiadója részt vett a SMIKK
Zürichben rendezett irodalmi napjain. Az irodalmi délután programján szerepelt
rajtuk kívül az Új Látóhatár több svájci munkatársa: Mirtse Ágnes, Saúry Éva,
Lőkkös Antal, Major-Zala Lajos, valamint a Bécsből érkezett Monoszlóy Dezső
és Katalin. A műsort Bozsóki János nyitotta meg és B. Szabó Péter mondta a
zárószót. A SMIKK irodalmi napokon könyvvásárt is rendeztek,
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 11 és 18 között a
Boden-tó partján fekvő Bodmanban rendezett akadémiai napjain az Új Látóhatár munkatársai közül András Károly, Bárczay Gyula, Kovács Andor, Kovács K.
Zoltán, Molnár József, Siklós István, Szöllősy Árpád tartott előadást. A konferencia résztvevői megemlékeztek a tavaly elhunyt Cs. Szabó Lászlóról, Szabó
Zoltánról és Tóth Jánosról. A május 15én rendezett irodalmi esten Borbándi
Gyula és Czigány Lóránt ismertette legújabb könyvét és további írói terveit. Az
akadémiai napokon két magyarországi vendég is előadott, ezenkívül szerepelt a
budapesti Muzsikás Együttes és bemutatták az „István, a király“ című filmet.
*
Ferdinandy György munkatársunk május és június folyamán Angliában, Belgiumban, Franciaországban, Svájcban és Ausztriában több mint tíz városban
mutatta be irodalmi munkásságának újabb termékeit.
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1985.3
HIBAIGAZÍTÁS
A nyomda ördöge legutóbb csúnyán megtréfált minket. R. Tóth Imre „Egyszer még megéljük” című versének címéből – 184. lap – a szedésben „Egyszer
még beszéljük” lett és ezt a korrektorok sem vették észre. Olvasóink és a szerző
szíves elnézését kérjük.
András Károly „Benes Moszkvában” című írásában Borsody István 1960-ban
Londonban megjelent könyvét tévesen „Triumph and Tragedy” címen idézi
(1985/2. sz., 167. lap). Mint Borsody István tájékoztatott, a könyv szóban forgó
kiadásának helyes címe The Triumph of Tyranny, míg amerikai kiadása The
Tragedy of Central Europe címen máig is forgalomban van.
Az 1985/2. sz. 213. lapján ifj. Thury Zoltán novellájában az utolsó bekezdés
második sora után ez a sor kimaradt: ,,kényelmetlenül érintette Imre hangos
újrázása. Úgy tett, hogy” ...
LEVELEK
VÁLASZ EGY UTÓIRATRA
Az Új Látóhatár 1985/1. számában Kibédi Varga Áron élesen megbírálja a
londoni Times Literary Supplement hasábjain megjelent kritikámat Czigány
Lóránt angolnyelvű magyar irodalomtörténetéről. Szerinte olyan ismertetést
kellett volna írnom a könyvről, mint amilyent E(va) H(aldimann) írt a Neue
Zürcher Zeitung hasábjain. Kibédi Varga előnyös helyzetben van: ő nemcsak
olvasta, hanem ismertette (bírálta?) is Czigány művét az Új Látóhatárban, továbbá össze tudja vetni írásomat E. H. cikkével. Mivel utóbbit én nem olvastam,
csupán pro domo sua tudok levelére reflektálni.
Mindenekelőtt egy elvi kérdést kell tisztáznunk: egy olyan kulturális, kilencven százalékban könyvkritikákat közlő szemlének, mint a TLS, mi a feladata? A
bírálat, vagy az ismertetés? Ha kizárólag az ismertetés, Kibédi Varga vádjai jogosak. Ha azonban az ismertetve bírálat, akkor mitévők legyünk? Mondjunk le a
szakmai bírálatról? Végtére is egy „tudományos módszerekkel“ megírt, több száz
lapos irodalomtörténetről van szó, amit egy nagy felkészültségű és (legalább ma456

gyar körökben) ismert irodalomtörténész, nem egy bátorításra érdemes ifjú szerző írt. Levélírónk megengedi, a bírálatnak is helye van. De a részletes szakmai
bírálatot csak akkor engedi meg, ha „fércművel” állunk szemben. Ezzel nem
érthetek egyet – a fércművet néhány mondatban le lehet söpörni a porondról. A
tudományos igénnyel megírt és alapjában lelkiismeretes, részleteiben azonban
hibás művet (mert a részleteknél az adatolással, a koncepcióval és az értékeléssel
egyaránt bajok vannak) szerintem illik lelkiismeretesen megbírálni.
Kibédi Varga közli, hogy Czigánytól számon kérek olyan „jobbára ismeretlen”
szerzőket, mint Istvánffy Miklós, vagy Martonfalvi György. Beállítása kissé tendenciózus, hiszen én Czigánytól nem egyedül Istvánffyt, hanem Forgách Ferencet és más humanista krónikásokat is számon kértem, viszont hogy egy másik
irodalomtörténészt idézzek: „Forgách vagy Istvánffy latin krónikái nélkül Zrínyi
Miklós vagy Bethlen Miklós magyar prózája talán sohasem születhetett volna
meg” (A History of Hungarian Literature, szerk. Klaniczay Tibor, Bpest, Corvina, 1983, 49. l.) Martonfalvit én név szerint nem kértem számon, csupán azt
jegyeztem meg, hogy a debreceni kollégium többszáz éves működését nem lehet
egy ilyen munkában azzal elintézni, hogy a XVIII. század végére ez az intézmény
már vitatható színvonalat képviselt. Különben is, ha jól emlékszem, Kibédi Varga
is „számon kérte” Czigánytól Nyéki Vörös Mátyást, aki noha érdekes magyar
korabarokk költő, „jobbára ismeretlen” a szélesebb angol (és magyar) olvasóközönség előtt.
Ami Czigány kéziratának 1978-as lezárását illeti, én nem annyira magát a
tényt, mint annak következetlen alkalmazását tettem szóvá (1978 utáni halálozási dátumok belekerültek a könyvbe, de fontos művek nem), továbbá azt, hogy az
újabb magyar irodalomban Czigány kevesebb biztonsággal mozog, mint a XIX.
századiban. Vagy talán szőrszálhasogatás enne rámutatni arra, hogy egy magyar
irodalomtörténész csak hézagosan ismeri Nagy László, vagy Sütő András műveit?
Nem óhajtottam „kipellengérezni” Czigány könyvét. Lehet, hogy helyenként
túl szakmai volt a recenzióm, de legalább alapos. Kibédi Varga viszont nem olvasta elég figyelmesen, amit írtam: az „informative” és a „fairly accurate“ mellett
volt ott még „competent”, meg „lucid” is, sőt a végén: „a mine of useful
information and well-balanced judgement”. Továbbá azt is elmulasztja megemlí457

teni, hogy „pontozással” még így is Czigány könyvét hoztam ki győztesnek a vele
együtt recenzált másik angol nyelvű magyar irodalomtörténettel szemben (a Corvin-féle irodalomtörténetre gondolok). Hogy aztán a melbournei, vagy torontói
olvasó ezek után melyik irodalomtörténetre szavaz dollárjaival, az nem az én
dolgom; ilyesmit az emberek általában nem szórakoztató olvasmányként vesznek.
Akit igazán érdekel a magyar irodalom, az úgy hiszem, még az én „szűkkeblű”
bírálatom után is el fogja olvasni Czigány Lóránt könyvét.

Cambridge

Gömöri György

ÜDVÖZLET AZ ÚJ LÁTÓHATÁR LEGÖREGEBB OLVASÓJÁTÓL
Kedves jó Barátaim!
A folyóiratotok valamelyik tavalyi számában mondta Sztáray Zoltán Stiggli
Marcija, hogy az időt nem lehet megállítani. Múlik fölöttem is. Az idén már a
kilencvenötödik évemet taposom a Mennyei Atyánk kegyelméből. Lehet, nem
én vagyok az Új Látóhatár legrégibb előfizetője, olvasója, de talán a legöregebb.
A kisebb betűkkel nyomtatott oldalakat már csak nagyítóval tudom elolvasni, de
elolvasom ezeket is. Itt, Edinontonban nincs valami sok magyar betű és mindig
örülök, amikor az Új Látóhatár megérkezik. Mindig akartan nektek küldeni
valamilyen írást, cikket, de most már látom, csak az olvasótok maradok. Bizony,
eljár az idő. Talán hetven éve is már, hogy a Kantról szóló könyvem megjelent.
Isten áldása legyen a munkátokon!

Edmonton, Alberta

Dr. Molnár Jenő református lelkész

ILONA VAGY LAJOS? MÉRNÖK VAGY KÖLTŐ?

- Két szerény megjegyzés az Új Látóhatár idei első számában megjelent közleményekhez

Zágrábba csak ritkán jut el az Új Látóhatár, magyarországi és nyugati látogatóim révén mégis hozzájutok egy-egy számhoz. Mondhatom, mindig nagy érdeklődéssel olvasom. Negyven éve élek itt, de a magyar irodalom iránti érdeklődésem mégsem csappant. Magam is asszony lévén, elsősorban a nemembeli írók
és költők munkásságát kísérem még ma is nagy érdeklődéssel. Persze tudom,
hogy Petróczi Kata Szidónia, vagy mondjuk a Nemes Nagy Ágnes és a Szécsi
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Margit-féle tehetség ritka és én megelégednék egy új Várnai Zsenivel is, akinek
alkalmi verse legalább úgy kifejezné korunk hangulatát, mint a katonafiamnak
című vers híreshírhedt refrénje: „Ne lőjj fiam, mert én is ott leszek!”. Ezért olvastam különös figyelemmel Hendi Ilma „Ó visegrádi nagyúr“ című versét is. A
versnek idézőjelbe tett első három sora valahonnét ismerősnek tűnt. Eltűnődve a
verscímen, rájöttem, hogy költőnőnk az idézőjellel egyszerűen magáévá tette
Áprily Lajos három sorát. A vers címe, ha rejtjelesen is, kétségtelenül Áprily
Lajosra utal. Rejtetten, mert hogy ki rejtőzik a „visegrádi nagyúr” mögött, azt
csak az tudhatja, aki alaposan ismeri Áprily Lajos költészetét és hallott valamit
harangozni arról is, hogy Áprily Lajos 1944-ben tiltakozásul visszavonult a BaárMadas református leánygimnázium igazgatói székéből a Visegrád melletti
Szentgyörgypusztára. Én hallottam, mégis plágiumnak érzem e három sor átvételét a költő nevének említése nélkül. Hova jutunk, ha ez a szokás lábra kap? A
példa ragadós lehet, s majd sok dilettáns költő a nagyoktól átvett sorokkal kezdi
verseit, hogy elterelje a figyelmet nyomorúságos szüleményeiről s védekezésül az
Új Látóhatárra hivatkozhat. Tudom, a szerkesztők egy kicsit mindig elnézőek
voltak a női nemhez tartozó írókkal és költőkkel szemben. Talán sokszor rosszul
felfogott lovagiasságból közölték a gyengébb nem gyengécske verseit és adtak
közre köteteikről udvarias és a meg nem érdemeltnél is elismerőbb kritikát. Ez a
múltban talán megengedhető volt, de napjainkban, amikor a nők egyenjogúsítása
a civilizált országokban már-már elintézett ügy, ezt a magatartást anakronizmusnak érzem. Legfőbb ideje, hogy az irodalomban is megtörténjék a nők egyenjogúsítása. A szerkesztők ne mérjenek kettős mértékkel, ne a nemet, hanem a művet nézzék. Egyébként jó lenne tudni, hogy költőnőnket Ilmának vagy Ilonának
hívják-e? A címlapon ugyanis Ilmát, a vers felett pedig Ilonát olvastam. Amenynyiben a címlapon feltüntetett keresztnév helyes és az Ilona téves, nem lett volna
jobb – ha már sajtóhiba, legyen vaskos! – Ilona helyett Lajost szedni? Így legalább félig kárpótolták volna Áprily Lajost az eléggé meg nem fontolt és nem
szerencsés kisajátításért.
Ha már a költészetnél tartunk, hadd említsek meg egy verseskötetről szóló
furcsa ismertetést is, amit ugyancsak ebben a számban olvastam. Hogy ne szaporítsam a szót, mindjárt a tárgyra térek. Meghökkentett Arató Lászlónak Nagy
Csaba verseskötetéről írt baráti ismertetése. (Mert kritikának igazán nem mond459

ható). Ahogy én a hozzám eljutott nyugati sajtótermékekből kivehettem, megfelelő kritikusok hiányában – nyugaton – eddig költők írtak rokonlelkű költőtársaik műveiről kollégiális szellemű ismertetéseket (legalábbis én nem olvastam sehol
erélyes, a hibákra könyörtelenül rámutató kritikát), most azonban egy mérnök ír
egy verselő mérnök kollégája kötetéről, ezúttal mérnöki kollégialitásból. Nem
ismerem Arató László irodalmi munkásságát, nevével is csak most találkoztam
először, s Nagy Csaba kötetét sem volt szerencsém látni. Nem tudok Nagy Csaba prózai írásairól sem, amelyekben mérnök kollegája „camusi bölcsességet“ vélt
felfedezni. Ismereteim hiányában (Zágrábba nem jut el minden nyugati kiadvány.) Nagy Csaba prózai írásainak értékéről nem szólhatok, de Arató által idézett versek alapján kételkednem kell prózájának „camusi bölcsességében“ is.
(Egyébként ajánlatos lenne az ilyen szuperlativuszokat kiirtani még a baráti ismertetésekből is, mert csak a tájékozatlanabb olvasó félrevezetését szolgálják.)
Abban viszont igazat kell adnom Arató Lászlónak, hogy szép dolog, ha egy mérnök verset ír, szerintem legalább olyan szép – ahogy Szabó Dezső mondaná –,
mint ha egy tankerületi főigazgató zongorázik. A mérnök azonban csak akkor
költő, ha jó verseket ír, ha rosszakat, akkor csak mérnök.
Arató László ismertetésének van egy nagy előnye: sok mindent megtudhat
belőle a jámbor olvasó. Például, hogy Nagy Csaba nemcsak végzett gépészmérnök, hanem közgazdász is és hogy a bukaresti magyar diaszpóra protestáns lelkészének a fia. Mindez lehet fontos adalék, ha közrejátszott egy irodalmi értékű
mű megszületésében. De csak akkor! Nekem mindegy, hogy egy költő Erdélyben, Bukarestben, vagy akár a budapesti Ferencvárosban született-e, miféle egyetemi végzettsége van, hányféle polgári foglalkozást űzött, ki fia-borja, mindaddig, míg versei művészi értékéről meg nem győződtem. Az Arató László által
idézett versek sajnos még a magyar nóták színvonalát sem ütik meg, ezért teljesen érdektelenek számomra szerzőjük életrajzi adatai is.
Belül ezt érezhette Arató László is, s hogy a mérnök kolléga verseinek értékéről jobban meggyőzze az olvasót, egy helyütt kijelentette, hogy „a magyart szokás
a költők népének nevezni”. Tehát Nagynak már csak azért is jó költőnek kell
lennie, mert a költők népéből származik. Én híve vagyok az irodalom teljes szabadságának, de ha szerkesztő lennék, ezt a mondatot (persze a recenzens egyetértésével) kihúztam volna. Mert szabad kérdeznem, kinek szokása ez? Talán az
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angoloké, a franciáké, a németeké, vagy talán a magyar irodalom iránt hirtelen
érdeklődni kezdő nyámnyám négereké? Több mint fél életemet Horvátországban
töltöttem, amelyet évezredes kapcsolat fűzött Magyarországhoz és a magyar kultúrához, de még nem akadt olyan horvát ismerősöm, aki a magyart a költők népének nevezte volna előttem. Persze lehet, hogy akad olyan ország a földkerekén,
ahol dívik ez a szép szokás. Jó lenne, ha erről Arató informálna bennünket, olvasókat. Vagy ez is csak afféle magyar önáltatás?
Mint említettem, nem láttam Nagy Csaba verseskötetét és így nem is tudok
költői munkásságáról teljes képet alkotni magamnak. De fel kell tételeznem,
hogy mérnök kollégája a legjobb verseiből idézett. S ha ez igaz, nem kell vájtfülű
esztétának lenni ahhoz, hogy azonnal észre ne vegyük: ezek a versek a
legprimitivebb dilettantizmus iskolapéldái, amelyeket elrettentésül tanítani kellene:

beszélsz értem
nézel nekem
vagyok Veled
Te vagy nekem.

Ez oly szép, hogy az embernek mindjárt kedve kerekedik a folytatásra:

jövök Neked
Te jössz nekem
ölel karom
mint egykoron
ó én barom!

Mint a baráti ismertetésből megtudjuk, ez a vers az 1956-ban otthon maradt
feleséghez szól. Ezen nekem, idős asszonynak, illenék meghatódnom és nem
szabadna gúnyolódnom. De ez sehogy se sikerült. Megszoktam már a modernkedő költők érthetetlen mondatait, de ezek a sorok egyszerűen csak zagyvák.
Fiatal leánykoromban talán meghatott volna, ha egy csinos fiú versben is megpróbálja tudtomra adni irántam való érzelmeit, azonban asszony korom óta már
sokkal igényesebb vagyok. Ha férjem nekem írja ezt a verset, azt válaszoltam
volna neki, írja meg inkább „camusi bölcsességgel” prózában, amit mondani
akart.
A sors úgy hozta, hogy magam is idegen férfihez mentem feleségül, félig461

meddig idegen országba. Tudom, hogy az idegenben hogyan és mikben kell
alkalmazkodnia egy asszonynak. Magam döntöttem, nem kényszerített senki
erre a házasságra, vállaltam a várható nehézségeket, de sohasem siránkoztam.
Arató László említett egy verset: „Sirám három asszonyhangra”, amelyben költőnk az idegen férfihez ment asszonyok bánatát dalolja el balladás stílusban.
Sajnos egyetlen sort sem idézett a versből, de egészen bizonyos, hogy még akkor
sem tudnék meghatódni rajta, ha a dramatizált balladás formát sikeresen alkalmazná. Nem szeretem a sirámokat, az önmagunk siratását. Eszembe jut a két
háború közti időből egy közismert műdal:

Liliomszál, liliomszál
Idegenhez mért hajoltál!

Ez legalább dal, s nem ballada. De ettől sem hatódtam meg.
Arató László ismertetéséből azt is megtudtam, hogy Nagy Csaba verseihez
„köszöntőt” is írt. Nem tudom miféle fából vaskarika ez, előszó vagy utószó és kit
köszöntött, az olvasót, verseit, vagy önmagát? Az a gyanúm, hogy ez valami önigazoló magyarázkodás lehet. Mert mint Arató elmondja, ebből megtudjuk
ugyanis, hogy első mestere Ady volt, de nem állt meg nála, Babitstól származtatja a közösségért vállalt felelősségét, Illyés Gyulától a hátrányos helyzetünk miatti
dörömbölését, Németh Lászlótól és Bibó Istvántól a politikai szemmértékét. Ez
a köszöntő tehát – nem éppen szerényen – azt adja tudtára az olvasónak, hogy
egy olyan költő művét tartja a kezében, aki egyesíti önmagában Ady, Babits,
Illyés Gyula, Németh László és Bibó István szellemét s mindezt Áprily Lajostól
tanult formaérzékkel versben kifejezve, mert mint maga mondja, „a forma fontosságát” Áprilytől tanulta. Valamikor régen, nem tudom már hol, olvastam Áprilytől, hogy „csak a tartalom és a forma harmóniájával nevelhetünk“. Az idézett
versekből az tűnik ki, hogy költőnket nem jól nevelte, mert nyomát sem leltem
bennük a tartalom és a forma harmóniájának. Előttem minden kérkedő őskeresés
gyanús. Az igazán nagyok sohasem közölték olvasóikkal, kit vagy kiket tartanak
irodalmi ősüknek. Ady Endre egyenesen azt hirdette magáról, hogy „sem rokona
sem boldog őse nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek”. József Attila magát nem a költő Petőfi, vagy Csokonai Vitéz Mihály, hanem Batu kán pesti rokonának mondta.
Igen tisztelt Szerkesztőség! Bocsássanak meg e hosszú levélért. Lehet, hogy
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túl szigorú és merész voltam, mikor egy baráti ismertetés néhány kiragadott idézete alapján mertem elutasító véleményt mondani egy előttem eddig ismeretlen
költő egész költészetéről. Szeretem a verseket, diáklány korom óta igen sok verset olvastam és tanultam meg kívülről, közben rájöttem, hogy az igazi költői
tehetséget néhány sorból is fel lehet ismerni. Kritikákat olvasva megvilágosodott
előttem az is, hogy a legbarátibb ismertetés sem avatja költővé a rossz vagy akár a
közepes versek elkövetőjét, mert az irodalomban nem lehet tartós érvénnyel hazudni. Nagy Csaba bizonyára jó gépészmérnök és jó közgazdász. Az Új Látóhatár-beli ismertetésben közölt versidézetek alapján ezért merem állítani: neki és a
nyugati irodalomnak is többet használt volna, ha a verselés helyett – pesties diáknyelven szólva – a közgáznál marad, sőt az Új Látóhatárnak is, mert akkor a
folyóirat drága papírjából nem pazaroltak volna két oldalt egy kritikán aluli kritikára a semmiről.

Zágráb

Tudakovits Eleonóra

MAGYARORSZÁG A HABSBURG-MONARCHIÁBAN
A Király Béla Emlékkönyvről szóló recenziójában (1985/1. szám) Bogyay
Tamás „megkérdőjelezi“ ott megjelent „Hungary in the Habsburg Monarchy:
From Independence Struggle to Hegemony” c. írásom utóbbi tételét, vagyis a
hegemóniát. Viszont nem mondja meg, miért kérdőjelezi meg, bár szerinte írásomnak már a címe is izgató és a könyvnek az a része, ami Közép- és KeletEurópával foglalkozik, általában közelről érdekelheti közönségünket. Feltéve,
hogy ez valóban így van, legyen szabad röviden ismertetni megkérdőjelezett tételemet.
Írásomat még befejezetlen hosszabb munkámból emeltem ki az idézett emlékkönyv számára, de ebből a közzétett részből is tájékoztatásul szolgálhat a következő passzus, amely magyarul így szólna:
„Bismarck és Wilson intervenciójával a modern nacionalizmus terjedése Közép-Európában két ellentétes békerendszert hozott létre. Wilson rendszere épp
annyira, vagy még jobban kedvezett a szlávoknak, mint Bismarcké a magyaroknak. ...A német-magyar hegemónia korszaka Közép-Európában rövid életű volt.
Formális kezdete 1867-ben az osztrák-magyar kiegyezéstől számítható, bár mű463

ködése csak 1871-ben a Schäffle-Hohenwart által kezdeményezett osztrák-cseh
kiegyezési terv vereségével, valamint 1878-ban az Ausztria-Magyarország és
Németország közti szövetségi szerződés megkötésével lett biztosítva. Mind a
kettő gróf Andrássy Gyula személyes diadala volt. ... A magyar hegemónia Magyarországnak mint német szövetségesnek az első világháborúban szenvedett
vereségével és azt követő megbüntetésével ért véget. Trianon kettős katasztrófával sújtotta a magyarokat, nemcsak államuk területét, hanem a magyar népet is
felosztotta.”
Ez röviden a Bogyay által megkérdőjelezett tételem, amiben ő annak nyomát
látja, mintha bennem „a politikai publicista fölébe kerekednék a történésznek”. S
ha evvel azt kívánná mondani, hogy a publicista történetírása nem ütheti meg a
történész színvonalát, tételét én kérdőjelezném meg, mert komoly publicisztika
komoly történelmi tudás nélkül el sem képzelhető. Számomra címnek a publicista titulusa is megfelel. De írásom történelmi integritása érdekében a Bogyayrecenzió néhány konkrét megállapításával szemben a következőket szeretném
még megjegyezni:
1. A Habsburgokat magyar trónjuktól megfosztó 1848-as forradalmunk valóban nem kiáltotta ki a köztársaságot, de írásom keretéből nyilvánvaló, hogy utalásom a magyar „republikánus rezsim”-re a forradalom radikális reform szellemét
idézi, azt hiszem helyesen. 2. A magyar iskolás gyerek is tudja, hogy Világosnál
nem volt csata, de a hely, ahol háborúban álló seregek találkoznak, még ha az
egyik fél fegyverletételre szánja is rá magát, szerintem általában nevezhető hadszíntérnek – a „battlefield” szó pedig angolul különösen nem szúr szemet Világossal kapcsolatban. 3. Sehol olyan szamárságot nem írtam, hogy a csehek kiegyezési kísérleteit Ausztriával egyedül a magyarok hiúsították meg. 4. Olyan
egyszerűsítésre sem ragadtam el magamat, hogy az osztrák-magyar kiegyezés ára
Trianon volt. Mint az angol szöveget híven követő fenti idézetemből is kitűnik, a
kiegyezés utáni fejleményeket, vagyis az azt követő német-magyar hegemónia
tényét hozom összefüggésbe Trianonnal. Miért rossz történelmi interpretáció ez?
Egyetértek Bogyay Tamással, mindez izgató kérdéseket vet fel és közelről érdekelheti közönségünket. Már azért is, mert még távolról sincs mindenki számára
elfogadható tiszta képünk arról, hogy mi történt velünk a 19. század óta és miért.

Wellfleet, Massachusetts
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Borsody István

THOMAS MANN ÉS LUKÁCS GYÖRGY
Hanák Tibor „Lukács mint Naphta” című cikkével (1984/4. szám) kapcsolatban a következőket jegyzem meg:
1. Hanák Tibor rosszallással kezdi Judith Marcus-Tar: Thomas Mann und
Georg Lukács. Beziehung, Einfluss und „repräsentative Gegensätzlichkeit“-ről
írt recenzióját. A marxista Hermann István előszavát rosszallja, „a maga idézgető, utalgató, mindentudó modora” miatt. A marxista Hermann István az ugyancsak marxista Lukács György tanítványa volt, valamikor nagyon közeli tanítványa, akkori feleségével, Heller Ágnessal egyetemben, azonkívül két Lukács monográfia szerzője, tehát Hanák felháborodása érthetetlen, különösen amikor az
olvasó semmit nem tud meg az előszó tartalmából.
2. Hanák megkérdőjelezi, hogy jogos-e Thomas Mann és Lukács viszonyával
kapcsolatban „irodalmi kölcsönhatásról, kölcsönviszonyról, sőt szellemi szimbiózisról” beszélni, mert szerinte ilyen alapon Bloch, Cassirer és Weber írásait is be
lehetne vonni. Dehát ha egyszer a könyv a Mann és Lukács kapcsolatról szól!
3. Hanák: „Mann ismerte és dicsérte Lukács fiatalkori írásait és mindig felvette a kapcsolatot azokkal, akiket rokonléleknek érzett, Lukáccsal azonban ezt
nem tette meg. Lukácsnak ezt a kijelentését sajnos nem tárgyalja és nem érinti a
szerző...” Ezzel szemben a valóság az, hogy a 44. oldalon a szerző érinti és tárgyalja a problémát, ami egyébként az egész könyv „leitmotiv”-ja.
4. Mann és Lukács kétszer találkoztak és Hanák szerint a könyv riportja erről
megint „szegényes és hiányos, mert mindkét személyes találkozásról többet tudunk, mint a könyv.” Erre csak a jó magyar kifejezéssel lehet válaszolni: „Ha
tudja (a Hanák), miért nem mondja?”
5. Hanák szerint a szerző Kerényi Károlyt „már már antiszemitának minősíti.” A valóságban a szerző azt írja: „Kerényi antifasiszta magatartása következtében 1943-ban Svájcba emigrált.” (168. o.) Egy kis különbség!?

New York

Tar Zoltán

A SZERZŐ VÁLASZA:
1. Nem felel meg a valóságnak, hogy rosszallással kezdem a kifogásolt könyvismertetést. Dicsérettel kezdem: „jó szolgálatot tett MarcusTar Judit...” Nem is
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háborodtam fel Hermann István előszaván – mint a hozzászóló állítja –, csupán
„idézgető, utalgató, mindentudó modoráról” írtam. Ezt idézi tőlem Tar Zoltán
is. Hermann marxizmusa és Lukács-tanítványsága ügyében ajánlatos lett volna
megkérdezni a belső és külső emigrációba kényszerített Lukács-iskola tagjait, de
persze akkor talán le kellett volna mondania a szerzőnek a budapesti kiadásról és
a marxista tanszékvezető előszaváról is.
2. Tessék elolvasni a recenziót: nem kérdőjeleztem meg a témát, csupán soványnak találtam a feldolgozás eredményét, mely annak a ténynek a következménye, hogy Thomas Mann és Lukács György kapcsolata nem volt intenzív.
3.-4. Visszás tőlem számon kérni azt, amit a szerzőnek kellett volna megírnia.
Az idézetekkel kapcsolatban csupán azt fájlaltam, hogy a könyv nem vette tekintetbe az utolsó nagy életrajzi beszélgetés (Gelebtes Denken) anyagát, mely bőven
tárgyalja a témát. Már csak azért is jó lett volna a szerzőnek kapcsolatba lépnie a
Magyarországon „nem futtatott” Lukács-tanítványokkal, akiknél a könyv megírása idején megtalálható volt ennek a beszélgetésnek a szövege és hangfelvétele
is. Ebből idéztem a recenzióban, bár ez nem az én, hanem a szerző feladata lett
volna.
5. Ez csúnya dolog. A Tar Zoltán által megadott helyen (a 101-es jegyzetben)
ui. nemcsak azt írja felesége, Tar Judit, hogy Kerényi antifasiszta magatartása
miatt emigrált Svájcba, hanem azt is, hogy Kerényi „Sváb-paraszti származású”.
Ám nézzük meg azt a lábjegyzetet, amelyre én hivatkoztam – de kíméletből nem
idéztem. Ott (a 103-as jegyzetben) ezt olvashatjuk többek közt: „Fölöttébb bámulatos, hogy épp az az ember, aki a nácizmus elől való menekülést határozta el,
az eredeti magyar hajlamokat szembeállítja a zsidó nagypolgárságéval. Mert épp
ebben az értelemben vezettek minden antiszemita propagandát.” Ezt követően a
szerző felrója Kerényinek, hogy Tormay Cecilt, a „kvázi-fasiszta írónőt“ említi.
Hogy ezek a kitételek miként minősítik a magyar hellénistát, ítélje meg az olvasó. Hozzávéve a könyv egyéb rosszízű megjegyzéseit én úgy találtam, hogy ez
nevetséges és már-már antiszemitának tünteti fel Kerényi Károlyt.

Bécs
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Hanák Tibor

HÍREK
Az elmúlt nyáron két munkatársunk lett 75 éves. Szász Béla író július 9-én,
Bay Zoltán fizikus pedig július 24-én ünnepelte hetvenötödik születésnapját.
Ötvenéves lett július 22-én Albert Pál kritikus (polgári nevén Sipos Gyula) és
október 11-én ugyancsak elérte az ötvenedik életévet Ferdinandy György regény-és elbeszélésíró. Folyóiratunk szerkesztősége írásban köszöntötte ünneplő
munkatársainkat.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 5. és 8. között Eefdeben rendezte – „A holnap magyarsága, a magyarság holnapja” címen – idei tanulmányi
napjait. A bevezető előadást Borbándi Gyula tartotta, a többi nyugati előadó:
Balla Bálint, Czigány Lóránt, Határ Győző, Illyés Elemér, Losonczy Anna és
Sándor Anna volt. A megnyitó és záróbeszédet Kibédi Varga Katalin mondotta.
Részt vett a konferencián és előadást tartott három magyarországi vendég, Mészöly Miklós író, Gombár Csaba szociológus és Gecsényi Lajos, a győri Műhely
volt szerkesztője is. Az irodalmi esten Csicsery-Rónay István, Gömöri György,
Határ Győző, Kardos Tiborcz, Kibédi Varga Áron, Mánfai Csaba, Mészöly
Miklós, Mirtse Ágnes, Mózsi Ferenc és Sárközi Mátyás adott elő műveiből.
Papp Tibor irodalmi és nyomdaművészeti munkáit mutatta be, a zenei programban pedig Fettich Mária hegedű- és Bally György gordonkaművész szerepelt. A
tanulmányi napoknak több mint száz résztvevője volt.
*
Ugyancsak többen mint százan vettek részt a Magyar Baráti Közösség (IttOtt) augusztus 17. és 24.között az Ohio állambeli Lake Hope parkban rendezett
Magyar Hetén. Előadást tartott Györgyey Klára, Held József, Király Béla, Ludányi András Hámos László, Monoszlóy Dezső, Palasics János, Szőts István,
valamint Magyarországról érkezett két irodalomtörténész, Pomogáts Béla és
Rádics Károly. Az irodalmi műsorban Monoszlóy Dezső néhány új munkáját
mutatta be, Monoszlóy Katalin pedig verses-énekes összeállítását adta elő. A
konferenciát Éltető Lajos nyitotta meg és zárta be.
*
Sziklay Andor munkatársunk kapta az Amerikai Magyar Alapítvány Abraham Lincoln Díját, amellyel az intézmény magyar és más származású személyi467

ségeknek az amerikai művelődés érdekében végzett kimagasló teljesítményeit
jutalmazza. Sziklay Andor november 24-én Washingtonban veszi át a kitüntetést.
*
A Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége október 11-én New Yorkban
rendezett ünnepi estjén az 1945 őszi budapesti és országos választásokra emlékezett. Beszédet mondott Varga Béla, Kővágó József, Hám Tibor és Varga László.
A műsorvezető Fercsey János volt.
*
Július 5. és 7 között Münchenben találkoztak Európában élő magyar fiatalok.
Előadást tartott Deréky Pál, Hendi Ilma, LengyelZsolt és Szász Judit. A kulcsszavak: múlt, hagyomány, európaiság voltak. A résztvevők egy diaporámából
megismerkedhettek a Csíksomlyói Búcsúval, szalagról pedig Latinovits Zoltán
ritka hangfelvételeiből hallhattak. Stief Magda Hervay Gizella verseiből adott
elő. Mándoki Péter kiállította legújabb festményeit, Prokopp Róbert bemutatta
„Kultúrkincs” című prózavideóját.
*
Major-Zala Lajos munkatársunk ebben az évben is megrendezte hévízi házában a szokásos Lajosnapi találkozót, amelyen több neves író és költő jelent meg,
és amelyen irodalmi díjat is kiosztottak. A Csokonai-díjat a megjelentek titkos
szavazása alapján Csengey Dénes nyerte. A szép plakettet Szabolcs Péter készítette és ugyancsak az ő műve a Csokonai-emlékérem, amelyet minden résztvevő
megkapott. Az asztaltársaság úgy határozott, hogy minden évben, augusztus
második szombatján, megrendezi a találkozót, ezzel kívánván elősegíteni hazai és
a határokon túl élő magyar írók szakmai érintkezését. A találkozón a Kalákaegyüttes másfél órás koncertet adott és az irodalmi műsorban elhangzott a
többi között Horváth Elemér, Thinsz Géza, Tűz Tamás és a házigazda, MaiorZala Lajos néhány verse.
*
Beczner (Huszty) Tamás munkatársunk nyerte Burghausen nyugat-német város irodalmi díját „Das B.L.Ö.D.-Syndrom” című német nyelvű szatírájával. A
díjat szeptember 7-én, a Burghauseni Irodalmi Hónap megnyitásán adták át
neki.
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*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) október 16. és
21. között Luganóban rendezte idei tanulmányi napjait. A téma: Erővonalak a
két világháború közti magyar szellemi életben. Az Új Látóhatár munkatársai
közül Csiky Ágnes Mária, Monoszlóy Dezső és Szamosi József adott elő. A
programon szerepelt továbbá egy képzőművészeti kiállítás, egy Kosztolányiemlékest, valamint az immár hagyományos könyvvásár.
*
Albert Pál (Sipos Gyula) munkatársunk tanulmánya vezeti be Krúdy Gyula
„N.N.” című regénye francia kiadását. Krúdy művét Virág Ibolya fordította és a
párizsi Éditions L'Harmattan jelentette meg.
*
A University of South Florida március 28. és 30. között Sarasotában konferenciát rendezett Kelet-Európa a 19-ik és 20-ik században” címen. Az Új Látóhatár munkatársai közül előadást tartott: Jónás Pál, Nagy Károly, Sozán Mihály,
Várdy Béla és Várdy-Huszár Ágnes. Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete
április 25. és 27. között rendezett évi konferenciáján munkatársaink közül Lukács János és Nagy Károly adott elő.
*
Az idei cambridgei költői fesztivál „alternatív” programjai között június 9-én
szerepelt „A magyar vers és dal estje”, amelyen Gömöri György magyar költeményeket mutatott be angolul.
*
A svájci Fribourgban szeptember 8-án egy galéria négy festő és egy szobrász
kiállításának ünnepélyes megnyitásán irodalmi és zenei programmal kedveskedett
a vernissage résztvevőinek. A műsorban Major-Zala Lajos magyarul, franciául és
németül olvasott fel verseiből.
*
A University of California Los Angeles-i campusán április 16-án „A jelenlegi
magyar kultúra és társadalom” címmel meghirdetett angol nyelvű előadáson Jeszenszky Géza és Kodolányi Gyula budapesti egyetemi tanárokkal együtt nagy
sikerrel szerepelt Györgyey Klára munkatársunk, a menekült PEN amerikai tagozatának elnöke.
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*
Határ Győző „Köpönyeg sors''címűu új történelmi regényének tárgya Flavius
Julianosz császár, hadvezér és hellén hitmegújító ifjúsága. A regény hősét a kor
keresztény krónikásai a Parabatész, az Aposztata melléknévvel ruházták fel. A
nagyalakú, 600 oldalas kiadvány, az Aurora gondozásában, karácsonyra jelenik
meg. Előfizetői ára 20 angol font, 30 amerikai dollár, illetve 80 német márka. A
könyv megrendelhető Határ Győző címén: 12 Edge Hill, London SW19 4LP,
England. A szerző arra kéri a megrendelőket, hogy ne csekket küldjenek, hanem
magát a pénzt juttassák el hozzá. Az árban a csomagolás és a portó is benne foglaltatik.
ELŐADÁSOK
– Benkő Zoltán és Michnay Gyula: A recski kényszermunkatábor, Zürich,
június 18, Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége.
– Csiki Ágnes Márta: felolvasó est, Chicago, június, Szent István Templom
és Irodalmi Kávéház.
– Hendi Ilma: szerzői estek, München, július 6, Berlin, augusztus 8, Göteborg, augusztus 16.
– Horváth Elemér: szerzői est, New Brunswick, február 23, Bessenyei
György Kör.
– Kabdebó Tamás: Egy regény születése, Lugano, február 1, Ticinói Magyar
Egyesület.
–Király Béla: Honvédségből Néphadsereg, 1945–1951, New Brunswick,
március 16, Tanúk korukról, Bessenyei György Kör.
– Lukács János: Az Egyesült Államok Magyarországot illető politikája a XX.
században, október 4, Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége.
– Nagy Károly: Magyar szolidaritás, Chicago, február 16, Irodalmi Kávéház.
– Saáry Éva: irodalmi estek, Bochum, szeptember 27, Düsseldorf, szeptember
28, Köln, szeptember 29.
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ÚJ MUNKATÁRSAK
Deme Zoltán (*1949) Szolnokon született, Budapesten él, filmrendező, több
magyarországi folyóirat közölte már írásait.
Kardos Tiborcz (*1956) Kecskeméten született. Budapesten az ELTE-n irodalmat és esztétikát tanult. Akcionális és kísérleti színházi rendezéssel és elmélettel foglalkozott. 1981 és 1983 között a Jelenlét-csoport színházi megmozdulásainak rendezője volt. Hivatásos előadóművész. 1984 szeptemberében hagyta el
Magyarországot. Azóta Hollandiában él.
K. Lengyel Zsolt (*1960) Kolozsvárt született. Ugyanitt és Aradon járt iskolába, a hesseni Bensheimben érettségizett. Történelmi, irodalomtudományi és
politológiai tanulmányait Heidelbergben kezdte, Münchenben végezte.
Magisztráns. Münchenben él.
Tarnóczy Szabolcs (*1957) Budapesten született. Fényképész szakmát, majd
katolikus teológiát tanult. Katolikus karizmatikus és pacifista bázisközösségek
tagjaként zaklatásoknak volt kitéve. 1983 nyarán elhagyta Magyarországot. Jelenleg a Linz melletti Traunban él.
Thury Lajos (*1896) Budapesten született, író, újságíró, szerkesztő. A Pesti
Napló, Az Est, a Magyarság és 1936-tól az Esti Újság munkatársa, illetve szerkesztője. 1945-től 1948-ig a Magyar Nemzet szerkesztőségében dolgozott. 1948
nyarán elmenekült Magyarországról. 1951 nyarától 1953 végéig a Szabad Európa
Rádió magyar osztályának helyettes vezetője, majd nyugalomba vonulásáig munkatársa volt. New Yorkban él. Első elbeszélése a Nyugat-ban jelent meg. Több
regényt írt. Az „Új vár” című színművét 1935-ben a Nemzeti Színház mutatta
be. Utolsó nagyobb lélegzetű munkája, a „Fekete Berthold” című regény 1977ben jelent meg New Yorkban.
ÚJ KÖNYVEK
– Berkessy Ferenc: A barátom Bonifác, Herp, München 1985, 199 l1.
– Bócsay Zoltán: Vázlatos magyar történelem (tankönyv), Magyar Cserkészszövetség, Garfild, N.J. 1985, 110 l.
– Bujdosó Alpár: Irreverzibilia Zeneon, Magyar Műhely, Párizs 1985, 159 l.
– Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? Magyarország sorsa a második világháború
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végén, Püski, New York 1985, 94 l.
– Kálmán Szabolcs: Kígyó okosan, galamb szelíden (tanulmány-útinapló, különlenyomat), Chicago 1985, 34 l. Megrendelhető a szerzőnél: 6202 Wilbur A
ve. Reseda, CA 91335, USA, ára 4 dollár.
– Mózsi Ferenc: Vers visszafojtva(válogatott versek), Szivárvány Könyvek,
Framo, Chicago 1985, 192 l.
– Ölvedi János: Napfogyatkozás, Magyarok Szlovákiában, Borbándi Gyula
előszavával, Püski, New York 1985, 185 l.
– Töttösy Ernő: Téboly (egy művi tudathasadás története). Nemzetőr, München-Brüsszel 1985, 255 l. Ára .12 dollár. Megrendelhető a kiadónál vagy a
szerzőnél (3 Av. Lambeau, B-1200 Bruxelles 15.)
– Független fórum, Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpátmedencében,
az anyagot összegyűjtötte Zsille Zoltán, Hungarian Central Committee for
Books and Education, Cleveland-München 1985, 335 l. Ára 15 dollár, illetve 35
márka.
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1985.4
LEVELEK
A NEMZETI BIZOTTSÁGOKRÓL
Padányi-Gulyás Béla „A Kisgazdapárt és a koalíció 1945–1946” című rendkívül érdekes visszaemlékezésében (1985/2. szám) hosszan foglalkozik a debreceni
nemzetgyűlés és kormány megalakulásával, és a fővárosba költözésével, de egy
szóval sem említi, hogy Pesten ezalatt a január 17-én megalakult Budapesti
Nemzeti Bizottság irányításával – mialatt Budán még dörögtek a fegyverek –
már működött a politikai élet. A Bizottságot az öt párt vezetői hozták létre a
Vízművek Egyetem utcai székházában (egyetlen ép középület volt a környéken)
és mellé állandó titkárságot szerveztek, ugyancsak pártközi alapon. (Az első főtitkár a parasztpárti B. Farkas Ferenc volt, akit rövid idő múlva Gulácsy György
váltott föl a kisgazdapárt képviseletében). A titkárság irodái kezdetben a központi Városházán, majd Dálnoki Miklós Béláék Budapestre érkezése után a Váci
utcai Újvárosháza épületében, a Törvényhatósági Elnöki Hivatal helyiségeiben
voltak. 1945 áprilisáig – a főváros polgármesterével, Csorba Jánossal közösen – a
Budapesti Nemzeti Bizottság intézte a főváros ügyeit, de országos hatásköre is
volt, mint a kormányt képviselő közigazgatási hatóságnak. Ezt hangsúlyozandó
később – a konszolidálódás előre haladtával – Országos Nemzeti Bizottsággá
alakult és működése fokozatosan politikai síkra tolódott, pártközi tanácskozó
szervvé vált.
A Budapesti és az Országos Nemzeti Bizottság működésének története hozzátartozik e korszak krónikájához. Ezt bizonyítja Padányi-Gulyás Béla egy utalása is (177. oldal), amikor azt írja: a 45-ös választás előtt az indulási szándékot az
Országos Nemzeti Tanácsnál kellett bejelenteniök a pártoknak. Ez nyilvánvaló
elírás: ilyen nevű szerv nem létezett, ellenben az való, hogy a pártok indulásának
engedélyezése az ONB-től függött. (E kérdésről, a keresztény párt indulása körüli akkori huzavonáról Varga László tudna sokat beszélni, e sorok írójával
együtt, aki akkor az ONB titkárságán dolgozott, a kisgazdapárt delegáltjaként.
Varga László, mint az alakulóban lévő új párt ügyésze szinte naponta járt nálam
az Újvárosházán, hogy az engedélyt sürgesse – sürgettesse – de végül is minden
igyekezetünk zátonyra futott.)
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Még egy jelentéktelen elírásra kell fölhívnom a figyelmet: a 175. oldalon a
szerző feleleveníti a Szent Jobb Budapestre érkezésének részleteit, s azt írja, hogy
az ereklyét átmenetileg az Angolkisasszonyok Veress Pálné utcai zárdájában
helyezték el. Az ONB irodáinak újvárosházi ablakai az Angolkisasszonyok
templomára, ill. zárdájára néztek s innét láttam magam is a főváros népének
ünnepi fölvonulását. De a zárda és a templom az Újvárosházával szemben, a Váci
utcában állt. És áll ma is.
A 173. oldalon azt olvassuk, hogy a rosszemlékű Igazoló Bizottságok a pártok
jelöltjeiből alakultak. Általános körülírás helyett pontosabban tájékoztatna a
szerző, ha utalna arra: az Igazoló Bizottságok felállítása és kijelölése a Budapesti
Nemzeti Bizottság hatáskörébe tartozott. (E sorok írója oldalakon át idézhetné
föl a vitákat és pártközi tanácskozásokat, amelyeken a két polgári párt – a kisgazda és polgári demokrata – harcolt az Igazoló Bizottságok hatáskörének és hatalmának mérsékléséért. S itt ismét ki kell igazítanom a szerzőt: a Budapesti Nemzeti Bizottságban – a négy nagy „kormányzó” (később koalíciós) párt mellett
képviselettel bírt a PDP is s így jogában állt tagot küldeni az Igazoló Bizottságokba. Ennek azonban főleg gyakorlati akadályai voltak: nem rendelkezett elég
emberrel.
A szerző a 180. oldalon megemlíti, hogy a Kisgazdapárt polgári tagozatába a
háborús években – pártutasításra – több illegális kommunista lépett be, hogy ott
„dekkolva” vészelje át a kritikus időket és ezt a politikai bázist használja fel munkájához. Padányi-Gulyás Béla csak Pálffy György nevét jegyzi föl ezek közül. Ha
őt említjük, nem lehet kihagyni Sólyom Lászlót sem, akivel mindig mindenhová
együtt mentek (nyilván biztosításképp) s – emlékszem – a polgári tagozat gyűlésein sem jelentek meg soha egymás nélkül. Közös volt bennük – titkos kommunista tagságukon kívül –, hogy mindketten a magyar királyi honvédségben kezdték katonatiszti pályafutásukat s végül mindketten káprázatos karriert csináltak
Rákosi alatt, hogy aztán (a Rajk-per kapcsán) az ő véres „tisztogatásának” áldozataivá váljanak ...
Hozzászólásommal teljesebbé akartam tenni a képet, amelyet PadányiGulyás Béla adott az 1945-46-os korszakról, mert az ifjúság hevületével magam is végigcsináltam ezt az izgalmas és ellentmondásos korszakot, s őrzök jónéhány emléket azokról
a hónapokról. A tájékoztatás pontossága pedig megkívánja, hogy ezeket az emléke474

ket papírra vetve megosszam másokkal. Ha Padányi-Gulyás Béla kitűnő írásaiból
hiányoztak is, mindez semmit sem von le a korrajz értékéből. Csupán kiegészíti azt.

Washington, D. C.

Stirling György

HOL NYUGSZIK NAGY IMRE?
Nagy Imre és társai sírjáról szóló írásomban (1985/3. sz.) félreértésekre adhatott okot, hogy abban Pestlőrinc-i temetőt említek. Ennek hivatalosan X. kerületi Új Köztemető a neve. Az emberek azonban más neveken is emlegetik: Kőbányai, Rákoskeresztúri, Pestlőrinci. Jobb lett volna a hivatalos elnevezés. Pestlőrinc különben is a temetőtől délre van, így Pestlőrinc-inek nemigen nevezhető.
Hadd említsem meg, hogy Gimes Miklós menyasszonyának neve Halda Aliz,
nem pedig Halada, miként a cikkben tévesen szerepel.

Stamford, Conn.

Lipták Béla

NEM MENTESÍTETT, HANEM EMBERMENTŐ
Nagy épüléssel, bár nem kevéssé megrendülten olvastam Mester Miklós körültekintéssel, alapossággal írt beszámolóját: A zsidókérdés Magyarországon,
1944. Szabadjon mégis egy ténybeli tévedésre felhívnom a szerkesztőség és az
olvasók figyelmét? Az Új Látóhatár 1985/3. számában (382. 1. negyedik bekezdés) a szerző felsorolja mindazokat a zsidó származású művészeket, írókat, akik
kormányzói mentesítést kaptak: köztük szerepel Tersánszky Józsi Jenő.
Kerékgyártó István az Arcok és Vallomások sorozatban megjelent Tersánszky
Józsi Jenő életrajz 155. oldalán megtudjuk, hogy nem őt mentették, hanem ő
mentett másokat; „...egy SS tiszt azzal kereste fel, hogy német nagyanyjára való
hivatkozással a Herrenvolk tagjának tekinti, és busás fizetéssel a vezérkar körül
dőzsölő haditudósítók közé akarja hívni.“ Tersánszky visszautasítja a 'megtisztelő
ajánlatot, és „... származásbeli előnyét” inkább „arra használja fel, hogy embereket mentsen ... 1944-ben lakásán bujtatja az üldözötteket, papírokat hamisít
részükre ...“
Az idézett munka szerzője Tersánszky székely, csángó, osztrák és angol őseiről is ír (16-17 l.).

Washington, D. C.

Korek Valéria
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MIÉRT OLVASOM AZ ÚJ LÁTÓHATÁRT?
Amióta megismertem az Új Látóhatárt, Illyés, Gombos és mások írásait, akár
vedléskor a kígyóról – szégyenkezve a múltért –, örökre lehámlott rólam a régi
magyar bőr. Tehát nem vagyok meghibbant nacionalista vagy irredenta. Látom a
valóságot. De meg kell mondanom, amit a legtöbb vajdasági magyar írótól, publicistától az újvidéki Magyar Szóban olvasok – mert azt is olvasom még mindig –
, nekem nem tetszik. És így vélekedek: többségükben magyarul beszélő, de szlávul gondolkodó emberek írják a cikkeket. Már a vajdasági írók könyvei is alig
érdekelnek. Magatartásukra csak két eklatáns példa: az egyik, Bori kioktató fölényeskedése a haldokló Illyés Gyulával szemben a jugoszláviai magyar kisebbség
kérdésében. A másik is Illyéssel kapcsolatos és sohasem fogom nekik megbocsátani azt, amiért a magyarság egyik legnagyobb írójának, humanistájának temetésekor távol maradtak a Farkasréti temetőtől. Az Új Látóhatárból tudom ezt is,
Molnár József meghatóan szép, de szomorú tudósításából... Ezért fontos nekem
az Új Látóhatár és már most szeretném beküldeni a jövő évi előfizetési díjat,
vagy várjak az utolsó számmal kiküldött számlára?

Dortmund

Dobos Gábor jugoszláviai vendégmunkás Németországban

ELŐFIZETŐINKHEZ
Immár mögöttünk van a 36-ik teljes évfolyam is és elértük titkon remélt célunkat: folyóiratunk megérte a Nyugat és utódja, az Illyés Gyula szerkesztette
Magyar Csillag együttes életkorát. Úgy hiszem, emigráns olvasóinknak nem kell
magyaráznom milyen áldozatok árán. A munkatársak, a szerkesztők évtizedeken
át honorárium nélkül, ingyen dolgoztak, az előfizetők pedig, ha sokan néha csak
hosszas nyaggatásra is, minden esztendőben fizettek s amikor még így sem futott
be elég pénz az emelkedő munkabérek vagy a postai díj kiegyenlítésére, akkor a
nyomda vállalta a veszteséget. Ez az áldozat annál is nagyobb volt, mert egy kis,
gyengén felszerelt emigráns nyomda lehetőségeit igazán nem lehet a Nyugatot
támogató egykori GYOSz anyagi erejével mérni. Persze magunk dicséretére még
sincs okunk, mert a legnagyobb áldozatot az előfizetők hozták, még akkor is ha
az előfizetési díj nem vágott túlságosan nagy lyukat a családok évi budgetjében.
A csoda az, hogy 36 éven át minden esztendőben akadt a közömbösnek, élveteg476

nek mondott emigrációban 700-1000 ember, aki nemcsak megértette, hogy a
magyarságnak szüksége van egy valóban szabad fórumra, ahol a szerkesztők
minden írást leközölnek, amit színvonalánál fogva érdemesnek és mondanivalójánál fogva érdekesnek, fontosnak tartanak. Közben az idők megváltoztak. Körülöttünk új folyóiratok keletkeztek, odahaza lazult a cenzúra, s ma már Magyarországon is sok mindent el lehet mondani, ami évekkel ezelőtt még tabu volt és
ránk várt a feladat, hogy kimondjuk az otthon kimondhatatlant. Felmerül hát a
kérdés, érdemes-e még ezt az öreg csatalovat továbbra is életben tartani? Ez
olyan kérdés, amelyet sem a munkatársak, sem a szerkesztők egymagukban nem
dönthetnek el. A döntés joga az olvasóé, illetve az előfizetőé. A nyomda feladása
óta eltelt majdnem három év azt bizonyítja, olvasóink fontosnak tartják a folyóirat további megjelenését. Áldozatkészségük folytán anyagi helyzetünk rövid
távon változatlanul kielégítő. Fizetési kötelezettségeinknek ebben az évben is
eleget tudtunk tenni és semmi okunk kételkedni abban, hogy az 1986-ban meginduló 37. évfolyam megjelentetése is mentes lesz a nagyobb anyagi gondoktól.
Ezért – mint minden esztendőben – arra kérem előfizetőinket, hogy küldjék be
mielőbb az idén is változatlan előfizetési díjat és aki teheti igyekezzen új előfizetőket szerezni, hogy legalább az elhalálozások és az örökös címváltozások miatt
történő lemorzsolódást pótolni tudjuk.
Külön kéréssel kell ausztriai előfizetőinkhez fordulnom, hogy előfizetésüket
közvetlen müncheni postai csekkszámlánkra küldjék be (J. Molnár, Postscheck:
München, Nr. : 1781 39-801), míg sikerül új ausztriai terjesztőt találnunk. Vándor Györgyi, aki hosszú éveken át a legnagyobb lelkiismeretességgel gondozta
ausztriai előfizetőinket, ugyanis személyi okok miatt kénytelen volt erről a megbízatásáról lemondani. Folyóiratunk szerkesztősége és kiadóhivatala ezúton nyilvánosan is köszönetet mond Vándor Györgyinek sok éves kitartó munkásságáért.
Ha egyszer valaki majd megírja az Új Látóhatár történetét, nem szabad megfeledkeznie az országos terjesztők – köztük Vándor Györgyi – érdemeiről sem,
mert nem könnyű munkájukat igen kevés kivételtől eltekintve ők is ingyen végezték és végzik ma is, s érdemüket a folyóirat hosszú fennmaradásában nem
lehet eléggé hangsúlyozni.
Mégegyszer arra kérem minden előfizetőnket, hogy a jelen számunkhoz mellékelt számlán feltüntetett előfizetési díjat lehetőleg még az új esztendő első ha477

vában küldjék be. Örömmel közölhetem, hogy az idei évről elmaradás az előfizetési díjjal már jóval kevesebb volt, mint korábban, ami nagyban hozzájárult adminisztrációnk hibalehetőségének kiküszöböléséhez. De akadt néhány olyan
befizetés a postai csekkszámlára és átutalás a bankba, amelyen vagy hiányzott
vagy teljesen olvashatatlan volt a befizető neve, s így nem tudtuk az összeget a
befizető javára írni. Ezért kérjük azt a néhány előfizetőnket, aki úgy érzi, hogy a
hátralék feltüntetése jogtalan, szíveskedjék bennünket értesíteni, mert a hiba
elsősorban a hiányosan kitöltött befizető lapok és olvashatatlan átutalási szelvények következménye.
Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk nevében minden előfizetőnknek és
munkatársunknak ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb új
esztendőt kíván

Molnár József
ÚJ MUNKATÁRSAK
Eífert Anna (*1956) Lengyeltótiban született, Budapesten érettségizett, a
szegedi Tanárképző Főiskolán 1981-ben államvizsgázott. Ugyanannak az évnek
őszén mint kitelepült Nyugat-Németországba. 1982 óta a tübingeni egyetem
hallgatója. Jelenleg ösztöndíjas a baseli egyetemen. Főszakja a művészettörténet.
Ludvig Nándor(*1954) Kaposvárott született, 1979-ben a pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomát szerzett. Azóta Budapesten tudományos kutató.
Verseket, esszéket írt, amatőrfilmeket készített és befejezte első színpadi művét.
Munkáinak nagy része kiadatlan.
Vályi-Nagy Ágnes (*1954) Csurgón született, a szegedi és a budapesti egyetemen francia-németspanyol szakon tanult. Két évig tanár volt, majd a budapesti Európa Könyvkiadónál külső munkatársként fordított és lektorált. 1981-ben
áttelepedett Baselbe, ahol németet tanít külföldieknek. 1983 óta református teológiai tanulmányokat folytat.
HÍREK
November 11-én lett volna 80 éves Cs. Szabó László, a múlt év szeptemberében elhunyt író, folyóiratunknak több mint három évtizeden át rendszeres mun478

katársa és egy időben szerkesztőbizottságának tagja. Emlékét az Új Látóhatár
következő számában Siklós István eleveníti fel. A nyolcvanadik évforduló előtt
jelent meg Budapesten, a Magvető Könyvkiadó gondozásában, hat és félszáz
lapon, „Őrzők” címen Cs. Szabó száműzetésben írt esszéinek egy válogatott
gyűjteménye. Ez a kötet 1982 óta az írónak Magyarországon kiadott harmadik
könyve. A gyűjteménybe felvett és forrásmegjelöléssel ellátott 47 esszé közül 15
az Új Látóhatárban jelent meg először.
*
Október végén Philadelphia melletti otthonában meghalt BárányOberschall
Magda művészettörténész, akinek több tanulmányát közölte az Új Látóhatár.
Bárány Magdát 81,-ik életévében érte a halál. Legjelentősebb munkáit a magyar
szent koronáról írta.
*
Ez év nyarán lett 75 éves Rezek Román (augusztus 3-án) és Schöpflih Gyula
(augusztus 24-én). Makkai Ádám december 16-án töltötte be 50-ik életévét.
Mindhárom munkatársunkat ebből az alkalomból szeretettel köszönti folyóiratunk szerkesztősége.
*
A lakiteleki Művelődési Házban október 22-én nyílt meg az „Antológia” című grafikai kiállítás. A többi között nyugati magyar költők verseinek illusztrációit is bemutatták. A három illusztrátor Tábori Aranka, Gyöngyösi Gyöngyi és
Gulyás Géza volt. A kiállítást, amelynek megnyitóján mintegy négyszázötvenen
vettek részt, Lezsák Sándor költő szervezte. A megnyitón több jeles költő műveiből olvasott fel. A hatóságok utólag – a budapesti Kulturális Fórum befejezése
után – a sikeres vállalkozásba belekötöttek, a rendezőket alaptalanul politikai
vádakkal illették és megtorlásként Lezsák Sándort elmozdították a Művelődési
Ház éléről.
*
Hanák Tibor a Philosophischer Literaturanzeiger című német bölcseleti folyóiratban Lukács György Ontológiá-ját ismertette, a Studies in Soviet Thought
című angol nyelvű folyóiratban pedig a közép-kelet-európai új-marxizmust mutatta be, érintve a marxizmus megújítására irányuló magyar kezdeményezéseket
is.
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*
Kerényi Károly német nyelvű életműsorozatában – a Langen Müller kiadó
gondozásában – megjelent a Wege und Weggenossen című tanulmány- és cikkgyűjtemény. A 483 lapos kötetet Kerényi Magda szerkesztette. Ismertetésére
visszatérünk.
*
A november 7 és 9 között az amerikai Oberlinben rendezett Jászi Oszkár
Emlékkonferencián Borsody István munkatársunk is részt vett. Budapestről hét
történész volt jelen.
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1986.1
LEVELEK
„RÉVÜLETKELTŐ ANYAGOK"
Harmat Pál érdekes kérdést feszeget Töttösy Ernő megrendítően hiteles története kapcsán (Egy börtöntéboly története, ÚL, 1985: 549–52), nevezetesen
azt, hogy Magyarországon az 1950-es években használtak-e „révületkeltő anyagokat” (pontosabban: pszichotropikus szereket) az ÁVH börtöneiben olyan célból, hogy mesterségesen előidézett szkizofréniával összerombolják az áldozat
személyiségét és így integritását, s ezáltal engedelmes eszközükké tegyék.
Hogy barbitursav-derivátumokkal (ebbe a családba tartozott a régi, rosszhírű
altató a veronal, s az újabbak közül a seconal és a tuinal) kísérleteztek, azt Harmat Pál is említi, illetve számos elbeszélő forrásból tudomásunk van róla. Luka
László feltevését viszont, hogy Töttösyt hallucinogén szerekkel (mescalin, LSD)
kezelték volna, elveti. Kétkedésének két fő oka van: egyrészt az Egyesült Államokban csak ezekben (ti. Töttösy „kezelése” alatti) években kezdték meg a „révületkeltő anyagok” szintetikus előállítását, másrészt nem tartja valószínűnek,
hogy ilyen szereket éppen Veszprémben kezdtek volna el használni.
Ezt a gondolatmenetet legalább három szinten lehet megkérdőjelezni. Elsősorban mert labilis premisszára épül, s ez a kultúra diffúziós elterjedésének ma
már egyáltalán nem egyeduralkodó dogmája (az angol V. Gordon Childe volt a
diffúziós elmélet utolsó megtépázatlan tekintélyű hirdetője). A diffúziós elvet
valló antropológusok úgy vélték, hogy csak a legfejlettebb társadalmakban találnak fel valamit, s az diffúzió útján jut a fejletlenebb társadalmakba. Tréfásan
szólva: ha Veszprémben spanyolviaszkot találunk, az csak Spanyolországból kerülhetett oda, mivel „ott lett feltalálva”. Viszont, amikor valakit azzal vádolunk,
hogy „feltalálta a spanyolviaszkot“, akkor éppen arra mutatunk rá, hogy valami
olyan, kézenfekvő igazságra jött rá, amit mások már korábban felfedeztek.
Ez a helyzet a mescalinnal is. Mert az igaz, hogy szintetikusan előállított
psychotropikus szerekkel nagyban csak az ötvenes években kezdtek el kísérletezni
az USA-ban, de a mescalint az indiánok időtlen idők óta ismerték és Ludwig
Lewin már jóval az ötvenes évek előtt izolálta a Lophophorus kaktusz róla elnevezett génuszában (C11H1703N). Pszichológiai hatásának vizsgálatával pedig
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már az 1920-as években kísérleteztek, arról nem is beszélve, hogy a kábítószeres
kultúra virágzásának idején a hatvanas években LSD-t amatőr vegyészek különösebb felszerelés és laboratóriumok nélkül állítottak elő a fekete piac számára.
Nem helytálló tehát annak a feltételezése, hogy a kelet-európai titkosrendőrség
nem rendelkezhetett volna olyan képzettségű farmakológussal, aki a szakirodalom alapján ne tudott volna előállítani szintetikus kábítószereket. Akár Veszprémben is, ha erre utasítása volt.
Másodszor, helyes feltételeznünk, hogy ha valamire igény van, ezt az igényt
valamilyen formában előbb-utóbb igyekeznek kielégíteni. „Finomul a kín” – írja
József Attila mit sem sejtve még a századközép ellenkező előjelű diktatúráinak
borzalmairól, s valóban, a tudattágító szerek (én inkább így nevezném Huxley
nyomán a „révületkeltő anyagokat“) emberiségellenes felhasználását sokan szorgalmazták, nemcsak azért, mivel szofisztikáltabb kínzásokra alkalmas, mint a
hüvelykszorító, kurtavas, vagy gúzsbakötés, hanem főként azért, mivel hatékonyabbnak vélték az áldozat együttműködésének a megnyerésére. S a koncepciós
perekben olyan mértékű kooperációra volt szükség, melyhez a fizikai kínzás, s a
Harmat Pál által is említett sensory deprivation nem bizonyult elégségesnek.
Tehát kísérleteztek, mivel erre szükség volt. Ha ebben a képletben gondolkodunk, nem is vitás, hogy a titkosrendőrség megfelelő szakképzettségű alkalmazottja ráakadhatott a korai mescalinos kísérletek nyomára a szakirodalomban.
Harmadsorban azért is hajlanék inkább Luka László véleményét osztani, bár
analóg esetről Luka sem tud, s csak mint ötletet veti fel a mescalinos, vagy LSDs kezelés lehetőségét, mivel van ilyen vonatkozású adatunk, habár csupán egyetlen egy. 1959-ben jelent meg Ruff Lajos (álnév?) könyve: Az agymosó gép (The
brainwashing machine, R. Hale Ltd. London; francia fordításban: La machine à
laver les cervaux, Fasquelle, Párizs). Ebben a börtönmemoárban a szerző igen
artikuláltan leírja, hogyan kísérletezett rajta egy Dr. Németh László (álnév?)
mescalin és scopolamin adagolásával 1953 őszén mintegy hat hétig. Ruff Lajos
politikai elítélt volt, akit fizikuma, szenzibilitásai miatt választottak ki kísérleti
nyúlnak. Dr. Németh azt is elárulta Ruffnak, hogy legrosszabb esetben szkizofréniás lesz a kezelés következtében, de megnyugtatta, hogy a szkizofrénia igen
előkelő betegség, s alkotó emberek gyakran szenvedtek tőle; József Attilát említi,
hogy költészete ettől lett igazán nagy (Ruff is költői babérokról ábrándozott):
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tárgyról-tárgyra ugrált a figyelme, s így új viszonylatokat látott meg. Mai ismereteink szerint nem lehet a könyvet fantázia szüleményének tartani – bár megjelenése idején Kovács Imre éppen itt, az Új Látóhatárban (1960: 64–65) ennek a
lehetőségét sem zárta ki —, mivel a kísérletező orvos irodalmi jellegű fejtegetései, és számos mellékkörülmény teljesen autentikusnak tűnik (Ruff például arra
utal, hogy a tudattágító szerek az ázsiai sámánok öröksége a szovjet titkosrendőrségnél). A vizuális élmények leírása pedig egybevág a vonatkozó irodalomból
ismertekkel. Mindezeket együtt nem találhatta ki egy börtönviselt fiatalember,
bár túlszínezhette, s ezzel éppen saját szavahihetőségét rontotta könyve megjelenése idején. Mert mit ismerhetett egy húszas éveiben lévő, költői babérokra aspiráló fiatalember a témáról? Magyarországon semmit. Angliában kijövetele után
kezébe kerülhetett (ha tudott angolul) Huxley könyve, The Doors of perception,
amely 1954-ben jelent meg. Ez minden.
Ennyiben tehát tovább érdemes gondolkodni „a vegyi manipuláció legendáin”
szakembereknek és laikusoknak egyaránt.

London

Czigány Lóránt

OCCAM BOROTVÁJA
1. Czigány Lóránt megpendíti azt a lehetőséget, hogy a Töttösy Ernő esetében alkalmazott hipotétikus vegyi anyagot más forrásból is előkeríthették, mint a
korabeli szakirodalom leírása alapján. Ez persze lehetséges, én azonban már a
detektívregényekben sem szerettem a titokzatos hatású, a tudomány számára
ismeretlen mérgeket. A laikusok általában túlbecsülik a kémiai befolyásolás lehetőségeit. Nem csupán az ötvenes évekbeli, hanem a mai helyzet alapján sem tudok olyan kémiai szert elképzelni, amely által a Töttösy hitelesnek és autentikusnak tűnő, plasztikus leírásából ismert téboly-állapotot elő lehetne idézni. Nagyon
jól ráillik viszont a kórkép a börtöntéboly „spontán” – tehát kémiai anyagok alkalmazása nélkül létrejött – tünetcsoportjára. Miért ne maradjak Occam borotvájánál, s miért magyarázzak meg egy jelenséget olyan, erőltetettnek tűnő feltevés
alapján, amit anélkül is jól meg lehet érteni?
2. Nem kételkedem benne, hogy az ÁVH, a KGB, a Gestapo és rokon intézményeik lelkesen keresték és keresik a különféle „csodaszérumokat”. Nyilván483

való, hogy ha az ötvenes évek elején a magyar belbiztonsági szervek rendelkeztek
volna a szkizofréniát indukáló vegyi anyaggal, aggály nélkül bevetették volna –
mint ahogy mondjuk a mai orosz disszidensek pszichiátriai kényszerkezelésében
különösebb gátlások nélkül alkalmazzák az (egyébként egészen más hatású)
haloperidolt. Orvostörténeti adatok alapján azonban valószínűsíthető – persze:
csupán valószínűsíthető –, hogy Töttösy bebörtönzésének idején a „még nem” és
„már nem” stádiumát élték. „Már nem alkalmazták a barbitursav-származékokat
(mert nem voltak alkalmasak a pribékek céljaira) és „még nem” a révületkeltő
szereket – maradjunk ennél a gyógyszertanban elfogadott elnevezésnél a félrevezető „tudattágító szerek“ helyett – és a modern pszichofarmakonokat (mert nem
álltak kellő mennyiségben vagy akár mintaként is rendelkezésre). Lehet, hogy
kiderül: másként volt. Ezt azonban nagyon meglepőnek tartanám.
3. Ruff Lajos könyvét nem ismerem, tehát nem nyilatkozhatom róla. Csupán
a Czigány Lóránt-levélben közölt adatok alapján szeretném leszögezni:
meszkalin és szkopolamin alkalmazásával nagy valószínűséggel nem lehet olyan
kórképet létrehozni, amilyet Töttösy Ernő ír le emlékezéseiben.
Nem hiszem, hogy a vegyi manipuláció lehetőségén mindaddig csupán általában érdemes tovább gondolkodni, amíg nem kerülnek elő akár pozitív, akár negatív értelemben bizonyító új adatok. Számomra az adott körülmények között az
egyetlen lehetséges út Töttösy Ernő autopszichopatográfiájának pszichopatológiai elemzése. Ez pedig elég egyértelműnek tűnik.

Mauer (Ausztria)

Harmat Pál

EMÓCIÓK NÉLKÜL!
Hanák Tibor Színes gondolkozás című írásával (U.L. 1985/4. sz.) kapcsolatban két helyreigazítással élek. Fel kell oldani félrevezető megállapításait.
1. Azt állítja, hogy könyvem szerint ideológia a katolicizmus, az iszlám, a feudalizmus, viszont nem követett ideológiát Bethlen Gábor, nem ideológia a protestantizmus, nem volt ideológiája a Kisgazdapártnak.
Ezzel szemben: egyetlen vallást se tartok ideológiának; különösképp nem lehetett annak minősíteni bármelyiket is a háromszázötven vagy ezer évvel ezelőtti
eseményekben. Minden tanulmányomban, amelyben ilyesmiről szó esik, nagyon
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élesen különbséget teszek a katolikus vallás és a „német-római ideológia” közt.
Ezeréves viszonylatban így írok a római katolicizmusról: „Hit nélkül nem élhet
sem az egyén, sem a nép. Ezt az űrt töltötte be a római keresztyénség krisztusi
tanítása. Egyéni sorsot és történelmet formáló ereje, legfőbb értékként, mindmáig egyetemesen megszabta népünk életét.” Ennél pozitívabban nem lehet értékelni a katolicizmust. Ezzel szemben: a német-római ideológia, hatalmi törekvése alapján, valóban a magyarság végzete volt. Különösen újkori, Habsburg formájában tört népünk életére. Majdnem teljes sikerrel. Bethlen Gábor sok háborúja és a magyar nép szabadságharcai nem a katolikus vallás ellen folytak; s nem
ideológiai alapon, hanem a magyar valóság talaján állva. Döntő bizonyíték: a
Tordán 1550-ben és 1557-ben tartott szinte teljesen protestáns összetételű és
irányítású országgyűlés mondta ki először Európában a teljes vallásszabadságot.
Itt valóban nem beszélhetünk ideológiáról: a magyar valóság hitbeli ténykedéséről volt szó. Viszont, a német-római hatalmi törekvésekkel szemben sok szabadságharcot kellett vívnia a magyar népnek. A 16–18. századi újkori honi feudalizmus a radikálisan változó Európa peremén mindig a Verbőczi-féle rendi ideológiára épült. Tekintet nélkül az ország tényleges érdekeire. A magyar népnek –
hogy létét úgy-ahogy megtartsa – és Bethlen Gábornak is, szembe kellett szállnia
ezekkel az ideológiákkal.
Könnyű most követelményként felállítani, hogy minden színű művet tekintsünk a magunkénak, mert ez lenne a „gyakorlati ideológiátlanságunk“, de az
elmúlt századokban az említett világnézetek végzetesen összetörték a magyar
valóságot. Történelmi tanulmányokban ezt a tényt csak valamilyen mai ideológia
alapján lehetne elhallgatni.
2. Hanák Tibor szerint: „... a maga nem ideológiainak nevezett szemlélete
olyan beszűkítést és szellemi öncsonkítást idéz elő, mint általában az ideológiai
szemléletek.” Fordítva áll a tétel: a német-római ideológia magyar részlege az
emigrációban ma is egyeduralomra törekszik: nemcsak beszűkítést végez, hanem
igyekszik kizárni az esszéimben szereplő másik oldalt. Könyvem nem leszűkítés;
ellenkezőleg: kísérlet a szellemi öncsonkítás megakadályozására. A teljesség érdekében fontosnak tartottam a kapunyitást a kiradírozni szándékolt világ felé.
Nem negatív módon, hanem pozitív értékek felmutatásával.
Könyvem nem öleli át az egész magyar múltat és jelent. Ebből viszont Hanák
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Tibornak sem volna szabad arra a következtetésre jutnia, hogy ami nincs benne,
az nem létezik vagy szemben állok vele. Csak a költészetet említem: Babits,
Kosztolányi, Karinthy, Tóth Árpád, vagy, más vonatkozásban, Szerb Antal szerves módon meghatározó része irodalmi tudatomnak. De a protestáns oldal felé
irányuló beszűkítésnek, sőt kizárásnak is hangot kellett adni; pozitív módon tettem: Arany János a kimozdíthatatlan sarokkő.
Nem véletlenül írtam az előszóban, hogy ez a könyv elsősorban az emigrációnak szól. Sajnálom, hogy Hanák Tibor emocionális témakezelése a szóban forgó
felismeréseimet nem látta meg a tanulmányokban, vagy másként értelmezte azokat.

Toronto

Vatai László

SAJNÁLOM...
Sajnos, tévedtem, amikor „Hol sírjaink domborulnak ...” című cikkemben
(1985/3. szám) azt feltételeztem, hogy Maléter Judit már nem él. Közben értesültem, hogy Maléter Pál második felesége, Gyenes Judit jó egészségnek örvend.
Remélem majdan szobor hirdeti a szabadságharc hős tábornokának emlékét és
Judit asszonnyal együtt rójuk le e szobornál kegyeletünket. Tévedésemért nyilvánosan is megkövetem.
Ugyancsak elnézést kérek Maléter tábornok első házasságából származó leányától, Maléter Maritól, hogy nem ismertem és ezért írásomban nem ismertettem azt a munkát, amelyet a Maléter-család a hamvak kiadása érdekében az
Egyesült Államokban végzett és végez.

Stamford, Conn.

Lipták Béla

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR REPERTÓRIUMA
Gondolom, az Új Látóhatár sok olvasója egyetért velem abban, hogy a régi
évfolyamokban való eligazodáshoz elengedhetetlenül szükséges a Repertórium.
Bizonyára nem kerülte el figyelmüket, hogy az 1950 és 1957 közötti időszakot
felölelő Repertórium megjelenése óta immár tíz év telt el. Kérdem, mikor jelenik
meg a következő, amely már eléggé esedékes.

Köln
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Márton György

(Valóban, gondoltunk rá. A tervek készek. Ez év őszén megkezdődnek az
1967–1985 évi Repertórium munkái. A szerkesztést ismét Czigány Lóránt végzi,
ezúttal Szász Judit és K. Lengyel Zsolt közreműködésével. Reméljük, hogy egy
év múlva megjelenhetik. A szerk.)
HÍREK
Január 26-án szívroham következtében meghalt Kertész István, az indianai
Notre Dame Egyetem tanára, több angol nyelvű történelmi mű szerzője. Kertész
1904-ben született, a második világháború utáni években a magyar békeelőkészítő munka egyik irányítója, majd római követ volt. 1951-től az Egyesült
Államokban tanított. Folyóiratunkban is publikált.
*
1985. december 9-én autóbaleset következtében meghalt Beck András szobrászművész. Ez év januárjában lett volna 75 éves. 1957 óta élt Franciaországban.
1962-ben ő tervezte azt az emlékérmet, amelyet az Új Látóhatár Kodály Zoltán
80. születésnapjára adott ki.
*
1986. január 10-én 55 éves korában meghalt Londonban Krassó Miklós filozófus és politológus, aki az 1956 után nyugatra menekült legtehetségesebb fiatalok egyike volt. Főleg angolul publikált.
*
Meghalt – 1986. január 4-én egy San Diego-i kórházban – Márai Sándor felesége, Lola is. A halál oka szívelgyengülés volt. Neve többször szerepel – néha L
betűvel rövidítve – az író naplójában és emlékezéseiben.
*
A közeljövőben megjelenik a Magyar Baráti Közösség gondozáűsában Bibó
István tanulmányainak egy angol nyelvű válogatása. A kiadást az Atlantic Research and Publications nevű kiadó vállalta ,,Society in Change” sorozatában. Ennek főszerkesztője Király Béla. Ez a kiadó jelentette meg angolul Janics Kálmán
könyvét is – Borsody István fordításában. A gyűjtemény a gondolkodónak és
írónak elsősorban a nem-magyar olvasók érdeklődését felkeltő legjelentősebb
tanulmányait teszi angol nyelven hozzáférhetővé. A kiadási munkát Nagy Károly
irányítja.
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*
A Magyar Emberi Jogok Alapítvány január 19-én a New York-i Magyar
Házban fogadást adott Csoóri Sándor és Konrád György tiszteletére. A két író a
Nemzetközi PEN Club kongresszusa alkalmából tartózkodott az Egyesült Államokban. Az összejövetel házigazdái voltak a Magyar Ház, az Amerikai Erdélyi
Szövetség és az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat.
*
A budapesti Magvető Könyvkiadó a múlt év nyarán megjelentette Domahidy
András „Árnyak és asszonyok” című regényét, amelyből – 1970-ben – az Új Látóhatár közölt először részletet és amelyet teljes egészében 1979-ben az Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem adott ki. A budapesti második kiadás meleg
fogadtatásban részesült. A lapok – köztük az Élet és Irodalom, a Népszabadság,
a Népszava, az Új Tükör, a Könyvtáros – elismerően írtak Domahidy munkájáról. Az Élet és Irodalom kritikusa azzal zárta cikkét, hogy „ez a találkozás továbbiakat sürget, s tán további írások létrehívását és (kiadását is) serkenti.”
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom – amelynek 1985 tavasza óta
Skultéty Csaba, folyóiratunk munkatársa, az elnöke – idei kongresszusát március
31 és április 6 között rendezi a Köln melletti Altenberg konferencia-központtá
bővített cisztercita kolostorban. A tanulmányi hét témája: „Magyar tudat Kelet
és Nyugat között – önvizsgálat Buda visszavételének 300. évfordulóján. Jelentkezni lehet a KMEM főtitkárságán: 8 München 81, Oberföhringer Str. 40.
*
A brüsszeli Auditorium Hamoir galériája 1985. december 5. és 27. között
bemutatta Triznya Mátyás akvarelljeit.
*
Az Egyesült Államokban megalakult a Magyarországi Független Sajtó Baráti
Köre (MFSBK), amelynek célja magánkiadású hazai könyvek és folyóiratok
megismertetése a nyugati magyar olvasókkal. A Kör felhívása szerint, aki évente
legalább 100 dollárral (az Egyesült Államokban 120 dollárral) támogatja a kezdeményezést, a Baráti Kör tagjává válik. A tagok külön kérelem nélkül és térítésmentesen megkapják a Beszélő és a Hírmondó számait. A tagsági hozzájárulásból fedezik a tagok részére küldött példányok másolási és postázási költségeit.
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Az önköltség levonása után fennmaradó összeget a Kör a magyarországi független sajtó támogatására fordítja. Bővebb tájékoztatásért a következő címhez lehet
fordulni: MFSBK, P.0.Box 140872, Chicago, IL. 60614-0872.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjai május 4
és 10 között lesznek a Strasbourg közelében lévő Liebfrauenbergben. A konferencia témája: A változások útján II. Jelentkezni lehet Kovács Andor elnöknél:
CH-4058 Basel, Jagerstr. 10.
*
A Hazafias Népfront Honismeret című folyóirata – mint egyetlen magyarországi sajtótermék – 1985/6. számában közzétette a Bethlen Gábor Alapítvány
támogatására kiadott Felhívást. Az Alapítványt 1979 karácsonyán Illyés Gyula
kezdeményezésére hozták létre írók, tudósok, művészek – szám szerint hatvanöten. „Azokat a vállalkozásokat óhajtjuk ösztönözni és támogatni, határainkon
belül és túl – olvasható a Felhívásban –, melyek a magyarság történelme során
felhalmozott értékeit tudatosítják, hitelesen értelmezik, őrzik és gyarapítják, s
amelyek e térség népeinek megbékélését elősegíthetik.” A Bethlen Gábor Alapítvány „kötelzettségvállalás közérdekű célra”, tehát sajátos lehetőségekkel rendelkező magánalapítvány, amelynek szándékát a művelődési minisztérium egy
1985-ös intézkedésével jóváhagyta. Az alapösszeget mint alapítók Csoóri Sándor, Illyés Gyula, Kodály Zoltánné és Németh Lászlóné ajánlották fel. Az Alapítvány az alapítási okiratban rögzített célok elérését – állampolgárságra való
tekintet nélkül – díjak, ösztöndíjak és megbízási díjak adományozásával kívánja
előmozdítani. Az ügyek intézésére héttagú kuratórium alakult. Ennek tagjai azt
kérik, hogy a nyugati magyarok is támogassák a kezdeményezést, ha az Alapítvány törekvését magukévá teszik. Az alapösszeghez való hozzájárulások egy erre
a célra nyitott külön csekkszámlára fizethetők be. Bővebb felvilágosítás kapható a
következő címen: Bethlen Gábor Alapítvány, Budapest 114. Postafiók 247.1536.
ÚJ MUNKATÁRSAK
Bartis Ferenc (*1936, Gyergyószárhegy) egyetemi tanulmányait 1956-ban
kezdte a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyartörténelem szakán. Tanulmányainak kényszerű megszakítása miatt csak 1968-ban kapott tanári képesí489

tést a Marosvásárhelyi Pedagógiai Intézetben. Közben fizikai munkás volt. Írásai
és fordításai 1953 óta jelennek meg. Újságíróként utoljára mint riporter a nemrégen megszüntetett Művelődésnél dolgozott. 1972-ben jelent meg „Konok szeretet” és 1975-ben „Kegyetlen szépség” című verseskötete. Írt ezenkívül színdarabot és gyermektörténeteket. Romániából kitiltották. 1984 novembere óta Budapesten él.
Konrád György (*1933, Berettyóújfalu) írói hírnevét az 1969-ben megjelent
„A látogató” című regényével alapozta meg. Ezt követte Szelényi Ivánnal közösen írt munkája: „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz”. „A városalapító”
című regénye először külföldön jelent meg, idegen nyelven és csak azután Magyarországon, magyarul (1977). Újabb művei – köztük „A cinkos” című regény és
az „Antipolitika” című esszé – Magyarországon kívül láttak napvilágot.
Majoros Éva (*1915, Budapest), újságíró és dramaturg, Háy Gyula özvegye és
harminc éven át munkatársa. 1965 óta Svájcban él.
Paetzke, Hans-Henning (*1943, Lipcse) 1967 és 1975 között klasszika filológiát, germanisztikát tanult Halléban, Budapesten és Majna-Frankfurtban.
1968 és 1973 között Budapesten élt. Az NDK-t elhagyva 1973-tól a Majna
menti Frankfurtban lakik. Műfordító és publicista. A következő magyar szerzők
műveit ültette és ülteti át németre: Mészöly Miklós, Konrád György, Nádas
Péter, Heller Ágnes, Esterházy Péter, Eörsi István, Lukács György, Petri
György. A frankfurti Suhrkamp kiadónál ez évben jelenik meg –
„Andersdenkende in Ungarn” címen – magyar szellemi emberekkel készített
interjúinak gyűjteménye.
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: A magyar cserkészet múltja és jelene, Bonn, február 8,
Magyar Cserkészszövetség európai vezetői konferenciája.
– Gosztonyi Péter: A Hitler ellenes nagyhatalmak és Közép-KeletEurópa
jövője a második világháború alatt, Basel, 1985. november 29., Baseli Magyar
Egyesület.
– M. Kiss Sándor: Progresszió, ellenállás, nemzeti tudat, bevezető: Czigány
Lóránt. London, 1985. december 3., Szepsi Csombor Kör.
– Nyeste Zoltán: Útkeresés – Adalékok a magyar ifjúsági mozgalmak történe490

téhez. 1942-1948, New Brunswick, 1985. november 2., Bessenyei György Kör.
(Tanúk korukról.)
– T. Szabó Ádám: Egynyelvűség, kétnyelvűség, többnyelvűség, félnyelvűség,
Bécs, 1985. december 3., Bornemisza Péter Társaság.
– Szamosi József: Karácsony a magyar költészetben, München, 1985. december 12., KMEM.
– Szilágyi Sándor: Bibó István, a szellemi ellenállás jelképe, New Brunswick,
1985. december 7., Bessenyei György Kör
– A nyugati magyar szellemi élet szolgálatában, Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tevékenysége, közreműködött: Bárczay Gyula, Domahidy
Miklós, Ferenczi Sándor, Szöllősy Árpád, bevezető: Siklós István, London, január 31, Szepsi Csombor Kör.
– „Cs. Szabó László 80 éves lett volna” (Emlékest), közreműködött: Bujdosó
Alpár, Parfussné Vereczkei Klára, Szépfalusi István, Bécs, január 14, Bornemisza
Péter Társaság.
ÚJ KÖNYVEK
– Bezerédi Zoltán: Die Deutschen im Psychokrieg Ost-West, a szerző kiadása, Köln 1985, 171 l. Ára: 10 német márka. Megrendelhető a következő címen:
D-5 Köln 41, Leichtensternstr. 23.
– Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya, Az 1941. június 26-i
bombatámadás dokumentációja, Kerék-Könyvek, München 1985, 391 l. és 132
l. melléklet. Ara 50 német márka. Megrendelhető a szerző címén: D-8 München
40, Schleissheimer Str. 268 és a kiadónál: D-8000 München 90, Oertlinweg 4.
– Domahidy Miklós: Az osztrák vádlott (regény), Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem, Bern, 203 l. Megrendelhető: Büchergilde, Postfach 179, CH4125 Riehen 1.
– Dékány Károly: Holland költők Gortertől napjainkig (magyar és holland
nyelven), Uitgeverij Forum, Amstelveen 1985, 337 l.
– Fodor István: Introduction to the history of Umbundu (Az umbundu nyelv
története), Akadémiai kiadó, Budapest és Buske Verlag Hamburg 1983, 327 l.
– Ferdinandy Mihály: Országok úrnője, A magyar Anjouk kora (1307-1387),
Lehel-pályázat bizottsága, Róma 1985, 177 l. Megrendelés: Kállay Kristófné,
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Piazza Giunone Regina 22, I-00153 Roma. Ára 7 amerikai dollár.
– Hajnal László Gábor: Embermalom (cikkek, tanulmányok), a szerző kiadása, München 1985, 83 l.
– Határ Győző: Köpönyeg sors, Julianosz ifjúsága (lélekrajzi regény), Aurora
Könyvek, London 1985, 623 l. Ára 20 angol font (30 amerikai dollár, 80 német
márka). Megrendelhető a szerző címén: 12 Edge Hill, London SW19 4LP.
– Kővágó József: Emlékezés a náciellenes magyar katonai ellenállásra, a szerző kiadása, Linwood, N. J. 1985, 95 l.
– Mirtse Ágnes: Futamok (versválogatás), Zürich 1985. Ára 14 svájci frank.
Megrendelhető a szerzőnél: CH-8803 Rüschlikon, Glarnischstr. 15.
– Padányi-Gulyás Béla: A magyar parlamentarizmus végnapjai (1945-49),
Aurora Kiskönyvek, München 1985, 67 l.
– Sozan Mihály: A határ két oldalán (szociográfia), Irodalmi Újság Sorozata,
Párizs 1985, 145 l.
– Thinsz Géza: Zuhanás közben (versek), Magyar Könyvkiadó, Stockholm
1985, 87 l.
– Koestler Emlékkönyv (összeállította: Hidegkúti Béla), Hyde Publications,
Belgrave, Vic. Australia és FRAMO Publishing, Chicago 1985, 152 l.
– 75 éves a magyar cserkészet (Emlékfüzet), szerk.: Köhler Ferenc, Magyar
Cserkészszövetség európai kerülete, München 1985, 194 l.
HIBAIGAZÍTÁS
Thury Lajos írásának végén, az 1985/4. szám 459. lapjának utolsó előtti sorában szereplő név helyesen Bacher Károly és nem Mihály.
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1986.2
LEVELEK
A KRITIKA VÉDELMÉBEN
Többek között Vatai László „Emóciók nélkül“ című levele (ÚL. 86/1. sz.) figyelmeztet arra, mennyire kedvezőtlen – nem egyes személyek, de irodalmi életünk számára –, ha egy szerző nem tudja elviselni, szó nélkül hagyni, amit publikációjáról írnak. Ami az Átszínezett térkép című könyvéről az ÚL.-ban megjelent (85/4. sz.), úgy gondolom, az adott keretekben kellőképp beható ismertetés
volt. Kritikus megjegyzéseimet mindig pontos idézetekkel és oldalszámokkal
támasztottam alá. Levelében azonban úgy tünteti fel a szerző, mintha pontatlanul adtam volna vissza felfogását az ideológiákkal kapcsolatban, s nem veszi észre, hogy ebben a hozzászólásában is megismétli könyvének egyik panaszos vádját
(„az említett világnézetek végzetesen összetörték a magyar valóságot”). Hogy
szemléletét beszűkítőnek találtam, szintén idézetekkel illusztráltam, de elhiszem
a szerzőnek, ha most utólag azt mondja, nem akart beszűkítő lenni. Mindenesetre ő beszél könyvében „egyetlenarcú” magyarságról, ő hangsúlyozza csak a protestáns irodalmi vonal fontosságát, ő mondja Márai Sándorról, hogy „egészen
hamis, ahogy a magyar népet látja”. Nem tartom méltányosnak, hogy azért, mert
mindezt észrevettem, írói viszontválaszában „emocionális témakezelést” vet szememre.
Mindezt nem csupán önvédelemből teszem szóvá, hanem az irodalmi kritika
védelmében, amely meglehetősen gyenge lábakon áll a külhoni magyarság köreiben is. Az emigráció családias irodalmi életében szokássá vált, hogy Te írsz az én
könyvemről, én írok a Te könyvedről. A kéz kezet mos elve sok minden mást is
elmos, esztétikai léptékeket és az értékrendek különbségét is. Ezt eredményezi az
is, ha a kritikus az őszinte szóért rendszeresen a fejére kap, ha gyakorlattá válik,
hogy az írók nem tudják elviselni az okkal bíráló megjegyzéseket és utólag megpróbálják az irodalmi nyilvánosság előtt jól bemártani a recenzort, mint aki nem
volt képes megérteni, pontosan idézni, elfogultság nélkül kezelni könyvét. Ez a
kritika elbátortalanodásához, semmit mondásához vagy elhallgatásához vezet.
Pedig még a csípős kritika is jobb, mint a kritika hiánya. Az olvasónak mindenesetre érdekesebb, feloldja a monotóniát, dinamikát visz az irodalmi lapokba,
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serkent és magasabbra tűzi a mércét, ami az író javára szolgál. Ez a folyóirat különben sem közöl sértő, becsületbe gázoló, felületes, súlykot elvető, „emocionális”
bírálatokat. A szerkesztő elegendő szűrő és biztosíték. Tudja, kinek lehet kiadni
egy könyvet ismertetésre, s hogy milyen recenziót érdemel meg egy kiadvány. Az
írók visszabeszélése, oktatói fölényük utólagos fitogtatása rossz szolgálatot tesz az
irodalmi életnek, mert ha a kritika visszahúzódik és vállveregető reklámcikkek
foglalják el helyét, megfeneklünk a különben is fenyegető provincializmusban és
dilettantizmusban.

Bécs

Hanák Tibor

MAGYAROK SZENVEDÉSE, MAGYARORSZÁG TRAGÉDIÁJA
Rendkívül érdekesnek találtam az 1985/3. számban közölt Gombos Gyulatanulmányt „Nemzeti tudatunkról” címmel. Gazdag történelmi áttekintést adott,
érdekes összefüggéseket tárt fel. Csak itt-ott akadt benne néhány apróság, amelyek – gondolom, másokat is érdeklő – gondolatokat, kérdéseket ébresztettek
bennem.
1. A nemzeti tudat 16. század utáni kialakulásával kapcsolatban szerencsés-e
úgy fogalmazni, hogy: „hiedelem s mártírszerep képzete” volt az, ha a töröktől
elszenvedett csapásokat nem földrajzi helyzetünkkel és katonai gyöngeségünkkel
magyaráztuk, hanem képzelt erkölcsi nagyságunkkal, azzal áltatva magunkat,
hogy hősi szerepként önként vállaltuk Európa védelmét a pogánnyal szemben –
ezért véreztünk”? Én úgy érzem, ebben a megközelítésben is van igazság, sőt.
Talán lehet vitatkozni azon, hogy milyen mértékben lehet önkéntességről beszélni az adott történelmi szituációban, de a tény, hogy Európa mártírjai voltunk,
tény marad akkor is, ha ebbe földrajzi, vagy katonapolitikai okok is közrejátszottak. Személyesen nem lehettünk ott a véres csatáknál, Szondy, Zrínyi mellett,
vagy az egri vár védelménél; így nem tudhatjuk, hogy mennyiben legenda a híres
magyar virtus erkölcsi összetevője. De úgy tudom, hogy nyugatról csak kevés és
késői segítség érkezett. Mások, pl. a Balkánon, nem tanúsítottak hozzánk hasonló ellenállást. Mégsem olvadtak be az iszlám világba, ugyanakkor veszteségük
nem mérhető a miénkhöz. Az ő „önvédelmükhöz” kisebb erkölcsi erő szükséges,
mint a mi „virtusunkhoz”. Mi is föladhattuk volna a harcot már kezdetben, vagy
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később, s mégsem tettük. Nekünk jobb lett volna, Európának rosszabb.
2. Azt is kérdésesnek vélem, hogy később a nemesség egésze, vagy többsége
önmagát is becsapva mondta volna független államnak Magyarországot. Ebben a
korban számos költőnk került ki a nemesség soraiból, és úgy tűnik, a jelent többnyire elmarasztalják (az ok persze az erkölcsi romlás), s csak a reményteli jövőbe
vetítik az óhajtott függetlenséget, szabadságot és virágzást. Az öntudat tehát
mindig inkább a dicső múltra, és vágyott jövőre vonatkozott.
3. Nevezhető-e továbbá a nemesség a jobbágyelnyomás miatt kollektíve „önző”-nek, ha egyszer az egész társadalmi struktúra elmaradottsága és a visszahúzó
tragikus tendenciák is jelentős akadályai voltak a haladásnak? (Különben Dózsa
is nemes volt.)
4. A francia forradalom s a felvilágosodás nemzetfogalmát én egy kissé szűknek érzem. Ehhez mind a mai napig csak kevés pluralista és demokratikus országban adottak az ideális feltételek.
5. A főként dzsentrikből lett középosztály egészére vonatkozott-e a „képtelen
optimizmus“? Talán akadnak ellenpéldák is: mondjuk Ady Endre, vagy más,
hozzá hasonló búsuló, magyarságot sirató személyek.
6. Ha a kiegyezés és az azt követő korszak hibái legalábbis részben elvezettek
az első világháborúhoz, illetve Trianonhoz: illetheti-e általános erkölcsi elmarasztalás azokat, akik nem látták előre a fejleményeket? Arányos volt-e a bűn (a
kiegyezésből egyre inkább következő szövetség) a bűnhődéssel, Trianonnal?
7. Végezetül: Nem ugyanerről a „túlzott önérzetről“ prédikál manapság nekünk az MSZMP, amelyről később – igen helyesen – jegyzi meg a szerző, hogy
bűntudatot, kollektív felelősséget akar belénk súlykolni?
Mindent összegezve: Valódi, vagy hamis azonosságtudata, bűnei és erényei
csak személyeknek vannak. Ha mégis óhatatlanul rákényszerülünk, hogy egy
nemzetről, vagy osztályról általánosságban nyilatkozzunk, talán szerencsésebb
lenne a félreérthetetlenebb árnyalás kedvéért kisebb csoportokra bontva ítélkezni
felettük. Az erkölcsi és tudati hozzáállás tárgyalásától eltekintve is megkockáztatom a kijelentést: nemzetünk a csökkenő számú pozitív tendenciák ellenére a
középkor óta egyre többet szenved, sorsa egyre tragikusabb lesz, pedig képességei
s múltbeli érdemei alapján jobb sorsot érdemelne. Kossuth, Herder komor jóslatai ismertek. A tragédia szemünk előtt teljesedik be naponként. Ha mást nem is
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tehetünk ellene, legalább történelmi szerepünk végletesen általánosító megítélésétől kellene tartózkodnunk. Az önvádtól éppúgy, mint magasabbrendűségünk
hirdetésétől.

Traun, Ausztria

Tarnóczy Szabolcs

A POSTA MINT A CENZÚRA ESZKÖZE
A Magyarországon dolgozó kutatók számára sok forrásmunka elérhetetlen. A
kormány gátolja a nyugaton megjelent könyveknek a hazajutását, s teszi ezt változó eszközökkel a változatlan cél, a cenzúra érdekében. Itt a Magyar Posta szerepéről és gyakorlatáról kívánok írni.
A 70-es évek végéig a „nemkívánatos“ postai küldemények nyomtalanul tűntek el. Amikor Magyarország aláírta a helsinki egyezményt, illetve amikor az
Egyesült Államok kereskedelmi kedvezményeiért folyamodott, akkor ez a gyakorlat annyiban változott, hogy a „nemkívánatos” ajánlott postai küldeményeket
visszaküldték a feladónak. Ezen a gyakorlaton is módosítottak, amikor a 80-as
évek elején Magyarország aláírta a Nemzetközi Postai Egyezményt. Ez az
egyezmény nehezíti a postának politikai célokra való használatát. Ezért, ha bármelyik ország postahivatala „elveszít” egy küldeményt, akkor köteles a feladónak
nemes valutában kártérítést fizetni. A kártérítés összege meghaladja az ajánlottan
feladott küldemény értékét. Ez az új gyakorlat végre lehetővé tette volna, hogy a
hazai kutatókhoz eljussanak a nélkülözhetetlen forrásmunkák. Gondoltam, kipróbálom, tényleg átvette-e a Magyar Posta a nemzetközi gyakorlatot?
1984. április 24-én feladtam ajánlottan (203-930-170 regisztrációs számon)
egy csomag könyvet 100 dollár értékben. Amikor a csomag 60 nap alatt nem
érkezett meg (légipostával adtam fel), a Stamford, Connecticut-i postán 1984.
június 22-én megindítottam a formális eljárást NY-290568 referenciaszám alatt.
1984. szeptember 6-án az Egyesült Államok postahivatala értesített, hogy a csomag előkerült, s már kézbesítették is. Nagy öröm volt ez számomra, mert azt
mutatta, hogy végre a magyar kormány is kezdi arra használni a postát amire
való, végre alá vetette magát a nemzetközi rendnek, s visszavonta a belügyeseket
a postáról. Ezt a csomagot még négy további követte, amelyek 100 dolláros értékben minden probléma nélkül megérkeztek. Nem tudtam, hogy csak a 100
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dollárért nem érte-e meg a politikai cenzúrának, vagy ennél alapvetőbb változás
történt, de az 1984-es év mindenképpen a jó irányú változás jegyében telt.
Amikor 1985. január 22-én megint feladtam a szokásos csomagot a stamfordi
postán, a hivatalnok azzal adta vissza, hogy újabban az érték felső határa már
csak 25 dollár. Rossz hír volt ez. Féltem, hogy ennyit már megér a rendszernek a
politikai cenzúra. Igazam is lett, mert az R203-899-850 regisztrációjú csomag
megint elveszett. 1985. március 25-én ismét elindítottam a formális eljárást
(NY-323166), de most az eredmény más lett. 1985 augusztusában egy csekket
hozott a posta 32 dollár és 76 cent összegről. Most már nem voltam olyan optimista.
Ezután is folytattam a könyvek küldését, de ettől kezdve egyetlen csomagot
sem kézbesítettek. Végül 1986. február 9-én visszaérkezett az 1985. július 3-án
feladott R201-279-173 számú csomag. A borítékon a következő pecsételt szöveg
olvasható: RETOUR, NON ADMIS, CONV. OF LAUSANNE, ART. 33,
PARAGRAPH 2/f.
Ezután előkerestem a Nemzetközi Postai Egyezményt, amelynek idézett paragrafusa 1974. július 5-én született Lausanne-ban, s a Nemzetközi Postai Alkotmány 393-ik lapján olvasható: 2. A következő tárgyak postán való küldése
tilos (The insertion in letterpost items of the following articles shall be
prohibited): (f) tárgyak, amelyeknek behozatalát vagy terjesztését a címzett ország tiltja (articles of which the importation and circulation is prohibited in the
country of destination).
A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy az egyéb pontok felsorolnak robbanó
anyagokat, élő állatokat és kábítószereket. Nem valószínű, hogy a postai alkotmány módosítói az utolsó (f) ponttal a politikai cenzúrát akarták volna szolgálni,
s tudományos kutatókat kívántak volna megakadályozni abban, hogy forrásmunkáikhoz hozzáférjenek. Bizony, fontos lenne a fent idézett 2. paragrafus (f) pontjának oly értelmű átírása, hogy azt totalitárius rendszerek ne használhassák fel
politikai célokra.

Stamford, Conn.

Lipták Béla
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ÚJ MUNKATÁRSUNK
Sütő László (*1937) a Zemplén megyei Pácin községben született. Magyarországot 1956 novemberében hagyta el, Belgiumban telepedett le. Brüsszelben és a
hollandiai Tilburgban politikai és társadalomtudományokat tanult. 1983-ban
szerzett doktorátust az utrechti egyetemen. Holland folyóiratokban rendszeresen
publikál.
Szabó T. Ádám (*1946) Kolozsvárott született, Szabó T. Attila, a neves erdélyi nyelvész fia. Tanulmányait részben szülővárosában, részben Hamburgban és
Helsinkiben végezte. A hamburgi egyetemen doktorált 1976-ban. Németországban, Hollandiában, Finnországban és Magyarországon tanított. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia kutatójaként a budapesti ELTE magyar nyelvtörténeti és nyelvjárástani tanszékén dolgozik.
HÍREK
Április 18-án lett volna 85 éves Németh László és augusztus 7-én lenne 75
éves Bibó István. Századunk magyar szellemi életének e két jeles alakja ma is
jelentős hatást gyakorol a közgondolkodásnak és az értelmiség magatartásának
alakulására. A Németh László és Bibó István iránt megnyilvánuló érdeklődés
jele, hogy Budapesten az előbbiről a közelmúltban több könyv jelent meg, az
utóbbi tanulmányainak egy válogatása kiadás előtt áll, francia és angol nyelvű
tanulmánygyűjteménye meg ugyancsak készül Franciaországban, illetve az Egyesült Államokban. E két kötet szervesen társul a Protestáns Szabadegyetem négy
kötetes nyugati Bibó-kiadásához.
*
Munkatársaink közül többen születésnapot ünnepeltek az elmúlt hetekben
vagy ünnepelnek a közeljövőben. Püski Sándor február 4-én volt 75 éves, Szilassy
Sándor április 9-én töltötte be 65. évét. Augusztus 11-én lesz 90 éves a New
Yorkban élő Thury Lajos, július 21-én 60 éves a Los Angelesben lakó Kannás
Alajos, május 31-én 50 éves Siklós István, valamint május 22-én ugyancsak 50
éves a Torontóból Washingtonba áttelepedett Zalán Magda. Az Új Látóhatár
szerkesztősége szeretettel köszönti folyóiratunk ünneplő munkatársait.
*
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Március 2-án 77 éves korában a floridai Punta Gorda kórházában elhunyt
Flórián Tibor költő. Selmecbányán született, de négy éves korától a háborús
meneküléséig Erdélyben élt, 1949-ben az Egye- sült Államokba telepedett le és
ott a legnépszerűbb magyar írók közé tartozott.
*
Sydneyben a Nyolcvanasok Fóruma és folyóiratunk Baráti Köre március 9-én
Új Látóhatár irodalmi estet rendezett. Ezt Somssich Béla és Krinszki Gyula
szervezte, a műsorban – amelyben a többi között szemelvények hangzottak el az
Új Látóhatárban megjelent írásokból – közreműködött Balla József. Fraknói
István, Kamarás Ica és Krinszki Gyula. Az esten mintegy hatvanan jelentek meg.
A Nyolcvanasok Fóruma a hetvenes-nyolcvanas években Sydneybe került irodalombarát fiatalokból áll, akik Tárkányi Zoltán könyvtáros vezetésével havonként
találkoznak egy magyar kávézóban.
*
Illyés Gyulának a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent „Menet
a ködben” című új verseskötetében olvasható a költő „Egy mondat a zsarnokságról” című híres költeménye is, amelyet 1956. november 2-a óta – ha eltekintünk
a pécsi egyetem egy belső terjesztésű közlönyétől – első ízben nyomtattak ki újból Magyarországon.
*
Az ausztráliai Sydneyben működő Crispy Bacon Theater nevű színtársulat
április 13-án bemutatta Krinszki Gyula munkatársunk „The Bunker” című színjátékát.
*
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (Pax Romana) március 31 és április 6 között a németországi Altenbergben rendezett kongresszusán az Új Látóhatár munkatársai közül Békés Gellért, Bogyay Tamás, Fáj Attila, Juhász László,
Schöpflin György és Skultéty Csaba adott elő.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 4 és 10 között a franciaországi Liebfrauenbergben rendezett akadémiai napjain munkatársaink közül
Eifert Anna, Kovács Andor, Molnár Miklós, Szász Judit és Vályi Nagy Ágnes
szerepelt. A konferencia folytatta a tavalyi akadémiai napokon elkezdett „A vál499

tozások útján” című téma megvitatását.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait ismét Eefdeben
rendezi szeptember 11 és 14 között. A téma: Az emberi tevékenység ars poeticája. Jelentkezni a következő címen lehet: Kruisweg 47, NL-7391 GC Twello.
*
A Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre okt6ber 22 és 26 között
Lugano-Paradisóban rendezi idei tanulmányi napjait. A téma: Harminc év –
határokon innen és túl. A meghívó szerint az előadásokat kerekasztal beszélgetés, színházi est, képzőművészeti- és könyvkiállítás egészíti ki. Jelentkezni lehet a
következő címen: SMIKK, Postfach 87, CH-8037 Zürich. – A SMIKK egyébként több éves hagyományaihoz híven az idén is megrendezte a Zürichi Magyar
Irodalmi Napokat. Február 28 és március 2 között két előadás és egy irodalmi est
szerepelt a programon.
*
A „Francia Művészeti és Irodalmi Társaság” 1986. évi nemzetközi díjának
ezüst érmét Töttösy Ernő nyerte el „Téboly” című könyvének „Les Fous” című
francia változatával. Az ünnepélyes átadás június 7-én az avignoni városházán
történik.
*
Folyóiratunk április 28-án a Müncheni Magyar Intézet helyiségében második
alkalommal tartott kibővített szerkesztőségi értekezletet, amelyben a felelős szerkesztő és a felelős kiadó az Új Látóhatár müncheni rendszeres munkatársaival
megbeszélte a folyóirat következő számának tartalmát.
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: Ötvenhat és az emigráció, Bécs, április 10, „Európa”Club. – Szemléletváltozás a mai magyar történetírásban, Brüsszel, április 20,
Corvina Kör.
– Határ Győző: Nemzeti hamistudat és annak áldásos nosztalgiái s áldatlan
következményei, Brüsszel, január 26, Corvina Kör.
– Kabdebó Tamás: A szabadságharc angol szemmel, Joseph Blackwell angol
ügynök Magyarországon az 1840-es években, München, március 13, KMEM.
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– Király Béla: A „magyar kérdés” az amerikai egyetemeken, München, február 27, KMEM.
– Papp László: Amerikai magyar egyetemista mozgalom az 1956-os forradalom után, New Brunswick, március 22, Bessenyei György Kör, Tanúk korukról.
– Szépfalusi István: amerikai előadókörút február hónapban. A nagyobb magyar értelmiségi közösségekben és protestáns gyülekezetekben Pótszigorlat című
könyvéről és Ordass Lajos püspök életművéről beszélt.
ÚJ KÖNYVEK
– gróf Csekonics Endre: A Hungarian on the run ... (emlékezések, angol
nyelven), Lisszabon 1986, 185 l. Megrendelhető a szerző címén: Rua da Escola
do Exercito 40, 1100 Lisboa 1. Portugal.
– Hajnal László Gábor: „A Júdásidő árvái ... ” (tanulmányok, cikkek),
Vörösváry Kiadó, Toronto 1985, 223 l.
– Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarorszagi pszichoanalízis, Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1986, 381 l. Megrendelhető:
Evangelische Akademie für Ungarn, Büchergilde, Postfach 179, CH-4125
Riehen 1.
– Hendi Ilma: Kozmikus hő (versek), Edition du Frene, Genf 1985, 115 l.
Ára 15 sfr. Megrendelhető a szerző címén: rue Violette 12, CH-1205 Geneve.
– Paetzke, Hans-Henning: Andersdenkende in Ungarn –30 Jahre nach der
Revolution (Gesprache mit oppositionellen Philosophen, Politikern, Geistlichen
und Schriftstellern), Edition Suhrkamp, Frankfurt 1986, 300 l. Ára 20.-DM.
– Müncheni Kódex (1466). A négy evangélium szövege és szótára. Décsy
Gyula olvasata alapján a szöveget sajtó alá rendezte és a szótári részt készítette
Szabó T. Ádám. Az előszót Király László írta. Európa Könyvkiadó, Budapest
1985, 524 l.
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1986.3
HÍREK
Szeptember 16-án töltötte be 75. életévét Borsody István, a Pittsburghban élő
történész, az Új Látóhatár legrégibb munkatársainak egyike. Borsody István az
ötvenes években tagja volt folyóiratunk szerkesztőbizottságának. Ő szerkesztette
a Jászi Oszkár nyolcvanadik születésnapja alkalmából kiadott különszámot. Az
elmúlt három és fél évtizedben több jelentős munkája látott napvilágot az Új
Látóhatár hasábjain. További jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk
neki. Borsody István munkásságát következő számunkban méltatjuk.
*
Ugyancsak köszöntjük Révész László munkatársunkat, aki augusztus 10-én
volt 70 éves. A Bernben élő történész tiszteletére a helyi Irodalmi Kör születésnapi ünnepséget rendezett, amelyen Veress Sándor és Gosztonyi Péter méltatta
tudományos munkásságát.
*
A brazíliai Sao Paulóban május 8-án röviddel hetvenedik évének betöltése
előtt elhunyt Rezek Román (Sándor) bencés szerzetes, a neves Teilhard de
Chardin-kutató, fordító és kommentátor, aki életének utolsó évtizedeit a neves
természet- és hittudós életművének megismertetésére és könyvei népszerűsítésére
fordította.
*
Eltávozott az élők sorából Zsindely Endre protestáns egyháztörténész és teológiai akadémiai tanár is. Munkatársunk néhány nappal 57. születésnapja előtt,
április 25-én halt meg a Zürich melletti Mannedorfban.
*
Október 25-én lesz Polányi Károly születésének századik évfordulója. Ebből
az alkalomból az Új Látóhatár szerkesztősége is szeretettel gondol a hajdani
munkatársra, aki feleségével, Duczynska Ilonával együtt folyóiratunk legjobb
barátaihoz tartozott. Polányi Károly emlékének felelevenítésére Budapesten emlékbizottság alakult, amely a születési évfordulón ünnepi ülést rendez.
*
A svájci zeneszerzői egyesület, a Schweizerischer Tonkunstverein 1986. évi,
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húszezer svájci frankos zeneszerzői díját ötvenöt éves munkássága elismeréséül a
Bernben élő Veress Sándornak ítélte oda.
*
A budapesti Bethlen Gábor Alapítvány által létesített Bethlen Gábor-díjat első ízben Domokos Péter Pál, a neves csángó-kutató kapta. A díjat az Alapítvány
elnöke, Márton János június 21-én adta át a nyolcvanöt éves népzenekutatónak.
*
A Bécsben szeptember 1. és 5. között rendezett II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson az Új Látóhatár munkatársai közül Ferdinandy Mihály a
magyar irodalom szisztematikus elhelyezéséről, Gömöri György „Szecessziós
elemek Határ Győző drámáiban” és Schöpflin Gyula „Irodalom a száműzetésben” címen tartott előadást. A kongresszuson munkatársaink közül a nevezetteken kívül részt vett még K. Lengyel Zsolt, Szász Judit és Borbándi Gyula. A
következő nemzetközi hungarológiai kongresszus öt év múlva Szegeden lesz és
témája: „Régi és újperegrináció, Magyarok külföldön – külföldiek Magyarországon”.
*
A Tiszatáj című folyóirat szerkesztőségét felfüggesztették, tagjai ellen pártvizsgálatot indítottak. A szegedi folyóirat megjelenése szünetel. Az ok megbízható értesülések szerint: „sorozatos szerkesztési hibák”, főleg azonban Nagy
Gáspár költőnek a júniusi számban megjelent „A fiú naplójából” című verse. A
Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda a folyóirat további számai kézbesítésének
elmaradását az előfizetőknek küldött postai levelezőlapon azzal indokolta, hogy
„az érdekelt kiadó vállalat szállítási akadályt jelentett be. A kiadó vállalat szerint a
lap megjelenési ideje bizonytalan”.
*
A kárpátaljai Könyvbarátok Ukrajnai Egyesületének beregszászi kerületi szervezete kebelében működő irodalmi kör Illyés Gyula nevét vette fel. Az „Illyés
Gyula Magyar Irodalmi Club” vezetője Dalmay Árpád.
*
A Magyar Baráti Közösség 15. évi konferenciáját az Ohio állambeli Lake
Hope mellett rendezte. augusztus 16 és 23 között. A központi téma „A jövővel
való törődés” volt. Az Új Látóhatár munkatársai közül Bárczay Gyula, Held
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József, Horváth Elemér, Király Béla, Kovács Andor, Nagy Károly és Nyeste
Zoltán adott elő. A konferenciára jelent meg az MBK folyóirata, az Itt-ott századik száma.
*
A Major-Zala Lajos munkatársunk által évenként rendezett augusztusi hévízi
irodalmi találkozón ebben az évben is kiadták a Csokonai-érmet, amelyet ezúttal
Takáts Gyula költő kapott.
*
Ausztria köztársasági elnöke professzori címet adományozott Monoszlóy Dezső írónak. Az erről szóló diplomát május 22-én nyújtották át Bécsben élő munkatársunknak.
*
Czigány Magda munkatársunk szeptember l-től a londoni lmperial College (a
műszaki egyetem) könyvtárának igazgatója.
*
Huszonöt éves a New Brunswickban működő Magyar Öregdiák Szövetség –
Bessenyei György Kör. Ezt az ötvenhatos forradalom után Amerikába került
diákok alapították a Rutgers egyetemen 1960-ban. Azóta fáradhatatlanul ápolja a
magyar nyelvet és kultúrát. Az elmúlt negyed évszázad alatt mintegy 120 írót,
tudóst és művészt hívott meg előadónak, több értékes munkát jelentetett meg
nyomtatásban és hétvégi iskolájában sok ezer gyerek és felnőtt ismerkedett meg a
magyar nyelvvel, irodalommal és történelemmel. Az Új Látóhatár szeretettel
köszönti a jubiláló Kört.
*
Czigány Lóránt munkatársunk az 1985/86 tanév második szemeszterében a
budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem Eötvös Kollégiumában vendégprofesszorként szemináriumot tartott „A magyar irodalom külföldön érvényes értékrendje(i): tények és tévhitek” címen.
*
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete idei konferenciáját május 15 és 17
között rendezte a torontói egyetemen, az ottani magyar tanszék vezetője,
Bisztray György szervezésében. A konferencián Nagy Károly „The 1956
Revolution: István Bibó's Analysis” címen tartott előadást.
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*
A június 23 és 28 között Rotterdamban rendezett Poetry lnternational nevű
nemzetközi költői fesztiválon fellépett Petri György budapesti költő. A június
25-én tartott esten holland nyelven is elhangzott több verse. Ezeket egy holland
költővel együtt Császár László fordította. A versek külön kis füzetben is megjelentek.
*
A müncheni KÖR a Magyar Intézet helyiségeiben 1985 ősze és 1986 nyara
között a következő összejöveteleket rendezte: Vita az antiszemitizmusról R.W.
Fassbinder „Der Müll, die Stadt und der Tod” című darabjának kapcsán; vitaindító beszámolót tartott Szász Judit. Kovács András Bálint (Budapest) Andrej
Tarkovszkij filmművészetéről beszélt. Békés Gellért az ökumenikus mozgalomról nyújtott történeti áttekintést. Czigány Lóránttal a magyar-magyar kulturális
kapcsolatokról beszélgettek a jelenlevők. Földényi F. László (Budapest) felolvasott „Melankólia” e. könyvéből. Vermesy Péter (Starnberg) zeneszerző bemutatta
III. szimfóniája fináléját és Musica buffa „La mascarada” című darabját. Augusztus 26-án – az Új Látóhatárral közösen rendezett irodalmi esten – Domahidy
András olvasott fel készülő új regényéből.
*
A Hollandiában élő Császár László és Kardos Tiborcz májusban „Hangár”
címen a mai magyar avantgárd költészet és zene néhány termékét tartalmazó
kazettát adott ki. Megrendelhető Császár László címén: Oude Zijds
Voorburgwal 95, NL-1012 El Amsterdam.
*
Juhar József, az Új Látóhatár barátja, az Accademia Musicale Ottorino Respighi művészeti vezetője „Musica Pro” címen Assisiben minden nyáron egyhónapos zenei fesztivált és mesterképző tanfolyamot rendez. Az idén Liszt Ferenc
halálának száz éves évfordulója alkalmából a nagy magyar zeneszerző több művét
is bemutatták a MÁV szimfonikus zenekara és Tátrai Vilmos hegedűművész,
Sándor György, Ránki Dezső, Király Csaba és Lantos István zongoraművész,
Péczely Kodály Sarolta és Kozma Lajos énekes közreműködésével.
*
Ugyancsak Liszt Ferenc hangversenyt rendeztek Amalfiban a „IX. Festíval
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Pianistico Internazionale” alkalmából, ahol Király Csaba zongoraművész a keleti
szépségéről híres Chiostro Paradisoban Liszt Ferenc zongoraműveiből adott elő.
*
Bécsben új magyar könyvkereskedés nyílt. Kovács Kálmán könyvesboltjában a
nyugati magyar könyvkiadás termékei is kaphatók. Címe: Liechtenstein Str. 17.
(Az Egyetem mögött.)
ELŐADÁSOK
– Bárczay Gyula: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem magyar keresztény értelmiségi mozgalom Nyugat-Európában, Ligonier, szeptember 1,
Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület.
– Domahidy András szerzői estjei, Basel, augusztus 25, EPMSz, – München,
augusztus 26, Kör és Új Látóhatár, – Bécs (Gömöri Györggyel együtt), szeptember 4, „Európa"-Club.
– Ferdinandy György: A vadak útján (szerzői est), New Brunswick, május 10,
Bessenyei György Kör.
– Gosztonyi Péter: Budapest 1944-45-ös ostroma, Stockholm, május 15,
Magyar Ház.
– Saáry Éva szerzői estjei, Chicago, Magyar Társaság, Szabadságharcos Szövetség, Szt. István egyházközség: Washington, május, Szabadságharcos Szövetség.
– Szépfalusi István: Pótszigorlat, Genf, április 26, Magyar Club és Magyar
Protestáns Gyülekezet.
– Varga László: A keresztény reformmozgalmak a két háború között és hatásuk a háború utáni politikai életre, New York, május 22, Magyar Ház Társaskör
és Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége.
ÚJ KÖNYVEK
– Adriányi Gábor: Beitrage zur Kirchengeschichte Ungarns, Studia Hungarica 30. Verlag Dr. R. Trofenik, München 1986, 213 l.
– Faragó Béla: Nyugati liberális szemmel, A mai magyar ellenzéki gondolkodásról, Magyar Füzetek könyvei, Párizs 1986, 287 l.
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– Ferdinandy György: A vadak útján, elbeszélések, Framo, Chicago 1986,
120 l. – Hors jeu (elbeszélések, francia nyelven), Denoel, Paris 1986, 160 l.
– Határ Győző: Lélekharangjáték, Válogatás az 1969-86-os verstermésből.
Aurora Könyvek, London 1986, 680 l. Ara 25 angol font. Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge Hill, London SW194LP.
– Kölley György: Értetek és miattatok, Egy magyar cserkészvezető visszaemlékezései, Nemzetőr Los Angeles-i Baráti Köre, München 1986, 160 l. és 8 1.
kép.
– Közi Horváth József: XI. Ince pápa szerepe a török kiűzésében, a szerző kiadása, München 1986, 72 l.
– Krinszki Gyula: Cuckoo (egyfelvonásosok, angol nyelven), Visnu
Publication, Sydney 1986, 96 l.
– Lahav, Yehuda: Der Weg der Kommunistischen Partei Ungarns zur
Macht, I-II, Studia Hungarica 19. Verlag Dr.R. Trofenik, München 1985, 1986
,434 + 453 l.
– Makkay János: Tarantella, avagy utazások a pókhálón (verses regény), Szivárvány könyvek 10. Jupiter Press és Framo Publishing, Lake Bluff és Chicago
1986, 64 l. Megrendelhető: Framo, 561 W. Diversey Pkwy, Chicago IL 60614.
– Rózsás János: Keserű ifjúság, Szovjet fogságom naplója, Borbándi Gyula kiadása, München 1986, 304 l. Ára DM 29.50.
– Saáry Éva: Hol volt, hol nem volt ... (riportok, novellák), Újváry-Griff,
München 1986, 212 l. Ára DM 30. – Silence profond (versek, francia nyelven),
SántaPintér Gyula gondozásában és előszavával, Puerto Ricói Egyetem kiadása,
Puerto Rico 1986. Ára DM 10. Mind a két könyv megrendelhető a szerzőnél:
Pf. 78. CH-6906 Lugano-Cassarate.
– Szász Béla: Freiwillige für den Galgen (a Minden kényszer nélkül német
változata), Ford. Rudolf Schröder, Die andere Bibliothek, Franz Greno,
Nördlingen 1986, 384 l.
– Tóth Tas: Jesabel (regény, német nyelven), Tóth Tas Verlag, München
1986, 213 l. Megrendelhető a kiadónál: 8 München 81, Flemingstr. 27.
– Varga László: Színművek (öt színdarab), a szerző kiadása, New York 1986,
230 l. Ára 14 dollár. Megrendelhető a szerzőnél: 141 East 33. St. Box 64. New
York, N.Y. 10016.
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– Gesta Hungarorum II. Történelmünk Mohácstól a kiegyezésig, szerk.:
Saáry Éva és Steinmann Judith, SMIKK, Zürich 1985, 382 l. Megrendelhető:
SMIKK, Pf. 87. CH-8037 Zürich.
– Gloria victis 1956-86, A magyar október költői visszhangja a nagyvilágban,
szerk. Tollas Tibor, 3. vál. kiadás, Nemzetőr, München-Bécs 1986, 154 l. Megrendelhető a Nemzetőrnél: 8 München 50. Ferchenbach Str. 88. Ára 20 német
márka vagy 10 US dollár.
– Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986, szerk: Borbándi Gyula, Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1986, 408 l.
– Ungarn Jahrbuch 1984-1985, 13. kötet. München 1985, 322 l. Megrendelhető: Verlag Dr. R. Trofenik, 8 München 40, Elisabethstr. 18.
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1986.4
HÍREK
Az. 1956-os magyar forradalom harmincadik évfordulója alkalmából rendezett müncheni Magyar Kultúrnapok programján az Új Látóhatár több munkatársa is szerepelt. Október 3-án Balla Bálint, Hanák Tibor és Harmat Pál közreműködésével az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadója mutatkozott be. Október 8-án Petri György költő mutatta be verseit, magyarul és németül, a bevezetőt Hans-Henning Paetzke mondta. Október 17-én Balla Bálint
tartott német nyelvű előadást az 1956 utáni Magyarországról. Október 22-én
Szász Béla olvasott fel „Minden kényszer nélkül” című könyvének német változatából. Október 21-én Szász Judit és K. Lengyel Zsolt beszélt a csíksomlyói
búcsúról, ugyancsak német nyelven.
*
A Menekült Írók PEN központjának „német nyelvterületi” csoportja szeptember 20-án Gummersbachban tisztújítást tartott. Az Új elnökség tizenkét tagja
közül hat magyar: Benedek Alice alelnök, Háy Éva, Vadasi Bettina, Borbándi
Gyula, Lungagnini Henrik és Nagy Csaba. Elnökké újból a prágai származású
Rudolf Ströbingert választották meg. A szeptember 21-i záróülésen a csoport
egyhangúan csatlakozott a magyar forradalom 30-ik évfordulója alkalmából Budapesten, Prágában, Pozsonyban, Varsóban és KeletBerlinben kiadott közös
nyilatkozathoz.
*
A vajdasági Szirmai Károly Emlékbizottság háromkötetes összegyűjtött elbeszéléseiért Herceg Jánosnak ítélte oda a Szirmai-díjat. Ezt október 11-én Temerinben vette át a Zomborban élő író.
*
Ujlaky Sári munkatársunk műfordítói tevékenységéért Budapesten megkapta
a Déry Tibor-alapítvány idei jutalmát.
*
Július 30-án 76 éves korában meghalt Baróti Tartler István újságíró és szobrászművész. 1952 óta élt nyugaton. Tíz éven át a bécsi Magyar Híradó tördelő
szerkesztője volt. Az augusztus 11-i temetési szertartást katolikus részről Hegyi
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György, evangélikus részről Szépfalusi István végezte.
*
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Kiss Gy.
Csaba és Kovács István szerkesztésében emlékkönyvet adott ki Waclaw Felczak
krakkói történész 70. születésnapjára. A magyar szerzők között szerepel Gömöri
György és Deák Ernő.
*
Gömöri György szerkesztésében és előszavával jelent meg a londoni Polish
Cultural Foundation kiadásában a „Lengyel költők a Magyar Októberről” című
kétnyelvű antológia, amely 18 lengyel költőnek az ötvenhatos forradalommal
kapcsolatos vagy annak ajánlott verseit tartalmazza. A versek közül kilencet Gömöri György fordított magyarra.
*
Az 1956-os magyar forradalom harmincadik évfordulója alkalmából október
23-án a bécsi Szt. István székesegyházban tartott ökumenikus áhítaton evangélikus részről munkatársunk, Szépfalusi István lelkész beszélt.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 11 és 14 között rendezte idei
tanulmányi napjait. A konferencia színhelye Eefde és központi témája „Az emberi tevékenység ars poeticája” volt. Az Új Látóhatár munkatársai közül Kibédt
Varga Áron és Siklós István adott elő.
*
„Három évtized – Határokon innen és túl” volt a központi témája a Svájci
Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör október 22- 27-én Luganóban rendezett idei konferenciájának, amelyet ismét gazdagított egy képzőművészeti kiállítás és egy irodalmi est. A tanulmányi napok előadói között az Új Látóhatár több
munkatársa szerepelt, név szerint Borbándi Gyula, Elekes Attila, Hajnal László
Gábor, Püski Sándor, Sárközi Mátyás. Az előadásokon Saáry Éva elnökölt. A
konferencián a jelenlévők csatlakoztak a magyar forradalom harmincadik évfordulója alkalmából kiadott magyar, cseh, szlovák, lengyel, keletnémet közös nyilatkozathoz.
*
A New York-i Magyar Színház december 6-án és 7-én Dukász Anna rende510

zésében előadja Varga László „Körbe-körbe” című három felvonásos színművét,
amelynek története Magyarországon játszódik 1944-45-ben és 1950-ben.
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: Ötvenhat történetének fehér foltjai, Bécs, október 30,
„Európa”-Club.
– Gosztonyi Péter: Az 1956-os forradalom története a legújabb kutatások fényében, München, október 16, KMEM.
– Gömöri György: Lengyel-magyar érdekközösség az irodalomban, Frankfurt, augusztus 29, Fonó egyesület; Köln, augusztus 30, Német-magyar egyetemi
és értelmiségi kör és Bergisch Gladbachi Magyar Egyesület.
– K. Lengyel Zsolt: A korai transzilvánizmus keletkezése a két háború között
(németül), München, szeptember 30, SiemensSüftung.
– Szente Imre: Nagy Imre élete és halála, Stockholm, szeptember 17, Önképzőkör.
– Tűzmadár és korommadár, Emlékműsor a forradalom harmincadik évfordulóján, összeállította: Czigány Lóránt, közreműködött: Gömöri György,
Neményi Ninon, Pallai Péter, Siklós István, London, október 23, Szepsi Csombor Kör.
ÚJ KÖNYVEK
– Gáti Károly (Charles): Hungary and the Soviet Bloc, Duke University
Press, Durham, NC. 1986, 244 l.
– Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban, Katolikus Szemle, Róma 1986, 496 l. Ára 25 US dollár, megrendelhető a következő
címen: A.C. Ungherese, 1-00193 Roma, Via della Conciliazione 44.
– Hegedüs András: lm Schatten einer Idee (az „Élet egy eszme árnyékában”
német változata), válaszok Zsille Zoltán kérdéseire, fordította és szerkesztette
Hans-Henning Paetzke, Ammann Verlag, Zürich 1986, 310 l.
– Konrád György: A cinkos (regény), Püski Kiadó, New York 1986, 277 l.
– Major-Zala Lajos: Aicha (az Ajsa c. verseskötet francia változata), Fréderic
Dard előszavával, Edition Martin Michen, Fribourg 1986, 152 l.
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– Paetzke, Hans-Henning: Andersdenkende in Ungarn (interjúk), Suhrkamp
Verlag, Frankfurt 1986, 245 l.
– Pintér Emil: Der helvetische Alptraum, Die Hassliebe eines ungarischen
Arztes zur neuen Heimat, Satyr-Verlag, Zürich 1986, 316 l.
– Tamási Áron: Szülőföldem (újranyomás), Szöllősy Árpád előszavával, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1986, 224 l.
– Harminc év 1956-1986 (huszonhárom tanulmány és egy költemény),
Bárczay Gyula előszavával, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern
1986, 622 l.
– Mindszenty József a Népbíróság előtt, Békés Gellért bevezetőjével és Varga
László utószavával, Irodalmi Újság, Politikai perek 2. Párizs 1986,204 l.
– Prominent Hungarians Home and Abroad (angol nyelvű magyar Who is
who), szerkesztette Fekete Márton, 4. kiadás, Szepsi Csombor Kör, London
1985, 658 l.
ÚJ MUNKATÁRSAK
Hőgye Mihály (*1912) Budapesten született, először református lelkész volt,
majd külügyi szolgálatba került, Franciaországban és Németországban működött. Részt vett az ellenállás; mozgalomban. 1945 után ismét diplomáciai szolgálatban állt és 1947-ben Nagy Ferenc lemondása után disszidált. Az Egyesült
Államokban telepedett le, a volt miniszterelnök környezetéhez tartozott, nyugdíjaztatásáig az Amerika Hangja rádióállomásnál dolgozott. Washingtonban él.
„Utolsó csatlós?” c. könyve 1985-ben jelent meg.
*
Orosz lstván (*1950) Budapesten született, az ELTE bölcsészkarán végzett.
Szabadfoglalkozású fordító, Filmtanulmányai és irodalomtörténeti esszéi 1979 és
1983 között a régi Mozgó Világban jelentek meg. Írásai 1983 óta a Beszélőben
és a Hírmondóban látnak napvilágot.
HIBAIGAZÍTÁS
Balla Bálint „Gazdasági reform, kulturális megújhodás” című tanulmányában,
az Új Látóhatár 1986/3. számában, a 357. lap 6. sorában „polarizálódásától” he512

lyett „pluralizálásától” olvasandó.
PRIME-RIB ÉS BARBEKJÚ-CSIRKE

Előfizetőinkhez

E számunkkal az Új Látóhatár a 37-ik évfolyamát is megélte. Most mégsem
merek büszke lenni erre, mert anyagi szempontból ez volt az utóbbi időkben
egyik legnehezebb esztendőnk. Az idén a dollár ára hirtelen több mint egyharmadával esett, aminek következtében az USA-ból, Kanadából, Dél-Amerikából
befolyt előfizetések ellenértéke több ezer márkával kevesebb lett, mint az előző
években. Ezt a nagy veszteséget a magas dollár árfolyam idején megtakarított
kevés pénzünk felhasználásával tudtuk kiegyenlíteni. De nem tudhatjuk, mi lesz
jövőre. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy a folyóiratnak mindenképpen fenn
kell maradnia. Ez azonban nemcsak a mi szándékunkon, hanem előfizetőinken is
múlik. Az évi előfizetés árát (kivéve néhány országban, ahol az előállítási költségeket sem fedezi) nem akarjuk emelni, mert sokan így is elég magasnak találják,
meg egy-két márkás, vagy akár dolláros áremelés úgysem javítana helyzetünkön.
Ezért csak egy megoldást tartunk lehetségesnek: előfizetőink számának lényeges
növelését. Ebben minden barátunk, előfizetőnk, olvasónk és munkatársunk segíthet, ha fontosnak tartja, hogy az emigrációnak ez a nagy múltú, szabad orgánuma továbbra is megjelenjék. (Nehéz helyzetünkben a folyóirat fennállása óta
először megpróbáltam a bonni német kormány idegen nyelvű sajtóalapjából is
segítséget szerezni, de a Németországi Magyar Szervezetek Központi Szövetségének Münchenben élő elnöke – Katona Sándor –, a minisztérium hozzájuk
intézett kérdésére azt felelte, hogy a Szövetség „nincs abban a helyzetben, hogy
támogathassa az Új Látóhatár kérését”. A támogatást nem kaptuk meg. Maradnak tehát továbbra is hűséges előfizetőink.) Sok jómódú magyar él a világban,
akiknek semmi gondot nem okozna az évi csekély előfizetési díj, ha rá lehetne
őket venni az előfizetésre. Amikor ezen töprengtem, eszembe jutott egy amerikai
újság beszámolója egy magyar házaspár partijáról, ami nagyon elgondolkoztatott.
„A vendégek már délután 4-től érkeztek. Az árnyas kertben nagy büféasztalok
csábították a vendégeket a Tip-Top kitűnő tulajdonosa ... által remekelt jobb
ínyencfalatok, étvágygerjesztők, természetesen finom italokkal öblítve. A vacsora
a házban zajlott. U-alakú büféasztalon sorakoztak a pazar fogások. Ismét a Tip513

Top mesterműve: hatalmas tálon pompás lazac volt a középpont, amely köré
sorakoztak a prime-rib, barbekjú-csirkék és a háziasszony ... finomnál finomabb
fogásai: magyar 'chili', lecsó, töltöttkáposzta, töltött sonka, egybesült szűzérme,
foghagymás disznókaraj, fasírozott, sült halibut, sok-sok körítés, savanyúság,
majd a hét pazar torta, enyhítve a mintegy hatvan vendég 'éhségét', igen nagy
sikerrel! Ismét három bár szolgált finom italokkal és volt is olyan hangulat, hogy
az nem mindennapi!” Pesten erre azt mondanák: hogy oda ne rohanjak. Hiszen
ez Illyés Gyula „kacsalábon forgó vára“ az emigrációban, gondoltam:

ahol hát eszerint ...
naponta egy hidat, kórházat
ropogtat s nyal szét e bájos vidám had

és ha nem is „harmincezer halvaszületett kisded jövőjét”, mint a költő szerint
A kacsalábon forgó vár vidám hada, de az Új Látóhatár jövőjét bizonyosan. Én
igazán nem irigyelem senkitől a prime-ribet, a barbekjúcsirkét, az egybesült
szűzérmét, a sült halibutot és a három bár finom italait, de ilyen beszámolót olvasva magyar emigráns újságban csak szégyenlem magam és elfog a félelem: mi
lesz ebből az emigrációból? Mert ez a tobzódás és ennek nyílt fitogtatása nem
egyedi jelenség. Évente bizonyára sok száz vagy ezer ilyen vidám partit rendeznek magyarjaink szerte a világon. Pár ilyen parti árából az Új Látóhatár egész évi
nyomdaköltségét fedezni lehetne. Persze senkitől sem várhatjuk el, hogy lemondjon partijáról és a vidám baráti társaságról egy magasabb ügy érdekében, de
talán harminc évvel a Magyar Forradalom után mégis elvárható lenne, hogy ebben a nagy jólétben a nyugati magyar irodalom orgánumai ne küszködjenek filléres gondokkal, és ne bukjanak meg a legnagyobb szabadságban és jólétben élő
ötödik magyar törzs, a nyugati magyarok közönyén.
Ezért – mint minden év végén – most is arra kérem előfizetőinket, hogy ne
feledjék el esetleges címváltozásukat bejelenteni (ezáltal veszítjük el a legtöbb
előfizetőnket), és még az év elején küldjék be a csekély, de az Új Látóhatár
szempontjából életfontosságú előfizetési díjat, aki teheti egy kis adománnyal
megtetézve, s ha netán valamikor valamilyen partira lesznek hivatalosak, gondoljanak arra, hogy nemcsak a nemesség, hanem a jólét is kötelez. A prime-rib és a
barbekjú-csirke fogyasztása közben próbálják meg a jobbmódú ismerőseiket rábeszélni az Új Látóhatár előfizetésére.
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Már most minden előfizetőnknek, munkatársunknak és olvasónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az Új Látóhatár kiadóhivatala
és szerkesztősége nevében:

Molnár József
Sztáray Zoltán Hudson-parti álom
Elbeszélések
Megrendelhető: Püski-Corvin, 251 East 82nd Street, New York, NY 10028,
USA
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1987.2
LEVELEK
KÁROLYI MIHÁLY SZOBRA
Borsody István „Jászi Oszkár politikai eszmevilága” című tanulmányában azt
írja, hogy „Budán, a Duna parton, a grófi család egyik egykori palotája előtt
szobrot állítottak Károlyi Mihálynak.” (1987/1. sz. 1. o.) Az igaz, hogy Károlyi
Mihály szobra a Duna mellett van: azonban nem Budán, hanem Pesten, és nem
„a grófi család egykori palotája előtt": a szobor a parlament mellett van, a Margit-híd felé néző oldalon.

Norwalk, CT

Ettre László

HARMINC ÉV
Az EPMSz kiadásában megjelent „Harminc év – 1956-1986” címűu tanulmánykötetről Borbándi Gyula által írt olvasónapló (1987/1. sz.) egyetlen mondatához szeretnék megjegyzést fűzni: „Nem történt meg az ország külkapcsolatainak vizsgálata” (116. l.) Bár a külpolitika valóban nem képezi egyetlen írás kizárólagos tárgyát sem, Kende Péter „A pártállam és a nemzeti sorskérdések” című
tanulmányában megfelelő teret kap.

Berlin

Balla Bálint

KÍMÉLETLENSÉGET – VAGY SEMMIT?
Helyes: tehát állapodjunk meg abban Máté Imrével, a Csenton kutya szerzőjével, hogy nem kegyeletsértő volt, hanem kíméletlen (1987/1. sz. 131. l.). Szerintem, ez sem helyes. Továbbá, senki meg nem ítélheti, hogy ő maga költő-e
vagy sem. Csak a kortársak, s ha érdemes: az utókor. Ha élek, húsz évenként
megpróbálkozom még egy verseskötettel. Költeményeim marginálják: azt mondom el bennük, amit prózában nem tudok; valójában regényprózám részei, folytatásai. Éppen azért nem tartom magam költőnek, mert azt hiszem, a versekhez
értek.

Maynooth, Írország.
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Kabdebó Tamás

HÍREK
Február 1-én ünnepelte 80. születésnapját Veress Sándor, a neves zeneszerző,
folyóiratunk munkatársa. A Bernben élő alkotó és tudós a Bartók Béla és Kodály
Zoltán által fémjelzett zenei irányzat legjelentősebb – immár klasszikussá lett –
képviselője. Folyóiratunk szerkesztősége levélben köszöntötte az ünnepeltet.
*
Június 5-én lett volna 75 éves Szabó Zoltán, akinek Bernben a közelmúltban
megjelent – „Terepfelverés” címen – emigrációban írt esszéi és tanulmányai
második gyűjteménye. Szabó Zoltán legutóbb megjelent két könyvének, valamint két legjelentősebb szociográfiai műve budapesti újbóli kiadásának méltatására a közeljövőben visszatérünk.
*
Több munkatársunk kerek születésnapot ünnepelt az elmúlt hónapokban
vagy ünnepel a közeljövőben. András Károly augusztus 20-án lesz 70 éves.
Domahidy Miklós január 6-án, Halász Péter pedig április 10-én volt 65 éves.
Nyeste Zoltán augusztusban lesz 65 éves. A Münchenből Kaliforniába áttelepedett Szabados József január 20-án töltötte be 60. életévét. És végül július 19-én
50 éves lesz Sárközi Mátyás. Szerkesztőségünk szeretettel köszönti őket.
*
A Genfben élő Molnár Miklós több mint háromszáz lapos francia nyelvű
könyvet írt a magyar kommunista párt történetéről. A művet két egyetemi kiadó
jelentette meg Franciaországban „De Béla Kun a János Kádár, Soixante-dix ans
de communisme hongrois” címen. Molnár Miklós immár több munkáját szentelte Magyarország jelenkori történetének. Ő írta – Nagy Lászlóval közösen – a
franciául és magyarul megjelent „Reformátor vagy forradalmár volt-e Nagy Imre?” című könyvet, majd egy nagyobb terjedelmű munkát az ötvenhatos magyar
forradalomról, amely először franciául (Victoire d'une défaite, Budapest 1956),
később angolul is megjelent. A kommunista párt történetével már egy 1978-ban
kiadott rövidebb angol nyelvű tanulmánya (A Short History of the Hungarian
Communist Party) is foglalkozott, de mostani műve jóval részletesebben tárgyalja a magyarországi kommunizmus teljes történetét Kun Bélától egészen a Kádár
vezette párt két évvel ezelőtt tartott XIII. kongresszusáig. A könyv ismertetésére
visszatérünk.
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*
A Dies Academicus Hungaricus Genevensis június 12-14-én rendezi idei
konferenciáját, amelyet mint „a független magyar értelmiség” negyedik találkozóját hirdetett meg. A szervezési munkát Luka László munkatársunk irányítja.
Az idei téma: A második társadalom. Előadást tart Hankiss Elemér szociológus
(Budapest), Szabó Miklós történész (Budapest) és Szőcs Géza költő. A kerekasztal vitákban az Új Látóhatár több munkatársa vesz részt.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjait szeptember 10 és
13 között Eefdeben rendezi „Változás és állandóság; a mai magyar társadalom
korszerűsödési problémái” címen. Jelentkezni lehet a következő helyen: Ritter
Kálmán, Kruisweg 47, NL- 7391 GC Twello.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) idei luganói tanulmányi napjainak időpontja október 15-20. A téma: Az ezredforduló küszöbén
(Pillantás a jövőbe). Jelentkezés: SMIKK, Pf. 87, CH-8037 Zürich.
*
Hajdani munkatársunk, Polányi Károly mind több munkája lát napvilágot
Magyarországon. Az ELTE ókori tanszékének kiadványsorozatában a múlt
évben megjelent – Gyurgyák János szakavatott gyűjtésében és szerkesztésében –
1907 és 1919 között írott cikkeinek és tanulmányainak egy majd háromszáz lapos gyűjteménye. A Magyar Szociológiatörténeti Füzetek sorozatában kiadásra
került egy részletes bibliográfia, amely tartalmazza Polányi minden jelentős írását
(beleértve a folyóiratunkban megjelent tanulmányokat) valamint a róla szóló
tanulmányokat és cikkeket. Ezt az összeállítást Gyurgyák Jánosnak az életművet
bemutató alapos tanulmánya vezeti be.
*
A „Studies in Soviet Thought” közölte Hanák Tibor munkatársunknak a
neomarxizmusról szóló írását, az újvidéki Új Symposion Lukács-száma pedig
„Lukács és az elidegenedés” című tanulmányát.
*
A Kállay Oszkár elnöklete alatt működő brüsszeli Corvina Kör február 22-én
sikeres Erdélyi estet rendezett, amelyen nagy érdeklődéssel kísért irodalmi és
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zenei műsor hangzott el. Az est tiszta bevételét a rendezők Erdélybe, idős, rászoruló magyaroknak szóló csomagok összeállítására és elküldésére fordították.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem április 3-án Bochumban, április 4-én Düsseldorfban és április 5-én Kölnben könyvkiadói programját ismertető műsorokat rendezett, amelyeken Borbándi Gyula, Kovács Andor és Szöllősy
Árpád beszélt.
*
A Genfi Nemzetközi Könyv- és Sajtókiállításon, május 13. és 17. között a
Genfi Magyar Club az emigrációs magyar irodalom és sajtó több fontos termékét
állította ki.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör által rendezett Zürichi
Magyar Irodalmi Napokon május 16-án Basilides Barna színművész irodalmi
összeállítása, május 17-én pedig Oplatka András szerkesztő „A műfordítás nehézségei” című előadása hangzott el.
*
A bécsi Bornemisza Péter Társaság a „Literarisches Quartier – Alte
Schmiede” nevű irodalmi kör programjában január 29-én magyar irodalmi estet
rendezett, amelyen a bécsi egyetem tolmács intézetének hallgatói, Szépfalusi
István tanítványai magyar műfordításaikat mutatták be.
*
Az Erdélyből származó Keresztesi György március 21 és április 12 között
megrendezte a stockholmi Magyar Házban az első Skandináviai Magyar Tárlatot, amelyen 13 alkotó állította ki legújabb munkáit. A kiállítók között volt festő,
szobrász, grafikus, ötvös. A művészek túlnyomó többsége a második világháború
után született.
ELŐADÁSOK
– Huszár Magda: Weöres Sándor költészete a külföldön élő olvasó számára,
Brüsszel, március 29, Corvina Kör.
– Jákli István: Szent Wolfgang: egy Einsiedelnből jött hithirdető Magyarországon, Einsiedeln, április 21, KMÉM-PR kongresszus.
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– Szente Imre: Az Új Kalevala-fordítás, München, április 15-én, KMÉM.
Új könyvek
– Csiky Ágnes Mária: Medvetánc, Titkos krónika, Mónár Anna (drámák),
Köln 1987, 184 l.
– Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban III. Herp Kiadó,
München 1978, 241 l. Megrendelhető a kiadónál: D-8 München 40. Tengstr.
35.
– Korek Valéria: A századelő három mesternovellistája, Aurora Kiskönyvek,
München 1987, 83 lap.
– Ludvig Nándor: Az átkelés extázisa, verskompozíció, FRAMO, Chicago
1987, 68 l.
– Cs. Szabó László: Shakespeare, esszék. Gondolat Kiadó, Budapest 1987,
309 l.
– Szabó Zoltán: Terepfelverés, sajtó alá rendezte Czigány Lóránt, Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1987, 319 lap.
– Thinsz Géza: Gastspel i tiden – En pikareskroman (Vendégjáték az időben
– Egy pikareszkregény), Norstedts Förlag, Stockholm 1987, 167 l.
– G. Tóth Lajos: Társadalmon kívül (versek), Etana, München 1986, 176 l.
– Varga József: Schuldige Nation oder Vasall wider Willen? Beitrage zur
Zeitgeschichte Ungarns und des Danauraumes, 1. Teil, 1918-1939, integratio,
Wien 1987, 259 l.
– Varga László: New Yorktól Mallorcáig, és vissza, New York Publ. Co. és
Hazánk, New York – Boardman 1987, 187 l. Megrendelhető a szerzőnél: 141 E
33 St., Box 64, New York, N. Y. 10016.
ÚJ MUNKATÁRSAK
Pócsi László (*1944) Sátoraljaújhelyen született. Sopronban erdőmérnöki
diplomát szerzett. 1973-tól Zürichben mélyépítési tervezőmérnök.
Szászdi Ádám történész, a PuertoRico-i egyetemen a Studium generale rendes tanára. Néhány évvel ezelőtt elnyerte a „The best American Scholar of
History” címet. Főleg angolul és spanyolul publikál.
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Csiky Ágnes Mária
Medvetánc Titkos Krónika Mónár Anna
Három színmű a monda- és balladabeli Erdély színpadáról, köztük a
Münchner Kammerspiele drámapályázatának díjnyertes darabja. Ára (portóköltséggel együtt) 25,- DM, vagy ennek megfelelő valuta (nem csekkben).
Megrendelhető az összeg beküldése ellenében a szerzőnél: D-5 Köln 41,
Falkenburgstr. 30.
Györgyey Klára
Arrogáns alázattal
drámakritikák, interjúk, riportok és tanulmányok
Előjegyzési ár 10 dollár, vagy ennek megfelelő összeg. Megrendelhető:
Legerete Publ. Co. Postal Drawer 1410, Daphne, ALA 36526 USA
Borbándi Gyula kiadásában a nyár folyamán megjelenik:
Rózsás János
Éltető reménység
szovjet fogságom naplója II.
A Keserű ifjúság című visszaemlékezések folytatásaként a szerző beszámol az
Észak-Uralban és a kazachsztáni Ekibasztuzban töltött lágerévekről, valamint
szabadulása és Magyarországra 1953 végén történt hazaérkezése körülményeiről.
A könyv legérdekesebb részleteihez tartozik a híres orosz íróval, Szolzsenyicinnel
való megismerkedése és tartós kapcsolata.
Megrendelhető a kiadónál: 0-8000 München 80 Oberföhringer Str. 12/a.
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1987.3
HÍREK
Szamosi József szeptember 13-án, Ferdinandy Mihály október 5-én tölti be
75-ik életévét. Szerkesztőségünk szeretettel köszönti ebből az alkalomból az Új
Látóhatár két régi munkatársát. Kerek születésnapot ünnepel Kemenes Géfin
László is, aki október 16-án lesz 50 éves.
*
Az Itt-Ott és a Magyar Baráti Közösség augusztus 15. és 22. között rendezi
az amerikai Ohio állambeli Lake Hope-on idei Magyar Hetét. Az Új Látóhatár
munkatársai közül Bay Zoltán, CsicseryRónay István, Király Béla, Lipták Béla,
Mózsi Ferenc, Nyeste Zoltán és Püski Sándor tart előadást, beszámolót, illetve
Istenszolgálatot.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör hagyományos évi konferenciájának színhelye ismét Eefde lesz, mégpedig szeptember 10. és 13. között. A központi téma:
Változás és állandóság. Az Új Látóhatár munkatársai közül Karátson Endre,
Kemény István és Péter László ad elő. Jelentkezni lehet a következő címen: Ritter Kálmán, Kruisweg 47, NL-7391 GC Twelle. Jelentkezési határidő: szept. 5.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör „Az ezredforduló küszöbén (Pillantás a jövőbe)” címmel rendezi idei luganói tanulmányi napjait. A konferencia időpontja: október 15-20. Az előadók között van folyóiratunk négy
munkatársa is: Békés Gellért, Harmat Pál, Kende Péter és Sipos Gyula (Albert
Pál). Jelentkezés: SMIKK, Postfach 87, CH-8037 Zürich.
*
Gömöri György munkatársunk és Clive Wilmer fordításában Petri György
négy versét közölte tavaszi számában a Numbers című új cambridge-i folyóirat.
*
A Sztáray Zoltán szerkesztésében és kiadásában megjelenő Recski tanú című
közlöny új számában a hajdani recski kényszermunkatábort és annak rabjait
érintő több érdekes hírt és értesülést közöl. A lap címe: 5252 Sepulveda Ave. San
Bernardino, CA 92404.
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*
A Tygodnik Powszechny című krakkói hetilap június 14-i számában hosszú
cikkben ismertette és méltatta a Bethlen Gábor Alapítvány tevékenységét és
jelentőségét. A lengyel lap szerint jelentős volt eddig a magyar társadalom érdeklődése és áldozatvállalása. Az összegyűlt pénzösszeg mintegy hárommillió forintot tesz ki. Ennek körülbelül 40 százaléka nyugati magyarok által eszközölt devizabefizetésekből származik. Az alapítvány ebben az évben három 50 ezer forintos díjat szándékozik kiadni. A Tygodnik Powszechny sok sikert kíván az alapítvány nemes és nagyszabású törekvései megvalósításához.
*
Az Amszterdami Egyetem „A magyar irodalom nyugati műhelyei" címmel
június 4-5-én szimpóziumot rendezett a magyar nyelvi és irodalmi tanszéken,
Beöthy Erzsébet vezetésével. A résztvevők a romániai magyarok ügyében felhívást intéztek Hollandia kormányához.
ÚJ KÖNYVEK
– Domahidy András: Vénasszonyok nyara, Magvető, Budapest 1987, 302 l.
– Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? Magyarország embervesztesége a második világháborúban, Püski, New York 1987, 72 l.
– Határ Győző: Angelika kertje és egyéb elbeszélések, Aurora, London 1987,
568 l. – A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések, Aurora,
London 1987, 556 1l. Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge Hill, London SW19
4LP.
– Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól, Szépirodalmi, Budapest
1987, 163 l.
– Kolumban, Nicholas: Reception at the Mongolian Embassy (versek és műfordítások), New Rivers Press, USA.
– Szabó Zoltán: A tardi helyzet; Cifra nyomorúság (a két mű egy kötetben,
utánnyomás), sajtó alá rendezte és az utószót írta: Huszár Tibor, Akadémiai,
Kossuth és Magvető, Budapest 1986, 239+280+XX l.
– A forradalom előzményei, alakulása és utóélete, tanulmányok és kronológia,
Magyar Füzetek Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, Párizs-New Jersey 1987, 239
l.
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– Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987, válogatta és szerkesztette
Borbándi Gyula, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1987, 340 l.
Új munkatársak
Borszéky György, családi nevén Kaáli Nagy György (*1912) Hódmezővásárhelyen született, a gimnáziumot és az egyetemet Budapesten végezte, 1937-ben
jog- és államtudományi doktor, 1942-ben ügyvéd lett, majd vállalati jogászként
dolgozott. 1956 végén hagyta el Magyarországot, azóta Kanadában él. Több
nyugati folyóirat és lap munkatársa.
Cserei Szász László (*1915) Brassón született. Lírai munkáit először Kolozsvárott közölték, majd a Szép Szóban és a Vigíliában publikált. Több antológiában szerepelt. Önálló kötete: Hegyiszél (1944). A háború után kitanulta a vasesztergályos szakmát. Írásai a Kortársban, a Látóhatárban és az Élet és Irodalomban jelentek meg.
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1987.4
HÍREK
Sozán Mihály munkatársunk, több jeles szociográfiai munka szerzője, hosszú
betegség után, 49 éves korában november 21-én, egy pittsburghi kórházban
meghalt.
*
November 2-án lett volna 85 éves Illyés Gyula. December 3-án volt 50 éve
annak, hogy József Attila meghalt. A kettős évfordulóra Hanák Tibor írásával
emlékezünk.
*
Kárász Artur december 13-án lesz 80 éves, Szente Imre pedig december 22én tölti be 65. életévét. Az Új Látóhatár szerkesztősége ebből az alkalomból szeretettel köszönti két régi munkatársát.
*
Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének külföldi tagjai augusztus 12-én
megkoszorúzták Cs. Szabó László sárospataki sírját. A sírnál Czigány Lóránt
munkatársunk mondott beszédet.
*
A müncheni Haus der Begegnung október 15-17-én rendezett Európanapjain az Új Látóhatár munkatársai közül Balla Bálint, Borbándi Gyula, HansHenning Paetzke és Schöpflin György két kerekasztal-beszélgetésen vett részt,
Szőcs Géza pedig verseiből olvasott fel.
*
Czigány Lóránt után további két munkatársunk kapott meghívást magyarországi vendégtanári elő- adásokra. Péter László történész, londoni egyetemi tanár
az 1986/87. tanév tavaszi szemeszterében szemináriumot tartott az ELTE Eötvös-kollégiumában „Volt-e társadalom a 19. századi Magyarországon” címmel.
Novemberben Kibédi Varga Áron irodalomtörténész, amszterdami egyetemi
tanár utazott Magyarországra, hogy az Eötvös-kollégiumban és a pécsi egyetemen „A verbális és a vizuális kommunikáció” címen tartson előadásokat.
*
A Sinka István születése kilencvenedik évfordulója alkalmából október 17-én,
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a budapesti Egyetemi Színpadon rendezett Sinka-esten felszólalt a költő hajdani
kiadója, Püski Sindor is.
*
A 7. washingtoni nyári színházi fesztiválon bemutatták Zalán Magda „For
ever ever” című darabját. A Source Theaterben játszott színmű a legjobb darab
díjának jelöltjei között szerepelt. Októberben (14-én este) a Kennedy Centerben
is előadták. Zalán Magda a nyáron elvesztette férjét, Tessényi János operaénekest, aki augusztus 19-én halt meg Washingtonban.
*
Egy tudományos munkájáért Luka László megkapta a Svájci Pszichiátriai
Társaság 1987. évi díját, amely díszoklevélből és pénzjutalomból áll. A díjat
szeptember 24-én nyújtották át ünnepélyes külsőségek között munkatársunknak.
*
A Magyar Baráti Közösség augusztus 15. és 22. között rendezett konferenciáján mintegy 240 érdeklődő vett részt. Munkatársaink közül Bay Zoltán, Király
Béla, Németh Magda, Püski Sándor, Csicsery-Rónay István, Mózsi Ferenc adott
elő. Szerepelt a programban több magyarországi vendég, köztük Csoóri Sándor,
Görömbei András, M. Kiss Sándor és Radnóti Sándor is.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) október 14. és
18. között Luganoban rendezett tanulmányi konferenciáján munkatársaink közül
Békés Gellért, Harmat Pál, Kende Péter, Hajnal László Gábor, Major-Zala
Lajos, Saáry Éva és Szőcs Géza adott elő, illetve szerepelt a hagyományos irodalmi bemutatón. „Az ezredforduló küszöbén" témájának megbeszélésére mintegy százan érkeztek a tessini városba. A Kör jövőre a nyugati magyar irodalom
felmérésével és értékelésével szándékozik foglalkozni, „Arcok és eszmék“ címen.
*
A Magyar Öregdiák Szövetség- Bessenyei György Kör (New Brunswick,
N.J.) ez év őszén a következő írók és szakemberek részvételével rendezett előadásokat, beszélgetéseket: Csoóri Sándor, Glatz József, Görömbei András,
Hartyányi István, M. Kiss Sándor, Radnóti Sándor Magyarországról és Kovács
K. Zoltán Németországból.
*
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A budapesti Bethlen Gábor Alapítvány október 30-án sajtótájékoztatót rendezett, amelyen kihirdették az idei díjak kitüntetettjeinek nevét. A Bethlen Gábor Díjat november 2-án adták át a Budavári Palotában. A díjazottak a következők: Szabó T. Attila, a március elején elhunyt erdélyi nyelvtudós (a díjat fia vette
át), Király Károly erdélyi politikus és Zbigniew Herbert lengyel költő. A nevezettek munkásságát Vekerdi László, Für Lajos és Csoóri Sándor méltatta. Az
egybegyűltek Illyés Gyula születésének 85. évfordulójára is emlékeztek, Sinkovits
Imre és Budai Ilona közreműködésével.
*
A Magyar Írók Szövetsége Örley István Baráti Köre által alapított Örleydíjak idei négy kitüntetettje között az Új Látóhatár két munkatársa is szerepel. A
költészeti díjat Szőcs Géza „A szélnek eresztett bábu” című gyűjteményes kötetéért, a prózai díjat Határ Győző „Pepito és Pepita" című regényéért kapta. A díjakat a Kör nevében október 19-én Mészöly Miklós adta át.
*
A bécsi Bornemisza Péter Társaság új előadássorozatában szeptember 20-án
Czine Mihály budapesti irodalomtörténész, Kobzos Kiss Tamás szigetmonostori
énekmondó és Kónya Lajos operaénekes (Grác) tartott előadást nagyszámú közönség előtt. December 6-án Lükő Gábor (Budapest) „A magyar lélek formái”
című művének újabb kiadása alkalmából beszélt könyvéről, 1988. február 1-én
előreláthatóan Csiki László erdélyi költő (Budapest) lesz a Társaság vendége. A
Bornemisza Péter Társaság ezentúl minden hónap első vasárnapján délután 6
órakor rendez előadásokat a Lindengasse 44. (Wien 7.) számú ház alagsori előadótermében.
*
A Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége október 8-án New York-ban kerekasztal-beszélgetést rendezett, amelyen a hajdani ellenzéki Demokrata Néppárt volt képviselői vettek részt, név szerint: Babothy Ferenc, Belső Gyula, Kovács K. Zoltán, Mézes Miklós, Varga László. A vitavezető Feketekuty László
volt.
*
A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom müncheni csoportja őszi estjein
Futaky István nyelvész, Czakó Gábor író, Rónai András nemzetiségi és kisebb527

ségi szakértő, Nyíri Tamás hittudós, és Jelenits István piarista tanár tartott előadást. Az első kivételével valamennyien Budapestről érkeztek.
*
A müncheni Széchenyi Kör két októberi estjén Czakó Gábor író és Romsics
Ignác történész szerepelt. Az utóbbi Bethlen Istvánról beszélt. A müncheni
KÖR-ben november 23-án Szilágyi Sándor budapesti kritikus adott elő.
ÚJ KÖNYVEK
– Bisztray, George: HungarianCanadian Literature, University of Toronto
Press, Toronto 1987, 116 1.
– M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és a népi mozgalom néhány összefüggése, Püski, New York 1987, 88 l.
– Mikó Imre: Huszonkét év (Az erdélyi magyarság politikai története 1918.
december 1-től 1940. augusztus 30-ig), az 1941- ben megjelent mű változatlan
utánnyomása. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1987, 448 l.
Ara 46, sfr, vászonkötésben 56 sfr.
– Molnár Katalin: vmely rejtett helyről - a beszélő felől indulva - és azt elhagyva (szövegek), Magyar Műhely, Párizs 1987, 82 l.
– Rózsás János: Éltető reménység, Szovjet fogságom naplója II. könyv,
Borbándi Gyula kiadása, München 1987, 426 l.
– Sinka István: Fekete bojtár val- lomásai, Püski, New York 1987, 364 l.
– Szabó Zoltán: Nyugati levelek (Tudósítások a párizsi béketárgyalásokról),
Irodalmi Újság Sorozata, Párizs 1987, 95 l.
– Szőcs Géza: Az uniformis látogatása (versek, műfordítások, prózai írások),
Hungarian Human Rights Foundation, New York 1987, 200 l.
– Tardos Tibor: A tengervíz sós, Emlékezés az íróperre stb. Irodalmi Újság
Sorozata, Párizs 1987, 198 l.
– Canadian Studies on Hungarians 1886-1986, Szerk.: Miska János,
Canadian Plains Research Center, Regina, Sask. 1987, 192 l.
– Két dióhéj, Nyugat-európai és tengerentúli magyar prózaírók, (antológia),
Fel. szerk.: Tarnóc Márton, válogatta és szerkesztette Berkes Erzsébet és Rónay
László, Szépirodalmi, Budapest 1987,342 l.
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ELŐADÁSOK
– Bisztray György: A magyarságkutatás helyzete "Észak-Amerikában, London, június 10, Szepsi Csombor Kör.
– Csurka István: Irodalom és politika viszonya Magyarországon, Brüsszel,
november 29, Corvina Kör.
– Czigány Lóránt: Az irodalom államosítása, irodalom és politika az ötvenes
évek Magyarországán, Oxford.. május 18, Collegium Hungaricum Oxoniense.
– Gosztonyi Péter: Az 1956-os forradalom okai és hatása, Genf, október 23,
Genfi Magyar Club.
– Gömöri György: A 17. századi angol-magyar kapcsolatok, Budapest, május
14, ELTE bölcsészkara.
– Hajnal L. Gábor szerzői est, München, november 7, Magyar Kulturális
Szövetség.
– Hanák Tibor: Jelent-e változást a gazdasági reform a társadalomelméletben? Bécs, november 1, Bornemisza Péter Társaság.
– Szabó T. Adám: Erdély története, München, november 19, KMÉM.
– Szőcs Géza szerzői est, Bécs, október 4, Bornemisza Péter Társaság, irodalmi est, Tübingen, november 29, Erdélyi Ifjúsági Szervezet.
ÚJ MUNKATÁRSAK
Görgey Guidó (*1920) Bécsben született, elvégezte a Ludovika Akadémiát,
1941-ben tűzérhadnagy lett, majd főhadnagy, 1944 októberétől illegalitásban élt.
1947-1948-ban igazságügyminisztériumi tisztviselp, 1949-ben politikai okokból
letartóztatták, először Kistarcsán, majd Recsken volt internálva. 1953 őszétől
kényszertartózkodási helyen, majd 1955-től Budapesten alkalmi állásokban dolgozott. 1957 januárjában nyugatra menekült, 1958-tól az Egyesült Államokban
él.
Mészöly Miklós (*1921) Szekszárdon született. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Regény- és novellaíró, a Magyar Írók Szövetsége elnökségének
tagja. 1948 óta rendszeresen jelennek meg – idegen nyelveken is – regényei és
elbeszéléskötetei.
Ötvös Ervin (*1935) Budapesten született, geológus, egyetemi tanulmányait a
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fővárosban végezte, 1958-ban az ELTE-n geológiai diplomát szerzett. Később
az Egyesült Államokban telepedett le. Massachusetts állami egyetemén
(Amherstben) doktorált. 1968 óta tengerpart-földtani kutatásokat folytat a Mexikói-öböl vidékén. A Hoover Intézetben az 1956-os forradalom sajtóját dolgozza fel.
Szabó Miklós (*1935) történész, a MTA budapesti Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.
Székely András Bertalan (*1952) Budapesten született, szociológus, főleg a
magyarországi szlovén kisebbséggel és a nemzetiségi kérdéssel foglalkozik. A
budapesti Magyarságkutató Csoport munkatársa. 1986-ban jelent meg „Két nép
hű fia" címen, Pável Ágostonról szóló könyve.
Szőcs Géza (*1953) Marosvásárhelyen született, költő és újságíró, 1980-ban
Bécsben Herderösztöndíjas volt, 1982 óta a magyar kisebbség védelme miatt a
román rendőri hatóságok többször letartóztatták. Eddig öt verseskötete jelent
meg. 1986 óta Svájcban él.
ELŐFIZETŐINKHEZ

– Folyóiratunk új árai –

Nem tudom, ha olvasóink kézbe veszik a folyóirat egy új számát, rá szoktak-e
pillantani a címlapon az évfolyamot jelző római számokra. Az új esztendőben az
Új Látóhatár már 39-ik évfolyamába lép, s reméljük, hogy 1989-ben a 40-ik
évfordulón a magyar irodalomtörténet leghosszabb életű folyóiratát ünnepelhetjük. Kérdezhetnék, ki tartotta 38 éven át életben ezt a szerény emigráns folyóiratot? Nos, hűséges előfizetőink, köztük elsősorban az amerikaiak, akik a korábbi
magas dollárárfolyam ellenére is zokszó nélkül beküldték az alacsony árfolyam
idején megállapított előfizetési díjat. Sajnos, ez évben a dollár és több más valuta
árának csökkenése miatt előző bevételünk jelentős részét elveszítettük. Ezért
most tíz esztendő után újra emelnünk kell a folyóirat árát és az előfizetési díjat.
Hisszük, hogy e viszonylag csekély áremelés előfizetőinknek nem fog nagyobb
gondot okozni.
1988. január 1-től az egyes példány ára 15 DM. Az évi előfizetési díj Németországban és azokban az országokban, ahol az illető ország valutájában nincs
megadva: 50 DM. Intézményeknek 80 DM, illetve 50 $. A többi országban:
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USA 30 $ (légipostán 37.50 $), Kanada 40 Can $ (légipostán 48 Can $), DélAmerika 26 US $ (légipostán 40 US $), Ausztrália 42 A $ (légipostán 60 A $),
Ausztria 360 ÖS, Belgium 108 bfr, Hollandia 58 hfl, Nagybritannia 17 L,
Olaszország 39.000 L, Svájc 50 sfr, Skandinávia 185 skr.
Mint olvasóink bizonyára észrevették, a megállapított előfizetési díj nem
minden ország valutájában felel meg pontosan 50 márkának. Azokban az országokban, amelyeket a dollárválság súlyosabban érint, ott alacsonyabban szabtuk
meg a díjat, másutt, kiegyenlítésül magasabbra emeltük. Reméljük, hogy azok az
előfizetőink, akiknek valamivel többet kell fizetniök az 50 márka ellenértékénél –
a kölcsönös segély alapján - meghozzák ezt az áldozatot, mert ennek a folyóiratnak továbbra is fenn kell maradnia. Hiszen alapításától hosszú ideig ez volt a
nyugati magyarság egyetlen magas színvonalú irodalmi orgánuma, 1956 után itt
lelt otthonra a nyugatra menekült kezdő fiatal írók többsége, s ennek a folyóiratnak köszönhették, hogy nem irodalmi vákuumba érkeztek. Az elmúlt években
pedig, mint bizonyára olvasóink észrevették, egyre gyakrabban helyet biztosítunk
olyan hazai írásoknak is – dokumentálva a magyar irodalom megbonthatatlan
egységét –, amelyek ma sem jelenhetnek meg Magyarországon. Ezt az új feladatot is vállalnunk kell. Már csak ezért is érdemes az Új Látóhatárt életben tartani.
Ehhez kérjük most előfizetőink segítségét, mert ez a folyóirat addig él, amíg
akarják, amíg az előfizetési díjat pontosan beküldik.
Az 1988-as esztendő küszöbén köszönetet mondunk mindazoknak, akik az
elmúlt majdnem negyven esztendőn át lehetővé tették a folyóirat megjelenését,
és mindannyiuknak Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván

Molnár József
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1988.1
LEVELEK
SZIGETMAGYARSÁG ÉS SZOLIDARITÁS
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tavalyi magliasói akadémiai
napjairól készített beszámolójában (1987/4. sz. 561. 1.) a nyugati magyar szigetekről szólva Szász Judit Anna ezt írta:
„E szigetek és a magyar szárazföld közötti viszonyt világította meg két különböző megközelítésben, de lényegében azonos álláspontot képviselve Nagy Károly
(Somerset, N.J.) és Für Lajos (Budapest): mindketten úgy vélték, hogy a nyugati
magyar szigeteknek, mint a magyar szárazföld leszakadt részeinek, fő feladata a
kétirányú tájékoztatás az összmagyarság érdekében. Ez a szemlélet a nyugati
magyar csoportoknak eszköz szerepet szán, amolyan tolatómozdonnyá csökkenti
le őket, amely hozza-viszi a hírt kelet és nyugat között. Pedig a 'sziget'
metafórában és a magyar szigetek valóságában sokkal több lehetőség rejlik.”
A beszámoló szerzőjének teljesen igaza van. A nyugati magyar szigetek valóságában sokkal több lehetőség rejlik, mint a kétirányú tájékoztatás. És nemcsak
rejlik, hanem műveli is hosszú idő óta számos nyugati magyar csoport, egyesület,
egyház, szervezet, kör – sziget.
Mit? A közvetítés mellett a megtartás, a kiegészítés, a fórum biztosítás és az
érdekvédelem lényeges feladatát a világ tizenhat milliónyi magyarsága jövőjének
jobbítása érdekében.
Amely öt feladatkörről – számos egyéb téma mellett – magliasói előadásom
szólt. Für Lajos sem csak a „kétirányú tájékoztatásról” beszélt, hanem sokkal,
sokkal többről, ahogyan az olvasható is előadása „Kétfelé nyitott szem” címmel
publikált szövegében (1987/3. sz. 281-296. 1.).
Lehetséges, hogy Szász Judit Anna nem hallgatta végig ezeket az előadásokat? Nem olvasta Für Lajos cikkét? Vagy nem kapta meg tanulmányomnak az
előadásom alatt fénymásolatban kiosztott szövegét? Mert ha ismeri a teljes tanulmányt és nem tetszett neki: szíve joga, hogy vitáját megírja, abból mindannyian tanulunk valamit. De azt nem tartom igazságosnak, ha valaki nem is egyoldalúan, hanem egy-ötöd, egy-tized oldalúan tájékoztatja olvasóit, valahogy úgy,
mintha pl. azt állítaná Madách Az ember tragédiája c. művéről, hogy az – elma532

rasztalandó módon – főleg az eszkimó élet nehézségeiről szól.
Annál kevésbé igazságos az ilyen valóság-megmásító ismertetés, mert hiszen
az én előadásom eleddig nem jelent meg nyomtatásban, tehát nem ellenőrizhetik
az olvasók a beszámoló hitelességét. Az ismertetett előadás jórészt ismeretlen
állapotban marasztaltatik el. (Az európai magyar havilap az előadásomnak
ugyancsak egyetlen gondolatát dorongolta 1987 szeptemberi száma többhasábos
vezércikkeként.)
Hadd közöljem ezért az eddigi és esetleges ezutáni részlet kritikusokkal
és/vagy netán a teljes tanulmány iránt (kritikusan, vagy egyetértően) érdeklődőkkel, hogy „Szigetmagyarság és szolidaritás” című magliasói előadásom szövege
előreláthatólag nyomtatásban is olvasható lesz nemsokára a chicagói Szivárványban, a debreceni Alföldben (részletek) és – hadd reménykedjem e tanulmány
címével azonos című készülő kötetemben.

Piscataway, N.J.

Nagy Károly

A MAGYAR IRODALOM ÉS A KÜLFÖLD
Határ Győzőnek az Új Látóhatár 1987. évi 3. számában megjelent „A nemzeti hamistudat” című igen szórakoztató írása nagyon sok keserű és megszívlelendő igazságot tartalmaz. Remélhetőleg önvizsgálatra késztet végre néhány,
valóban provinciális szemléletű magyar írót, és a számos vonásában hasonló jellegű magyar irodalomterjesztési politikát is. Ennek ellenére nem lehet kötelességünk, hogy szentírásnak vegyük nyugati irodalomtudósoknak még a legképtelenebb nézeteit is. Mert, ha mintegy öt évszázada a történelem menete következtében perifériás, provinciális szerepre kényszerültünk is, és így természetszerűleg
bizonyos fokig azok is vagyunk, ebből azért még nem következik szükségszerűen,
hogy mindenki, aki szerencsésebb földrajzi helyzete folytán nem maradt ki az
Atlanti-centrikus újkorból, igényt támaszthatna arra, miszerint a világba eregetett, megfellebezhetetleneknek szánt szentenciáit minden esetben komolyan
vegyük. Aki pl., mégha francia is, „Az ember tragédiájá”-ban „jellegzetes műkedvelői alkotást” és csak „nemes közhelygyűjteményt” lát, Fourier módszeres őrületből fakadt agyrémét, a falanszter-gondolatot viszont nagyszerű eszmének tekinti ma, annak aranymondásait kinyomtatni sem érdemes, mert kár a papírért.
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Aki pedig, mint Monsieur le Professeur Beta, a metafizikai érdeklődést hiányolja irodalmunkban a 20. század végén, a fizika és a biológia forradalma után,
és azután, hogy a metafizika már jó ideje értelmét vesztette, és gyakorlatilag meg
is szűnt, azt szintén nem lehet komolyan venni, nemcsak a magyar irodalom
döntőbírájaként, hanem valószínűleg sehogyan. Egy harmadik francia szerint
„valami oka csak kellett legyen annak, hogy irodalmunkból hiányzik a bölcseleti
érdeklődés és vele, persze maga a filozófiai irodalom”. Ennek oka talán az (is)
lehetett, hogy a magyar írók, mint általában a magyarok, nem szerettek fölösleges dolgokkal bíbelődni.
A filozófia nyomorát érzékeltetendő idézhetnők a kritikai racionalizmus kiemelkedő képviselőjét, Sir Karl Poppert. Ezt írta: „A filozófia legnagyobb botránya és szégyene, hogy, miközben körülöttünk pusztul és tönkremegy a természet
-- és nem csak a természet –, a filozófusok továbbra is arról csevegnek, vajon
létezik-e a világ.“ Így azután az sem tűnik túlzásnak, amit az amerikai filozófiai
író és kultúrtörténész, Will Durant közölt: „A filozófiának nem maradt más,
mint a metafizika jéghideg magaslatait, a megismeréselmélet gyermekded rejtvényfejtegetései és a tisztára akadémikus vitatkozás egy etikáról, melynek már
semmi hatása sincs az emberiségre.”
Én ezért, ha nem félnék a filozófusok haragjától, azt az állítást kockáztatnám
meg, hogy a bölcseletet annak idején is jobb híján és csak zavarodottságának
leplezésére találta ki az emberiség, mint Arisztotelész azt, hogy az artériákban
nem vér folyik, hanem levegő – mármint életszellem – járkál bennük fel és alá. A
valamelyik Monsieur le Professeur által műkedvelőnek titulált Madách Imre
mindezt már ötnegyedszázaddal ezelőtt tudta. Egyik „közhelye” ui. így hangzik:
„A bölcselet csupán költészete Azoknak, mikről még nincsen fogalmunk.“ Csak
ez az egy mondat több bölcsességről tanúskodik, mint számos filozófus egész
életműve. És mivel egyre több dologról van és lesz fogalmunk, valójában az exakt
tudományok fejlődnek már csak, s ezeknek tankönyveiben nem merül fel többé
filozófiai probléma. Mert az exakt tudományokban, szemben a bölcselettel, csak
azok az elméletek élnek túl és válnak maradandóvá, melyek az empíria mérlegén
igaznak bizonyulnak, vagyis megállják a tapasztalat próbáját. A világ, az élet
megismeréséhez és magyarázatához nincs már szükség filozófiára. A világ, az élet
okának és céljának felderítéséhez viszont lenne.
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A büszke franciákról, kiknek Goethe, Ibsen, Madách és Marlowe fércművek
obskúrus szerzői, még csak ennyit: szeretném látni, hogyha a világgazdaság súlypontja át fog helyeződni az Atlanticumból a Pacificumba, vagyis bekövetkezik
Nyugat-Európa Mohács-korszaka, és a franciák ugyanúgy a történelem perifériájára kerülnek, mint a közép-keleteurópai népek a 16. században, mennyire lesznek vagy nem lesznek provinciálisak.
A magyar irodalom nem utolsó feladata pedig mégis talán abban áll, hogy magyarokhoz, az ő problémáikról szóljon. S ha annyi a probléma, hogy másra, mint pl.
nyugati nemzetbéliek szórakoztatására, nem marad kapacitás, az lehet igen sajnálatos, de nem ok arra, hogy kibújjunk a bõrünkből vagy felakasszuk magunkat.
Hogy miért nem kell a magyar irodalom külföldön, azon már sokan gondolkodtak. Így pl. Benedek István 1971-ben. Erről szóló írásában (Magyar fa sorsa)
„Az ember tragédiájá”-ról ezt mondja: „Művészi szint és filozófiai koncepció
szempontjából egyaránt magasan felette áll a világirodalom minden hasonló jellegű költeményének”. A problémáról általában pedig így összegezi véleményét:
„A világirodalom termelése ma megmérhetetlen. Könnyen lehet minden napra
egy jó könyvet előkotorni, és számtalan középszerűt, még több hitványat. Mutatis mutandis ugyanez áll a magyar irodalomra. Kevesebb lévén a magyar író, kevesebb a jó könyv is, a rossz is, de ami jó, az éppoly jó, mint a külföldiek, s éppúgy nem remekmű, mint azok. Hogy nem kellünk a külföldnek, az nem tragikus
éppen, csak bosszantó. Shakespeare nagyobb lett attól, hogy Arany János fordította, Arany nem lesz kisebb attól, hogy őt az angolok nem olvassák.“
Nem tudom, nem lett volna-e jobb, a feljegyzéseknek a franciákat idéző részeit mégiscsak elégetni a kandallóban? Ahogy azt őszintén és igen nagyra becsült, kedves bátyám és szeretett barátom, Határ Győző kétszer is ígérte. Az
egészért persze nagy kár lett volna, különösen a szerző szokásos nyelvi bravúrral
megírt és igen mélyenszántó gondolataiért, nem utolsósorban Lukács Györggyel
kapcsolatban. Aki „Marx előimádkozójaként” Faludy György szerint nemcsak
anyanyelvét nem ismerte, de még németül sem volt képes zörgőre száradt szerencsétlen mondatait egymással összekötni vagy befejezni, Sztálin elvtársat a világ
legeslegnagyobb filozófusai közé sorolta, és nem volt kormány, melyet rögtön
meg nem támogatott.

Neuburg/Donau

Csernohorszky Vilmos
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NÉMETH LÁSZLÓ ÉS SAJKOD
A „Németh László élete képekben” című kötet ismertetésével kapcsolatban
(1987/1. sz. Zsigmond Endre recenziója), meg szeretnék említeni egy-két dolgot. Dörnyei Laci, aki Apámmal egy sírban fekszik, nem „önkezével vetett véget
életének”. Ez a hír ugyan terjengett Budapesten, minthogy Laci korábban sikertelenül öngyilkossági kísérletet tett. Az igazság az volt, hogy egy roppant hőséges
nyári hét utáni – amikor ő gyalog nagyobb utat tett meg a tihanyi félszigeten (a
révtől Sajkódig) – a sajkódi part közelében, a „citromosnál” találták meg ruhaneműjét, személyi igazolványát a fűben, őt magát pedig a nádasban halottan. A
halál okozója a szíve volt. Sajnos, Laci az egészségével nagyon visszaélt már
hosszú éveken keresztül. A sajkódi ,,nagy ház”, amely Judit (Laci édesanyja) nevén volt, ezért került eladásra. Ez után a Dörnyei-házaspár, érthetően, nem akart
többé Sajkódra menni.
A másik megjegyzésem: Sajkód eredetileg a mienk volt, férjemé és az enyém.
Apám 1955-ben nem „kezdte meg a sajkódi ház építését”, mert 1956 októberig
ott mindent mi csináltunk a férjemmel, legfeljebb anyagi segítséget kaptunk
Apánktól. Ő a maga részéről akkor nem is vállalkozott volna ilyesmire. S amint
majd az Apámmal folytatott és kiadni tervezett levelezésemből kiderül, a későbbiekben is mint a telek „gondnoka“ élt ott és ismételten arról írt, hogy szeretné,
ha egyszer visszaszállna ránk. O addig is a gondozást, a szépítést, sőt bővítést is
vállalja, ahogy a szükség megkívánja.

Willowdale, Ont.

Némethyné Németh Magda

HORTHY ISTVÁNNÉ SZEREPE
Kárász Artur „A Nemzetközi Vöröskereszt tevékenysége az üldözött budapesti zsidók érdekében” című írását (1987/2. szám) a következőkkel szeretném
kiegészíteni:
A Nemzetközi Vöröskereszt, Raoul Wallenberg és sokan mások, névtelen hősök, a Magyar Vöröskereszt közreműködésével végezték el valóban példátlan
akcióikat az üldözöttek megmentésére. Itt utalok a magyar származású Randolph
L. Braham egyetemi tanár és író kétkötetes munkájára: „The Politics of
Genocide, The Holocaust in Hungary” (804-5, 810, 1032, és 1085. lap).
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Magában a Magyar Vöröskeresztben az egyik mozgató erő a
kormányzóhelyettes özvegye és önkéntes vöröskeresztes ápolónő, Horthy Istvánné volt, aki Simon Elemérrel, a Vöröskereszt vezetőjével a deportálások megindítása után többször eljárt az akkori miniszterelnöknél, Sztójay Döménél az üldözöttek segélyezése érdekében.
A budapesti Valóság (1983 októberi számában), majd a Kritika megírta, hogy
Török Sándor, aki letartóztatásból való kiszabadulása után a Magyar Zsidók
Szövetsége intézőbizottságának tagja lett, hogyan juttatta el Horthy Istvánné
révén az auschwitzi jegyzőkönyvet a kormányzóhoz.
Horthy Istvánné New Yorkban 1986. október 3-án tartott előadásában a következő szavakkal erősítette ezt meg: „Akkor senki sem tudta elképzelni, hogy az
történt, ami történt, mert annyi rémhír keringett. ... Török Sándor, egy sárgacsillagos zsidó újságíró, levéve sárga csillagát a melléről, többször jött el hozzám
és július 3-án hozta el nekem az auschwitzi jegyzőkönyvet azzal, hogy azt juttassam el a Kormányzóhoz.”
A Budapesten megmaradt zsidók megmentésére talán ez volt a leghatásosabb
akció.

New York, N.Y.

Somssich László

SZAKÍTÁS A „POZSONYI HAGYOMÁNY”-NYAL
Nagy érdeklődéssel olvastam Ötvös Ervin „Szabad sajtó Magyarországon:
1956” tanulmányát. Annál is inkább, mivel – emlékszem – 1957-ben a keletnémet és a szovjet sajtó is előszeretettel emlegette a magyarországi forradalmi
lapok létezését. Persze, a tényeket elferdítették! Úgy állították be a dolgokat,
hogy „az októberi napokban Budapesten és vidéken tucatszámra jelentek meg a
különböző lapocskák, amelyekben egykori tőkések, földesurak és volt katonatisztek írtak”. (Pl. Eva Priester: Was war in Ungarn wirklich los? Bericht einer
Augenzeugin, Berlin 1957.)
Ami viszont sajnálatos módon elsikkadt az Ötvös-tanulmányban, az az a
tény, hogy a szerző valahogy nem emelte ki munkájában a franciaországi
Giromagnyban élő Nagy Ernő gondozásában 1984 óta immáron harmadik bővített kiadásban megjelenő „1956: A forradalom sajtója” című nagyszerű doku537

mentációt. Ennek a kiadványnak létrehozása – és ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni – nagy és úttörő munka volt! 1956 őszi hónapjainak budapesti és vidéki
lapjait a legkülönbözőbb helyekről kellett Nyugaton összeszedni, hiszen teljes
gyűjteménnyel senki, még a hazai könyvtárak sem rendelkeznek. Számtalan levél,
távolsági telefonbeszélgetés és kunyerálás (mert „kérést” itt nem lehet írni) eredményeként került a Nagy Ernő-féle gyűjtemény össze – és gyarapszik továbbra is
állandóan. E kötet kiadása – s itt nemcsak a lapok hasonmásának az olvashatóság határáig való lekicsinyített technikai kivitelezésére gondolok – egyedül Nagy
Ernő vállán (és pénztárcáján) nyugodott. Egy ilyen sajtódokumentáció kiadása,
tudjuk, szép dolog: a kutatók, az olvasók örömmel veszik kézbe. Üzleti vállalkozásnak azonban ez nem sikerügylet. Úgy tudom – s örülnék, ha e vonatkozásban
kiigazítanának – a kiadás (mint majdnem minden nyugati magyar könyvkiadás)
még a kiállítási költségeket – az önköltséget tehát – sem fedezte,
„Életünket és vérünket a Királynőért!” kiáltották a magyar rendek 1763-ban a
pozsonyi országgyűlésen, amikor Mária Terézia pénzt kért tőlük a Nagy Frigyes
elleni (újabb) háborúhoz. De hozzáfűzték (halkan, vagy inkább csak magukban)
„zabunkat (mert ebben kellett volna a hadiadót fizetni) nem adjuk!“ Ergo: a magyart a barrikádokra mindig ki lehet vinni. Pénzt – s a mi esetünkben szellemi
fegyverért, a könyvért – tőle viszont nem könnyen kaphatunk. Ezért is becsüljük
meg azon hazánkfiait, akik „merészen” szakítanak a magyarság „pozsonyi hagyományával” és jó ügyért nemcsak munkájukat, hanem bukszájukat is áldozzák.

Bern

Gosztonyi Péter

SZABÓ PÁL VAGY KARINTHY FRIGYES?
Vitára késztető írás Kunszabó Ferenc cikke az Új Látóhatár 1987/4. számában, itt most mégsem a hazai irodalmi életet érintő megállapításaival kívánok
vitázni. Hanem kiinduló hasonlatával: szerinte ugyanis Szabó Pál 1956 decemberében írt volna egy „Jézus vagy Barabbás?” című elmefuttatást, aminek az a
lényege, hogy bár a tömeg Barabbás kivégzését kívánja, amit kiabál, az „Jézus”nak hallatszik, így hát Pilátus a gonosztevõt engedi szabadon, s a názáretit hagyja
megfeszíteni.
Szabó Pálnak én ilyen írásáról nem tudok, meg az is szöget üt a fejembe, hol a
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csudában közölhette volna azt 1956 decemberében (a Népszabadságban? a Népakaratban?), hiszen akkortájt még egyetlen irodalmi lap sem kezdhette meg újra működését. Tudok viszont Karinthy Frigyesnek egy remek novellájáról – a címe
„Barabbás“ és lényegében arról van szó benne, amit a szerző Szabó Pálnak tulajdonít.
Ez az írás már 1918-ban megjelent könyv alakban, a Krisztus és Barabbás című karcolat-kötetben, s azóta számos alkalommal másutt is, így például az Abody-Szalay
szerkesztette 1957-es Karinthy-válogatásban (A lélek arca). Amennyiben Szabó Pál
valóban felhasználta volna (s a szerzőre való hivatkozás nélkül) Karinthy ötletét,
súlyosan vétett az írói etika szabályai ellen. Vagy talán Kunszabó emlékszik rosszul?

Cambridge

Gömöri György

HASONMÁS VÁLASZ GÖMÖRI GYÖRGYNEK
Bizony, még az is lehet, hogy rosszul emlékszem. S ha így van, a figyelmeztetést köszönöm! Helyreigazítani egyelőre nincs mit, mert Gömöri, noha, láthatólag utánanézett a dolgoknak, nem közli, mire jutott, csak kérdez levele végén.
Rossz módszer: a lényegtől vezet el. Ugyanis avval kezdi, hogy Jézus vagy
Barabbás c. tanulmányom vitára késztető, de ő másról kíván disputálni. Az ilyenre mondják mifelénk, hogy másról beszél, mint akitől a bor árát kérik! ... Hasonlót, az ő levele egyik tévedése kapcsán, én is tudok produkálni: szőrért szőrt.
Az tudniillik lehetetlen, hogy Szabó Pál vétett az írói etika ellen, ha Karinthy
Frigyest nem említette. Mert vajon Karinthy említi-e, hogy őelőtte ki dolgozta
föl a témát? Ha nem, akkor ő is vétett? De vétett-e Thomas Mann, mikor a
Marió és a varázsló témáját, ki tudja hanyadikként, újra elővette? Vagy Arany
János, vagy Goethe, nem egy esetben? ... Nem szaporítom. Gömöri György ezt
nálam sokkal jobban tudja.
Ám ha igen, akkor azt is tudnia kell, hogy a csalfa visszhang olyan alaptéma,
amely évezredek óta vándorol kultúrkörökön át, s csak az európai keresztény
szellemi körben is többen földolgozták már a Megváltóval kapcsolatban – levelében Gömöri mégis Karinthy Frigyes tulajdonának nyilvánítja. Amivel viszont ő
valóban vét az irodalomban szokásos újkori normák ellen.
Vagy talán Gömöri emlékszik rosszul?

Érd

Kunszabó Ferenc
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HIREK
Március 10-én lett volna 75-éves Kovács Imre író, folyóiratunk hajdani főmunkatársa és szerkesztőbizottsági tagja. Harminc éven át a Látóhatár és az Új
Látóhatár leggyakoribb szerzői közé tartozott. Az emigrációban írott legjelentősebb esszéi és tanulmányai ennek a folyóiratnak a hasábjain jelentek meg. 1980.
október 27-én halt meg.
*
Február 18-án töltötte be 85. életévét Varga Béla pápai prelátus, a neves kisgazdapárti politikus, a magyar parlament volt elnöke. Az Új Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte folyóiratunk New Yorkban élő régi olvasóját és barátját.
*
A varsói ZAiKS művészeti szövetség (az „államosított“ írószövetség egyetlen
létező ellenpárja) 1987. évi műfordítói díját Gömöri György munkatársunknak
ítélte a lengyel irodalom „más nyelvekre való fordításáért”.
*
Az Emberi Jogok Magyar Ligája a párizsi Père Lachaise temetőben – nemzetközi emlékünnepség keretében – emlékművet állít Nagy Imrének, Losonczy
Gézának, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden mártírjának tiszteletére, mindazok emlékére, akik, a legelemibb
emberi jogok megtiprásával, máig is ismeretlen sírban fekszenek saját hazájukban. A jelképes sír helyét Párizs városi tanácsa és Jacques Chirac miniszterelnök
bocsájtotta a Liga rendelkezésére.
Az emlékmű felavatására 1988. június 16-án – Nagy Imre és társai kivégzésének harmincadik évfordulóján – kerül sor. Az előkészítő bizottság a felavatási
ünnepségen való részvételre kérte fel a nyugaton élő magyarokat, valamint gyűjtést indított az emlékmű költségeinek fedezésére. Adományok a következő bankszámlára küldhetők: No. 50781005, Ligue Hongroise – Monument, Société
Générale, 148 rue de Rennes, F-75006 Paris. Az előkészítő bizottság az Irodalmi Újság címén érhető el: 32 rue du Faubourg-Montmartre, F-75009 Paris.
*
Az ausztráliai Sydneyben működő Nyolcvanasok Fóruma és az Új Látóhatár
Baráti Köre 1987. november 22-én közös estet rendezett, amelyen Kollár László
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Péter „Szimbolizmus az építőművészetben” címen tartott előadást.
*
Vajdasági irodalmi díjak: a vajdasági íróegyesület 1987. évi irodalmi díját Szeli István újvidéki egyetemi tanárnak ítélték oda, egész életműve elismeréseként; a
Szenteleky-díjat Tomán László irodalomkritikus és szerkesztő kapta; a Bazsalikom-díj jutalmazottja Jung Károly műfordító; a Szirmai Károly Irodalmi Díj-at
(amelyet Szirmai Endre alapított) a zsűri Milorad Grujić szerb írónak ítélte oda
„Éjfélkor, egy sötét utcából, valahol a világon” című 1987-ben megjelent könyvéért. A Szirmai-díjat évente felváltva magyar és szerb-horvát írók kapják.
*
A Budapesten nemrégen alakult Veres Péter Társaság és a TIT történelmi
szakosztálya március 11-én Kovács Imre-emlékestet rendezett, amelyen a résztvevők felidézték a 75 évvel ezelőtt született népi író életpályáját, irodalmi és politikai munkásságát. A budapesti ünnepségen jelen volt a magánlátogatáson Magyarországon tartózkodó Molnár József is.
*
Ferdinandy György munkatársunk magyarországi tartózkodása alatt több előadást tartott. 1987. november 9-én Kaposvárott „A nyugat-európai és tengerentúli magyar prózaírók és költők estjén“ beszélt, november 26-án Székesfehérvárott a nyugati magyar prózaírókról adott elő, december 7-én Budapesten, a Közgazdasági Egyetemen két másik munkatársunkkal, Major-Zala Lajossal és Mózsi
Ferenccel, valamint Pomogáts Bélával együtt a nyugati magyar irodalommal
foglalkozó kerek-asztalbeszélgetésben vett részt.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1987. november 27-én Münchenben könyvbemutatót rendezett, amelyen Szász Judit Anna és Borbándi
Gyula a „Nyugati magyar tanulmányírók antológiájá”-ról, az antológia két szerzője, Hajnal László Gábor és Szamosi József pedig időszerű irodalompolitikai
kérdésekről, illetve Máriacell magyar emlékeiről beszélt.
*
Gömöri György január 17-én a brüsszeli Corvina Körben „Magyar irodalom
a nyolcvanas években” címen adott elő.
*
541

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság nemrégen nyilvánosságra került
Tájékoztatója szerint a végrehajtóbizottság 1987. június 27-i ülésén bejelentették, hogy a hungarológiai kutatások elősegítése és elismerése érdekében Szirmai
Endre 3000 márka összegű három évenként kiosztásra kerülő díjat alapított. A
díj átadására első alkalommal 1988-ban kerül sor.
*
Faust Ilona tanárnő az Indiana állambeli Knightstownban a Burg Kastl-i magyar gimnáziumhoz hasonló amerikai magyar internátus és középiskola megnyitását tervezi. Az induláshoz legalább ötven tanuló jelentkezése szükséges. Az
Arany János Kollégiumot az alapítók 1989-ben szeretnék megnyitni. Faust Ilona
címe: 2240 Armistead Rd. Tallahassee, FL 32312.
*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 7. és 14. között a
Strasbourg közelében fekvő Liebfrauenbergben rendezi idei akadémiai napjait. A
központi téma: „Számítógépes forradalom”. Az Új Látóhatár munkatársai közül
Albert Pál, Balla Bálint, Bárczay Gyula, Czigány Magda ad elő. Budapestről a
rendezők a többi között Nemes Nagy Ágnest, Csoóri Sándort és Nagy Gáspár
költőt hívták meg. Sirokay Zsuzsa zongoraművésznő hangversenyt ad és Böszörményi Nagy Géza rendező részvételével bemutatják a „Laura” című filmet.
Jelentkezni lehet a következő címen: Gödri Zsolt, Bodenacherstr. 81, CH-8121
Benglen, Svájc.

ÚJ KÖNYVEK
– Alexander, Michael (Sándor Mihály): Az „Én": címszavak a világhoz és az
emberhez. (Az antropozófiáról.) Franciából fordította: Makkai Ádám. Szivárvány Könyvek 13. Jupiter Press és Framo Pubi. Lake Bluff – Chicago 1987, 88 l.
Megrendelhető: Framo Publishing, 561 W. Diversey Pkwy. Chicago, IL 60614.
– Domahidy Miklós: Könyörtelen évek (három regény), Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem, Bern 1988, 368 l. Ára fűzve 47 sfr, kötve 57 sfr.
– Györgyey Klára: Arrogáns alázattal, (cikkek, kritikák, interjúk), Püski, New
York 1987, 194 l.
– Határ Gyóz6: Az ég csarnokai (bölcseleti mű), Aurora Ezotéria sorozata,
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München 1987, 171 l. Ára 25 német márka (8 angol font; 15 amerikai dollár).
Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge llill, London SW19 4LP.
– Kabdebó Tamás: Írország két arca, Gondolat, Budapest 1987.
– Kelp Anna – Oltványiné Kabay Ilona: Széchenyi és Crescence, történelmi
regény, Dezséry Publications, Adelaide 1985, 330 l. Megrendelhető a kiadónál:
P.O.Box 1499, G.P.O. Adelaide, S.A. 5001. Kopácsi Sándor: The Inside Story
of the Hungarian Revolution, Grove Press New York 1987, 3041.
– Sárközi Mátyás: Torkig Bizánccal (elbeszélések), Fehér Holló, London
1987, 195 l.
– Szász Béla: Penelopé és a lovag (kisregény), Irodalmi Levelek 1. Köln 1988,
74 l. Ára 12.50 német márka. Megrendelhető: Irodalmi Levelek, Rathenauplatz
35, D-5 Köln 1.
– Thinsz Géza: bodzavirág (versek), Magyar Könyvkiadó, Stockholm 1987,
96 l.
– Vajay Szabolcs: A Johannita Rend magyar lovagjai 1854-1987, A
Johanniták magyarországi története 1147-1987. Megj. év és h.n. 726 l. + 5 térkép és címerek, képek illusztrációk. Ára 80 svjjci frank. Megrendelhető: Paul
Darányi, c/o Biomedical S.A. Case Postale 265, CH-1211 Genf.
– Vajk Lajos: Külvárosi ének (versek), szerző kiadása, Bécs 1987, 87 l. Megrendelhető a szerzőnél: Schelleingasse 14-16, A-1040 Wien.
– Magyarságkutatás, A Magyarságkutató Csoport évkönyve, főszerkesztő Juhász Gyula, szerkesztette Kiss Gy. Csaba, Budapest 1987, 332 l.
– Forschungen übn Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila
T. Szabó und Zsigmond Jakó. 1. München 1987, 332 l. (Studia Hungarica 31.)
Ára 80 német márka. Megrendelhető: Ungarischcs lnstitut, Postfach 440- 301,
D-8 München 40.
– Ungarn-Jahrbuch. Band 15 (1987). München 1987, 286 l1. Ára 70 német
márka. Megrendelhető: Ungarisches Institut, Postfach 440- 301, D-8 München
40.
SZERZŐINKRŐL
Kaposi Alice irodalomtörténész, esszéíró, kritikus. Budapesten született.
1948-ban kutató ösztöndíjjal Londonba került, azóta él Nyugaton. Mintegy húsz
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éven át holland, dán, norvég, svéd folyóiratok londoni kulturális tudósítója volt.
Az egyházi és cserkészéletben mint magyar nyelv- és irodalomtanító működik.
Jelenleg Bochumban lakik.
Balla Máté (*1946) az erdélyi Gyergyótölgyesen született. 1974-ben matematika-kémia tanári oklevelet szerzett. Kilenc évig Budapesten tanított, három évig
a Széchényi Könyvtárban dolgozott. 1987 tavaszán családjával elhagyta Magyarországot. Jelenleg Németországban lakik.
HIBAIGAZÍTÁS
Ötvös Ervin tanulmányában (1987/4. sz.) a 496. lap 9. sorában a szöveg helyesen a következő: „...a forradalom saját sajtóorgánumát követelve. Radikálisan
új hangot ütve meg, a Magyar Nemzet aznap kinyomott, de a másnapi dátummal megjelenő ‘harmadik rendkívüli kiadása' élteti a felkelőket...” Ugyanebben az
írásban, az 505. lap első bekezdésében, a második sorban Életünk helyett Élünk
olvasandó.
Szőcs Gézának ugyancsak az 1987/4. számban megjelent cikkében, az 543.
lapon kezdődő fejezetben szereplő erdélyi község neve helyesen Makfalva (nem
Makkfalva).
Olvasóink elnézését kérjük.
VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ LÁTÓHATÁRNÁL
Kérem előfizetőinket, ne ijedjenek meg, nem a folyóirat gondjairól és nem is
újabb áremelésről kívánom tájékoztatni Önöket. A folyóirat szükségszerű áremelését már a tavalyi utolsó számunkban bejelentettem. Az eddig befolyt díjakból
örömmel állapíthattam meg, hogy a tíz év óta változatlan előfizetési díj csekély
emelése általános megértésre talált, kivéve néhány nyugdíjas olvasónkat, akiknek
ez a pár márkás évi többletkiadás is gondot okoz, de a folyóiratot eddig ezért
senki sem mondta le. Köszönet érte, és erről legalább újabb tíz évig ne essék szó.
Most csak arról kívánom tájékoztatni előfizetőinket, hogy a folyóirat rendszeres
megjelenése és további életének biztosítása érdekében néhány adminisztratív
változtatást kellett végrehajtanunk, amelyek egy része előfizetőinkkel való kapcsolatainkat is érinti.
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Legelőször is némi nosztalgiával kell bejelentenem, hogy az általam kizárólag
az Új Látóhatár megjelentetése érdekében ezelőtt 27 évvel alapított Molnár
Nyomdától alig öt évvel nyugdíjba vonulásom után meg kellett válnunk. Elsősorban anyagi okokból. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig hagyományos nyomdatechnikával, tehát ólomszedéssel és un magasnyomással készült
folyóirat idei első számunktól kezdve a jövőben laserszedéssel és
offszetnyomással készül. Ezáltal sikerül csökkentenünk az előállítási költségeket.
Igyekezni fogunk az új technika lehetőségeihez mérten a régi minőséget tartani,
amelyet olvasóink 27 év alatt a Molnár Nyomdától megszoktak. Ezenfelül mindent elkövetünk a folyóirat pontos megjelenésének biztosítására is.

A kiadóhivatali és szerkesztőségi cím változása:

A nyomdaváltoztatással természetesen megváltozik az 1965. márciusa óta, tehát immáron 23 év óta érvényes címünk is. Az Isar-parti kis Oertlinweg 4 végleg
lekerül impresszumunkról és helyette két új címet talál az olvasó, külön a kiadóhivatalét és külön a szerkesztőségét:

A kiadóhivatal: Steinhauserstr. 35. D-8000 München 80. Tel. (089) 472507.
A szerkesztőség: Clemensstr. 2. D-8000 München 40. Tel. (089) 348171.
Amerikai kiadóhivatali irodánk címe és telefonja változatlan.
Bank- és bankszámlaváltozás:

Az új esztendőben 30 év után bankot is változtatnunk kellett. Az American
Express Bank müncheni fiókja hosszú éveken át igen előnyösen váltotta be a
külföldi, különösen az amerikai dollár-csekkeket. A bank azonban tavaly felszámolta müncheni fiókját. A frankfurti fiókkal az együttműködés igen körülményessé vált, de ez önmagában még nem tette volna indokolttá folyószámlánk
megszüntetését, hanem mivel folyószámlánkon nem értük el az évi 25.000 márkás forgalmat, a csekkbeváltási díjakon és az ezekkel járó egyéb költségeken felül
még havi 25 dollárt számított föl mintegy büntetésképpen a kis forgalomért, s
ezáltal legalább évi 500 márka körüli fölösleges többletkiadást okozott a folyóiratnak. Ezért egy müncheni banknál új számlát nyitottunk. Kérem azokat az
előfizetőinket, akik eddig az American Express Banknál vezetett számlánkra
utalták át az előfizetési díjat, ha lehetséges elsősorban változatlan postai csekkszámlánkra fizessék be, mert ez jár a legkisebb költséggel. De ne feledkezzenek
meg arról, hogy a postacsekket Molnár József nevére kell kiállítani, mert az Új
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Látóhatárra kiállított átutalást adminisztratív okokból a posta nem fogadja el és
visszaküldi a feladónak. Ha valakinek a bankszámlára való átutalás mégis kényelmesebb, új bankszámlánk:

Bayerische Vereinsbank, D-8000 München 80, Richard-Strauss-Str. 24.
Konto: Új Látóhatár Nr. 8351775, Bankleitzahl: 700 202 70.

Nagyon kérem előfizetőinket, ha bankátutalással rendezik az előfizetési díjat,
semmiképpen ne vegyenek igénybe németországi közvetítő bankot, mert a rendes bankszámlánkra való továbbításért az előfizetési díjnak majdnem felét levonják.
Előfizetőink elnézését kérem, hogy a szokásos év végi levelem után, az év elején még ilyen adminisztratív ügyekkel is igénybe kellett vennem szíves türelmüket. Mindazoknak az előfizetőinknek, akik már be is küldték a felemelt előfizetési díjat, külön köszönetet mondok, mert nagyban megkönnyítették a nyomdatechnikai átállással járó gondjainkat. Akik még nem küldték be előfizetésüket,
azokat nagyon kérem, ne halasszák tovább. Az elején megígértem, hogy ez alkalommal nem fogok anyagi gondjainkról szólni. Szavamat betartva meg se ismétlem, miért van szükség arra, hogy mindenki lehetőleg még az év elején rendezze
előfizetését. Ha nem is szólunk róla a nyilvánosság előtt, egy folyóiratnál gond
mindig van. Móricz Zsiga bácsira gondolok – nekem ifjúságomban még valóban
Zsiga bácsi volt –, aki 4 évvel azután, hogy átvette a Nyugat ügykezelését, 1933ban már arról panaszkodott, hogy „üres a kassza”, az előfizetőknek nagy százaléka nem fizet, mert ,,nem bír”. De nem adta ezt ország-világ tudtára, csak Babits
Mihálynak panaszolta el leveleiben. Az Új Látóhatár kiadójának csaknem 40 évi
ügykezelés után sokkal jobb dolga van. Kasszánk ma nem üres (mert előfizetőink
túlnyomó többsége tud fizetni és fizet is), legfeljebb csak attól tarthatok, hogy
kiürülhet hamarosan, ha a még hátralékban lévő előfizetőink nem küldik be idejében a díjat.
Talán nem tűnik kérkedésnek, ha most a 39-ik évfolyam küszöbén nyíltan
kimondom: a nyugati magyar emigráció csodája, hogy az Új Látóhatár máris az
egész magyar irodalomtörténet leghosszabb életű irodalmi folyóirata, az évfolyamok számában maga mögött hagyva Vörösmarty „Koszorú”-ját (13 év), Kis
József „Hét”-jét (34 év), Szekfű Gyula „Magyar Szemlé”-jét (17 év), Tormay
Cécile „Napkelet”-jét (17 név), Kassák Lajos „Má”-ját (9 év) és „Munká”-ját (11
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év), a „Válasz“-t (4+3 év), s végül az eddig leghosszabb életű magyar irodalmi
folyóiratot, a „Nyugat”-ot és folytatását a „Magyar Csillag” ot (33+3 év). Hogy
még a 40-ik évfolyamot is megérhessük, kérem előfizetőink további hűségét és
jóindulatú támogatását, mert az eddigi csoda is elsősorban az ő érdemük.

Molnár József

547

1988.2
Ez év nyarán megjelenik az
ÚJ LÁTÓHATÁR REPERTÓRIUM 1976-1987
amely folyóiratunk elmúlt 12 évi anyagának tudományos feldolgozását tartalmazza. Az 1976-ban kiadott első Repertórium észlelhető sikere és több oldalról
megnyilvánuló érdeklődés , arra indította az Új Látóhatárt, hogy újabb szakmai
összeállítással lépjen olvasói elé. Az előfizetők idei 3. számunkként kapják a Repertóriumot, amely 15 márkáért könyvárusi forgalomba is kerül
HÍREK
A budapesti Élet és Irodalomban (április 1.) Pomogáts Bela megemlékezett
Kvács Imréről, annak 75. születési évfordulója alkalmából. Cikke végén a szerző
KJ. műveinek magyarországi kiadását sürgette.
*
Budapesten megjelent, Pór Judit fordításában, Borisz Paszternak Doktor
Zsivágó című regénye. A magyar kiadás mintegy harminc évet váratott magára.
A Doktor Zsivágóról az első kritikát magyarul az Új Látóhatár közölte 1958
szeptember-decemberi számában, Gömöri György tollából.
*
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 8 és 11 között „Értékvilágaink” összefoglaló címen Eefdeben rendezi idei Tanulmányi Napjait.
Jelentkezni lehet a Kör titkáránál, Bosch-Ablonczy Emőkénél, Van't Hoffstraat
40, NL-1171 AR Badhoevedorp.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör idei Tanulmányi Napjainak színhelye ismét Lugáno és központi témája: „Arcok és eszmék a nyugati
magyar irodalomban". A konferencia időpontja október 12-16. Az ideiglenes
program szerint előadnak a többi között: Bogyay Tamás, Borbándi Gyula,
Kabdebó Tamás, Lókkős Antal, Pomogáts Béla, Sárkőzi Mátyás. Jelentkezés:
SMIKK, Postfach 87, CH- 8037 Zürich.
*
A müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatának 31-32. kötete548

ként megjelenik egy német, francia és angol nyelvű emlékkönyv Szabó T. Attila
és Jakó Zsigmond tiszteletére. A „Forschungen über Siebenbürgen undseine
Nachbarn, Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó" című kötet különböző országokban élő harminchat szerzője Erdély történetének alapkérdéseivel foglalkozik a 10. századtól a második világháborúig, 1939-ig. A kötet szerkesztői Benda Kálmán, Bogyay Tamás, Horst Glassl és K. Lengyel Zsolt. Az
első kötet 1988 tavaszán jelent meg, a második kötet 1988 őszén lát napvilágot.
Megrendelhető: Ungarisches Institut, 8000 München 40, Clemensstr. 2.
*
A Genfi Magyar Klub ebben az évben is be kívánja mutatni a nyugati magyar
könyvkiadás és sajtó termékeit a genfi nemzetközi könyv- és sajtókiállításon. A
Klub az akcióban való részvételre szólította fel a magyar szerzőket, könyv- és
lapkiadókat. További felvilágosítás a következő címen kapható: GMC, Case
postale 553, CH- 1211 Geneve 6.
*
A burgenlandi Alsóőrben kis Magyar Intézet létesült, elsősorban a középkor
óta a Várvidéken élő magyarság múltjának és jelenének tudományos feltárására, a
már régóta folyó munkálatok összefogására és fejlesztésére, valamint tudományos
anyagok gyűjtésére. A részletekről Galambos Ferenc ad felvilágosítást. Címe:
Röm. Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart.
ELŐADÁSOK
– Csiky Ágnes Mária szerzői estje, bevezette Határ Győző, London, április
26, Szepsi Csombor Kör.
– Gosztonyi Péter: Budapest 1944- 45-ös ostromának története a nemzetközi
szakirodalom tükrében, Budapest, március 16, TIT budapesti történelmi szakosztály.
– Gömöri György: Újabb adalékok az angliai Zrinyi-kultusz történetéhez,
Budapest, március 17, MTA Irtud. Int. – Szerzői est, Szombathely, március 23,
Írószövetség ny-magy. csoportja. – Az én lengyel költőim, műfordítói est, Budapest, március 25, Lengyel Kult. és Táj. Központ.
– Hajnal László Gábor: A magyarországi helyzetről, Edmonton, Calgary,
Victoria, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Monterey,
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március-április.
– Király Béla: A magyar honvédség 1938-1956, Brüsszel, március 6, Corvina
Kör.
– Sárközi Mátyás szerzői estje, bevezette Albert Pál, London, február 25,
Szepsi Csombor Kör.
ÚJ KÖNYVEK
– Ferdinandy György: Szerecsenségem története, elbeszélések, Magvető, Budapest 1988, 336 l.
– Szirmai Endre: Zeichnerische und photographische Biographie der
Erinnerungen, német nyelven, két kötetben, Szirmai Archivumok, Stuttgart
1988, 1056 l.
– Hajnal László Gábor: Passio, versek-novellák, Nemzedékek, München
1988, 108 l. - Üzenet az élőktől, könyvek-szerzők-sorsok, Katolikus Magyarok
Vasárnapja, Youngstown, OH 1988, 135 l.
– Papp László: ÉMEFESZ, az amerikai magyar egyetemisták mozgalma az
1956-os forradalom után, Tanúk - korukról, Magyar öregdiák SzövetségBessenyei György Kör, New Brunswick, N.J. 1988.
– Kaleyala, fordította Szente Imre, Nemzedékek és Nemzetőr, München
1987, 377 l. Ára 35 márka vagy 18 USA dollár, megrendelhető Hajnal L. G.-nál
(8000 München 80, St. Cajetanstr. 4/1) és a Nemzetőmél (8000 München 50,
Ferchenbachstr. 88).
– Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben, tanulmányok
(az 1985-ös lugánói konferencia előadásai) Szerk.: Saáry Éva, SMIKK, Zürich
1987, 256 l. Ára 25 Sfr. Megrendelhető: SMIKK, Postfach 87, CH-8037 Zürich.
SZERZŐINKRŐL
Alexa Károly (*1945) az ausztriai Radstadtban született, két éves kora óta
Budapesten él, magyar-történelem szakos tanári végzettsége van. Irodalomtörténész és kritikus. Hat évig - megszüntetéséig- egyik szerkesztője, illetve főszerkesztő-helyettese volt a „régi" Mozgó Világnak. Jelenleg az ELTE bölcsészettu550

dományi karán adjunktus.
Parragi László (*946) orientalista. Pécsett született. 1969 óta él Nyugaton.
Felsőbb tanulmányait (orientalisztika és magyar szakon) Oslóban és Lövenben
végezte. Jelenleg a löveni egyetemen tanít. Zürichben lakik.
Rónai András (*1906) Nagyszebenben született, demográfus, Teleki Pál tanítványa, a politikai földrajz volt egyetemi tanára, a Magyar Statisztikai Társaság
Államtudományi Intézetének volt igazgatója. Budapesten él.
Medvedorombolás a címe Határ Győző új verskötetének, amely most hagyta
el a nyomdát. A nagyalakú, különleges műnyomó papírral készült bibliofil kiadvány borítóját a magyar származású angol költő, George Szirtes tervezte és a
könyvet ő illusztrálta. Ara 10 font, 20 dollár, 30 márka, 100 fr. frank, 250 schilling. Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge Hill, London SW19 4LP, England.
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1988.4
LEVELEK
EGYOLDALÚ LEVÉLVÁLTÁS BATA IMRÉVEL
1987. február 26-án levelet írtam Bata Imrének, az Élet és Irodalom főszerkesztőjének, amelyben arra kértem, hogy néhány sorban megcáfolhassam Vámos
Imrének az ÉS február 6-i számában a Látóhatár-Új Látóhatárral kapcsolatban
közzétett helytelen, az igazságnak meg nem felelő állításait. Bata Imre hozzászólásomat nem közölte. De annál még sokkal súlyosabb sérelem, hogy immár több
mint másfél esztendeje arra sem méltatta az Új Látóhatár szerkesztőségét – jóllehet
több neves otthoni író figyelmeztette súlyos mulasztására –, hogy legalább néhány
sorban közölje az elutasítás okát. Erről, a nyugati magyar irodalmat megszégyenítően lekezelő eljárásáról a kinti és a hazai magyar irodalmi intézmények remélhető
jobb kapcsolata érdekében mindezideig hallgattam, s türelmesen vártam több otthoni barátunk útján megígért választ. Most azonban úgy érzem, a másfél évi türelmes várakozás és az utóbbi hónapokban otthon bekövetkezett jelentős politikai
változások után, amelyek az irodalmi életet is érinthetik, érdemes a magyar olvasók
tudomására hozni, miként kezeli az Aczél-korszakban kikönyökölt posztjáról a
nyugati magyar irodalom legrégibb és legnagyobb irodalmi folyóiratát és annak
csaknem 40 éve ingyen dolgozó szerkesztőjét, nyomdászát és kiadóját egy mindmáig helyén maradt és jól fizetett hazai irodalmi funkcionárius. Talán ez alkalommal azt is érdemes megemlíteni, hogy már több otthoni neves író és tudós is elpanaszolta a nyilvánosság előtt, hogy az Új Látóhatárt még azok sem kaphatják meg,
akiknek szakmájuknál fogva okvetlenül ismerniök kellene, de még ennél is súlyosabb vétek, hogy egy jelentős hazai irodalmi újságban még a becsületünket sem
védelmezhetjük meg egy sérültlelkű, volt emigránstársunk rágalmaival szemben.
Mikor ezeket a sorokat papírra vetem tusculumi magányomban,
Montecompatriban 1988 júliusában, a magyar dolgokban meglehetősen gyér olasz
hírszolgálat miatt nem látom tisztán, hogy az irodalom szabadságát illetően milyen
reformokra készül az új magyar kormány, amely más téren már e rövid idő alatt is
jószándékának és bátorságának – mint az erdélyi magyar kisebbség ügye – több
jelét adta. Mégis, amíg a Bata Imre féle funkcionárius-szerkesztők Révai József
fölényes kézlegyintéseire emlékeztető módon söpörhetik le íróasztalukról a nyugati
552

magyar írók legnagyobb és legrégibb orgánumának szerény helyreigazító kérését,
sok szimpátiát részünkről ez a kormány sem várhat. Elvégre a legelemibb sajtójoghoz tartozik, hogy a megrágalmazott ott védhesse meg igazát, amely lapban megrágalmazták, még akkor is, ha a rágalmazó az országon belül él, a megrágalmazott
pedig kívül. Úgy tűnik e hosszú hallgatás után, hogy Bata Imre szerint a nyugaton
élő írókat és szerkesztőket lapjuk védelmében ez a jog még mindig nem illeti meg.
Ezért hozzá írott levelemet és helyreigazításomat a sajtójogi szokástól eltérően a
saját folyóiratunkban vagyok kénytelen a magyar olvasóközönség elé bocsátani
abban a reményben, hogy akad hazai olvasó is, aki az ÉS-ben közölt rágalmakra
még ma is emlékszik.
Ítéljen tehát az olvasó, lehet e a nyugati és a hazai irodalmi intézmények között szóértésre számítani, amíg olyan fontos irodalmi orgánum élén, mint az Élet
és Irodalom Bata Imrék állnak, akik még most sem akarják tudomásul venni,
hogy szerencsétlen helyzetünkben az országon kívül is van magyar irodalom,
amely, ha tetszik némely irodalmi funkcionáriusnak, ha nem: szerves része az
egyetemes magyar irodalomnak. S talán nem túlzott szerénytelenség, ha bátorkodom azt mondani, hogy a nyugati magyar irodalom és az Új Látóhatár legalább annyira része, mint Mikes Kelemen rodostói levelei. Reméljük, hogy az
illetékesek ezt végre felismerik és véget vetnek az eddigi áldatlan helyzetnek, és
lesöprik az irodalmi élet vezető polcairól a kontraszelekcióval felülre került, beképzelt funkcionáriusokat, akik irodalmunk egységét megtagadták és helyükre
olyan irodalomhoz értó emberek kerülnek, akik az ötágú síp minden sípján szeretettel őrködnek és megszüntetik a nyugati magyar irodalom leprásként való
kezelését és az Új Látóhatár semmibe vételét, mint Bata Imre tette. Az új reformkorszak embereinek, ha valóban őszintén akarják a reformot – nemcsak a
gazdaságban, hanem a politikai és szellemi életben is –, meg kell fontolniok,
amit Sándor Iván most megjelent könyvében „Leperegnek a nyolcvanas évek”, ha
egy kicsit nehézkes fogalmazásban is, az írói és általában az értelmiségi lét megbecsüléséről mondott, amely szerint „akkor szorult vissza, amikor a jövendő legnagyobb emeltyűje világszerte éppen a gondolkodni tudás, az értelmiségi lét,
mint érték az élet nagyobb szabadságával fokozható képességek kibontakoztatása. Ha ebben nem történik változás, akkor sok reményt nem láthatunk arra, hogy
száraz lábbal keljünk át az előttünk álló esztendőkön”.
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Bata Imre főszerkesztő úrnak c/o Élet és Irodalom Széchenyi u. 1. H-1054
Budapest
1987. febr. 26
Kedves Bata Imre,
szíves elnézésedet kérem a messze távolból való zaklatásért. Remélem, nem
veszed tolakodásnak, ha általam nagyra becsült lapodban, az Élet és Irodalomban
a nyugati magyar irodalom történetéről nemrég kiadott könyv körül keletkezett
vitához külföldről a nyugati magyar irodalomnak egyik legrégibb, szerény munkása is hallatni szeretné a szavát. A hazai és a nyugati magyar irodalom közötti
szóértést nagyban elősegítené, ha alkalmat adnál arra, hogy Vámos Imrének a
nyugati magyar irodalmat és főként az Új Látóhatárt érintő, az igazságnak meg
nem felelő állításaira válaszolhassak, ott ahol ezek a helytelen állítások elhangzottak, helyesebben nyilvánosságot kaptak, az Élet és Irodalomban. Ezért megkérnélek, hogy a velünk szemben is érvényesítendő nyitottság jegyében a mellékelt soroknak az Élet és Irodalom valamelyik következő számában szoríts helyet.
Szívességedet előre is köszönöm,
szívélyesen üdvözöl:
Molnár József
Vámos Imrének az Élet és Irodalom február 6-i számában „A nyugati magyar
irodalom 1945 után” című könyvhöz fűzött megjegyzéseiben jó néhány tévedés
akadt, melyek közül egyikre-másikra Pomogáts Béla már meg is adta a választ.
Sajnos, Vámos írásában nemcsak tévedések, hanem a nyugati magyar irodalommal kapcsolatban több ferdítés és az igazságnak szerintem meg nem felelő állítások is vannak.
Én Vámos Imrét utoljára 25 évvel ezelőtt láttam, még fiatalon. Lassan ő is elérkezett abba a korba, mikor az ember már nem előre néz, hanem hátrafelé tekint. Megdöbbentett, hogy nyugaton töltött éveiről ma sem tud higgadtan és
tárgyilagosan szólni, mintha még mindig emigráns lenne. Minden szavából kicseng a keserűség hangja azok iránt, akik kint maradtak és a nyugati magyar
irodalom ápolásában maguknak érdemeket szereztek, amit a most megjelent
könyv szerzői is elismernek. Írásából a tájékozatlan hazai olvasó azt veheti ki,
hogy a nyugati magyar irodalom vele kezdődött és hazatértével véget is ért.
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Nem felel meg a valóságnak, hogy a Látóhatárt 36 évvel ezelőtt ketten alapították Borsos Sándorral. Igaz, hogy az első sokszorosított példányokon csak az ő
nevük volt rajta, de a tervezgetésben és alapításban Borbándi Gyula, Gál Mihály,
Papp István és Molnár József is részt vettek. Az alapítás érdemeit Vámoson kívül
eddig még senki sem igyekezett kisajátítani, talán azért sem, mert a folyóirat
irodalmi jelentősége igazán csak 1953-tól, a nyomtatásban való megjelenéstől
számítható. Ez viszont már nem az alapítók, hanem az akkor alakult Látóhatár
Baráti Társaság szervezőinek: Borsody Istvánnak, Cs. Szabó Lászlónak és Szabó
Zoltánnak az érdeme, akiknek felhívására a nyugati magyarok adakozásából kb.
10.000 márka gyűlt össze, ami igen tekintélyes összeg volt és legalább egy évre
fedezte a nyomda- és portóköltségeket.
Hogy 1958-ban miért szakadt ketté a szerkesztőség, külön tanulmányt érdemelne. Tény, hogy a nyolc tagú szerkesztőbizottság tudomásul vette, s hamarosan mind a nyolcan az Új Látóhatárhoz csatlakoztak, amelyet akkor Bikich Gábor, Borbándi Gyula és Molnár József szerkesztettek; e két utóbbi szerkeszti még
ma is. Vámos felelevenítette azt a régen elfeledett hidegháborús vádat, hogy az
Új Látóhatár a CIA (az amerikai kémszolgálat) pénzén alakult. Minthogy Vámos a maga érdemein kívül – úgy tűnik – mindenkinek az érdemeit elfeledte,
hadd emlékeztessem én arra, hogy a lap terjesztését még a sokszorosítás idejében
én szerveztem meg. A szétválás idején a nálam maradt előfizetési kartotékok
képezték az Új Látóhatár anyagi alapját, nem pedig külső támogatás. (Vámos és
Horváth az előfizetői kartotékok hiányában hitelben nyomtatták lapjukat s mikor
hazamentek több ezer márkás adósságot hagytak itt Herp János nyomdájában.)
Őszintén bevallom, hogy kezdeti munkánk megkönnyítésére és munkatársaink
honorálására én szívesen elfogadtam volna az amerikai támogatást, ha adnak és
nem finnyáskodtam volna a pénz eredetét illetően. A Nyugat elfogadta a
GYOSZ pénzét, a Szép Szó és maga József Attila is a kapitalista Hatvanyakét és
mégsem lettek a kapitalizmus kiszolgálói. Miért ne fogadhatott volna el az Új
Látóhatár az emigrációs nyomorúságban egy amerikai irodalompártoló társaságtól anyagi segítséget, még ha a pénz esetleg a CIA kasszájából származnék is?
Vámos és Horváth hosszú éveken át, mind addig míg fel nem mondtak nekik,
gondolkodás nélkül felvették fizetésüket a Szabad Európa Rádiótól, nem emlékszem, hogy egyszer is kifogásolták volna a pénz eredetét. A rádió szerkesztőségé555

ben már akkor is mindenki tudta (Vámos is), hogy a pénz nagyobbik része nem
gyűjtésből, hanem az amerikai kormánytól ered, amelyet parlamentáris költségvetési okokból a CIA-én keresztül folyósítanak. (Aki ismerte Horváth Bélát –
aki nem, sürgősen olvassa el Vas István „Mért víjjog a saskeselyű” című remekművét és a Kortársban most megjelenő folytatásokat – tudja, hogy nincs az a
CIA, akitől ő nem fogadott volna el pénzt.) Egyébként Vámos több hónapot
töltött Londonban azzal a reménnyel, hogy a „CIA pénzen” fönntartott emigráns Írószövetségben állást kap, vagy legalább Ignotus Pál szerez pénzt egy közösen indítandó folyóiratra, a Nyugatra, amelyért, ha rajta múlik, föláldozta volna a
Látóhatárt. Egyébként Vámos ugyancsak túlértékeli emigráns szerepüket, mikor
azt állítja, hogy a londoni Írószövetség az ő tiltakozásukra szűnt meg. Köztudott
dolog, hogy a Congress for Cultural Freedom nevű amerikai szervezet egy idő
után teljesen megszüntette a támogatást, csak az Irodalmi Újságot volt hajlandó
továbbra is támogatni, ezért a szövetség irodáját be kellett zárni. Nem ez volt az
egyetlen intézmény az emigrációban, amely hasonló sorsra jutott Horváth és
Vámos tiltakozása nélkül is. Csak azok az intézmények maradtak fönn, amelyek
önellátók voltak, mint az Új Látóhatár és a később ugyancsak önellátóvá lett
Irodalmi Újság.
Számolva a vádaskodásokkal 1959/4. (július-augusztusi) számunkban közzétettem az első év mérlegét, amelyből ma is mindenki megállapíthatja (a könyvelési okmányok is megvannak), hogy a befolyt előfizetések és a példányonkénti
eladások már az első évben majdnem teljesen fedezték költségeinket. A csekély
hiányt baráti körök adományaiból pótoltuk. Ha a CIA olyan nagyon támogatott
volna bennünket, mint Vámos állítja, nem kellett volna már 1961-ben egy régi
schwabingi ház hátsó udvarának egy magam betonozta sötét helyiségében, egy
bérbevett, első világháború előtti szedőgépen magamnak szedni az Új Látóhatárt. Emlékszem jól, közös barátaink mesélték, mikor Horváth Béla nyomdaalapítási terveimről hallott, azt mondta: Mi nem rendezkedünk be a nyomorra!
Megértem, hogy Vámos Imrének fáj idekinti kudarcuk és az Új Látóhatár sikere. Nyilván ezért állítja, hogy ennek a folyóiratnak az ő hazamenetelükig
„semmi jelentősége nem volt, csak Kovács Imre és Szabó Zoltán támogatták”.
Már csupán ennek a két kiváló írónak a közreműködése is jelentőséget biztosított
volna az Új Látóhatárnak. De nemcsak ők állottak mögéje a Látóhatár korábbi
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munkatársai közül. Hadd soroljam föl most azoknak a „jelentéktelen” munkatársaknak a nevét – nemcsak Vámos emlékezetének felfrissítésére, hanem az Élet és
Irodalom olvasóinak helyes tájékoztatására –, akik az Új Látóhatárt tisztelték
meg írásaikkal 1958 és 1962 között (a szétválástól Vámos és Horváth hazameneteléig): Zilahy Lajos, Ignotus Pál, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Kovács Imre,
Gombos Gyula, Gara László, Fenyő Miksa, Kerényi Károly, Koestler Arthur,
Bogyay Tamás, Révai András, Nagy Ferenc, Enczi Endre, Fejtő Ferenc, Határ
Győző, Hanák Tibor és még sokan mások. Hadd egészítsem ki e névsort néhány, 1956-ban nyugatra került, akkor még fiatal író nevével, akik ebben az időben az Új Látóhatárban kezdték írói pályájukat: Sztáray Zoltán, Domahidy Miklós, Domahidy András, Gömöri György, Kende Péter, Márton László, Keszei
István, Máté Imre, Vitéz György, Nagy Pál, Sárközi Mátyás és a később családi
okokból hazatért Parancs János. E két névsor korántsem teljes, de talán elegendő
annak bizonyítására, hogy az Új Látóhatár mégsem lehetett olyan jelentéktelen
folyóirat 1958-1962 között, mint ahogy Vámos Imre a maga érdemeinek kidomborítására a tájékozatlan hazai olvasóközönséggel elhitetni szeretné. Nagy
kár, hiszen inkább örülnie kellene, hogy az a folyóirat, amelynek egyik alapítója
és szerkesztője volt, 25 évvel az ő hazatérésük után is él és szolgálja az egyetemes
magyar irodalom ügyét.

München

Molnár József

EGYENES GERINCCEL, FELEMELT FÖVEL...
Megindultan olvastam folyóiratuk idei második számában Nyeste Zoltán írását, amellyel hetvenévessé lett egykori recski rabtársát, Sztáray Zoltánt köszöntötte. Nem tudom megállni, hogy szép és emberi megemlékezéséhez egyet-mást
ne fűzzek: nekem nemcsak rab, de jó néhány évig munkatársam is volt Sztáray.
Sőt, a háború alatt ugyanabban a laktanyában szolgáltunk, ő katona volt, én
munkaszolgálatos. Mindig vártuk, mikor lesz ő a laktanyás, mert ilyenkor marokra való, lepecsételt, aláírt kimenő cédulát adott be nekünk, majd 1944 kora
őszén tucatszámra szabadságos leveleket, leszerelőjegyeket, tűnjünk el. Ha jól
emlékszem, ezeken a tűzérjavító műhely pecsétje volt.
Mindketten megmaradtunk s 1945-ben együtt láttunk neki az újraépítés
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munkájának. Ő egyre aggodalmasabban figyelte a politikai eseményeket, de ez
nem akadályozta meg abban, hogy reggeltől késő estig ne igyekezzék rendbe
hozni a sok bajjal-gonddal küszködő szénbányászatunk dolgait. Szükség is volt
rá, kevesen maradtunk meg a régi bányavállalatok tisztviselői közül. Mindenhez
értett, így lett belőle központi főrevizor. Lehetetlennek tűnő problémákat is
megoldott. 1945-46-ban ingyen gyógyszert, vitaminokat szerzett a svájci gyáraktól. Esztendővel később, a nevezetes választás után mégis eltanácsolták a szénbányászattól, az Országos Árhivatalba helyezték át a statisztikai osztályvezetőjévé.
De időnként vissza-visszakérték a régi munkahelyére is. Közben előadott a Műegyetem mérnöki továbbképző tanfolyamain.
1948 őszén eltűnt. Senki sem tudta, hová lett. Csak hónapok múlva jött felőle
hír, egy készülőben lévő összeesküvési per vádlottja. Nehezen hittük el, de már
ebben az időben kezdtünk hozzászokni a hasonló jelenségekhez. Később tudtuk
meg, hogy az internálótábor ávós elkülönítőjében tartják fogva.
1950 nyarán engem is elért a végzetem, az Államvédelmi Hatóság őrizetbe
vett jó néhány száz volt szociáldemokratával együtt. Egy ideig a Mosonyi úton
tartottak fogva, majd augusztus folyamán megbilincselve a későbbi recski táborba
hurcoltak. Leírhatatlan körülmények között dolgoztunk itt hajnaltól késő estig.
Bekerítettük magunkat és barakkokat építettünk. Valamikor október vége felé
megérkeztek Kistarcsáról a félig-meddig megépített barakkok lakói, talán ötszázan lehettek. Volt néhány ismerősöm közöttük. Nemsokára Sztáray Zoltánnal is
találkoztam, igen szomorú körülmények között. A domboldalba vájt, vízzel félig
telt bunkerből húzták ki az ávósok kékre-zöldre verve, vérző fejjel. Nem én ismertem fel, ő szólt rám, hogy az ávósok megrugdossák érte.
Nem egy munkabrigádban dolgoztunk és másnap felkerestem. A barakkokhoz szükséges borítófákat faragta, a feje be volt kötve, a bunker csapóajtaját ejtették rá akarattal az ávós őrök. Sántított is, de egyetlen zokszó nélkül mesélte, hol,
hogyan töltötte az elmúlt esztendőket. Összetörve is jó fizikai erőben lévőnek
látszott, s még vigasztalt engem, hogy semmi sem tart örökké.
Később az egyik kőtörő brigádba osztották be, kora reggeltől estig csépelte a
sziklát. Ahogy mesélték, a megsérült lábával nem tudott egész nap állni, leült s
úgy csépelte, törte a követ. Ordított rá a brigádvezetője, majd az ávósok felrugdalták, álljon fel. Felállt, de néhány perc múlva megint leült. Megint megrugdos558

ták, ő pedig újból a kőhalmazra telepedett. Végül az egyik ávós megkérdezte tőle,
miért nem tud állni. Sztáray azt válaszolta, ő tudna ugyan, de állva szétveri a
csizmáját. Ez hatott, s ettől kezdve szinte mindenki ülve, sokkal könnyebben
törte a követ. Ő volt a kezdeményezője az egy-csille mozgalomnak is. A napi
norma egy köbméternyi megtört kiskő volt, de az elcsigázott, leromlott fizikumú
emberek ennek a felét sem tudták megtörni. Aki nem tudta, azt fogdába zárták
éjszakára, ütötték-verték, félkosztra fogták. Sztáray valahogy kiokumulálta, hogy
ha majd mindenki megtör egy csillényit, az ávósok is, a brigádvezetők is elégedettek lesznek. Ez sem volt kevés az adott körülmények között, de elviselhető
kompromisszumnak látszott. Szájról-szájra adták, hogy másnap igyekezzék mindenki megtörni a csillényi mennyiséget, de semmivel sem többet. Neki lett igaza,
aki megtörte ezt a mennyiséget, azt nem zárták a fogdába s nem fogták
félkosztra. Ez segített a túlélésben.
Bizakodását, kedvét semmi sem törte meg. Ahogy Nyeste Zoltán is leírta,
mindenkit biztatott a túlélésre. Hősi halottunk van éppen elég, mondta, ép testtel, ép lélekkel túlélőkre van szükségünk.
Mindig elfoglalta magát valamivel, rengeteget magyarázott, mesélt. A Mátra
hegység geológiai története a kisujjában volt, sorra nevezte meg a Csákánykőhöz
hasonló volt vulkáni kitöréseket, elmondta, milyen a kémiai és fizikai szerkezete
az andezitsziklának, amelyet éppen törtünk. Ismerte a fákat, a virágokat, a néha
előbukkanó állatokat. Otthon volt a magyar történelemben, irodalomban. Néhány társunknak statisztikai előadásokat tartott, ott folytatta, ahol néhány esztendővel korábban a Műegyetemen abbahagyta.
Megrögzött ellensége volt a rendszerint besúgók terjesztette rémhireknek.
Sokszor tőle kérdeztük meg, egy-egy felröppentett hír igaz lehet-e vagy sem.
Módszert dolgozott ki a besúgók felismerésére s ez rendszerint működött is.
Valahogy mindenkit ismert, mindenkiről tudta, kicsoda, mindenkinek tudta a
nevét, sőt azt is, miért került Recskre.
A recski, cigaretta papírra írt kis újságról már Nyeste Zoltán is beszámolt.
Hogy miként, hogyan jutott hozzá a hírekhez, senki sem sejtette. Később derült
ki, az egyik ávós volt a szállítója.
Amikor legtöbbünket 1953 őszén szélnek eresztettek, másokkal egyetemben
Sztáray Zoltánt nem. Igazolni akarták az öt esztendős törvénytelen fogva tartá559

sát: összeesküvés és kémkedés címén el is ítélték. Az ítélet szerint Svájcnak kémkedett. Hogyan, miként, azt nem mondták meg. Úgy gondolom, az ingyen
gyógyszer beszerzését nyilvánították kémkedésnek
Szabadulása utáni kálváriájáról, kisemmizettségéről éppen az Új Látóhatárban
megjelent naplórészletében számolt be. Nem volt párttag, így őt nem rehabilitálták, mint úgy, ahogy bennünket. De sohase panaszkodott a sorsa miatt. Igaz, a
száját se fogta be, mindig, mindenkinek nyíltan beszélt Recskről. Vele nem írattak alá semmiféle papírt – mondta. Nem hagyta magát. Beverekedte magát az
Államvédelmi Hatóság Markó utcai titkos irattárába, kihozta a törvénytelen
ítéletét, elvitte a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez, akinél kitálalt a recski esztendőkről, állapotokról. Az ítélete megsemmisítését meg is ígérték neki.
Barátaim, ismerőseim közül ezekben az időkben is ő volt a legtájékozottabb.
Naponta kapta postán Párizsból a L'Humanitét, Drezdából az egyik kommunista párti újságot. Kértem ezeket, ingyen küldik, még mindig több igazság van
bennük, jobban számolnak be a világ dolgairól, mint a Szabad Nép – mondta.
A forradalom alatt november elsején este találkoztam vele. Minden elveszett,
jönnek megint az oroszok, közölte, de tovább végezte a dolgát. Sajnos, neki lett
igaza megint.
Figyelem a Nyugaton megjelent írásait, ezekből azt veszem ki, megérzéseiben,
meglátásaiban, szókimondásában nem változott semmit sem. Nem ült és nem ül
fel sem az itthoni, sem pedig a kinti propagandának. Írásai közül legismertebb a
recski táborról való beszámolója, számos szamizdat-kiadásban látott napvilágot.
Ezzel nyitotta fel azt a már majd egészen elüszkösödött és feledésre ítélt sebet,
amelyet az ötvenes évek terrorja okozott. Azóta már egész irodalma van Recsknek
Magyarországon is. Esztendőkkel korábban levelet írt Kádár Jánosnak, állítsák
helyre a volt recski rabok állampolgári jogait, számítsák be nyugdíjukba a munkával
töltött esztendeiket. Ennek ugyan sok eredménye nem lett, de a levelet nemrégiben a Jurta Színház egyik előadásán nyilvánosan is felolvasták.
Hiába enyhült meg idehaza a nyugaton élő magyar írókkal szembeni magatartás, Sztáray Zoltán még mindig a kirekesztettek közé tartozik. Ott volna a
helye a kiadott, a nyugati magyar prózaírók termését bemutató antológiában. Ott
volna, ha a szerzőket nem szűrték volna meg politikailag, mondta nekem az
egyik bennfentes irodalomtörténész. Főként Recsket nem tudják neki elfelejteni.
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Érdemes megemlítenem, hogy az egyik neves, itthon élő történészünk rangos
munkájában ráakadtam Sztáray egyik, az Új Látóhatárban megjelent, szórólszóra idézett írására. De a forrásra, a szerzőre való hivatkozásnak nyoma sincs. A
kutatásainak eredménye kellett, de ő maga nem. Nem hiszem, bánkódnék miatta, az ilyen emberi gyengeségeket mindig megmosolyogta, azt mondta, a lényeg
az, tegyük tisztességgel a magunk dolgát.
Mit kívánjak a hetvenéves Sztáray Zoltánnak? Jó egészséget, még sok-sok
munkás esztendőt és olyan Magyarországot, amelyben egyenes gerinccel, felemelt fővel, meghunyászkodás nélkül, igazi demokráciában élhetünk. Mindezeket magunknak is!

Budapest, 1988 július

Sz.E.

KÜLÖNVÉLEMÉNY A „TISZTES TÚLÉLÉS”-RŐL
Mint volt recski kényszermunkás talán még jobban, még fogékonyabban, még
élményszerűbben éltem át az íróval – Rózsás Jánossal – együtt a szovjet Gulág
atmoszféráját, mint azok, akiket a sors mindettől megóvott. A szerző szellemi
emberré válása a szovjet táborokban valóban példamutató, de Sztáray Zoltán
recenzióját (1988/1. sz.) olvasva felvetődött bennem a kérdés, hogy Rózsás egyéni magatartása a túlélés érdekében feltétlenül követendő példa-e. Az író a véletlenek szerencsés összjátékának és annak köszönhette megmenekülését, hazatérését, hogy fogolytársai, brigádvezetői, orvosok, szakácsok és ápolók megszánták a
rokonszenves, gyenge fizikumú, beteges, éhező rabot. Ő maga igen ritkán kísérelt meg tevékenyen sorsán változtatni, inkább sodródott a Gulág legtöbbször
kiszámíthatatlan örvényei (és törvényei) között. A tisztes túlélés ranglétráján
ennek a meghúzódó, óvatos, alkalmazkodó, részben okosan opportunus magatartásnak ugyan fontos helye van, azonban hasznát – az érdekelt egyes embertől
eltekintve – senki sem látja. A szenvedő ember a közösség, a többi rabtárs számára nem példamutató, nem bátorító, nem reményt vagy erőt kölcsönző. A közösség sorsára nem hat ki, nem nyom a latban, sem pro sem contra. A hatalom,
az elnyomás és önkény gépezetének útjába nem gördít akadályt. Ellene nem lázad, hanem tűr, várva, hogy talán külső tényezők fogják sorsát jobbra fordítani,
A táborban vagy börtönben alapvető követelmény, hogy a rab ne legyen besúgó,
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ne károsítsa meg sorstársait, ne növelje nyomorúságukat vagy éppenséggel fogoly
létére ne hajszolja őket hajcsár módjára kényszermunkára. A tisztesség alapvető
kritériumai ezek. Értékesebb és felemelőbb azonban, ha egy rab emellett még példamutató áldozat- és kockázatvállalással kíséreli meg saját és közvetve rabtársai
sorsát megváltoztatni. A sorsát passzívan tűrő Rózsás maga is ilyen értelemben
minősít, mikor kiemeli támogatóinak érdemeit a saját túlélése érdekében. A paszszivitás, a semmit nem tevés, a békés tűrés szerintem nem követendő példa. Kényszermunkatáborokban a rabok erkölcsi, emberi és szellemi minősítésének szinte
egyetlen mércéje a kényszert alkalmazó hatalomhoz való viszonya. Vajon – hogy a
recski kényszermunkatáborból vett példákkal hozakodjam elő –, a bravúros recski
szökés nem volt-e reményt keltő és erőt adó jelentőségű nemcsak a hátramaradt
rabok, hanem a kint élő hozzátartozóik, sőt, továbbmenve szinte az egész ország
elnyomott népessége számára? Vagy, nem az erkölcsi kiállás és a szolidaritás példája volt-e, mikor egy rab megtagadta a rabtársai megkínzására kiadott parancs végrehajtását, inkább magára vállalva annak minden következményét? A rabok különböző típusainak az elnyomó hatalomhoz való viszonyulásából fakadt kategorizálásuk is, körülbelül ebben a sorrendben: besúgók, provokátorok, brigádvezetők (kápók), egyszerű parancsvégrehajtók, meghunyászkodók, ügyeskedők, beletörődők,
passzív szenvedők, szabotálók, aktív ellenállók, lázadók. Kényszermunka- és haláltáborokban, a pusztulás mezsgyéjén mindenki vizsgázik a tisztesség, az emberség, a
szellem és az erkölcs tantárgyaiból. Túlélés – igen, de milyen áron? Nem minden
rab válasza egyértelmű erre a kérdésre. Rózsás János a passzívan tisztességes szenvedők és túlélők csoportjába tartozik, ám az aktív szembeszegülőket vagy a sorsuk
ellen lázadozókat a hatalommal szemben „izgágáknak” vagy „okvetetlenkedőknek”
nevezni – mint ahogyan azt némelyek teszik – méltatlanul sértő, igaztalan és meggondolatlan megállapítás. Ellenkezőleg: ezek a lázadó „izgágák” és „okvetetlenkedők” akadályozták meg az elnyomókat abban, hogy mindenben kényük-kedvük
szerint cselekedjenek. Példájukkal egyúttal reményt és bátorságot kölcsönöztek a
már-már sorsukba beletörődő társaiknak. Továbbmenve: vajon a történelem nem
arra tanít-e, hogy nem a passzívak, a beletörődők, a meghúzódók, hanem éppen a
lázadó ,izgágák” és „okvetetlenkedők” kezdeményezték a legjelentősebb társadalmi,
szellemi vagy politikai változásokat?

München
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Benkő Zoltán

DUGÁRÚ?
Első ízben történt, hogy bevittem Magyarországra az Új Látóhatárból egy
(egyetlenegy!) példányt, azt sem valami obskúrus célból, hanem egy hazai költőnek, akinek abban a számban jelentek meg versei. Ha nem poggyászként küldöm
a bőröndöm, nyilván simán átjutok vele; a határnál nincs különösebb vámvizsgálat. De a feladott poggyászt a Keleti p.u. vámosztályán vizsgálják át, hihetetlenül
alaposan, így aztán rábukkantak erre a „dugárúra” (amiről én nem tudtam, hogy
az). Csak az mentette meg hosszas alkudozás után az elkobzástól, hogy a szóban
forgó lírikus is velem volt, mint a behozatal magánjellegének élő bizonyítéka.
Hozzá kell fűzzem, hogy a vámtiszt – ellentétben a többi „birtokon belül lévő”
közeggel, mint taxisofőr és -központ, üzleti elárusító, pályaudvari raktárnok stb.,
akik a személyes inzultusok végtelen sorozatává teszik a jószándékú látogató
ottlétét – mindvégig megmaradt a humánus érintkezés keretei közt, mi több,
önálló gondolkodásra is hajlamosnak bizonyult: áttanulmányozta az ÚL-szám
tartalmát, megtárgyalta kollégájával (felettesével?) a rendkívüli esetet és „most ez
egyszer kivételesen” elállt az elkobzástól.
Mi volna, ha végre felettes hatósága is venné magának a fáradságot a folyóirat
áttanulmányozására?

Köln

Csiky Ágnes Mária

VAN-E SZÜKSÉG FILOZÓFIÁRA?
Meglepetéssel vettem tudomásul Csernohorszky Vilmos leveléből (1988/1),
hogy a metafizika már jóideje értelmét vesztette, sőt gyakorlatilag meg is szűnt,
hogy a világ megismeréséhez és magyarázatához filozófiára ma már nincs szükség. Röstellem bevallani: ezt eddig nem tudtam. De ha már így van, akkor szólni
kellene a világ főiskoláinak, egyetemeinek, gimnáziumainak és könyvkiadó vállalatainak, hogy ők is vegyenek tudomást erről és hagyják végre abba a filozófiai
oktatást, filozófiai könyvek és folyóiratok publikálását. Tarthatatlan állapot, hogy
még mindig ilyen fölösleges erőfeszítésekre pazarolnak időt és pénzt.

Hamburg

Hellenbart Gyula
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HÍREK
A közelmúltban két barátunk és munkatársunk távozott el az élők sorából.
Május 12-én 57 éves korában Genfben meghalt Ágoston István közgazdász és
politológus, több közgazdasági szakkönyv szerzője. Garamvölgyi Antal május
16-án halt meg a Locarno melletti Avegnóban. Garamvölgyi 1945 után kisgazdapárti politikus volt, az Új Látóhatárban politikai tárgyú cikkeivel hívta fel magára a figyelmet, sürgetve a hazai és a nyugati magyarok közötti párbeszédet.
Meghalt – április 6-án Sepsiszentgyörgyön – Sinka József ny. református lelkipásztor is, kinek munkásságát idei 1. számunkban méltattuk.
*
Kilencven éves lett augusztus 22-én Mályusz Elemér ny. egyetemi tanár, a
magyar középkortörténet Budapesten élő nemzetközi hírű tudósa. Munkatársaink közül Bognár Kálmán július 19-én nyolcvan, Szöllősy Árpád, az Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem volt elnöke és könyvbaráti társaságának vezetője (Basel) május 19-én, Molnár Miklós történész (Genf) pedig október 28-án
hetven éves lett. Benkőo Zoltán rádiótudósító (München) április 15-én hatvanötödik életévét töltötte be Balla Bálint szociológus (Berlin) július 7-én és Lőkkős
Antal költő (Genf) október 20-án volt hatvan éves. Az Új Látóhatár szeretettel
köszönti Őket.
*
Czigány Lóránt irodalomtörténésznek ítélte oda a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság a hungarológiai kutatások elismerésére Szirmai Endre által alapított díjat. A Társaság az angol nyelvű magyar irodalomtörténet megírását jutalmazta.
*
A Magyar Írók Szövetségének kritikai szakosztálya „Értékeink egysége” című
sorozatában március 29-én Szabó Zoltán-estet rendezett, amelyen irodalomtörténészek és kritikusok méltatták a négy évvel ezelőtt elhunyt író életművét.
*
Magyarországra látogató munkatársaink közül Bogyay Tamás, Ferdinandy
Mihály és Vajay Szabolcs részt vett a Szent Istvánnal foglalkozó történész konferencián. Czigány Lóránt jelen volt a Magyar Demokrata Fórum szeptember eleji
lakiteleki értekezletén. Október 11-én Siklós Istvánnal együtt részt vett Cs. Sza564

bó László sárospataki síremlékének avatási ünnepségén. Siklós István a temetőben, Czigány Lóránt a kollégium nagykönyvtárában beszélt. Ferdinandy György
több városban tartott szerzői estet. Szépfalusi István Szombathelyen az ausztriai
magyarokról beszélt. Benkő Zoltán részt vett a recski kényszermunkatábor borzalmait felelevenítő május 19-i dokumentumműsor kerekasztalvitájában és a volt
recski foglyok magyarországi szövetségének szeptember 16-i alakuló ülésén, ezen
kívül több előadást tartott és interjút adott. Hendi Ilma a Magyar Demokrata
Fórum szeptember 10-i esztergomi konferenciáján előadást tartott. Molnár József márciusban részt vett a budapesti Kovács Imre-emlékülésen és a Magyar
Demokrata Fórum egy értekezletén, augusztusban pedig előadást tartott az Új
Látóhatárról a Széchenyi Kaszinó „Szárszó” konferenciáján és elnökölt azon az
ülésen, amelynek előadója Nyers Rezső volt. Molnár József meglátogatta a fiatalok balatoni „Szárszó” konferenciáját is. A Magyar Ifjúság című hetilap szeptember 16-i száma interjút közölt folyóiratunk felelős kiadójával. Borbándi Gyula
június 7-én előadást tartott a népi irodalomról a debreceni tudományegyetem
„Balközép” diákklubjában, június 20-án a budapesti Kossuth Klubban válaszolt
Pomogáts Béla és a közönség a nyugati magyar szellemi életet érintő kérdéseire.
Ennek részleteit kinyomtatta az Új Forrás című tatabányai folyóirat, az Életünk
című szombathelyi folyóirat közölte Alexa Károly hosszabb interjúját, a szegedi
Aetas pedig Pikó András interjúját. Borbándi Gyula budapesti tartózkodása alatt
meglátogatta az Alföld, a Kortárs és a Századvég szerkesztőségét, valamint tájékoztatást adott a MTA Irodalomtudományi Intézetében a nyugati magyar irodalomról és az Új Látóhatárról.

*

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 7 és 14 között az elzászi Liebfrauenbergben rendezett akadémiai napjain az Új Látóhatár munkatársai
közül Bárczay Gyula Boór János, Balla Bálint, Czigány Magda és Nagy Csaba
tartott előadást. Nagy Gáspár költői estjét Czigány Lóránt, Nemes Nagy Ágnes
estjét Albert Pál vezette be.
A Magyar Baráti Közösség (Itt-Ott) nemzetközi magyar találkozóján (Lake
Hope Park, augusztus 20-27) a programon folyóiratunk szerzői közül Csurka
István, Czigány Lóránt, Duray Miklós, Faludy György, Király Béla, Lipták Béla,
Nagy Gáspár, Nagy Károly, Nyeste Zoltán és Püski Sándor szerepelt.
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A Hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjain – szeptember 8-11,
Eefde – az Új Látóhatár szerzői közül Alexa Károly, Bárczay Gyula, Borbándi
Gyula, Karátson Endre, Kende Péter, Kibédi Varga Áron, Mészöly Miklós,
Sárközi Mátyás, Sipos Gyula, Szőcs Géza és Tóth Miklós adott elő, az irodalmi
esten Császár László, Czigány Lóránt, Karátson Endre, Mészöly Miklós, Mirtse
Ágnes, Moór Albert, Sárközi Mátyás és Szőcs Géza lépett fel.
*
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör október 12 és 16 között
Lugánóban rendezett tanulmányi napjain folyóiratunk szerzői közül a következők szerepeltek: Bogyay Tamás, Borbándi Gyula, Csepelyi Rudolf, Csiky Ágnes
Mária, Kabdebó Tamás, Lőkkős Antal, Pomogáts Bela, Sárközi Mátyás,
Szakolczay Lajos és Sztáray Zoltán. A téma a nyugati magyar irodalom volt. Az
irodalmi esten Csiky Ágnes Mária, Elekes Attila, Kabdebó Tamás, Lőkkős Antal, Mirtse Ágnes és Sárközi Mátyás adott elő.
*
Borsody István szerkesztésében, a Yale Center for International and Area
Studies kiadásában megjelent a „The Hungarians: a divided nation” című angol
nyelvű tanulmánykötet. A 440 lapos munka a magyar kérdést történelmi és időszerű politikai megvilágításban tárgyalja. A tanulmányok szerzői: Borsody István,
Balogh Éva, John C. Campbell, Dávid Zoltán, Deák István, Fejtő Ferenc, Für
Lajos, Janics Kálmán, Kende Péter, Kovrig Bence, Ludányi András, Vojtek
Mastny, Matthew Mestrovic, L. Nagy Zsuzsa, Palovics Lajos, Schöpflin
György, Schöpflinn Gyula, Szendrey Tamás, Szűcs Iván, Váli Ferenc, Várdy
Béla. A kötet terjesztője a Slavica Publishers, P.O. Box 14388, Columbus, Ohio
43214, de kapható a Püski-Corvin Könyvesboltban is: 251 East 82 St. New
York, N.Y. 10028. A könyv ára vászonkötésben 28 dollár. Ugyanott kapható
Borsody Istvánnak a Yale Center kiadásában megjelent másik könyvének, a „The
Tragedy of Central Europe: Nazi and Soviet Conquest and Aftermath” című
műnek harmadik bővített kiadása. Ennek ára vászonkötésben 18.50 dollár.

*

Az egyetemes magyar művelődés ügyét előmozdítani kívánó budapesti Bethlen Gábor Alapítvány részére szánt adományok a jövőben külföldi bankszámlára
is befizethetők. A külföldi bankszámlán befolyt összegek magyarországi ösztön566

díjasok nyugati tanulmányútjai költségeinek fedezésére szolgálnak. Az Alapítvány és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közötti megállapodás
alapján a nyugati adományok a következő csekkszámlára fizethetők be: Konto
Nr. 40-498-9, Bethlen-Stipendium, Dr. János Tóth Stiftung, 12-220, 194.1310, Schweiz. Bankverein, CH-4005 Basel Greifengasse. A Bethlen Gábor Alapítvány titkára Nagy Gáspár, címe: Budapest V. Tanács körút 5, „A” lépcső, fél
emelet 3, Tel: 425-723. – November 2-án adták át az idei Bethlen Gábor Díjakat Duray Miklósnak, Janics Kálmánnak, Újszászy Kálmánnak és Bohumil Hrabal cseh írónak.
*
Május 24-én negyven alapító tag – köztük Andrássy Kurta János szobrászművész, Für Lajos és Vígh Károly történész, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Kunszabó Ferenc író – életre hívta a Szabó Dezső-Emléktársaságot,
amelynek célja a többi között Szabó Dezső irodalomtörténeti helyének és jelentőségének tudományos igényű újravizsgálata, a Szabó Dezső-életmű kiadásának
szorgalmazása. A társaság elnöke Budai Balogh Sándor lett, aki Sz. D. műveinek
több évtized óta kutatója. Főtitkárrá Kardos Ernőt választották. A külföldön élő
öt tiszteletbeli tag között van Gombos Gyula , Hőgye Mihály és Püski Sándor.
*
A Connecticut állambeli Stamfordban élő Lipták Béla munkatársunk, a Magyar Környezetvédelmi Alap vezetője hosszabb idő óta kiterjedt nemzetközi
szervezőmunkát végez a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer tervének alapos módosítása érdekében. A természetvédelem és az érintett lakosság érdekeitől vezettetve akciót indított az erőmű további építése ellen és a tervből származó károk
elhárítására. A nyár folyamán illetékes magyarországi szakemberekkel, környezetvédőkkel is tárgyalt, valamint előadást tartott a budapesti Jurta Színházban.
Akit a Magyar Környezetvédelmi Alap tevékenysége érdekel, írjon a következő
címre: 84 Old North Stamford Road, Stamford, CT 06905 USA.
*
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége meghívására Borbándi Gyula
és Nagy Károly május közepén egyhetes előadókörúton vett részt. „Magyar szigetvilágban ma és holnap“ címen Stockholmban, Jönköppingben, Malmöben,
Ljungbyben és Göteborgban tartottak előadást. Augusztusban Rózsás János volt
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a svédországi magyarok vendége. Malmöben, Göteborgban és Stockholmban
beszélt.
*
A University of Hull júniusban hétvégi szemináriumot rendezett
Homcastleban „Hungary: its cínema, literature, art, music” címen. Czigány
Lóránt a film és irodalom, Czigány Magda pedig a film és művészet összefüggéseiről tartott előadást. Major-Zala Lajos a Megyei Könyvtár vendégeként augusztus 25-én verseiből adott elő Zalaegerszegen. Kovács Andor október 22-én
New Brunswickban, a Bessenyei György Kör „Tanúk korukról” sorozatában
„Forradalom Somogyban, 1956” címen tartott előadást. Folyóiratunk Baráti Társasága és a müncheni Magyar Intézet KÖR rendezésében október 27-én Münchenben M. Kiss Sándor történész (Budapest) a sztalinizmus éveiről beszélt.
*
Az augusztus 6-án Major-Zala Lajos hévizi házában kiosztott idei Csokonaidíjat Fülöp Gábor újvidéki költő kapta. Az Új Látóhatár 1972-ben és 1973-ban
a díjazott négy versét közölte.
*
A Magyar Cserkészszövetség „A magyar ifjúság nyugaton” című, és 24 éven
aluli fiataloknak meghirdetett pályázatának első díját a washingtoni Kovács Beáta és a Buenos Airesben élő Lajtaváry Endréné Benedek Zsuzsanna nyerte.
*
A kanadai Vancouverben élő Hegedüs Györgyi előadómúvésznő „Kétlakiság”
címen verskazettát adott ki, amelyen nyugaton élő 24 költő – nagyrészt munkatársaink – lírai műveit mutatja be. A kazetta ára 10 kanadai dollár és 2 dollár
portóköltség. Megrendelhető Hegedős Györgyinél: 901-1720 Barclay Street,
Vancouver B.C. V6G 1K4, Canada.
ÚJ KÖNYVEK
– Bogyay Tamás: Stephanus Rex, Ecclesia, Budapest 1988. (Első kiadása:
Bécs, Herold Verlag 1976)
– Csurka István: Közép-Európa hó alatt (esszék, előadások), PüskiSMIKK,
New-York 1988, 91 l. Ára 6 US-dollár. Megrendelhető: Püski-Corvin, 251 E 82
St. New York, N.Y. 10028 és SMIKK, Postfach 87, CH-8037 Zürich.
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– Farkas Péter: Századvégem (prózai szövegek), Irodalmi levelek V., KölnBudapest 1988, 80 l. Ára DM 12.50. Megrendelhető a kiadónál: Rathenauplatz
35, D-5000 Köln 1.
– Határ Győző: Medvedorombolás, versek, Aurora, London 1988, 175 l.
Megrendelhető a szerzőnél: 12 Edge Hill, London SW19 4LP, England.
– Illyés Elmér. Ethnic Continuity in the CarpathirDanubian Area (DélkeletEurópa története; a dákoromán kontinuitás elmélet kritikai vizsgálata), Columbia University Press, New York 1988, 450 l. (Angol nyelven.) Ára 35 US-dollár.
Megrendelhető az összeg előzetes beküldésével a szerzőnél: I- 25010 Pieve di
Tremosine (BS), Italia
– Kannás Alajos: Kormos kövek (versek), Második kiadás, Nemzedékek,
München 1988, 66 l.
– Mirtse Ágnes: Madárlány, versek, Origó-Press, Budapest 1988, 135 l. Ára
20 sfr. Megrendelhető a szerzőnél: Ginsterstr. 54, CH-8047 Zürich.
– Nagy Károly: Szigetmagyarság és szolidaritás, tanulmányok és cikkek,
Csoóri Sándor előszavával, Corvin Kiadó, Montreal 1988, 93 l.
– Németh László: Levelek Magdához, Németh Magda előszavával, TIT
Komárom megyei szervezete és Új Forrás, Tatabánya 1988, 383 l.
– Ravasz László: Válogatott írások 1945-1968, szerkesztette: Bárczay Gyula,
a szöveget gondozta: Szabó Julianna, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1988, 372 l. Megrendelhető: Büchergilde, Mühlestiegrain 18, CH4125 Riehen.
– Sziklay Andor: Magyar lábnyomok, Körkép Washingtonból, The Liberty
Publishing Co. Oeveland 1988, 352 l.
– Szőcs Géza: Kitömött utcák, hegedűk, regénytöredék, Irodalmi Levelek III.
Köln 1988, 80 l. Ára DM 12.50. Megrendelhető: Literarische Briefe,
Rathenaupl. 35, D-5000 Köln 1.
– Takács Attila: Valami néha visszahív, versek, a szerző kiadása, Toronto
1988, 54 l.
– Tollas Tibor: Varázskör, versek, Nemzetőr, München 1988, 190 l. Megrendelhető: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88. D-8000 München 50.
– A szabadság kapujában, A Szabad Európa Rádió emlékműsora a magyar
forradalom és szabadságharc harmincadik évfordulóján, Részletek, Szikra
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Nyomda, Giromagny 1988, 384 l. Ára DM 24. Megrendelhető a kiadónál: 6,
rue de Vescernont, F-90200 Girornagny.
– Ungarna i Transsylvanien (Magyarország és Erdély), tanulmánykötet svéd
nyelven, Contra Förlag, Stockholm 1988, 160 l. Megrendelhető: Ungerska
Riksförbundet, Box 17, 5-16126 Bromma.
SZERZŐINKRŐL
Bíró Zoltán (*1941) Budapesten született, esszéíró, Pozsgay Imre minisztersége alatt a művelődési minisztérium irodalmi főosztályának vezetője, a Petőfi
Irodalmi Múzeum volt igazgatója, a Hitel főszerkesztője. Válogatott esszéi
1987-ben „Vállalások és kételyek” címen jelentek meg.
Isaksson, Folke (*1927) költő, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus. Évek óta
egyre nagyobb érdeklődéssel kíséri a magyar irodalmi és politikai viszonyokat.
1986-ban Csatlós Jánossal és Jávorszky Bélával együttműködve Nagy László
fordításkötetet adott ki Stockholmban svéd nyelven.
Kiss Gy. Csaba (*1945) irodalomtörténész, műfordító, kritikus, a Magyarságkutató Intézet munkatársa, a Magyar Demokrata Fórum szóvivőinek egyike és a
Hitel szerkesztőségének tagja. Lengyel irodalommal és történelemmel foglalkozik.
Nagy Gáspár (*1949) Bélbaltaváron született, költő, a Magyar Írók Szövetségének volt titkára. Jelenleg a Bethlen Gábor Alapítvány titkára és a Hitel szerkesztőségének tagja. 1975-ben jelent meg első verseskötete. Azóta több kötetben
tette közzé lírai munkáit.
Pomogáts Béla (*1934) Budapesten született, irodalomtörténész és kritikus. A
modem magyar irodalommal, ezen belül az erdélyi és a nyugati magyar irodalommal foglalkozik. Több jelentős könyv szerzője. A MTA Irodalomtudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa. A Literatura felelős szerkesztője.
Tóth Károly Antal (*1942) Szatmárnémetiben született. A kolozsvári egyetemen biológiát tanult. 18 évig tanár volt Nagyváradon. A hetvenes évek közepén az ottani Ady Endre Irodalmi Kör vezetője, 1982-től az Ellenpontok egyik
szerkeszt6je. 1984 júliusában áttelepedett Magyarországra és az Országos Levéltár munkatársa lett. 1988 márciusától Svédországban tartózkodik.
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HIBAIGAZÍTÁS
Borsody István „Masaryk és az új Európa” című tanulmányába értelemzavaró
sajtóhiba csúszott. Az 1988/1. számban, a 25. lap első bekezdésének második
sorában „szlovákok” helyett „szlávok” olvasandó.
AZ ÚJ LÁTÓHATÁR NEGYVENEDIK ÉVFOLYAMA ELÉ...
Ha valaki végiglapozza az Új Látóhatár évfolyamait, csak nagy ritkán talál
benne a folyóiratot, a szerkesztőséget és a munkatársakat érintő jubileumi megemlékezéseket. Az évfolyamok számának növekedésével azonban akaratunk ellenére szaporodnak a jubileumok. Így az 1988 és 1989-es esztendők többszörösen
is emlékezetünkbe idézik a múltat. 1988-ban ünnepeltük Sztáray Zoltán és Molnár József 70-ik születésnapját. 1989-ben lesz 70 éves Borbándi Gyula és 60
éves, a súlyos betegsége miatt főmunkatársi tisztségétől már korábban visszavonult Zsigmond Endre. Nagyrészt ezeknek a 70 és 60 éveseknek köszönhető,
hogy folyóiratunk 1989-ben a 40-ik évfolyamába léphet, s ezzel a magyar irodalomtörténet messze leghosszabb életű folyóirata lett. Az elmúlt 39 év anyagából
két Repertóriumot is adtunk ki, összesen 335 oldalon, az eddig megjelent számokból, amely szintén egyedülálló az élő magyar irodalom történetében. Könyvespolcunkon a 39 évfolyam bekötött példányai 170 cm-t foglalnak el, pedig az
emigráns nyomorúság miatt kezdettől csak kéthavonta, majd később
portómegtakarítás végett még ritkábban, negyedévenként jelent meg kilenc 16
oldalas íven, számonként 144, évenként összesen 576 lapon. Ha ennek a folyóiratnak más jelentősége sem lenne csak az, hogy 40 esztendőn át évente 576 lapon, eddig tehát (figyelmen kívül hagyva, hogy néha volt némi ingadozás az
oldalszámokban) 23000 oldalnyi terjedelemben helyet adott a nyugati magyar
szellemi élet vezető egyéniségeinek és több magyarországi írónak műveik publikálására, már ez egymaga is előkelő rangot biztosítana neki a magyar irodalmi
folyóiratok sorában. Nem szándékozom itt most a 40-ik év küszöbén összes neves munkatársainkat felsorolni Jászi Oszkártól, Fenyő Miksától, Cs. Szabó Lászlótól, Illyés Gyulától, Németh Lászlótól, Kovács Imrétől, Gombos Gyulától,
Nagy Ferenctől, Szabó Zoltántól és Szamosi Józseftől a szerkesztőség tagjaiig s a
most kezdő tehetséges fiatalokig, hiszen csak a nevek puszta felsorolása oldalakat
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töltene meg. A neveket olvasóink egyébként is megtalálhatják a két repertóriumunkban. Elég talán, ha most csak arra utalok, hogy munkatársaink egy részének neve az elmúlt negyven évben kitörölhetetlenül belevésődött az egyetemes
magyar irodalomtörténetbe. Magának az Új Látóhatárnak igazi értékelése csak
ezután kezdődik, hiszen eddig a magyarországi hatóságok a legszigorúbb adminisztratív eszközökkel elszigetelték a hazai olvasóktól. A könyvtárakban a zártanyag osztályon tartották. A posta még Illyés Gyulának sem kézbesítette ki, még
ma is őrzöm borítékostul azt a példányt, amelyet a robbanó anyagok szállítási
tilalmára vonatkozó nemzetközi megállapodásra hivatkozva küldtek vissza. A
határon átutazó magyar turistáktól éveken át azt kérdezték, van-e pornófüzet,
vagy Új Látóhatár a podgyászukban. Ezért nem dicsekedhetünk azzal, hogy a
hazai szellemi élet alakulásában olyan fontos szerepe lett volna az Új Látóhatárnak, amely megillette volna. Mégis örömmel látjuk, hogy azok a demokratikus
eszmék, amelyekért negyven éven át küzdöttünk, új életre keltek Magyarországon.
Valljuk meg, elsősorban a nyugati magyarság irodalmi és politikai folyóirata
voltunk, a nyugaton élő magyarság szellemi igényeit igyekeztünk kielégíteni és az
itt élő írók műveinek nyilvánosságot biztosítani, ha ez a nyilvánosság eléggé korlátolt is volt. Hosszú éveken át az Új Látóhatár volt az egyetlen magas színvonalú, demokratikus irodalmi orgánum, amely minden szélsőségtől távol tartotta
magát. Jóllehet szerkesztői és legtöbb munkatársa a népi irodalom körébe tartozott, a folyóirat mégis helyet adott minden színvonalas írásnak, sok esetben olyan
írásoknak is, amelyekkel maguk a szerkesztők sem értettek egyet. Tudtuk, hogy
olvasóink többsége átlapozza az avantgarde verseket, mégis kötelességünknek
éreztük, hogy legalább a legjavát közöljük, persze akadt olyan költő, aki egy szerinte konzervatív vers miatt lemondta a lap előfizetését. Mindezek azonban nem
befolyásoltak bennünket. Negyven éven át legfőbb elvünknek tartottuk, hogy
minden színvonalas írásnak helyet adjunk, ha valamely írást vissza kell utasítanunk, azt a legudvariasabb formában tegyük: szerkesztőségünk nem sért meg
senkit és nem sértődik meg semmin. A szerkesztőségen belül is tiszteletben tartottuk a személyes szabadságot. Az elmúlt 40 év alatt a szerkesztőségen belül
csak háromszor kényszerültünk szakításra; először Borsos Sándor, majd Horváth
és Vámos és végül Bikich Gábor kiválásával. Ha összevetjük ezt a három belső
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válságot más fontos magyar irodalmi folyóiratokban előfordult belső harcokkal,
viharokkal, akkor még e téren is egyedülálló jelenség az Új Látóhatár, pedig az
emigráció állandóan mérgező légköre, az egymástól való óriási távolságok miatt,
a személyes érintkezések hiányából, a levelezések révén keletkező félreértésekből
és sértődöttségekből könnyen keletkezhetnek áthidalhatatlan ellentétek. Büszkék
lehetünk tehát arra is, hogy negyven év alatt személyi gyűlölködés nem tépázta
meg folyóiratunknak sem belső körét, sem külső tekintélyét. Bátran mondhatjuk
tehát, hogy a 39 évfolyamban alig találhat a jövő történésze és irodalomtörténésze olyan írást, melyet nem a magyarság féltése és a demokrácia kívánalma, hanem irracionális gyűlölet diktált volna.
A fordulat éve utáni 40-ik év Magyarországon is jelentős változásokat hozott.
A csalásokkal, hazug, koncepciós perekkel, gyilkosságokkal felépített politikai,
társadalmi és gazdasági rendszer változatlan formájában ma már az erőszak eszközeivel sem tartható fenn. Ma még nem tudjuk, hova vezet ez a felülről engedélyezett demokratizálási folyamat. Mégis felmerülhet a kérdés, szükség van-e még
mindig egy ilyen nagy áldozattal idekint fenntartott folyóiratra, amikor odahaza
az írók már szabadon elmondhatják véleményüket, sőt a legtöbb nyugaton élő író
már minden különösebb akadály nélkül otthon is publikálhat a folyóiratokban és
a kiadók sem zárkóznak el könyveik kiadása elől, s novemberben megjelent a
magyar írók független irodalmi lapja, a Hitel, amely „az írott szó hitelével és
hitelének erejével” kíván részt venni a magyarság sorsának alakításában és folytatni azt a munkát, amely a Válasz megszűnésével odahaza abbamaradt, s hadd
tegyem hozzá, amelyet nyugaton eddig az Új Látóhatár folytatott. Ha az Új Látóhatár csak annak a munkának a folytatását tartotta volna feladatának, amely a
Válasz megszűnésével otthon abbamaradt, akkor most lenne a kérdés: van-e még
rá szükség. Az Új Látóhatár azonban elsősorban a nyugaton élő magyar írók
fóruma, amely nélkül nehezen képzelhető el nyugati magyar irodalom, de mindig
otthona volt az ötágú síp időnként nehéz helyzetbe került ágainak. Időnként
helyet kellett adnunk az otthon elhallgattatott, nyilvánossághoz nem engedett
írók műveinek, a Titó-Sztálin ellentét idején az otthon fasiszta irodalommá gyalázott jugoszláviai magyar irodalmat nekünk kellett felkarolnunk és értékeit kritikáinkban felmutatni. Nekünk kellett elsőnek szót emelnünk a kisebbségi magyarság üldözése ellen, amikor a kommunista országvezetés a felvidéki és erdélyi
573

magyarság egyre következetesebb irtását „az illető ország belügyének” deklarálta.
Örülhetünk, hogy szavunk nem maradt pusztába kiáltott szó, s ma már a jugoszláviai magyar irodalom elfoglalta méltó helyét az egyetemes magyar irodalomban, és a kisebbségben élő magyarság sorsa minden magyar legégetőbb ügye, a
mai kormányé, sőt a kommunista párté is.
Örömünkbe azonban jócskán vegyül üröm is, mert nem csukhatjuk be szemünket olyan hazai jelenségek előtt, amelyek bizonyos hasonlatosságot mutatnak a Rákosi-korszak végleg megszűntnek vélt, dicstelen módszereivel. Az egyre szaporodó
klubok, egyesületek és frontok vezetőségében máris ott terpeszkednek sokan azok
közül, akik nemrég még segítettek csírájában elfojtani a nagy reményekkel induló
demokráciát. Ha szavunk nem is hangzik messzire, megint fel kell emelnünk a szavunkat, nehogy ismét a régi pocsolyába fojtsák az újabb demokratikus kezdeményezéseket. Új demokratikus szellemet csak új, tiszta múltú emberek teremthetnek. A
kaméleonok kora lejárt, ezek a köpönyegforgatók az országot csak újabb politikai,
gazdasági és szellemi válságba sodorhatják és végképp tönkreteszik a megújulásra
törekvő kommunista párt itt-ott még megmaradt tekintélyét is.
Az Új Látóhatár tehát még 40-ik évfolyamával sem töltötte be feladatát, a
változó idő nem engedi, hogy a folyóirat megszűnjön. Az előfizetésekből és hozzánk beérkező levelekből is azt látom, hogy olvasóink is életben akarják látni.
Leveleim között évek óta őrzök egy a messzi Ausztráliából jött levelet. Nagy
gondjainkban vigasztalásul néha előveszem. Egy munkásolvasónk írta: „Ha netalán anyagi segítségre lenne szüksége az Új Látóhatárnak, szívesen segítek. Néha
egy pár dollár is jól jön. Én csak egy esztergályos vagyok, ezreket nem tudnék
adni, csak amennyi tőlem telhető...négy gyermeket kell egy fizetésből eltartanom
és fölnevelnem.” Most is elővettem ezt a levelet és nem véletlenül idézem. A 40ik évfolyam küszöbén kérem mindazokat az előfizetőinket, akik jobb helyzetben
vannak, mint az ausztráliai, négygyermekes esztergályos olvasónk, előfizetésük
pontos beküldésével és esetleges adományukkal tegyék lehetővé a 40-ik évfolyam
megjelenését és a jubileumunk méltó megünneplését, mert ha ez sikerül, egyedülálló ünnepe lesz ez az egyetemes magyar irodalomnak, de különösképpen az
emigrációnak, mert elsősorban az emigráns magyar olvasóközönség érdeme,
hogy ezt az ünnepet az Új Látóhatár megérhette.

Molnár József
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1989.1
LEVELEK
BARTÓK ÉS LUKÁCS
Hadd fűzzek néhány rövid megjegyzést Határ Győző Lengyel Balázs könyvéről az Új Látóhatár 1988/2. számában megjelent kritikájához.
Csak érintőlegesen térek ki arra a sommás és elég groteszken ható megállapítására, mely szerint az Ady-hatás 1945 előtt „országos csapás” volt. Bizonyára ő
is a formai-stiláris hatásra, az Ady-epigonizmusra gondolt, csak szerencsétlenül
fejezte ki magát. Bár a három millió koldus országát még ez a csapás is kevéssé
rázta meg. De az igazi költő, ha kezdetben kísértette is ez a fajta Ady-hatás,
hamarosan kinőtte azt. Elég talán József Attila példájára hivatkozni. Viszont
Ady eszmei hatása (nem ugyan olyan formában, ahogyan Révai József tanította),
az emberi teljességigény, a politikai bátorság, a megalkuvás mentesség és a legmélyebben átélt nemzetféltés akkor is, azóta is termékenyítő volt, és ma talán
aktuálisabb és kívánatosabb, mint valaha.
Inkább arról szeretnék szólni, hogy Lengyel Balázs kötetének kritikája ürügyén Határ Győző kedves kötelességének tartja belerúgni Lukács Györgybe.
Önmagában ez sem ingerelne hozzászólásra. Megszokhattuk, hogy – különösen
az Újhold körében – az ötvenes évek kultúrpolitikájának egyetlen bűnbakja az a
Lukács György, akinek semmilyen politikai vagy irodalompolitikai hatásköre,
hatalma nem volt, aki mindig a saját véleményét mondta (igaz, hogy néha rosszkor), és akit 1949-ben ugyanazok némítottak el, akik az Újholdat is betiltották.
Sokkal ritkábban olvasom ebben az összefüggésben Révai József, Horváth Márton, Darvas József és a minores gentium neveit, akik ha időnként Lukács tekintélyébe kapaszkodva is, de mégis csak a kártékony irodalompolitika irányítói és
felelősei voltak.
Mindössze egy akadémikus jellegű kérdésre próbálok válaszolni. Határ Győző
idézi egy Szász Imrével vitázó cikkből, hogy Lukács György világhíre Bartókéval
vetekszik. Ehhez Szász Imre hozzáteszi, hogy Lukács bizonyára nem a magyar
irodalommal foglalkozó írásainak köszönheti világhírét. Ez biztosan igaz, de
sajnos, én senkit sem tudok, aki ezen az alapon tett volna szert világhírre, még a
magyar irodalmat bizonyára kiválóan ismerő Szász Imre sem. Határ Győző vi575

szont felteszi a kérdést, hogy vajon mit szólna ehhez Bartók Béla.
Mivel ezt tőle életében senki sem kérdezte meg, megpróbálom a tények alapján rekonstruálni a válaszát. Lukács György gyerekkora óta a szülői házból ismerte és tisztelte Bartókot. Bartók bizonyára hálával emlékeznék vissza a Lukács-házra, ahol nehéz időkben kedves vendégként nyugodt alkotói lehetőséghez
jutott Lukács György édesapjának Gellérthegyi villájában. És ha Lukács személye vagy az ügy iránt, melyet akkor Lukács szolgált, a legcsekélyebb ellenszenvet
érezte volna, akkor – ahogyan Bartókot ismerjük – semmi esetre sem vállalta
volna el a zenei direktórium tagságát Kodállyal és Dohnányival együtt. Erről
Lukács később így nyilatkozott: „...én mint népbiztos a zene terén fejbólintó
János voltam, nem csináltam mást, mint hogy az apparátus segítségével végrehajtottam azt, amit a direktórium, pontosabban szólva, amit Bartók kívánt.” (Bartók
és a magyar forradalom. In: Lukács György: Magyar irodalom, magyar kultúra.
1970. 646 l.) Azt pedig Kodálytól tudjuk, hogy „...kilenc évnek kellett eltelni,
míg Bartók újra a közömbös koncertközönség elé léphetett egy estével.” (idézi
Hajdú Tibor: A magyarországi Tanácsköztársaság. 1969. 402 l.) Ez is Lukács
népbiztossága alatt történt 1919 áprilisában.
Később ismert okokból elváltak útjaik, de nehezen hihető, hogy Bartók dehonesztálónak tartaná, ha együtt emlegetik Lukáccsal, vagy valaha is megtagadta
volna ifjúkori tisztelőjét, azt a Lukácsot, aki akkor is a legnagyobb elismerés
hangján írt róla, amikor a Rákosi-féle kultúrpolitika a Bartók-művek előadását
betiltotta, és aki nyolcvanon túl is elment minden Bartók-hangversenyre.
Külföldön élő magyar íróink nagyon megsértődnek, ha itthon nem értékelik
őket érdemeiknek megfelelően. Es igazuk van, ha itthonról várják az elismerést.
De minek belerúgni azokba, akik külföldön is megbecsülést szereztek a magyar
névnek?
Mennyivel rokonszenvesebb az Új Látóhatár ugyanebben a számában
Kabdebó Tamás megállapítása: „Mert tudja Isten, olyan ez a magyar kultúra,
mint az uránérc, csak nem akar szűnni a sugárzása.”

Budapest
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Vezér Erzsébet

LUKÁCS ÉS A VILÁGHÍR

(Válasz Vezér Erzsébet levelére)

Nem A lélek és a formák szerzőjére gondolok, hanem Az ész trónfosztása c.
bölcseleti förmedvény írójára. Kevés ilyen „újraértékelést” írtak a bölcselettörténetről, amely alig egyéb, mint a bölcselet sommás kiebrudalása tulajdon történetéből. Másnak is lehetnek, voltak bête-noire-jai: így pl. Bertrand Russell monumentális bölcselettörténetében Giordano Bruno, Ficino, Pomponazzi, Pico della
Mirandola és Vanini nevét le sem írja – arról nem is szólva, hogy egykori barátját
és munkatársát, Wittgensteint tüntetően ignorálja. De nem tudom, mit szólna
Lukács György, ha „Lukács György” életművéről olyan kurtán-furcsán és olyan
kiebrudaló szellemben írna valaki, ahogyan ő pl. Nietzschét gleichschaltolta?
Tudom azt is, hogy Közép-Európa tele van ilyen irodalmi uránérclelőhelyekkel;
de miért olyan egyértelmű, hogy Lukács György világhírét csakis, egyes-egyedül
és kizárólag a magyar irodalmi folyószámla követel-rovatába kell beseperni? Lukács György világhírét kisebb részben a marxista olvasók millióinak köszönheti,
akik benne a marxista szerzőt eleve megajándékozzák rokonszenvükkel és érdeklődésükkel; ám nagyobb részt – jóval nagyobb részt! – annak, hogy művei kilenctizedét anyanyelvén, németül írta, azok jó része elsősorban németül adódott ki és
hála a kelet-német állam bőkezűségének, a Lukács-féle nyomtatványtenger elárasztotta a világot. L.Gy. azonnal otthon volt a világ minden nagy egyetemén
tengeren innen és túl, hiszen a filozófiai tanszékeken mindenütt olvasnaktájékozódnak rendszeresen németül; s míg németből fordítót mindenütt ezerszám lelnek, magyarból bölcseletet fordítót egyet se. Nem csodálkoznék, ha egy
szép napon a kelet-német irodalmi „uránérc” vagyonkezelői szerény, de nyomatékos igénybejelentéssel élnének és maguknak követelnék L.Gy.-öt, akár teutón
obskurantizmusánál, akár német anyanyelvénél fogva.

London

Határ Győző

GLOSSZA
Amit írok, az nem recenzió, sem könyvkritika, még csak nem is magának az
új, a második repertóriumnak értékelése, hanem ennek kapcsán-ürügyén-révén,
helyesebben: a könyvészeti összegezés olvastán előtörekvő glossza.
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Az Új Látóhatár az őt megelőző Látóhatárnak egyenes folytatása, ha tetszik,
új sorozata, s mint ilyen, tudtommal, a magyar irodalom leghosszabb életű irodalmi folyóirata. Az újat a régitől a szerkesztőség, a nyomda, a szerkesztők személye és az írók törzsgárdája köti össze, még akkor is, ha időközben a szerkesztőgárda átlényegült, a nyomda helységet és tulajdonost, a betűtípusok profilt
változtattak, ha a törzsgárda egy része közben kihalt, repatriált vagy megújult.
Ami nem változott – jelentékenyen nem, részleteiben igen! – az az írások és a
szerkesztés színvonala, a lap alapvető arcéle, a morális tőke, a becsületes hozzáállás, a kicsinyeskedés nélkülözése, az ex-cathedra alapállás mellőzése, a hisztériától való tartózkodás, egyszóval, a tárgyilagosságra való törekvés. Mindeme
jótulajdonságok összegeződnek ugyan a munkatársak jó írásai révén, de egybe
csak úgy forrhatnak, ha van egy szerkesztő elme, aki felül tud emelkedni a mindenkori magyar folyóirat-szerkesztés rákfenéjén: a torzsalkodáson. Továbbá, ha
van egy ember, aki alaposságával, tárgyi tudásával, széleskörű ismereteivel, biztos
kritikai érzékével úgy tud irányítani, hogy mások ne érezzék gyeplőnek az irányt,
hanem annak ami: szellemi magatartásnak. Borbándi Gyuláról beszélek.
Az összmagyar irodalom leggyengébb ága az irodalomkritika. Esszében jók
vagyunk, filozófiai elmélkedésben, műkritikában szintén. De amikor az élő irodalomhoz érünk? Legjobbjaink is... Gyulai csak Jókai hibáit vette észre, erényeit
alig. Kölcsey és Berzsenyi féltékenyek voltak egymásra. Schöpflin, a mindenkori
magyar kritika talán eddigi legjobbja a Nyugattal rajzolta meg önnön horizontját.
Babits esztéta volt, Albert Pál is az, Németh Lászlót saját érzékenysége fosztotta
meg az elfogulatlan bírálat lehetőségétől, Lukácsot szektás hozzáállása. Tucatnyi
irodalomtörténészünk írt és ír, főleg balkézzel, irodalomkritikát. Költők költőket
ünnepeltek/szóltak le, prózaíróktól pályatársaik várták a pozitív megnyilvánulást.
Van ugyan jónéhány élő kritikai tehetség, kikből, más körülmények közt kritikus
válhatnék, ilyen Abody, Domokos otthon, a kritikát ritkán író Makkai idekint.
De potenciálisan a magyar irodalomkritikus Hanák Tibor lehetne, ha kedve,
ideje, érkezése lenne hozzá.
Am gondoljuk meg: az Új Látóhatár kritikai tevékenysége nemcsak abban
tellett ki, hogy recenziókat közölt érdemleges művekről, hanem abban is, hogy
kritikusan kezelte saját lehetőségeit, ott mondott igent és nemet, ahol kellett, azt
bátorította, aki a feladatra alkalmasnak ígérkezett. Mindezekben szinte egyszeri578

ben volt körültekintő és merész, konzervatív és reformer. Ha az elmúlt évtucatot
nézem – elvégre repertórium ürügyén szólok – csupán a versközlés irányelveit
kérdőjelezném meg. De ez is egyéni vélemény. Kritikus nem lévén, lehet, hogy
nincs igazam.
A biztos kezű szerkesztő mellett egy folyóirat írógárdája emeli vagy süllyeszti
azt. Az Új Látóhatár-csoport az idekinti irodalom elitje, bár nem kizárólagosan
foglalkoztatja az idekint élő legjobb írókat, s van kiváló író, akit földrajzi messzesége inkább máshová köt. Nem kétséges, Budapestre több talentum jut, ha magyar, mint Münchenre, Londonra, Párizsra, Chicagóra, Melbourn-re egybevéve.
De ez a sok tehetség részben a politika miatt kevésbé egységesülhetett egyetlen
lap vonzáskörében, mint idekint, ahol ugyan szám szerint kevesebb a képviselő,
de a neourbánusság vagy neoprotestantizmus vagy neonépiség egybemosódik. Így
adódik, hogy az Új Látóhatár nemcsak a leghosszabb életű, hanem, az évek és az
írások átlagát, sőt, a szabadon szólás minőségét is tekintve a legjobb magyar irodalmi folyóirat. (Az Irodalmi Újság érdekes átalakuláson ment keresztül. Formátumában megmaradt újságnak, címében irodalminak, de jellegét tekintve reform
folyóirat lett. Mint ilyen, a legfontosabb.)
A helyzeti előnyök nem alábecsülendők. Az erdő szélén egy magas fán lakozó
madár jobban látja az egész erdőt, még ha kisebb madár is, mint a nagyobb, az
erdő közepén fészkelő madarak. Az Új Látóhatár élgárda (ej, ej, ez a szóhasználat! csóválom kevésbé fennkölt fejemet, hisz szigetmagyarságunk szigetein élő
magyar írástudókra gondolok), szóval az Új Látóhatár munkatárs előnyben volt
és van, mert a jóizlésen és a terjedelmen kívül írásos véleményét más szempontok
nem béklyózzák. Szabad és vándor madarak vagyunk, kiknek van egy folyóiratnyi
fészke Münchenben.
Versenyúszó koromban pályatársaimmal a vegyes úszást becsültük legtöbbre.
Ha valaki mellen, pillangón, háton és gyorson szinte egyformán jól tud úszni. Ha
körülnézek az Új Látóhatár uszodában, mintha a gyorsúszók között Horváth
Elemért látnám az élen. Mellúszásban ritkán indul, de akkor csúcsot javít
Domahidy András. Két nagy pillangózónk, a két Szabó, már nincs velünk. Hátúszásban Határ Győző verhetetlen és ki vehetné fel vele vegyes úszásban a versenyt? De ki ám, idekint, vagy odabent? Jó, jó, tudom, hogy az irodalom nem
úszóverseny, de hogyan mondjam meg másként, pironkodás nélkül, hogy ő a
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legjelesebb élő magyar író. Mindemellett, irodalmi darnyitamásunk, 33 referenciával a szerkesztőt is veri a repertóriumban.
Végezetül, de elsősorban: ha lapszerkesztő lennék – soha nem leszek – akár
otthon, akár idekint, minden számban közölnék egy nyugati nyelven írt magyar
írást magyar író tollából. Segítenék ennek a nagyravágyó izolált irodalomnak
kitörni nyelvi korlátaiból, úgy, hogy azért egyben benne is maradjon azokban.
Egyszóval: a következő repertórium még egy színárnyalattal jóllakjon és a magyar
író is megmaradjon.

Maynooth, Irország

Kabdebó Tamás

MÉG EGYSZER A ,,TISZTES TÚLÉLÉS”-RŐL

(Válasz Benkő Zoltánnak)

Benkő Zoltán téves alapokra építi fejtegetéseit (1988/4. sz.). Recsket illetően
igaza lehet, de nem az ITL-t tekintve. Az ITL (Iszpravitelnüj Trudovij Lager =
javító munkatábor) mint a GULAG egy része, más volt, mint Recsk. Elméletileg, lélektani alapon össze lehet ugyan hasonlítani a kettőt; ha azt vizsgáljuk,
miként viselkedik az egyén egy kollektív kényszerhelyzetben, hová egyéni bűnként el nem ismert valódi vagy ráfogott ténykedése miatt került. Gyakorlatilag
azonban nem lehet a kettő közé egyenlőségjelet tenni. Recsken – másutt is – a
politikai hatalom gyötörte saját állampolgárait, kiket az erőszakkal megbuktatott
előző rendszer támogatóinak tartott. Kínzó és kínzott ugyanazt a nyelvet beszélte, ugyanabból a társadalomból, talán ugyanabból a faluból származott. A háború
utáni szovjet táborokban az odakerült külföldiek számára egészen más volt a
helyzet. A világ négy tájáról odasodródott emberpihéket a szovjet terror forgószele önkényének sajátos törvényei szerint kavarta. A kínzó és a kínzott között
semmi közösség nem volt, hacsak annyi nem, mint a pihe és a forgószél között.
Még a kínzók sem voltak mindig a hatalom képviselői, mert a fogolytársak,
gyakran közönséges bűnözők, gyilkosok, rosszabbak lehettek mint az őrök, lordok (=hajcsárok). Előfordult, hogy a blatnojok vagy a szukák (= a rablógyilkosok
két ellenséges csoportja) kártyán eljátszották mit sem sejtő rabtársaik kenyerét,
ruháját vagy éppen az életét.
A táborokban valósult meg az ideológusok által megálmodott kommunista
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internacionálé. A Szovjetunió szenvedélyes bélyeggyűjtőnek bizonyult, hová
lábát betette, onnan szerezte be ember-bélyegeit. Spanyol gyerekek a polgárháború idejéből, békés japán halászok a Kurili szigetek mellől, gyanútlan perzsák
Moszadik zendüléséből, a náci gázkamrákból megmenekült mindenféle nép, a
határról elrabolt norvég vámtiszt, vagy éppen egy kocsmai verekedésbe keveredett amerikai matróz Murmanszkból, hogy csak sebtében néhányat említsek,
szépen megfértek egymás mellett, ha nem is békésen, a lágerpriccsen. Ez a vegyes társaság volt belekeverve a szovjet állampolgárok és a meghódított államok
polgárainak soknyelvű tömegébe. Míg meg nem tanultak oroszul, nagyrészük
elpusztult.
Ilyen körülmények között formálódott Szolzsenyicin tollán Ivan Gyeniszovics
alakja, mint az élni akarás példaképe. Ebben a helyzetben ellenállni, a hatalommal szembeszegülni, mint Benkő Zoltán emlegeti, merő képtelenség, hiszen
közvetlenül nem a hatalom lopja el kenyeredet, pufajkádat, hanem a szomszédod. A hatalom a rendszerével nyomorgat. A szovjet táborban emberségből vizsgázik le minden rab. Meg tudja-e őrizni erkölcsi egyensúlyát úgy, hogy nem
cselekszik olyat, amit lelkiismerete nem hagy jóvá. Itt a hősködők mind elhullottak, senki sem hallott róluk többet, nem volt kit példájuk magával ragadjon: csak
a csendesen szenvedők, a csökönyösen kitartók maradtak meg, kiknek erkölcsi
értéke embertársaiknak nyújtott segítségükön mérhető. Rózsás Jánost Istenbe
vetett hite tartotta meg, az adott neki erőt, hogy igaz ember maradjon az embertelenségben. Lelki ellenállóerejét Szolzsenyicinnel együtt töltött ideje bizonyítja
legjobban, midőn nem csupán a létért küzdött, hanem szellemiekben gyarapodott, az orosz irodalommal, kultúrával ismerkedett. Lapulás, „tisztes túlélés”
helyett erősödött lelkében, éppen ezzel példát mutatott, támogatást adott rabtársainak. Azt a humanitást tanulta meg serdülő korában, amelyre a világ egyetlen
egyeteme sem képezhet ki senkit. Rózsás történetében különösen becsülöm a
gyűlölet, megtorlás vagy bosszú hangjának hiányát, az átéltek leírásából áradó
keresztény megbocsájtás szellemét. Ezt a szellemet képviselik a Gulyás-fivérek
filmjének – Törvénysértés nélkül – megkínzottjai is.
A szovjet táborokkal foglalkozó irodalom meggyőzően bizonyítja, hogy a
szovjet uralom alatt élő népek elhurcoltjai másként viselkedtek az önkénnyel
szemben. Reménytelenségük gyakran nyílt ellenálláshoz vezetett. Karagandai,
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vorkutai, narilszki fölkelésekben törtek ki az ukrán Banderovci, a lett, litván,
észt, moldován partizánok, az amuri és usszuri kozákok, a tatárok, csecsenek,
ingusok, sok más nép, de nem utolsó sorban maguk az oroszok. Sokan végső
elkeseredésükben, mielőtt az államhatalom teljesen kiírtotta őket. Több leírás
szól arról, hogy ezekben a harcokban külföldiek is részt vettek. A tárgykör iránt
érdeklődők figyelmébe ajánlom különösen a „Kuratorium Geistige Freiheit”
(Thun, Svájc) kiadványait, amelyek hozzáférhetővé teszik a nyelvet nem ismerők
számára is a rejtett szovjet publikációkat, nyomtatásban meg nem jelent kéziratokat. A 15. füzetben éppen a GULAG Narilszk-i szigetét ismerteti Danylo
Sumuk és Jevhen Hrycjak. Néhány további cím: Gábor Áron trilógiája, Lengyel
József művei, Djomin: Die Tätowierten, Bauer: So weit die Füße tragen, J.H.
Wigmans: Einer von Millionen, J. Urwich-Ferry: Ohne Pass durch die UdSSR,
végül Kovács Ákos és Sztrés Erzsébet interjúja Baldájev ny. leningrádi rendőrtiszttel a Mozgó Világ 1988. novemberi számában.

Grindelwald, Svájc

Irányi Béla

HIREK
Genfben 1988. december 23-án meghalt Padányi-Gulyás Béla munkatársunk. 1903-ban született Técsőn. Kisgazdapárti országgyűlési képviselő volt. Az
ötvenhatos forradalom után menekült el Magyarországról és telepedett le Svájcban. Január 22-én 76. életévében Budapesten meghalt Weöres Sándor költő.
*
1988. december 28-án lett 65 éves Monoszlóy Dezsó költő és elbeszélő, ez év
január 2-án pedig 60 éves Bakucz József költő. Április 9-én tölti be 80. életévét
Bogyay Tamás történész és művészettörténész, a nyugati magyar tudományos
élet legjelentősebb alakjainak egyike. A szerkesztőség szeretettel köszönti folyóiratunk jubiláló munkatársait.
*
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 1988. december 5-én a hamburgi
magyarságtudományi központban nyújtotta át Czigány Lóránt irodalomtörténésznek a magyarságtudományi kutatások elismerésére Szirmai Endre által alapított díjat. A laudatiót német nyelven Klaniczay Tibor főtitkár tartotta.
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*
A szegedi egyetem diáklapjai és diákkörei 1988 szeptemberében Bibó István
Emlékbizottságot alakítottak. Május 10-én lesz tizedik évfordulója Bibó István
halálának. A jeles gondolkodó 1946 és 1950 között a szegedi egyetem tanára
volt. Az Emlékbizottság novemberben előadássorozatot kezdett és május 5-6-án
„Nemzet és demokrácia” címen tudományos konferenciát rendez.
*
Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában karácsony után Szabó Zoltán-életműkiállítás nyílt, amely március végéig tekinthető meg.
*
A Szabó Dezső-emléktársaság megalakulásáról előző számunkban közölt hír
kiegészítéseként említést érdemel, hogy a társaság szervező titkára Szőcs Zoltán,
aki jelentős szerepet játszott a társaság létrehozásában. Ó a szerkesztője a Szabó
Dezső születése 110. évfordulójára kiadandó emlék-antológiának.
*
A jugoszláviai Szirmai Károly Irodalmi Díj-at Tolnai Ottó kapta 1987-ben
megjelent „A prózák könyve” című elbeszéléskötetéért A díjat 1988. november
12-én adták át Verbászon.
*
Genfben Bogsch Árpád elnöklete alatt megalakult a „Fasor Egyesület”,
amelynek célja a hajdani fasori evangélikus gimnázium Budapesten megindult
újjászervezésének szellemi és anyagi támogatása. Az egyesület a cél elérésére
gyűjtést indított, amely már eddig is szép eredményt hozott. Részletes felvilágosítást ad az egyesület titkára, Irányi Be1a, Postfach 100, G–1-3818 Grindelwald.
Bankszámla: „Association Fasor”, Union de Banques Suisses, Geneve,
230.025.L.1.C.
*
Kabdebó Tamás arra kéri az Új Látóhatár olvasóit, hogy ha birtokukban van
Krassó Miklós-vers, küldjék el neki akár másolatban, akár eredetiben. Egy hozzá
eljutott költeményből arra lehet következtetni, hogy Krassó versírónak is tehetséges volt. Munkatársunk címe: Library, St. Patrick's College, Maynooth, Co.
Kildare, Ireland.
*
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Nemsokára elhagyja a sajtót Határ Győző „Csodák országa HátsóEurázia” c.
kétkötetes fantasztikus regénye. Ára előfizetőknek DM 90.Megrendelhető a
szerző címén: 12 Edge Hill, London SWl 9 4LP, England.
ÚJ KÖNYVEK
– Bíró Zoltán: Saját út (esszék), Eötvös, Budapest 1988, 99 l. – Októberi
kérdések, Beszélgetés Pozsgay Imrével, Eötvös-Püski, Budapest 1988, 82 l.
– Dessewffy Gyula: Tanúvallomás (emlékezés és útirajz), Magyar Történelmi
Kutató Társaság, New York 1988, 117 l.
– Fejtő Ferenc (Francois): Die Geschichte der Volksdemokratien, I-II,
Eichbom, Frankfurt 1988, 483+728 l.
– Halász Péter: Mélyen leszállított áron (regény), E and M Pubi., Toronto
1988, 146 l.
– Hanák Tibor: Nyitott szemmel (rádióesszék), Sodalitas, Bécs 1987, 231 l.
– Hetzron Róbert: Legszebb verseim, műfordítás-gyűjtemény, a szerző kiadása, Santa Barbara CA 1988, 52 l1.
– Kabdebó Tamás (Thomas): Deus ex machina (versek angol és magyar nyelven), Albion, Manchester 1988, 80 l. (Szathmáry Lajos rajzaival)
– Kerényi Károly (Karl): Wege und Weggenossen 2. Szerk.: Kerényi Magda,
Langen Müller, München 1988, 537 l.
– Kovács Andor: Forradalom Somogyban (Az. 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban), Tanúk korukról 8. Bessenyei György Kör és
EPMSZ, New Brunswick 1988, 198 l.
– Lakatos Demeter: Csángó strófák (válogatott versek), EPMSZ, Bem 1988,
134 l.
– Márai Sándor: A Garrenek műve (életregény), 2 kötet, Vörösváry, Toronto
1988, 1136 l.
– Molnár Miklós: Egy vereség diadala (A Victoire d'une défaite (1968) magyar kiadása), Magyar Füzetek és Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, PárizsNew
Jersey 1988, 223 l.
– Pap István: Hol a hazám? (emlékek), a szerző kiadása, Budapest 1988, 305
l.
– Sólyom Ildikó: Megtörténhetett? (emlékek), Irodalmi Újság Sorozata, Pá584

rizs 1988, 239 l.
SZERZŐINKRŐL
Goldstein Imre (*1938) Budapesten született. 1957-ben érkezett az Egyesült
Államokba, ahol egyetemi tanulmányait végezte. 1974 óta Izraelben él. TelAvivban egyetemen tanár és színházi rendező. Verseket ír magyar és angol nyelven.
Somodi István (*1925) Szolnokon született. Jogász és agrármérnök. Diákként
részt vett a népi mozgalomban. 1945-ben a Parasztpárt Szolnok megyei titkára,
majd a Dózsa György Népi Kollégium igazgatója, a MIOT Jugoszláviába küldött ifjúsági munkabrigádjának parancsnoka. Később Veres Péter, majd Erdei
Ferenc titkára. 1956-ban a földművelődésügyi minisztérium forradalmi bizottságának elnöke. Ezért évekig értelmiségi munkát nem kapott, segédmunkásként
dolgozott. 1985-ben bekövetkezett nyugdíjazása előtt kutatóintézeti mérnök
volt. A martonvásári Brunszvik Klub, egy hosszabb idő óta működő reformpárti
szellemi műhely egyik vezetője.
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1989.2
HÍREK
Május 7-én töltötte be 90. életévét Révay István, a kiváló nemzetiségi és kisebbségi szakértő, aki az ausztriai Kornenburgban él. 75 éves lesz július 18-án Vatai
László filozófus, több jelentős könyv és tanulmány szerzője. Június 1-én tölti be 60.
életévét Veress Dániel, a Sepsiszentgyörgyön élő jeles erdélyi dráma-és esszéíró.
Ugyancsak 60 éves lesz július 8-án Péter László történész, a londoni egyetem tanára.
Az Új Látóhatár szeretettel köszönti születésnapot ünneplő munkatársait.
*
A 80 éves Bogyay Tamást április 11-én házi ünnepségen köszöntötte a müncheni Magyar Intézet és az Új Látóhatár. Az ünnepelt munkásságát Prof. Dr.
Horst Glassl, a Magyar Intézet igazgatója, Molnár József és Vajda László egyetemi tanár méltatta. Április 6-án a müncheni Katolikus Misszió és KMÉM vacsorát adott Bogyay Tamás tiszteletére. Ezen Szamosi József mondott köszöntőt.
*
Magyarországon megemlékeztek az Új Látóhatár negyvenedik évfolyamának
megindulásáról és a folyóirat négy évtizedes működéséről. Az ebből az alkalomból rendezett budapesti esteken Borbándi Gyula és Molnár József is részt vett.
Erről a következő számunkban adunk részletes hírt.
*
Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyamának megindulásával egyidőben kezdte meg ugyancsak negyvenedik évfolyamát a Budapesten 1950 novemberében az
Írószövetség lapjaként induló Irodalmi Újság, amely hazai elnémítása után 1957.
március 15-től nyugaton jelenik meg. Negyven éves lett a Katolikus Szemle,
amelynek első száma 1949 júniusában látott napvilágot. Az Új Látóhatár
jókivánságait küldi a két jubiláns folyóiratnak.
*
A szegedi Bibó István Emlékbizottság az elmúlt hónapok folyamán több előadást rendezett a tíz évvel ezelőtt – 1979. május 10-én – elhunyt történész és
politikai gondolkodó eszméinek megismertetésére. Ezt a célt szolgálta a május
12-14-én „Nemzet és demokrácia” címmel rendezett tudományos konferencia is.
A Bibóval foglalkozó előadások szeptemberben folytatódnak.
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*
A budapesti Szabó Dezső Emléktársaságban március 1-én Gróh Gáspár irodalomtörténész „Szabó Dezső és Németh László” címmel tartott előadást. Március 14-én a Református Teológiai Akadémia diákjaival együtt vitaestre került
sor „Sz. D. és a magyar protestantizmus” címmel. A vitaindító előadást Szőcs
Zoltán tartotta. Az Emléktársaság egyébként gyűjtést indított egy budapesti Sz.
D. szobor felállítására.
*
A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom március 27 és április 2 között a
Bódeni-tó Reichenau szigetén rendezte „Földindulás Magyarországon” címmel
idei tanulmányi napjait, amelyeken főleg magyarországi tudósok és írók adtak
elő. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem április 29 és május 6 között
„Őrvidék" címmel rendezett akadémiai napjain az Új Látóhatár szerzői közül
Albert Pál, Alexa Károly, András Károly, Balla Ba1ínt, Bárczay Gyula, Borbándi
Gyula, Czigány Lóránt, Domahidy Miklós, Kende Péter, Skultéty Csaba,
Szakolczay Lajos, Szépfalusi István, Szőcs Géza adott elő.
*
Pécsett „Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó” néven új kiadóvállalat alakult,
amely átvette a „Jelenkor” című nagytekintélyű és jelentős múltú irodalmi folyóirat kiadását. Mint a folyóirat főszerkesztője, Csordás Gábor író bejelentette, a
Kiadó meg akarja javítani a folyóirat terjesztését és növelni kívánja az előfizetők
számát. A folyóirat az eddiginél több helyen lesz kapható és előfizetési kampány
is indult.
*
1988 őszén Budapesten megalakult a „Ferenczi Sándor Egyesület”, amelynek
célja, hogy összegyűjtse a magyar pszichoanalízis történetének dokumentumait.
A tervek között szerepel archívum és könyvtár létrehozása, valamint kiadói tevékenység. Az egyesület elnöke Hidas György pszichoanalitikus lett.
*
Az amszterdami egyetem Beöthy Erzsébet által vezetett magyar szakcsoportja
rendezésében 1988. november 5 és 22 között Csepeli György budapesti szociológus öt előadásban a mai magyar társadalom kommunikációs válságtüneteit
elemezte.
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ÚJ KÖNYVEK
– Bebek János: 32ASA PLUSZ 8 (versek), Framo, Chicago 1988, lapszámozás nélkül.
– Csalog Zsolt: A,D-E-Fisz-G,A,D,D (próza), Irodalmi Levelek, KölnBudapest 1989, 78 l.
– Csokits János: Látogatás egy égitesten 1948-1984, versek, Koncz Lajos kiadása, Boston 1988, 174 l.
– Für Lajos: Hol vannak a katonák? ... (történelmi esszék), Csokonai Kiadó,
Debrecen 1988, 203 l.
– Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger ... 1956, A Magyar Október története, Herp, München 1989, 246 l. Ara DM 30.-Megrendelhető a következő
címen: Dr. Buzády Tibor, D-8000 München 40. Tengstr. 35.
– Kabdebó Tamás (szerk.): Tört álmok, ír költők antológiája, Móra Kiadó,
Budapest 1988, 376 l.
– Madarász Pál: Istefán (dráma), Nemzedékek, München 1989, 285 l. Ára 12
US dollár. Megrendelhető a szerzőnél: 457 Via del Rey, Monterey, CA 93940.
– Miska János: Kanadából szeretettel, válogatott írások, Kanadai Magyar
Írók, Ottawa 1989, 121 l. Megrendelhető a kiadónál: 1402-71 Somerset St. W.
Ottawa, Ont. K2P 2G2.
– Molnár Miklós-Reszler András: Vienne, Budapest, Prague (tanulmányok
francia nyelven), Presses Universitaires de France, Paris 1988, 162 l.
– Naschitz, Fritz (Frigyes): Literarische Essays, Bekenntnisse und
Rezensionen, Bleicher Verlag, Gerlingen (NSzK) 1988, 600 l.
– Szabó T. Attila: Nyelv és település (válogatott tanulmányok, cikkek), válogatta és sajtó alá rendezte Szabó T. Ádám, Európa Kiadó, Budapest 1988, 555 l.
– Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez, Orsz. Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest 1987, 128 l.
– Töttösy, Ernest (Ernő): L'empire des fous (a „Téboly” francia változata),
Éditions L'Harmattan, Paris 1988. Ára (portával) DM 40. – Kagyló, versek,
Brüsszel 1989, 122 l. Megrendelhetők a szerzőnél: 3, Av. Lambeau, B-1200
Bruxelles.
– Zend Róbert: Versek, képversek. Magyar Műhely, Párizs 1988, 79 l.
– Emigrációban, Csicsery-Rónay István írásaiból, 1. füzet, Occidental Press,
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Washington, D.C. 1988, 154 l.
– Tetemrehívás 1958-1988, Irodalmi Újság Sorozata-Szikra Nyomda, Párizs
1988, 176 l.
ELŐADÁSOK
– Csurka István: Közép-Európa hó alatt, Új Magyarország felé, bevezette
Borbándi Gyula, München, április 23, Musica Hungarica.
– Für Lajos: Magyarország és a Magyar Demokrata Fórum március idusán,
bevezette András Károly, München, március 17, KMÉM.
– Kabdebó Tamás: A Duna és készülő Duna-regény, Budapest, 1988. december 21, Széchenyi Kaszinó. – Baján (városi könyvtár) és Budapesten (Írószövetség nagyterme) ankéttal egybekötött szerzői est.
– Saáry Éva: Gondjaink-reményeink, Brüsszel, január 15, Corvina Kör.
– Vajay Szabolcs: Szent István, az európai, Brüsszel, április 5, Corvina Kör.
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1989.3
LEVELEK
A MAGYAR TÁRSADALOM BAJAINAK OKAIRÓL
Nagy érdeklődéssel olvastam az 1988/4. számban Gombos Gyula kiváló tanulmányát a két háború közötti magyar társadalomról. Ebben a szerző Szekfű
Gyula, Szabó Dezső, Németh László, Bibó István mellett a legjobb elemzését
adja a problémának. Kétségtelen, hogy a 19-ik század folyamán lezajlott tömeges
asszimiláció különösen az értelmiségben erős felhígulást idézett elő, az viszont
erősen vitatható, hogy a 20-ik századbeli katasztrófák okát ebben a jelenségben
kell keresnünk. A történelem nem egy példát mutat arra, hogy az uralkodó osztály egy adott helyzetben egyszerűen alkalmatlan az ország vezetésére, ott is, ahol
asszimilációs problémáról nincsen szó. Elég csak a 18-ik századbeli Lengyelországra utalnunk, ahol a lengyel nemesség politikai tehetetlensége bukásba sodorta az országot. Szerintem több hasonló példát mutat a mi történelmünk is. Közismert dolog például, hogy Mohács előtt a magyar nemesi osztály, és ez valóban
magyar volt, teljesen alkalmatlannak mutatkozott az ország vezetésére és megvédésére.
A reformkorabeli Magyarországra és a 48-as szabadságharcra valóban büszkék lehetünk és erről a nyugati történetírás is elismeréssel ír. Ugyanakkor a 49-es
Habsburg detronizáció menthetetlen ballépés volt, nem azért, mintha nem lett
volna meg az erkölcsi alapja, hanem, mivel előrelátható volt, hogy orosz katonai
beavatkozást fog maga után vonni, tehát a szabadságharc leverését. Ezt a végzetes lépést aligha lehet az asszimilált elemek rovására írni, hacsak nem tekintjük
Kossuthot is annak. Itt a politikai realitásokkal nem számoló, vágyálmakban való
gondolkodásról volt szó, amitől Széchenyi annyira óvta az országot. A 67-es
kiegyezés az adott körülmények között a legjobb megoldást nyújtotta az országnak, ennek ellenére a 48-49 bűvkörében élő széles tömegek továbbra is a Habsburg háztól való teljes elszakadás mellett törtek lándzsát és ugyanakkor a nemzetiségek erőszakos beolvasztását szorgalmazták. Ugyanezek kiáltották ki hazaárulónak a legkiválóbb magyar katonát, Görgeyt, jóllehet erre a legkisebb történelmi
bizonyíték sem volt. Mindez politikai naivitásban még a német Dolchstoß legendát is felülmúlta. A nemzetiségek erőszakos beolvasztása sikerére a valóság590

ban semmi kilátás nem volt, és csak feleslegesen sok ellenséget szerzett az országnak. Az ország kuruckodó része a megváltozott helyzetben sem volt hajlandó
tudomásul venni, hogy a kiegyezés utáni monarchia egyben Magyarország területi integritását is biztosította. Egyszerűen nem vették figyelembe azt a tényt,
hogy a monarchiától esetleg elszakadó Magyarországnak nemcsak a szerbek és
románok irredenta politikájával kell számolnia, hanem a Balkán felé terjeszkedő
Oroszországgal is, amelynek Magyarország az útjába esett. Ezt a politikai rövidlátást aligha lehetne az asszimiláltak rovására írni, mivel legerősebb éppen a tiszántúli református részeken volt, ahol a lakosság etnikailag is leginkább magyarnak bizonyult. Ugyanakkor a zsidó származású Jászi Oszkár képviselte a
józan szemléletet, hirdetve, hogy akármennyit vétkeztek is a Habsburgok a
múltban, a monarchia a történelmi Magyarország egységét is biztosítja és felbomlása elkerülhetetlenül a német, vagy az orosz imperializmus számára nyitja
meg az utat. Érdemes itt megjegyezni, hogy az osztrákokat és magyarokat végtelenségig gyűlölő Beneš képviselte az ellenkező álláspontot, mondván, hogy jöjjön
inkább a német, mint az osztrák-magyar uralom. Benešnek sikerült politikáját
megvalósítania, de hogy ez hova vezetett, azt hiszem, felesleges részletezni. A
Károlyi-féle kétbalkezes politikában és a rövid életű tanácsköztársaságban a zsidó
elemek valóban nagy szerepet játszottak, de ugyanakkor felmerül a kérdés, miért
nem tudott a magyar vezetőréteg egy ennél jobb és életképesebb politikai alternatívát kínálni. Ehelyett a tehetségtelen, de jószándékú Károlyit kiáltották ki
hazaárulónak. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a fehér terrorban mekkora volt a német származású, és mekkora a ,,törzsökös” magyarok szerepe.
A húszas években a bethleni konszolidáció idején az arisztokraták túlsúlya
volt észlelhető, akik közül sokan valóban idegen származásúak voltak. Viszont
ugyanakkor Bethlen István személyének elhatározó szerepe volt a legtöbb kérdésben, és magyar származásában nem lehet kételkedni. Bármennyire is egyetértek Bethlen külpolitikájával, rovására írom, hogy elszabotálták a földreformot, az
általános titkos választó jogot, egyszóval az ország megint lemaradt a demokráciáról. A 30-as évek folyamán a feudális befolyás gyengült és egyre jobban a Gömbös-féle szélsőjobboldali irányzat került előtérbe, amely most már a régi középosztályra, a részben német származású polgári rétegekre és ugyancsak jelentékeny
hányadában idegen származású katonatiszti rétegre támaszkodott. Kétségtelenül
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végzetes veszélyt jelentett az, hogy a honvédség felső vezetésében az idegen
származású tisztek döntő szerephez jutottak. Viszont a középső és alacsonyabb
beosztású tisztek között erős volt az etnikailag is magyar elem. Ennek ellenére
ezek éppen úgy meg voltak fertőzve a németimádattól, mint feletteseik. De nemcsak a tisztikarra, hanem a középosztály többségére is jellemző volt a politikai
realitások teljes félreismerése. Talán nem is annyira, mivel sok volt benne a német eredetű elem, hanem főleg azért, mivel egyszerűen tájékozatlan volt. „Nyugati” műveltsége megállt a Rajnánál és egyszerűen fogalma sem volt az angolszászok kimeríthetetlen erőtartalékairól. E réteg tagjai naiv hittel bizakodtak a
csodafegyverekben és egyszerűen nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy
az orosz megszállást nem tudjuk elkerülni. A háború vége felé vidéken szolgáltam, nagyrészt színmagyar vidéken és megdöbbenve tapasztaltam, hogy értelmiségiek, akiknek magyar származásában, önzetlen hazafiasságában és egyéni becsületességében nem lehetett kételkedni, jobban hittek a német győzelemben,
mint maguk a németek. Ha nem is rokonszenveztek Szálasival, de ugyanakkor az
Imrédy-féle szélsőjobboldali politika odaadó hívei voltak. Azok, akik ezekben az
években Bajcsy-Zsilinszky vagy Szabó Dezső elveit vallották, sajnos erősen kisebbségbe szorultak. Az, hogy mindezt mennyire lehetett az idegen származásúak befolyásának tulajdonítani, szerintem nyitott kérdés. A legsúlyosabb ok a politikai iskolázottság hiánya volt és az, hogy a nyugati értelemben vett parlamenti
demokráciának nálunk aránylag kevés híve volt.
Ezekben az években gyakran gondoltam a Németh László-féle ,mély magyar”-„híg magyar” párhuzamra. Ebből kiindulva csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az Ady-i, Bartók-i értelemben vett „mélymagyarok” valóban túlnyomó többségükben származásilag is magyarok voltak. Ugyanakkor viszont a
hejehujázó, „mindent vissza” jelszavakat szajkózó, émelygős műdalokon érzelgő
„híg magyarok” között szép számmal voltak tiszta magyar eredetű magyarok is.
Politikai ballépéseink sorozatát én inkább ennek a rétegnek a politikai éretlenségére vezetném vissza. A magyar vezetőrétegek „felhígulása” valóban nem egy
problémát hozott magával, viszont végzetes hiba lenne bajaink fő okát elsősorban
ebben keresni, amiként téves minden bajért a törököt, a Habsburgokat, a zsidókat vagy Trianont okolni.

London
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Cserenyey Géza

AZ „ÉV KÖNYVE” ÜGYÉBEN
Borbándi Gyula az 1989/1. számban igen szép ismertetést írt „Az év könyve”
címmel a szerkesztésemben megjelent „The Hungarians: A Divided Nation”
könyvről. Elismerő ismertetése remélhetőleg szolgálni fogja a könyv terjesztését
nemcsak magyar, hanem magyar segítséggel nem-magyar körökben is. Ismertetése végén azonban Borbándi azt írja, hogy „érdemes lett volna a tanulmányok
első megjelenési helyét és idejét is megadni.” Evvel azt a látszatot kelti, mintha a
könyv már megjelent munkák antológiája lenne.
Tájékoztatásul és minden félreértés elkerülése végett szeretném leszögezni,
hogy „The Hungarians: A Divided Nation” eredeti munka. Mint előszavamban
említem, a könyvet azért terveztem kollektív munkának, mert ezáltal a
kontroverz magyar kérdés iránti kollektív érdeklődés tényét kívántam kidomborítani. A könyv tematikai szerkezete azonban kizárólag az én tervem. És szerzőtársaimat eszerint kértem fel az egyes témák kidolgozására. A fejezetek dokumentációs anyaga viszont az én választásom. Továbbá, néhány fejezet kivételével, a
könyv egységes hatása érdekében, a társszerzők munkája alapos átdolgozást kívánt. Sőt, több fejezet a rendelkezésemre bocsátott anyag alapján teljes egészében
az én munkám. Néhol, ahol szükségét éreztem, alakító szerepemet külön is említem, de szerkesztői munkám szokatlan terjedelmére való tekintettel, a könyv
egészéért a felelősséget kifejezetten magamra vállaltam.
Néhány helyen maguk a társszerzők már megjelent munkáikból is átvettek
részleteket, vagy kezdeményezésemre ilyen anyag egészítette ki az újat. Erre
minden esetben utalás is történik. Mindez azonban semmit sem von le a könyv
eredetiségéből.
Egyébként a könyv megvalósítása kerek nyolc évet vett igénybe, ami némi
fényt vethet az ilyen, politikailag kényes munka, nagyrészt nyilvánosságra sem
hozható, bonyolult részleteire.
A hosszú idő, amit a könyv előállítása vett igénybe, magyarázatul szolgáljon
arra nézve is, miért vált lehetetlenné egyes időszerű kérdések kimerítőbb tárgyalása a legújabb fejlemények tükrében. Borbándi ismertetése – és másoké is – ezt
sajnálatosnak véli.
Ez a sajnálatosnak vélt körülmény, véleményem szerint, nem megy a könyv
időszerűsége rovására. Célom főleg a magyar kérdés nemzetközi megértését kí593

vánta szolgálni alapvető történelmi és időszerű politikai szempontok tisztázásával. A világnyelven tájékozódó közönség számára ilyen könyvre szerintem igen
nagy szükség volt. Ezt a hiányt kívántam pótolni. Azt szeretném persze, ha a
könyv magyaroknak is segítene mind a történelmi, mind a folyamatban lévő fejlemények kiértékelésénél.
Ami gyorsan pergő események, a puszta tények megtudását illeti, erre mindig
elegendő forrás áll rendelkezésre.

Boston

Borsody István

A KOMMUNISTA ÁLLAMI TERROR
Mi tette a kommunista hatalmat 1949 és 1953 között ilyen gonosszá, embertelenül kegyetlenné? Recski emlékek Sztáray Zoltán által történő közreadása és a
jelenlegi hazai politikai irodalom, illetve a visszaemlékezések idevonatkozó fejezetei arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az állami terror, ami ezekben az években Magyarországon kibontakozott, egyedülálló hazánk legújabbkori történetében. Számadatai tekintetében sokszorosan túltesz az 1919-es és az azt követő
évek, illetve a nyilas – háborús – terror megnyilvánulásain.
A Rákosi Mátyás uralta években az Államvédelmi Hatóság volt az a szervezet, amely az állami terror kiagyalója és végrehajtója volt. Felix Edmundovics
Dzserdzsinszkij, Szovjet-Oroszország Államvédelmi Bizottságának, a Csekának
(később OGPU, GPU majd NKWD) alapítójának, s több esztendőn át vezetőjének, híres mondása: „Ha a munkásosztály pártját, a bolsevikok pártját egy
karddal hasonlítjuk össze, úgy a kard éle kétségkívül az államvédelmi testület!” S
erről a „kard-élről” mondotta Rákosi 1949-50-ben Nógrádi Sándornak, az akkori hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége vezetőjének: „Államvédelmi Hatóságunknak az a főfeladata, hogy az emberekben meglássa a rosszat...” A magvar
AVH e politika alapján működött. És „az osztályharc állandó kiélesedése” sztálini ideológiai tétele alapján. A Nagy Vezér ugyanis azt tartotta: a kommunista
hatalom kiépítése az osztályharc napról napra való fokozásával jár. A hatalomból
kiszorított ellenség nem nyugszik bele vereségébe, minden eszközzel azon van,
hogy a még meglevő társadalmi pozíciót tartsa, sőt ha lehet visszahódítsa. Ezért
az államvédelem éberségét állandóan fokozni, működését minden területen
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intenziválni kell! Az ellenség kitűnően tudja magát álcázni, beépül a társadalom
minden rétegébe és az államapparátusba. Ezeknek felderítése és leleplezése, illetve jó sztálini metódussal: megsemmisítése az ÁVH feladata.
Amikor a hatvanas években anyagokat szedtem össze „Az ÁVH és a magyar
forradalom” című tanulmánysorozatomhoz (megjelent az Új Látóhatárban, három folytatásban), találkoztam egy olyan beosztású volt ÁVH-s tiszttel, aki elmondta: 1950-ben ők a központi szervektől rendszeres, megyékre, járásokra,
városokra lebontott operatív feladati terveket kaptak. Meg volt szabva, hogy ebben és ebben a hónapban, hány „osztályellenséget”, hány „összeesküvőt”, „fegyverrejtegetőt”, mennyi a „népköztársaság belső rendje ellen lázító vagy uszító
személyt”, stb. kell leleplezni, illetve az „igazságszolgáltató hatóságoknak” átadni.
Ezen tervek alapján dolgozott aztán a helyi AVH – sőt: az akkori szellemnek
megfelelően, egyes megyék vagy városok ÁVH-kirendeltségei egymással még
„szocialista versenyben” is álltak! Ki tud több ellenséget felderíteni és leleplezni?
A tervtúlteljesítésért prémiumokat és más jutalmakat osztogattak. Mindez nem
magyar találmány volt! A Szovjetunióból importálták, Berija minisztériumából,
Ahonnan szovjet tanácsadók jöttek, oktatni az állambiztonság nehéz feladatára a
magyar kollégákat. Voltak köztük magyarok is, akik 1919 után kerültek a Szovjetunióba, még aránylag fiatalon, és ott – átfutva a különböző iskolákat – az
NKWD-nél találtak alkalmazásra. Ilyen rendőr szakember volt például a ma már
halott Garasin Rudolf is, akinek hányatott életéről – többek között – Hegedüs
András volt miniszterelnök is ír Budapesten kiadott memoár-kötetében.

Gosztonyi Péter

Bern

SINKA VERSELT OLVASVA
Meghatódással olvastam az 1989/1. számban Sinka István kiadatlan költeményeit. Az Ingadoz, hajladoz... című verse régi emléket idézett fel. 1947 telén
feljött Sinka a Sarló Könyvkiadóba, s ott Borvető Bélának és nekem előadta ezt a
versét. Kétszer is felolvastattam vele, s mondtam neki, hogy a vers ritmusában
mintha harangszót hallanék. Be volt dagadva szegény Sinkának a szeme, valami
csúnya szemgyulladása lehetett. Arca szinte kék volt a belső és a külső didergés-
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től. Akkor láttam utoljára. Nekem ő a legkedvesebb költőm. Ő is bihari volt.
Minden szavát átérzem.

Masterton (Új-Zéland)

Baumerth-Falussy Klára

KÖSZÖNET
Tisztelettel és szeretettel küldöm jókívánságaimat, őszinte elismerésemet az
Új Látóhatár negyvenedik évfordulójára. Hálás köszönet mindazért, amit az Új
Látóhatár adott nekem. Négy évtized nagy áldozatokkal járó munkája kapjon
méltó helyet a magyar irodalomtörténetben. Köszönöm a szellemi élményt, tudást, új ismeretet, amelyet eddig nyújtott nekem. Egyetlen hibája van. Hónapokat kell várni az új szám megjelenéséig.

Melbourne

Emanuel György

HÍREK
Nagy Imre volt miniszterelnök és mártírtársai június 16-i budapesti nemzeti
temetése alkalmából az Új Látóhatár koszorút küldött. Ezzel juttatta kifejezésre
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc áldozatai iránti megbecsülését és
rótta le a mártírok iránti kegyeletét. Folyóiratunk koszorúját Benkő Zoltán helyezte el.
Herceg János, a Zomborban élő regényíró május 11-én töltötte be 80. életévét. A Chicagóban élő Szathmáry Lajos június 6-án lett 70 éves. Ebből az alkalomból folyóiratunk szeretettel köszönti jubiláló barátait.
Három halálesetre is emlékezünk ezen a nyáron. Június 12-én volt tíz éve,
hogy az amerikai Virginia állami Fairfax kórházban meghalt Nagy Ferenc volt
miniszterelnök. Június 17-én volt húsz éve, hogy Budapesten eltávozott az élők
sorából Sinka István költő és augusztus 14-én tíz éve annak, hogy Bécsben elhunyt Kovách Aladár drámaíró. Mind a hárman folyóiratunk szerzői közé tartoztak.
Hanák Tibor, aki több mint harminc év óta folyóiratunk legtevékenyebb
munkatársainak egyike, szeptember 9-én lesz hatvan éves. A szerkesztőség ebből
az alkalomból szeretettel köszönti.
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Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyamának megindulása alkalmából Budapesten három estet rendeztek. Május 10-én a Széchenyi Casino idézte fel a folyóirat múltját és teljesítményeit, Pomogáts Béla irodalomtörténész vezetésével.
Május 11-én a TIT országos irodalmi választmánya és budapesti szakosztálya a
Kossuth Klubban beszélgetést rendezett az Új Látóhatárról. A Czine Mihály
által vezetett vitában részt vett Mészöly Miklós, Szakolczay Lajos, Pomogáts
Bela, M. Kiss Sándor, Szeredi Pál. A Petőfi Irodalmi Múzeum május 12-i irodalmi estjét Botka Ferenc főigazgató vezette be és Mészöly Miklós mondott
megnyitó beszédet. A folyóirat negyven éves anyagából válogatott lírai és prózai
szemelvényeket Havas Judit, Kovács István és Lukács Sándor színművészek adták elő. A Vass Lajos által vezényelt Vasas Kórus bemutatta Illyés Gyula és Veress Sándor által írt „Óda Európához” című kórusművet. Mind a három esten
részt vett és beszélt Borbándi Gyula és Molnár József, valamint Balázs Zoltán. A
jubileum alkalmából árusításra került a Püski Kiadó gondozásában megjelent és
Szeredi Pál által szerkesztett „Válogatás az Új Látóhatárból”, egy több mint másfélszáz lapos antológia. A bevezető tanulmányt ugyancsak Szeredi Pál írta.
Czigány Lóránt munkatársunk az 1988/89-es tanév tavaszi szemeszterében az
ELTE Eötvös-Kollégiumában „A magyar irodalom államosítása 1945 után”
címmel szemináriumi előadássorozatot tartott.
Nyugaton élő huszonkét magyar író, tudós és egyesületi vezető – köztük folyóiratunk tíz munkatársa – június végén nyilatkozatot bocsájtott ki, amelyben a
nyugati és magyarországi magyarok kapcsolatainak javítását és ennek érdekében
a nyugati magyarsággal foglalkozó magyarországi szervezetek megreformálását
sürgette.
Május 24-én nyílt meg a chicagói egyetem könyvtárában a „My Budapest:
Portrait of a European city” nevű kiállítás, amelynek anyagát Szathmáry Lajos
munkatársunk nagy értékű hungarica gyűjteménye szolgáltatta.
Május 20 és június 3 között a luganói Galleria Polterában Saáry Éva és
Krump Éva közös kiállításon mutatta be munkáit.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 7 és 10 között Eefdében rendezi, ,,A szó hatalma” címmel, idei tanulmányi napjait. Az előadók között folyóiratunk három munkatársa, Kassai György, Karátson Endre és Kibédi Varga
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Áron is szerepel. Jelentkezni a következő címen lehet: Bosch-Ablonczy Emőke,
van't Hoffstraat 40, NL-1171 AR Badhoeverdorp.
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör luganói tanulmányi konferenciájának időpontja november 1-5, témája: ,,Reményeink, gondjaink (Magyarország, 1989)”. Jelentkezni lehet a Kör címén: Postfach 87, CI--1-8037 Zürich.
A svájci „Alapítvány a magyar kultúra fejlesztésére külföldön” Bibó István
emlékére főiskolai illetve egyetemi végzettségű jogász vagy történész részére tízhónapos ösztöndíjat hirdetett meg. A jelölt a tanulmányi évet a genfi egyetem
Európai Intézetében vagy a Nemzetközi Tudományok Főiskolájában töltené el.
A tizenötezer frankos ösztöndíj olyan magyar diplomás továbbképzését szolgálja,
aki Magyarországon Bibó István szellemében munkálkodik. Jelentkezők forduljanak Luka Lászlóhoz, 16 plateau de Champel, CH-1206 Geneve.
A Hyperion Press és a londoni Aurora együttes vállalkozásban, az író 75. születésnapjára megjelenteti Határ Győző Golgheloghi című drámaciklusát. A három kötetes bibliofil kiadványt Határné Prágai Piroska tervezte, a 14 táblaképillusztrációt Kass János grafikusművész készítette. A mű megrendelhető a következő címen: 12 Edge J-lill, London SW19 4LP. Ára csomagolással és portóval
együtt 50 angol font, a számozott példányé 65 és a betűjegyesé 80 font.
Tollas Tibor „Varázskör” címen magnókazettát adott ki. Verseit a szerző maga olvassa fel. A kétszer 30 perces összeállítás ára 18 német márka vagy 10 amerikai dollár. Kapható: Nemzetőr, 8 München 50, Ferchenbachstr. 88
ELŐADÁSOK
– Borbándi Gyula: Magyarország és a Nyugat, Debrecen, május 8, KLTE
Balközép diákklub. – A nyugati magyar irodalom, Miskolc, május 10, „Írók a
politikában, politika az irodalomban” egyetemi munkacsoport. – Harmadik út és
egyéb utak a koalíciós korszakban, Szeged, május 13, Nemzet és demokrácia
(Bibó) konferencia. – Népiség és emigráció, Budapest, május 17, Veres Péter
Társaság.
– Csurka István: Magyarország jelene és jövője, Buenos Aires, május 5,
Hungária Argentínai Magyar Egyesület.
– Gömöri György: szerzői est, Varsó, április 3, Magyar Kulturális Intézet. –
Lengyel költők 1956 magyar októberéről és magyar költők a Szolidaritás598

korszakról, Krakkó, április 6, Jagelló Egyetem. – A lengyel-magyar kapcsolatok,
Poznan, április 12, Adam Mickiewicz Filológiai Társaság.
– Görömbei András: Irodalmunk szabadságharca, München, június 15,
KMÉM.
– Kiss Gy. Csaba: A nemzeti öntudat alakulása, Genf, május 11, Alapítvány a
magyar kultúra fejlesztésére külföldön.
–Luka László: Gyermeknevelés idegenek között, szigethelyzetben, Brüsszel,
június 4, Corvina Kör.
ÚJ KÖNYVEK
– Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben, Románok és magyarok 18671940, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bem 1989, 5871.
– Bárczay Gyula: Sorsok a református egyházban 1948-1988, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bem 1989, 291.
– Borbándi Gyula: Ötszáz mérföld, Esszék és naplók, Borla Könyvek, München 1989, 240.
– Borsody István (szerk.): The Hungarians, A divided nation (1988) puha
kötésű kiadása, ára 12 amerikai dollár, kapható a kiadónál, Slavica, P.O.Box
14388, Columbus, OH 43214 és a Püski könyvkereskedésben, 251 E. 82. St.
New York, N.Y. 10028.
– Ferdinandy Mihály: Felipe Il, Grandeza y Ocaso del Poderio espariol,
Barcelona 1989, 436. – Az ünneprontók, regény, Hazánk, Boardman, Ohio
1989, 3971.
– Gosztonyi Péter: Légiveszély, Budapest! Szemelvények Magyarország második világháborús történetéből (1939-1945), Népszava, Budapest 1989, 205.
– Hannat Pál: Freud, Ferenczi und die ungarische Psychoanalyse, ed. discord,
Tübingen 1988.
– Határ Győző: Csodák országa HátsóEurázia, avagy a Hajnali Novellák,
filozófusregény, Aurora Regénytár, 1-II, London 1988, 269+347 l. – Görgőszínpad (középkori angol titokjátékok), Szent István Társulat, Budapest 1988, 3031.
– Kabdebó Tamás: The Hungarian-lrish „Parallel” and Arthur Griffith's use
of his sources (tanulmány), St. Patrick's College, Maynooth 1988, 471.
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– Konrád György: Hangulatjelentés, hat esszé, Irodalmi Levelek,
KölnBudapest 1989, 781.
– Major-Zala Lajos: Sursurn corda, versek, Aurora könyvek, Unterhaching
1989, 90.
– Molnár Miklós – Reszler András (szerk.): Le génie de!'
AutricheHongrie, Presses Universitaires de France, Paris 1989, 2191.
– Szász Béla: Minden kényszer nélkül, 3. kiadás, Európa, Budapest 1989,
4321.
– Tamási Orosz János: Elvégeztetett, versek, Policoop, Budapest 1989, 481.
– Thinsz Géza: Az ismétlődés misztikája (versek), Magyar Könyvkiadó,
Stockholm 1989, 2121.
– Nem felejtünk, Varga Endre elmondja életét Hegedüs B. Andrásnak és Kozák Gyulának, Vita Kiadó, Budapest 1989, 1411.
– Új Látóhatár, Válogatás 1950-1989, szerkesztette és a bevezető tanulmányt
írta Szeredi Pál, Püski Kiadó, Budapest 1989, 1821. Ára 116 forint.
– Változás és állandóság, Tanulmányok a magyar polgári társadalomról (az
1987-es tanulmányi napok előadásanyaga). Szerk.: Karátson Endre és Várdy
Péter, Hollandiai Mikes Kelemen Kör, h.n. 1989, 2181.
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1989.4
HÍREK
Határ Győző 1989. november 13-án 75 éves lett. Ebből az alkalomból az Új
Látóhatár szerkesztősége levélben köszöntötte régi és megbecsült munkatársát.
Határ Győző irodalmi tevékenysége a születésnap alkalmából Magyarországon is
különös elismerésben részesült. A Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke a Magyar Köztársaság arany koszorúval díszített Csillagrendje kitüntetést adományozta neki. Ezt Határ Győző személyesen vette át Budapesten Pusztai Ferenc művelődési minisztériumi államtitkártól. Köszöntötte munkatársunkat számos jelentős
lap és folyóirat. Az író a november 9-én a budapesti Kossuth Klubban rendezett
szerzői esten találkozott magyarországi olvasókkal. Az estet Lengyel Balázs vezette be és Cseres Tibor mondott megnyitót.
Szeptember 15-én New Yorkban meghalt Thury Lajos író és újságíró, folyóiratunk munkatársa. 93 éves volt. Magyarországról 1948 nyarán menekült el.
1951 és 1953 között Münchenben a Szabad Európa Rádió magyar osztályának
helyettes vezetője volt. 1953-tól kezdve New Yorkban élt. Több regényt és színdarabot írt.
Révay István történész, nemzetiségi szakértő, folyóiratunk munkatársa és barátja hosszú betegség után 91. életévében október 30-án elhunyt. 1949-ben menekült el Magyarországról. Élete utolsó szakaszában az ausztriai Korneuburgban
lakott.
Bécs tartomány írói munkásságáért aranyérdemrenddel tüntette ki Monoszlóy
Dezső munkatársunkat. Az ünnepélyes átadásra október 11-én került sor az
osztrák fővárosban.
A budapesti Bethlen-alapítvány új díjazottjai: Szeli István újvidéki irodalomtörténész, Turczel Lajos pozsonyi irodalomtörténész, Tőkés László temesvári
református lelkész és Veno Taufer szlovén költő. Az ugyancsak a Bethlenalapítvány által adományozott Márton Áron-emlékérem jutalmazottjai között
van Gombos Gyula és Király Béla munkatársunk, valamint az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.
Kabdebó Tamás 1983-ban az Új Látóhatárban megjelent „Inspiráció az irodalomban” című esszéjének angol nyelvű változata belekerült a stockholmi
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Bromberg Kiadó által az alkotás folyamatáról megjelentetett antológiába, amelyet Klein György, a svédországi Karolinska Institutet rákkutató részlegének
vezetője szerkesztett.
A new brunswicki Bessenyei György Kör őszi összejöveteleinek a következők
voltak az előadói: Balla Bálint szociológus, Mécs Imre mérnök, Für Lajos történész és Vásárhelyi Miklós történész.
Az 1989. évi Szirmai Károly irodalmi díjat Dušan Belća kapta „Antonije
Mihajlović halála” című novellás kötetéért, amely az újvidéki írók gondozásában
jelent meg. A díjat – amely Szirmai Endre által adományozott aranyéremből és
az állam által adományozott pénzösszegből áll – október 21-én adták át Temerinben.
A Magyar Baráti Közösség (Itt-ott) által augusztus 19 és 26 között rendezett
találkozónak 270 résztvevője volt (köztük 65-70 fiatal). Előadott a többi között
két budapesti vendég – Für Lajos és Mécs Imre –, valamint az Új Látóhatár több
munkatársa: Balla Bálint, Duray Miklós, Jónás Pál, Király Béla, Nagy Károly,
Nyeste Zoltán. A találkozón több határozatot valamint zárónyilatkozatot fogalmaztak meg.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szeptember 7 és 10 között rendezett tanulmányi napjain Cselényi László pozsonyi költő átvette a Kör irodalmi díját. A
szeptember 9-én rendezett irodalmi est előtt Kibédi Varga Áron munkatársunk a
nyugati magyar irodalmi folyóiratokról szólva megemlékezett a 40 éves Új Látóhatárról is.
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör november 1 és 5 között
Luganóban rendezett tanul- mányi napjain folyóiratunk szerzői közül Hanák
Tibor, Kende Péter és Hans Henning Paetzke adott elő. A központi téma ez
volt: Reményeink-gondjaink, Magyarország 1989.
Németh László családja az „Életmű szilánkokban” című kötet szerzői jogdíjából alapítványt létesített. Célja 1. az író életművében rejlő szellemi értékek gondozása, közkinccsé tétele a kutatómunka támogatásával, 2. az ifjúság irodalmi
műveltségének emelése. Kezelője a Németh László Társaság (Hódmezővásárhely). Támogatás az alapítvány 280-10294 sz. csekkszámlájára az Országos Kereskedelmi és Hitelbank szegedi fiókjába küldhető.
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A Szabó Dezső Emléktársaság az író rangjához és jelentőségéhez méltó Sz.
D. emlékművet kíván 1990-ben felállítani a budapesti Gellérthegy délkeleti lejtőjén. Az emlékmű alkotója Szervatiusz Tibor szobrászművész. A Társaság a
nyugati magyarok támogatását is kéri. Pénz a következő csekkszámlára utalható
át: Sz. D. Emléktársaság, OTP VI. 510-46328, Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9, H-1850 Budapest.
A nemzeti kultúra megőrzése fontosságának jegyében alakult „Erdély Művészetéért Alapítvány” a németországi Münsterben szeptember 9-én megnyílt kiállításon ,,Erdélyi színfoltok” címmel hét erdélyi művész munkáit mutatta be. Az
Alapítvány egy másik kiállításán, a budapesti Országos Széchényi Könyvtár kiállító helyiségében október 19-től kezdve a 80 éves Incze János dési festőművész
alkotásai voltak láthatók.
ÚJ KÖNYVEK
– Domahidy András: Shadows and Women (Árnyak és asszonyok) fordította
Elizabeth Windsor, Aeolian Press, Claremont, Western Australia 1989, 281 i. –
Szitakötők (elbeszélések), Magvető, Budapest 1989, 199 1.
– Fabó Kinga: Anesztézia (versek) Kozmosz Könyvek, Bp. 1988, 93 1.
– Hajnal László Gábor: „Kereszt a porban...”, Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, Ohio 1989.
– Magyari Sándor: Erdélyből jöttem, Egy utazás emlékei, Bernina Verlag
Zürich 1989, 1901.
– Major-Zala Lajos: Játsszunk szerelmet, erotikus versek, Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét 1989, 1461.
– Mánfai Csaba: Umbau (versek, német nyelven), Krash-Verlag, Köln 1988,
88 1.
– Monoszlóy Dezso: Die fünf Jahres– zeiten der Liebe (elbeszélések) Barbara
Frischmuth utószavával, Edition S, Wien 1989, 141 1.
– Mózsi Ferenc: Imantra, versek magyarul és angolul, az angol fordítás Kolumbán Miklós munkája, Szivárvány Könyvek 15, FRAMO, Chicago-Toronto
1989, lapsz. nélkül.
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– Pilinszky János: The desert of love (válogatott versek, angol nyelven), fordította Csokits János és Ted Hughes, javított és bővített 2. kiadás, Anvil Press
Poetry, London 1989,79.1.
– Ilyen volt Haynal Imre, az emlékeket összegyűjtötte Domahidy Miklós,
EPMSZ, Bern 1989, 177 1., Ára 36 sfr, vászonkötésben 46 sfr.
SZERZŐINKRŐL
Fabó Kinga (* 1953) Mezőtúron született. Az ELTE bölcsészkarán magyarangol szakot végzett. Rövid ideig a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott. Jelenleg szabadfoglalkozású. Verseket, esszéket, tanulmányokat, kritikákat ír. 1987ben jelent meg „A határon” című esszé- és tanulmánykötete, 1988-ban „Anesztézia” című verseskötete.
Gecsényi Lajos (* 1942) Tápiósülyön született. Levéltáros-történész Budapesten, Győrben, jelenleg Bécsben. 1978 és 1984 között a Műhely című győri
folyóirat főszerkesztője volt. 1965-től publikál, az Új Látóhatárban 1987 óta.
Eddig a Gerencsér László írói álnevet használta.
Örvös Lajos (* 1923) Ungvárott született. Költő, író, újságíró, műfordító. A
hajdani Kelet Népe, Szabad Szó, Irodalmi Újság munkatársa. Első verseskötete
1941-ben jelent meg. Azóta több lírai, szépprózai, színmű és műfordítás kötete
látott napvilágot.
Petrik Béla (* 1965) Budapesten született. A budapesti ELTE jogtudományi
karán jogi doktorátust szerzett. Jelenleg az egyetem Politológiai Tanszékén dolgozik, mint tudományos ösztöndíjas. Írásai eddig a Jel-Szóban, a Hitelben és a
szombathelyi Életünk-ben jelentek meg.
HIBAIGAZÍTÁS
Korek Valéria „Az ibolyaillatú város” című könyvismertetésének szövegébe
hiba csúszott. Az 1989/3. számban, a 400. lap első bekezdésének harmadik
mondata helyesen így hangzik: „Rudolf, Ferenc Ferdinánd elődje a trónörökösségben, éppenséggel szeretett minket ... egy hármas monarchia lehetőségét latolgatta: osztrák-magyar-cseh tagállamokkal.”
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JUBILEUMI SZÁMVETÉS ÉS A KIADÓ BÚCSÚJA AZ OLVASÓTÓL
Folyóiratunk ezzel a számával betöltötte 40-ik évfolyamát és néhány csöndes,
majdnem visszhangtalan hazai ünnepséggel véget ért a jubileumi esztendő is. Ha
olvasóink közül valaki vette a fáradságot és tavaly ilyenkor elolvasta a jubileumi
év elé írt kiadói levelemet, talán még emlékszik rá, hogy akkor még optimistán,
bizakodóan szóltam az Új Látóhatár jövőjéről. Nehogy már a jubileumi év előtt
be kelljen jelentenem a folyóirat megszüntetését, előszedtem minden érvet, miért
van még mindig szükség az Új Látóhatárra. A jubileumi év kinti teljes visszhangtalansága, vagy olyan visszhangja, amelyet inkább le- mint megbecsülésnek tarthattam és az otthoni tapasztalatok meggyőztek arról, hogy ennek a folyóiratnak
ideje lejárt, nincs értelme a további erőfeszítésnek és áldozatoknak. Ezt egészen
más okokból kiindulva Borbándi Gyula is így látja. Ezért már e számunk megjelenése előtt bejelentettem a müncheni Gewerbeamtnál a folyóiratnak 1989. december 31-ével való megszüntetését.
Az elmúlt években ezen a helyen mindig, mint a lap kiadója szóltam olvasóinkhoz és előfizetőinkhez, most is, mint a felelős kiadó és egyik szerkesztője
szólok arról, miért tartom elkerülhetetlennek a folyóirat megszüntetését. Elsősorban természetesen korunk miatt, mert mindketten túl vagyunk már a hetvenen, sok időnk már nincs hátra. Babits Mihály a Nyugat egyik jubileumán azt
mondotta, hogy egy folyóirat egy generáció műve. Ha ez igaz, akkor be kell látnunk, hogy a mi generációnk ideje lejárt. Persze az is igaz, hogy ez a folyóirat a
Huszadik Századtól, Jászi Oszkártól, a Nyugat Fenyő Miksájától majdnem egy
évszázad legkiválóbb magyar szellemeinek volt otthona egészen a népi írókig és
az 56-os, sőt az azt követő nemzedékig. (Ha ezt mások nem is méltányolják.)
Elsősorban erre a nagy múltra való tekintettel igyekeztem mindent elkövetni,
hogy létét biztosítsam. Évek óta láttam közeledni az időt, amikor már korom,
helyesebben korunk miatt nem tudjuk rendesen ellátni a vele járó sok – fizikai –
munkát. Elhatároztam, hogyha már a magam erejéből nem telik, megpróbálok
mások segítségével olyan anyagi alapot teremteni, amelynek segítségével meghosszabbíthatom a folyóirat létét. Elsősorban a legnagyobb számú és viszonylag a
legjobb körülmények között élő szórvány-magyarság, amerikai honfitársaink
segítségére gondoltam, egy amerikai előadó körút megszervezésével. Az utat
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New Yorkig és vissza álltam volna a magam csekély nyugdíjából megtakarított
pénzemen, terhükre csak a körút alatt lettem volna. Naivul azt hittem, ez igazán
szerény kívánság negyven évi munkásságunk után. Sztáray Zoltán közvetítésével
két helyre is fordultunk. Püski Sándor, régi barátom még a háború előtti népi
mozgalom idejéből, szívesen segített volna a rendezésben, de otthoni igen fontos
angazsáltsága [kötelezettsége] miatt ezzel most nem tudott foglalkozni. Ezt be
kellett látnom. A másik hely, egy amerikai intellektuális szervezet, amely a régi
magyar irodalom értékeinek felfedezője és a felvilágosodás kori magyar irodalom
elindítójának nevével ékeskedik, azt válaszolta: Nyugati magyaroknak nem rendezünk semmit! Ebből megérthettem, hogy nekik az emigráns irodalom legnagyobb folyóiratának 40 éve és 23 500 oldala nem ér annyit, mint egy hazai Költőcske Mihály néhány verse. Nem adtam föl még ekkor sem a küzdelmet. Ha az
amerikai magyarságra nem számíthatok, idegenhez fordulok. Segélyt kérek a
bonni kormánynak a menekültek kulturális támogatására létesített alapjától,
amelytől eddig soha nem kértem semmit. A minisztériumtól azt a választ kaptam, ha a magyar „Zentralverband” (a menekült magyarok központi szervezete
Németországban) ajánlja, akkor kérésemet megfontolás tárgyává teszik. Természetesen nem ajánlották, hiszen ők is magyarok! Viszont az egyesület volt elnökének nevével azóta már az MDF lapjában, a Hitelben találkoztam valamiféle
jótékonysági felhívás aláírójaként.
Már csak a várható otthoni jó tapasztalatokban bízhattam. Ha ez anyagi
előnnyel a folyóirat számára nem járhat, talán majd lelket önt belém és
mégegyszer megkísérlem a lehetetlent. Az otthoni jubileumi ünnepségek alkalmából viszont azt tapasztaltam, hogy a nyugati magyar és általában a kisebbségi
irodalmunk iránt érdeklődő, néhány lelkes írón kívül, az írók alig ismerik az Új
Látóhatárt, legfeljebb pár példányt láttak és egy-kettőt talán olvastak is. Ennek
nemcsak az az oka, hogy a legutóbbi időkig szellemi dugárú volt Magyarországon, hanem az is, hogy az írók többsége nem tartotta olyan fontosnak a nyugati
magyar irodalom ismeretét, mint mi az otthoniét, az erdélyi, felvidéki és délvidéki magyarokét. Nyilván ezzel magyarázható, hogy a Kortárs szerkesztősége,
amely mindent elkövetett, hogy az Új Látóhatárt irodalmi érdemeinek megfelelő
módon ünnepelje, nem talált egyetlen olyan otthoni magyar írót, aki alaposabb
ismeretek birtokában tudta volna méltatni negyven éves munkásságát.
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Hasonló lesújtó tapasztalatokat szereztem könyvkiadói tevékenységem értékelésével kapcsolatban is. Egy pesti könyvkereskedés kirakatában megláttam Cs.
Szabó László „Római muzsika” című könyvének otthoni kiadását, amelyet eredetileg 1970-ben én adtam ki, mint Aurora könyvet. A Magvető Kiadó – nyilván
mert még mindig jogtalannak tekinthető emigráns kiadónál jelent meg – nem
tartotta érdemesnek feltüntetni az első kiadó nevét és helyét, csupán csak azt
jegyezte meg a hátsó borítólapon, hogy „Az először 1970-ben megjelent könyv
hazai kiadása főhajtás Cs. Szabó László emléke előtt”. Hogy mekkora főhajtás
volt az élő, emigráns Cs. Szabó előtt egy szegény nyugati kiadó és nyomda munkája, arról a hazai olvasónak még ma sem illik tudomást venni. Alig nyeltem le a
mérgemet a Magvető kiadó miatt, mikor a pécsi Jelenkorban Borbándi Gyula
tollából azt olvasom, hogy Cs. Szabó esszégyűjteményének 1982-es budapesti
megjelenése után kijelentette, hogy munkájáért illő tiszteletdíjat kapva, ismét
írónak érzi magát. Egy tucat év alatt már ő is elfeledte, hogy az Aurora kiadótól a
Római muzsikáért 1000 márka tiszteletdíjat kapott. (Óh, nem a jövedelemből,
mert könyve 10 év alatt is csak úgy fogyott el, hogy sokat elajándékoztam – mint
Tótfalusi egykor a Bibliájából – hazai látogatóknak! Most tudtam csak meg,
hogy abban az időben Magyarországon ezer márkának megfelelő honoráriumot
sokezres példányszám után is kevesen kaphattak. De hogy egy pillanatig se ringassam magam abban az álomban, hogy mégis érdemes volt nyugati magyar
kiadónak lenni, hadd mutassam be megint csak ennek a könyvnek a példáján. A
Katolikus Szemle legutóbbi számában kitűnő ismertetés jelent meg a Római
muzsikáról. Természetesen az otthoni kiadás alapján. Az egyébként kitűnő recenzens talán nem is látta az eredetit, vagy nem is tudott róla, mert csak néhány
éve él Rómában. A recenzens legalább tudja, amit a pesti kiadó nem akart tudni,
hogy az „először 1970-ben megjelent” könyv „müncheni kiadás”, de az Aurorának, több mint 40 emigráns könyv – köztük jelentős művek – kiadójának nevét ő
is elfeledte említeni, mintha sohasem lett volna. Más Aurora könyvekkel való
kálváriámat már meg sem említem. Talán ezekből a példákból is látja az olvasó,
hogy nagy idealizmus kell ahhoz, hogy ilyen tapasztalatok alapján se adja föl
valaki a küzdelmet a nyugati magyar irodalomért, hiszen nemhogy hasznot, de
még megbecsülést sem remélhet a sokszor tudatlan és néha rosszindulatú környezettől.
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Talán ezek után érthető, ha az Új Látóhatár megmentésére elgondolt utolsó
tervemmel már csak kedvetlenül kísérleteztem, előre sejtve a várható sikertelenséget. Legutóbbi magyarországi tartózkodásom alatt azzal próbálkoztam, hogy
ha másként nem megy, csináljunk az Új Látóhatárból egy nyugat-keleti folyóiratot az otthoni nevesebb írók és fiatalok bekapcsolódásával közös szerkesztésben,
otthoni előállításban, de eddigi szellemét megőrizve és a nyugati előfizetők lehető megtartásával. Rá kellett jönnöm, hogy ez is megvalósíthatatlan. Odahaza ma,
a friss szabadság mámorában minden valamire való író lapot, pártot, kiadót alapít, társaságot és fórumot szervez. Ilyen csekélységre, mint egy nyugati magyar
folyóirattal való együttműködés, országos érdekű járni-kelni való dolgaik mellett
nincs idejük, amit 40 évi szájkosár után meg is tudok érteni.
Mégis igazat kell adnom annak, aki úgy véli, hogy a nyugati magyar irodalom
legrégibb irodalmi folyóiratának a sorsa nem csak a kiadó és a szerkesztő ügye,
hanem az egész nyugati magyarságé. De mit tehet a kiadó, ha már nem bírja a
reménytelen további küzdelmet, és öreg fejjel nem tudja elviselni a reménytelenséget. Ezért úgy érzem, hogy azzal a sok száz előfizetővel szemben, akik évtizedeken át hűségesen kitartottak folyóiratunk mellett, a hűtlenség bűnébe estem,
mert ennek a folyóiratnak a sorsa az ő ügyük is. Nélkülük egy évet sem tudott
volna megélni, nem negyvenet. Egyedül velük szemben érzek bűntudatot, a hűségesekhez lettem hűtlen. Negyven éven át ők tartották bennem a lelket, s a sok
sikertelenség és keserűség ellenére újra meg újra ráébresztettek, hogy érdemes a
nyomda piszkos padlóját söpörni, az olajos gépeket törölgetni, mert az életnek
így több értelme van, mint nagy pénzt keresni és jómódban élni. Ezeken az oldalakon, ahol minden évben segítségüket kértem a következő évfolyamhoz, most
már nem kérek semmit. Csak köszönetet mondok sokuknak negyven év hűségéért, barátságáért és áldozatkészségéért. Szeretném megszorítani mindegyikük
kezét, de csak jelképesen fejet tudok hajtani előttük, mikor e sorokat írom. Rajtuk kívül köszönetet kell mondanom Borbándi Gyulának és Sztáray Zoltánnak a
több évtizedes jó együttműködésükért s nem utolsósorban országos terjesztőinknek, akik országukban gondját viselték előfizetőinknek, és munkatársainknak,
akiknek honorárium nélkül közölt írásaik emelték magasba e folyóirat színvonalát. Végezetül külön köszönetet kell mondanom azoknak az előfizetőknek, akik
nálam is optimistábbak voltak és annyira bíztak az Új Látóhatár jövőjében, hogy
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már 1990-re is beküldték az előfizetési díjat. Ígérem, hogy a posta- és nyomdai
költségek rendezése után a fölöslegesen beküldött díjakat visszajuttatom.
Búcsúzásul szeretném remélni, hogy a nyugati magyar irodalom még sokáig
élni fog és támad majd az Új Látóhatár helyett méltóbb és színvonalasabb folyóirata, melynek kiadója sikeresebben és főképp gondtalanabbul végzi majd munkáját. Hadd üdvözöljem hát a jövendő új folyóiratot és annak kiadóját Illyés
Gyula szép szavaival:

Bajjal tört utamon – mint hegyi sűrűn át
Kézzel tartva a gallyt a követők előtt –
úgy jöttem, hogy az út néki is út legyen.

ISTEN HOZZÁD ...
Amikor Molnár József és jómagam, mint az Új Látóhatár tulajdonosai, úgy döntöttünk, hogy ez év végével, a negyvenedik évfolyam utolsó számával a folyóirat
munkáját befejezettnek nyilvánítjuk, sokkal könnyebb volt a vége szót kiejtenünk, mint most elhatározásunkat olvasóinknak és munkatársainknak megmagyarázni.
A döntésnél racionális szempontokat mérlegeltünk és az értelmünkre hallgattunk. Az indokolásnál viszont hatalmába kerít az érzelem. A búcsúzásnál nem
titkolhatjuk el, hogy bizony fájdalom és szomorúság megválni attól a munkától,
amely kezdettől fogva emigrációnk értelme volt. Nélküle sokkal nehezebb lett
volna mindazt elviselni, amin a külföldön töltött évtizedekben átmentünk.
Folyóiratok általában úgy szűnnek meg, hogy betiltják, megfojtják, elnémítják
őket, elfogy az olvasóközönségük és pénzük, felbomlik a kiadók és a szerkesztők
közötti együttműködés, vagy a szerkesztők unják meg a lapcsinálást és visszatérnek az írói munkához.
Az Új Látóhatár megszűnésének hátterében hiába keresnénk ilyen okokat.
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Magyarországon szabaddá lett az irodalom és a nyugati magyar íróknak sem
egyetlen megjelenési fórumaik többé a külföldön működő orgánumok. Az egyik
ok, amiért a Látóhatárt 1950-ben elindítottuk tárgytalanná vált. Mégsem mondanám, hogy az Új Látóhatár a Magyarországon bekövetkezett változások miatt
elvesztette létjogosultságát. Van még elegendő ok, ami miatt nyugodtan megjelenhetnék továbbra is.
Egy ilyen irodalmi és politikai szemle éltető eleme nemcsak a tagadás és a
szembenállás, mint volt az elmúlt évtizedekben, hanem a másság, a különbözőség is. Magyarokként ugyan, de a hazaitól eltérő életfeltételek között, idegen
hagyományok, beidegzettségek és kultúrák hatására mások vagyunk, mint a magyarországi, az erdélyi vagy a vajdasági magyarok. Attól eltekintve, hogy immár
vannak saját hagyományaink is, amelyek éppen úgy befolyásolnak, mint a debrecenieket a tiszántúliak vagy a pécsieket a dunántúliak. Ha van létjogosultsága egy
szegedi vagy szombathelyi folyóiratnak, miért ne lehetne egy müncheninek, rómainak, párizsinak vagy chicagóinak. Az Új Látóhatárt tehát nem kellene megszüntetni politikai okokból vagy azért, mert kétségessé vált, hogy szükségük vane a nyugati magyaroknak saját irodalmi orgánumokra.
Azért sem, mintha a nyugati magyar írókat immár kielégítené, hogy Magyarországon közlik műveiket. E tekintetben az a helyzet, hogy még mindig vannak
szép számmal szerzők, akik politikai vagy személyi okokból ezután sem kívánnak
publikálni Magyarországon. Ezt éppen úgy tiszteletben kell tartani, mint azt,
hogy mások élnek a hazai megjelenési lehetőségekkel. Vannak munkatársaink,
akik egyaránt publikálnak Magyarországon és külföldön. Vannak, akik azt szeretnék, hogy bizonyos témák feldolgozása először itt történjék és csak azután
másutt, és vannak, akik az első közlés helyének a mi folyóiratunkat választják.
A létjogosultság mellett szól, hogy sem szerzőink, sem előfizetőink, sem olvasóink száma a megváltozott magyarországi állapotok következményeként nem
csappant meg. Kéziratban ugyanúgy nincs hiány, mint érdeklődésben és figyelemben. Mindig annyi kéziratunk volt, hogy egyszerre akár két vagy három számot is összeállíthattam volna.
Miért akkor a vég bejelentése és a búcsúzás?
Azért, mert elfogyott az erőnk. Nem bírjuk tovább. A folyóiratszámok elkészítése nemcsak szellemi és idegi, hanem fizikai megerőltetés is. Mind a hárman,
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akikre a sok tennivaló hárul, túl vagyunk a hetvenen. A szellemi munka még csak
menne, de a fizikai már nem. Lehet, a mi hibánk és mulasztásunk, hogy így történt. Talán ügyetlenségünk következménye is, hogy nem akadtak ifjú segítőtársak, pedig gondoltunk rá és kísérleteztünk, de nem sikerült. Nem tudtunk olyan
fiatalokat találni, akik vállalták volna a munkát, minden anyagi ellenszolgáltatás
nélkül. Valószínűleg hiányzott belőlük az a megszállottság, amellyel a sors megajándékozott minket, és amely nélkül valószínűleg már az első nehézségek után
fel kellett volna adnunk a folyóiratért vállalt küzdelmet.
Sokat töprengtünk azon, hogyan menthető meg az Új Látóhatár és lehetne-e
folytatni a mi közvetlen részvételünk nélkül is. Ajánlat a folyóirat teljes vagy
részleges átvételére mind idekint, mind Magyarországon akadt, nem is egy. Ezeket azonban udvariasan és köszönettel elhárítottuk, mert nem láttunk elegendő
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy folyóiratunk szelleme és színvonala csorbítatlanul megmaradhat. Nem az ajánlattevők személye és szándéka tartott vissza a
velük való megegyezéstől, hanem a tulajdonváltással járó kockázatok és a jövőt
illető kétségek.
Hogy a folyóiratot nem telepítettük át Magyarországra, nagy mértékben azért
történt, mert az Új Látóhatárt a nyugati magyar irodalom orgánumának tekintjük és úgy véljük, legjobb, ha majdan a magyar irodalomtörténet is annak könyveli el. Egész léte emlékeztessen a nemzet életének egy viszontagságos és szomorú korszakára, az önkény és a megosztottság évtizedeire, arra a küzdelemre, amelyet a szabadságért, a demokráciáért, a szellem autonómiájáért, a virtuális és a
valóságos Magyarország találkozásáért folytattunk.
Hadd említsek még egy érvet a mostani megszűnés mellett. Talán még elhúzhattuk volna egy-két évig, miként némely munkatársunk ajánlotta. Az is
lehet, hogy ezt egy ideig egészségünk sem sínylette volna meg túlságosan. A
természeten azonban nem lehet kifogni. Egy-két év múlva is a maihoz hasonló
problémát okozna a megszűnés. Nekem az a véleményem, hogy egy vállalkozást
a delelőjén kell abbahagyni és nem akkor, amikor hanyatlani kezd. A negyvenedik évfolyam alkalmából a korábbinál is elevenebbül nyilvánult meg az a felfogás,
hogy folyóiratunk az elmúlt évtizedekben jelentős teljesítményt nyújtott és ezt
olyanok is hajlanak elismerni, akik a szerkesztési politikánkat olykor fenntartásokkal kísérték. Attól félek, hogy az öregedéssel nemcsak erőnk és energiánk
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fogy, figyelmünk csökken, idegeink romlanak, de esetleg önnön munkánk megítélésében is kopik a kritikai érzékünk. Magyarán: nem vesszük észre, hogy
gyengébbek és rosszabbak vagyunk, a csúcson túlra, a leszálló ágra kerültünk.
Nincs annál elszomorítóbb, mint ha az olvasók hanyatlást és visszaesést tapasztalnak, a felelős személyek meg mindezt képtelenek felismerni. Kár lenne, ha az
Új Látóhatárral is ez történnék. Tudni kell, mikor érkezett el a félreállás, a viszszavonulás, a befejezés ideje.
Mint szerkesztőt megnyugvással és elégedettséggel töltöttek el az elismerés
szép szavai, amelyeket folyóiratunk szerepéről és jelentőségéről munkatársaink
fogalmaztak meg, akik előtt az elmúlt hetekben már nem titkolhattuk, hogy
megszűnünk. Tudom, nem udvariaskodtak, hanem őszintén és meggyőződéssel
nyilatkoztak arról, mit jelent nekik a folyóirat és miért szomorítja el őket a vége.
Az Új Látóhatár irodalomtörténeti megítélése majdan be fog következni és helyét is kijelölik az arra illetékesek. A mérleg elkészítése nem a mi feladatunk. Mi
csak azt mondhatjuk, hogy amire vállalkoztunk, azt igyekeztünk tisztességgel és
képességeinkhez mérten elvégezni. Az Új Látóhatár megjelenési lehetőséghez
juttatott négy évtized alatt több száz nyugati magyar írót, igyekezett égető kérdések tisztázásához hozzájárulni, az ország és a nép állapotáról tájékoztatni, olyan
ügyeket és kérdéseket tárgyalni, amelyeket Magyarországon tiltottak és olyan
elveket hirdetni, amelyeket üldöztek. Egy majdani mérlegkészítés nyilván arra is
kiterjed, hogy ennek mi volt az értelme, következménye és hozzájárult-e a nemzet és az ország helyzetének javulásához.
Olvasóink talán nem tartják szerénytelenségnek, ha a búcsúzás alkalmából a
magam személyes mérlegét is elkészítem. Ez inkább pozitív, mint negatív. 1958tól kezdve, mint felelős szerkesztő több örömet könyvelhettem, el, mint szomorúságot. A legnagyobb boldogságot az okozta, hogy az Új Látóhatárt a vele egyet
nem értők is tekintélyes és jelentős folyóiratnak tekintették és akadtak nem kis
számban olyanok, akik a legjobb nyugati magyar folyóiratnak nevezték. Ez nemcsak azok érdeme, akik a szerkesztésben részt vettek, de még inkább azoké, akik
legjobb írásaikat az Új Látóhatárnak adták. A legfényesebb nevek viselői és az
ismeretlen kezdő írók egyaránt tiszteletdíj nélkül dolgoztak, aminthogy a szerkesztők munkájának honorálására sem volt soha lehetőség. A munkatársak hűséges kitartása és áldozatkészsége méltán társul az előfizetők és olvasók hűségéhez.
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Az a magas színvonal, amelyet folyóiratunkról szólva oly gyakran és oly sok helyütt emlegetnek, elsősorban munkatársainknak köszönhető, hiszen az ő műveiknek összessége adta az Új Látóhatár már ma is irodalomtörténetinek mondott
értékét. A velük való együttműködés nemcsak szerkesztői öröm volt, de emberileg is kivételes ajándék.
Persze, kudarcok és balsikerek sem kerültek el, vereségeket is szenvedtem és
méltánytalannak érzett ütések is értek. Talán Istentől kapott természetemnek
köszönhetem, hogy az értetlenség, a támadás, a felsülés és a fiaskó nem kedvetlenített el, nem idézett elő belső sérülést és nem tántorított el azoktól a céloktól,
amelyeket magam elé tűztem és követni kívántam. Sok vita középpontjába kerültem és többször éreztem, hogy ellenfeleim igazságtalanok velem szemben, különösen, ha a támadók nemtelen eszközökhöz folyamodtak. De a csalódás és a
keserűség hamar elillant, mert mindannyiszor felülkerekedett bennem a felismerés, hogy az embert az alkotás, a teljesítmény igazolja, és inkább arra fordítsa
energiáját, mint a vélt vagy valóságos sérelmeken való kesergésre, netán azok
megtorlására.
A búcsúzás pillanatában – hogy ez írás személyes részének végére jussak – az
Új Látóhatárnál végzett szerkesztői munkám örömeire gondolok: a zavartalan
együttműködésre azokkal, akikkel a folyóirat gondjai összekötöttek (elsősorban
Molnár Józseffel és Sztáray Zoltánnal), a bizalomra, amellyel régi és új munkatársak megajándékoztak, a hűségre, amellyel az előfizetők és az olvasók az Új
Látóhatárt fenntartották, azokra a nyugati magyar szellemi és értelmiségi intézményekre, amelyek közreműködtek olyan légkör kialakításában, amelyben érvényre juthattak a folyóiratunk által termelt és népszerűsített értékek.
Büszkeséggel tölt el, hogy a Látóhatár és az Új Látóhatár négy évtizedes tevékenységében részt vehettem. Köszönet mindenkinek, aki támogatott és segített
abban, hogy a bajokat feledve munkámat mindig jókedvvel és élvezettel végezhessem.
Isten hozzád, Új Látóhatár! Isten hozzátok. kedves olvasók, előfizetők, munkatársak!
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Kiadónk újabb válogatása – amely a Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben
megjelent folyóirat írásainak gyűjteményes bemutatását vállalta –, az emigráció rendezvényeiről szóló híreknek, a szerkesztőséghez írott leveleknek, munkatársai életrajzainak és a megjelenő emigrációs kiadványoknak, az egyes rendezvényeken elhangzó
előadásoknak a felsorolását tartalmazza.
Megdöbbentő – áttekintve a negyven évfolyam olvasói leveleit –, hogy milyen indulatok és aktív törekvések jellemezték a magyar emigráció tagjait. Kisebb részben
politikai, nagyobb részben erkölcsi alapállásukat és a magyarságukat megtartani törekvő emberek hangja szólal meg ezekben a levelekben. Nélkülözhetetlen forrás ugyanakkor ez a rovat azoknak is, akik a magyar történelem eseményei iránt érdeklődnek, hiszen az emigrációba kényszerült közszereplők visszaemlékezéseiből számos olyan részlet válik ismertté, amik a Kádár-korszak hazai történetírásában nem kaphattak publicitást. Külön felhívjuk a figyelmet a lap Hírek rovatában megjelenő tudósításokra,
közleményekre. Ezekből a rövid írásokból szinte összeállítható az emigráció életrajza,
számos eseményről, rendezvényről szólnak a tudósítások, kirajzolódik a külföldön élő
magyarság közéletének rendkívül színes palettája.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat a nyugaton megjelenő kiadványok listájának folyamatos közlésével is, hiszen a hazai könyvtárakba is ritkán jutottak el ezek a
kötetek, és szinte csak ezekből a híradásokból tudhatunk arról a bőséges könyvtermésről, melyet az emigráns könyvkiadók termeltek az évek során.
Sokat segítenek a mai kutatóknak is azok a kis életrajzok, melyeket a folyóirat szerzőiről közöl a lap. Nagyobbrészt kevéssé ismert közszereplők sorsa rajzolódik ki, olyanoké, akik évtizedeken keresztül próbálták a magyarság ügyét idegen országban képviselni.

Ár: 3 200 Ft

