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ELŐSZÓ 

A Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben megjelent folyóirat történetét feldol-
gozó monográfiánk negyedik, egyben utolsó kötetét nyújtjuk át a kedves olvasóknak. 
Amikor 2014-ben a Petőfi Irodalmi Múzeumban elindítottuk az ujlatohatar.com 
címmel létrehozott web-oldalt, ahová elektronikus formában elhelyeztük a folyóirat 
minden megjelent számát, megígértük a jelen lévő Borbándi Gyulának, hogy a le-
gendás lap történetének részletekbe menő és megfelelő értékelést is tartalmazó ösz-
szefoglalását elkészítjük. Sajnos Borbándi Gyula már nem élhette meg az első kötet 
megjelenését, azonban vállalt kötelességünknek eleget tettünk, e kötettel teljessé 
tesszük a Látóhatár-Új Látóhatár folyóirat történetét bemutató könyvsorozatunkat.  

Kiadványunk címe: Az Új Látóhatár küldetése. Áttekintjük az 1970-1980-as 
évek lapszámait, a folyóiratban megjelent vitákat, a szerkesztők tevékenységét. A cím 
egyben jelképesen azt is sugallja, hogy ez a folyóirat a magyar irodalomtörténetben, a 
magyar politikatörténetben egyfajta küldetést teljesített. Meggyőződésünk, hogy 
Magyarország demokratikus átalakításához, a rendszerváltoztatás folyamatához az Új 
Látóhatár is jelentős mértékben hozzájárult. Hatása messze túlmutat megjelenéskori 
példányszámán, jelentőségét a benne közölt tanulmányok, írások, művek minősége 
és aktualitása adta. Az Új Látóhatár formálta az emigráns és a hazai közéletet, iro-
dalmi műveltséget teremtett, a nemzeti megmaradás gondolatának letéteményese 
volt.  

1989-ben e kötet szerzője készítette el a Püski Kiadó akkoriban megalakult ma-
gyarországi vállalkozásánál a folyóirat cikkeiből készült első, itthon is legálisan meg-
jelenő válogatást. A bevezető tanulmány címe Az Új Látóhatár első negyven éve volt. 
Bár akkor már tudtuk, hogy a szerkesztők a folyóirat kiadásának lezárásán gondol-
koznak, mégis azt próbálta ez a cím is sugallni, hogy a lapnak még feladata van, 



 

 

további évtizedek állnak előtte. Végül is az 1989. évi negyedik számmal az Új Látó-
határ beszűntette megjelenését. Ahogyan a szerkesztők megfogalmazták: „Küldetését 
teljesítette.”  

Az 1989-ben megjelent válogatás csak néhány fontos írást tartalmazhatott, foly-
tatása – a szerző és e kötetek kiadójának kitartó próbálkozásai ellenére – azonban 
nem lett. Különös kegynek érezzük, hogy saját erőnkből és a Nemzeti Kulturális 
Alap Könyvkiadási Kollégiumának támogatását élvezve létre tudtuk hozni a folyóirat 
teljes anyagát bemutató web-oldalt, és meg tudtuk jelentetni négy fejezetben a lap 
történetét feldolgozó köteteinket. Az internet lehetővé teszi, hogy a világ minden 
pontján elérhető, olvasható, felidézhető legyen a magyar emigráció legjelentősebb 
folyóiratának anyaga. Reméljük méltó tisztelgés ez a két szerkesztő, Borbándi Gyula 
és Molnár József munkássága és emléke előtt. Bizonyosak vagyunk benne, hogy e 
folyóirat írásai, története nélkül nem érthető meg a huszadik századi magyar történe-
lem, a sajátos magyar út.  

A Látóhatár-Új Látóhatár történetével, jelentőségével kapcsolatos álláspontunk, 
mely e kötetekben megjelenik természetesen vitatható, tovább gondolható. 1989-ben 
Vámos Imre, kiről a korábbiakban részletesen szóltunk, perbe fogta az akkori váloga-
tás kiadóját és a kötet szerkesztőjét, szerzőjét, kifogásolva, hogy a folyóirat alapítása 
az ő nevéhez köthető és Borbándiék tevékenysége nem tükrözte az eredeti alapítói 
szándékot. Már ebből is látható, hogy a folyóirat alapításának, megjelentetésének 
értéke messze meghaladja az akkoriban még csekély mértékű ismertségét. Sajnos a 
későbbiekben ez a lap is a feledés homályába merült, amint sok más emigráns kiad-
vány és tevékenység. Hiszünk benne, hogy köteteink és web-oldalunk nem a vitákat, 
ellentéteket, nem a kisajátítás indulatait gerjeszti, hanem a tudományos feldolgozás 
és a megismertetés mellett, hiteles képet nyújt egy nehezen megélhető korszakról, 
arról az életműről, mely a szabad, független, demokratikus Magyarország megterem-
tetésén munkálkodott negyven éven keresztül. Borbándi Gyula a folyóiratról szóló 
visszaemlékezésének címéül azt adta: Nem éltünk hiába! Igazolja e négy kötet a 
szerkesztők emberi nagyságát, produktumuk, a folyóirat örökkévalóságát. 
Pilisszentkereszt, 2017. szeptember 24.  

a Kiadó   
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MEGKERÜLHETETLENNÉ VÁLIK 

Az Új Látóhatár a hetvenes évek elejére elérte azt az életkort, mely a Nyugat című 
lap után a második leghosszabb életű irodalmi folyóirattá emelte. Molnár József 
1973-ban – visszatekintve a folyóirat több mint húsz éves történetére – megemlítet-
te, hogy a lap hasábjain három nemzedék írásai jelentek meg, sőt megszólaltak a 
negyedik nemzedék reprezentánsai is, akik a Látóhatár indulásakor még meg sem 
születtek.  

A Látóhatárban és Új Látóhatárban közölt tanulmányokra, írásokra történő hi-
vatkozások egyre többször kerültek be a Magyarországon elkészült szakmunkákba is. 
Puskás Júlia a Magyarországon kiadott Történelmi Szemle című szakfolyóirat 1970. 
évi 4. számában összefoglaló tanulmányt jelentetett meg az amerikai magyar szerve-
zetekről, melyben megemlítette (igaz pontatlan elindulási időponttal) az Új Látóha-
tárt is, mint olyan folyóiratot, amely „a »demokratikus emigráció« és »56-osak« leg-
fontosabb irodalmi és politikai alkotásait teszi közzé”1. A történésznő felvetette, 
hogy az emigrációs lapok közül több évek óta szorgalmazza a „dialógus”-t, a meg-
egyezésre való igyekezetet az otthoniakkal. Kiemelte, hogy a párbeszéd szükségessé-
géről különösen az Új Látóhatárban olvashatók cikkek, eszmefuttatások. Szokatlanul 
toleráns módon fogalmazott: „E folyóirat szerkesztősége már 1956 előtt, az emigrá-
cióban akkor még szinte egyedül azt vallotta, hogy a kijózanult emigránsnak szót 
kellene érteni az otthoniakkal. A »dialógus« ismételt felajánlása az 1960-as évek 
második felétől erősödik.” 

Puskás Júlia a Történelmi Szemle szerkesztőbizottságának is tagja volt, annak a 
folyóiratnak, melynek számos tanulmányában jelentek meg hivatkozások az Új Lá-
tóhatár írásaira, annak ellenére, hogy magát a folyóiratot Magyarországon nem lehe-

1  Puskás Júlia: Amerikai magyar szervezetek. Történelmi Szemle. 1970. 4. szám. 564. o. 
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tett olvasni és a szaktörténészek is csak az Országos Széchenyi Könyvtár zárt kiadvá-
nyokat tartalmazó olvasótermében tanulmányozhatták ezeket a nélkülözhetetlen 
szakanyagokat.2  

Komikusnak látszik, hogy a Párttörténeti Közlemények című szakmai folyóirat-
ban Pintér István, a korszak elkötelezetten kommunista történésze sem tudta elke-
rülni, hogy a második világháború németellenes harcairól szóló tanulmányában ne 
kelljen hivatkoznia az Új Látóhatárban megjelent visszaemlékezésre.3 

A Századok című történész szakfolyóirat 1970. évi negyedik számában Szűcs 
László közölt tanulmány Horthy levele Sztálinhoz 1944 őszén címmel. A szakmai 
tisztessége megkövetelte, hogy megemlítse a Svájcban élő Gosztonyi Péternek az Új 
Látóhatárban közölt egyik tanulmányát, mivel abban bizonyító erejű és forrásértékű 
közlemény jelent meg, amely a saját okfejtéséhez nélkülözhetetlen adalékokat szol-
gáltatott.4  

A sort még lehetne hosszasan folytatni. Az Új Látóhatár a hatvanas-hetvenes 
években bőségesen adott helyt azoknak a visszaemlékezéseknek, forrásközléseknek, 
melyek a közelmúlt magyar történelmével összefüggésben közöltek nélkülözhetetlen 
és hiteles adatokat az eseményekről. A szerzők nyugaton éltek, esélyük sem lett volna 
– amint szándékukkal is ellentétben állt –, hogy valamelyik magyarországi lapban
jelentessék meg írásaikat. Az Új Látóhatár azonban örömmel áldozott oldalakat a
történelmi tanulmányoknak, írásoknak. A hazai történészek szép számmal használ-
ták ezeket a forrásokat saját munkájukban, ezáltal is összekötve a nyugati emigráció

2  Az Országos Széchenyi Könyvtár megrendelte a Nyugat-Németországi nagykövetsé-
gen keresztül az Új Látóhatárt, így példányai fellelhetők voltak a Könyvtárban, igaz 
csak az 1950-es évek közepétől kezdve. Az 1950. novemberi és a következő évek né-
hány további lapszáma még a Széchenyi Könyvtárban sem volt megtalálható. Puskás 
Julianna is ennek alapján használhatott téves elindulási dátumot, mivel a München-
ben megjelenő lapról keveset lehetett tudni. A Könyvtár csak külön engedéllyel és 
csak „kiváltságosok” számára biztosított betekintést a folyóirat példányaiba.  

3  Pintér István: Magyarország felszabadítása és a társadalmi változások feltételeinek 
létrejötte. Párttörténeti Közlemények, 1970. március 30. o.  

4  Szűcs László: Horthy levele Sztálinhoz 1944 őszén. Századok, 1970. 4. szám. 983. o. 
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szakmai tevékenységét és a hazai történetírás munkáját. E tekintetben különösen 
Gosztonyi Péter járt élen, egyrészt rendkívül precíz és mindig hiteles közleményei-
vel, illetve a nyugaton fellelhető dokumentumok felkutatásával és közlésével. Az 
1956-ban emigrált Gosztonyi Péter az Új Látóhatár történelmi témában megjelenő 
tanulmányainak állandó szerzője, hozzászólója volt. Hozzá kell tennünk, hogy Gosz-
tonyi kiterjedt levelezést folytatott a hazai szakemberekkel, közéleti szereplőkkel is, 
azaz az ő tájékozottsága messze meghaladta mind az itthoni, mind az emigrációban 
tevékenykedő történészek többségének ismeretanyagát. Példaként említjük meg, 
hogy Vígh Károly a számtalan vitát kiváltó, az 1944. október 15-i kiugrási kísérletet 
feldolgozó kötetében számos olyan információt helyezett el, melyek Gosztonyitól 
származtak.5 

Nem véletlenül említettük a hozzászólás műfaját. Az Új Látóhatár a hetvenes 
évek elejére megerősödött annyira, hogy hasábjain bármilyen témában jelenhettek 
meg vitacikkek, függetlenül a szerzők filozófiai, ideológiai irányultságától. Borbándi 
Gyula és Molnár József a szerkesztésben két szempontot érvényesített, a hitelességet 
és minőséget. Joggal reménykedhettek benne, hogy a nézeteikkel ellentétes közle-
ményekre józan és mértéktartó válaszok, reagálások születnek, így a folyóirat az 
emigráns eszmecserék egyik legfontosabb fórumává vált. Ezek az ankétok hozzájá-
rultak az ellentétes gondolatok tisztázásához, az egységesebb emigrációs politika 
kialakításához.  

A kapcsolatok felvételének ösztönzése a hetvenes évek elejére itthon is fontossá 
vált. „A hazai tollforgató nem is sejti, hogy szava milyen irdatlan távolokig jut el, s 
hol figyelnek föl egy-egy mondatára.”6 – írta 1975-ben Péter László szegedi iroda-
lomtörténész, amikor Amerikában látogatást tett Vasváry Ödön lelkésznél, az ameri-
kai magyarok történetének krónikásánál, és tapasztalta, hogy mennyi magyar sajtó-
termék volt található a lelkészi lakban.  

                                                           
5  Vígh Károly hagyatéka a Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

levéltárában található. Levelezésében nyomon követhető Gosztonyi Péterrel kialakult 
kapcsolata és szakmai együttműködésük. Vigh Károly kötete: Ugrás a sötétbe. Aka-
démia Kiadó, Budapest, 1979.  

6  Péter László: Éhe a magyar szónak. Élet és Irodalom, 1975. szeptember 27. 
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A hazai kapcsolatépítő törekvéseknek számos jele mutatkozott. A Magyarok Vi-
lágszövetsége kiadásában jelent meg a Magyar Hírek című, kétheti, újságformátumú 
lap. A hidegháború éveiben „honvágyújságnak” nevezték a nyugatiak. Nem minden 
ok nélkül: gyakorlatilag az egyetlen állandó, ráadásul intézményesült kapcsolat volt 
az akkoriban elszigetelt Magyarország és az óhaza iránt érdeklődők között. A Ma-
gyar Hírek olyannyira hatékony volt, hogy az ötvenes évek végén Eisenhower elnök 
kongresszusi interpellációban követelte az Egyesült Államokban történő terjesztésé-
nek korlátozását. Hozzá kell tennünk, hogy a szigorú állami ellenőrzés alatt tartott 
lap irányultságát mi sem jellemezte jobban, mint az, hogy a szerkesztőség a Külügy-
minisztérium épületében tevékenykedett.  

A tizenhat oldalas orgánum a legjobb magyar újságírók segítségével rajzolt társa-
dalmi keresztmetszetet Magyarországról. Különösen honismereti cikkei voltak nép-
szerűek: az Egy megye – egy falu című sorozat több mint másfél évtizedig jelent 
meg, a szerzők (Baróti Géza, Ruffy Péter, Kristóf Attila) háromszor fejezték be a 
cikkek közlését, mivel úgy érezték nincs több mondanivalójuk, az olvasók követelésé-
re azonban negyedszer is újra kellett indítaniuk.  

A Magyar Hírekkel együtt az előfizetők minden évben megkapták a Kincses Ka-
lendárium című évkönyvet is. A hatvanas évek elején újraindult kiadvány a legkivá-
lóbb magyar írók, költők és riporterek műveiből nyújtott áttekintést. Az évkönyvet 
Boldizsár Iván szerkesztette és a Magyarok Világszövetsége gondozta.  

A másik jelentősnek tekinthető, itthon megjelenő és kifejezetten az emigrációban 
élőknek szóló, ugyanakkor sok értékes és Magyarországon is olvasott írást tartalmazó 
kiadvány a Nyelvünk és Kultúránk című lap volt. A negyedévenként megjelenő peri-
odika az Anyanyelvi Konferencia védnöksége tájékoztatójának szerepét töltötte be.  

A nyugaton megjelent lapok közül az Új Látóhatár mellett az Irodalmi Újságot, a 
Katolikus Szemlét, a párizsi Magyar Műhelyt és a Kanadai Magyarságot lehet meg-
említeni, mint legismertebb magyar nyelvű lapot.  

A hetvenes évek elejére egyre inkább tudatosult itthon is, hogy magyar irodalmat 
nemcsak Magyarországon írnak, adnak ki, ítélnek meg és olvasnak, hanem Kolozs-
váron, Újvidéken, Beregszászon, Pozsonyban, Münchenben, Párizsban, Londonban, 
New Yorkban és Torontóban is. A szomszéd államokban megjelenő írások ugyan 
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támaszkodhattak a történelmi hagyományok továbbélő környezetére, kultúrájára, ám 
a nyugati magyar irodalom teljesen idegen nyelvű és kultúrájú, olykor merőben eltérő 
hagyományokra épült társadalmi közegben létezett. A nyugati magyar szellemi élet 
és ezen belül az irodalom feladata tehát az lehetett, hogy a szétszóródásban képviselje 
a szellemi folytonosságot. A hetvenes évek végéig szinte semmilyen nyugati magyar 
könyv vagy sajtótermék nem juthatott el hivatalos úton a magyarországi érdeklődők-
höz. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményei is igen hiányosan tartalmazták a 
nyugaton megjelent irodalmi alkotásokat, folyóiratokat. A Svédországban élő 
Polgáry Sándor felmérése alapján 1977 és 1986 között az emigrációban 722 könyv 
jelent meg. Ennek 49 százaléka politikai, tudományos és ismeretterjesztő, 25 száza-
léka széppróza, egyötöde líra, 6 százaléka pedig egyéb témájú és műfajú volt. Töre-
déke található meg a Széchenyi Könyvtárban. 

Fekete Márton Prominent Hungarians7 című, 1972-ben kiadott kötetében 97 
nyugaton alkotó magyar író neve található. A Kölnben élő Mérő Ferenc által szer-
kesztett összeállításban 76 Németországban élő kortárs magyar alkotó neve szerepelt 
a hetvenes években. A Magyar Írók Szövetségének külföldön élő írókról készült 
listáján 1959-ben 126 tagot tartottak nyilván. Ebből 97-en Nyugat-Európában, 23-
an Amerikában, hárman Ausztráliában, ketten Afrikában éltek, és egy író élt Ázsiá-
ban. A legtöbb alkotó művét – Borbándi Gyula szerint – az Irodalmi Újságban és az 
Új Látóhatárban lehet elolvasni. Ez utóbbiban például az 1973-as és 1974-es eszten-
dőben 60 szerző szerepelt, ezek közül 46-an éltek Nyugat-Európában. Borbándi 
mintegy 300 író nevét tartotta nyilván.8 Túlnyomó többségük Nyugat-
Németországban élt: 107 fő, Franciaországban 40-en, Nagy-Britanniában 38-an, 
Svájcban 37-en, Ausztriában 31-en, Olaszországban 15-en laktak, míg a többiek 
Hollandia, Svédország, Belgium, Spanyolország, Norvégia és Finnország polgárai-
ként tartották életben a magyar nyelvet. Érdemes megjegyezni, hogy a 294 nevet 

                                                           
7  Marton Fekete: Prominent Hungarians, Home and Abroad. Aurora Kiadó, Mün-

chen, 1966. 
8  Később Borbándi a teljes adatbázist megjelentette kötetben is. Borbándi Gyula: Nyu-

gati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Hitel Lap és Könyvkiadó, Budapest, 
1992.  
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tartalmazó listán 1974-ben csupán négyen voltak 30 éven aluliak, azaz nagyobbrészt 
az 1945 után emigráltak voltak azok, akik folyamatosan közölték gondolataikat.  

A teljes képhez hozzá tartozik, hogy egyre nehezebb lett a Nyugaton napvilágot 
látott könyvek eladása. Egyfelől azért, mert a meghalt olvasók helyére nem léptek 
fiatalok, hiszen ők nagyrészt – még ha értettek és beszéltek is – irodalmat már nem 
vagy keveset olvastak magyarul. Másfelől viszont versenytársként jelentkeztek az 
itthon megjelent művek, melyek egyre nagyobb számban kerültek ki nyugati köny-
vesboltokba. Ezzel párhuzamos jelenség volt, hogy az 1970-es évek végétől a nyugati 
szerzők kezdtek Magyarországon is publikálni. 

Az Új Látóhatár impresszumában az 1973-as év meghatározó változást hozott. 
Ebben az évben az 1962-ben hazatelepült Vámos Imre és Horváth Béla által Buda-
pesten kiadott Látóhatár című folyóirat bejelentette megszűnését. Bár a lap ugyan-
ezen a néven, Czine Mihály főszerkesztésével, továbbra is napvilágot látott, ám az 
már nem az emigrációs Látóhatár folytatása volt, hanem egy más szellemiségű és 
irányultságú folyóirat. A müncheni szerkesztők – Borbándi Gyula és Molnár József – 
ennek hatására úgy döntöttek, hogy helyreállítják az Új Látóhatár és a Látóhatár 
kontinuitását a lap évfolyam-sorszámozásában is. Így az 1973-as Új Látóhatár évfo-
lyam már a 24-es évsorszámozással jelent meg. A szerkesztők ezzel is jelezni kíván-
ták, hogy a folyóirat az 1950-es alakulástól kezdődően ugyanazon a platformon állt, 
azaz a nemzeti érdekek és értékek megjelenítését vállalta.9  

Az 1970-es években minden emigrációs szellemi műhelynek szembe kellett néz-
nie azzal a ténnyel, hogy a magyarországi változások, a nemzetközi enyhülés új for-

                                                           
9  Budapesten 1989-ben megjelent az első legális cikkválogatás a Látóhatár-Új Látóha-

tár tanulmányaiból. Az akkoriban a Magyar Nemzetnél dolgozó, de már nyugdíjas 
Vámos Imre beperelte a kötet kiadóját és a bevezető tanulmány szerzőjét, Szeredi 
Pált, mert a folyóirat történetét ismertető tanulmány címe Az Új Látóhatár első 
negyven éve volt. Vámos azt kifogásolta, hogy az Új Látóhatár egy külön lap volt és 
az nem volt folytatása az 1950-től megjelent Látóhatárnak. A bíróság a keresetet el-
utasította, az irodalomtörténet pedig jogfolytonosnak tekinti az 1950-tól megjelenő 
Látóhatárt és az 1958 óta kiadott Új Látóhatárt. Új Látóhatár válogatás. 1950–1989. 
Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Szeredi Pál. Püski Kiadó, Budapest 1989.  
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mákat követelt meg a szülőfölddel való kapcsolattartásukban. Az el- és bezárkózás 
politikája, a gyökeres változások követelésének útja az otthoniaknak már nem jelen-
tett vonzó üzenetet. Alternatívát kellett kínálni, bővíteni a lehetőségeket, itthon nem 
hozzáférhető, új ismereteket adni, és mindenekelőtt szoros kapcsolatot teremteni a 
hazai intézményekkel, hogy kellően tájékozottak tudjanak maradni a magyarországi 
helyzetről, állapotokról.  

Az Új Látóhatár ennek a folyamatnak egyik vitákkal teljes, ugyanakkor érzékeny 
katalizátora, részben gerjesztője lett. Partnerei voltak ebben a különböző emigráns 
egyesületek, irodalmi körök, melyek szinte minden évben rendeztek találkozókat, 
beszélgetéseket és az 1970-es években egyre inkább arra törekedtek, hogy azokon 
magyarországi művészek, tudósok, irodalmárok is megjelenjenek, felszólaljanak, 
számot adjanak a hazai életről. Hatalmas áttörést jelentett ez, hiszen szembe kellett 
haladnia ennek a törekvésnek azzal az előítélettel, mely szerint az anyaországból 
érkezők célzott feladattal utaznak nyugatra és a kommunista „métely” terjesztésére 
kapnak megbízást.  

A párbeszédet szolgáló szervezetek egyike volt például a Bécsben megalakult 
Bornemisza Péter Társaság, amely a magyar művelődés szolgálatára és az igényes 
közönség szellemi tájékoztatására vállalkozott. 1960 márciusában alakult, titkára 
kezdettől fogva Szépfalusi István volt, és az ő fáradhatatlan ügybuzgalmának tulaj-
donítható, hogy a Társaság előadásai rendszeressé váltak, intézményesültek, megbe-
csülésre és tekintélyre tettek szert. Szépfalusi magas színvonalra törekedett és a Tár-
saság éves programjait a magyar szellemiség egységét szem előtt tartva állította össze. 
Az előadók – egy 1975-ös statisztika szerint, amely az 1960 és 1975 közötti idősza-
kot fogta össze – 34 százaléka Romániában, 25 százaléka Ausztriában, 20 százaléka 
más nyugat-európai országokban, 14 százaléka Magyarországon, 7 százaléka Jugo-
szláviában élt. Másfél évtized alatt mintegy hetvenen szerepeltek a Bornemisza Péter 
Társaság szervezésében megvalósult rendezvényeken, amely nemcsak Bécsben, de 
más osztrák városokban is rendezett előadásokat. 

Szépfalusiék különböző osztrák rendezvényeken többször is szót váltottak a Ma-
gyar Nagykövetség kultúrattaséjával. 1973 tavaszán is terveztek egy nagyszabású 
találkozót, melynek témája éppen a magyar-magyar kapcsolatok lett volna. Egy fo-
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gadás alkalmával Szépfalusi felvetette a magyar diplomatának, hogy meghívni terve-
zik Benda Kálmánt, Csoóri Sándort, Czine Mihályt és Mészöly Miklóst. Elküldték 
nekik a meghívást, ám arra válasz nem érkezett. Hónapok múltán derült ki, hogy e 
négy személy vízumkérelmét elutasították. Közülük egyeseknek ugyanakkor felaján-
lották a Collegium Hungaricumban való szereplést, amit viszont ők nem fogadtak el. 
Az esetről a Bornemisza Társaság 1973. március 14-i elnökségi ülésén esett szó, és a 
jegyzőkönyv az alábbiakat rögzítette: „az elnökség részletesen tárgyalja a titkár jelen-
tését a négy magyarországi felkért előadóról (Benda, Csoóri, Czine, Mészöly), s 
meghívásukat továbbra is fenntartja, de a közeljövőben rajtuk kívül más személyt 
nem hív meg Magyarországról”. Vagyis, ha őket nem engedik, helyükbe másokat 
nem hívnak. Ugyanakkor a Társaság elnöksége jegyzőkönyvben is rögzítette, hogy 
„az egyesület továbbra is szolgálni, nem pedig képviselni akarja a magyar kultúrát. 
Magát osztrák egyesületnek tartja, amely nem társadalmi szervként, öncélúan műkö-
dik, hanem tevékenységének lényegét előadások rendezésében látja. Elsősorban iro-
dalmi társaságokkal van kapcsolatban”. Ezek közül a londoni Szepsi Csombor-, a 
hollandiai Mikes Kelemen- és a párizsi Kassák Lajos Körre gondoltak, de oda tar-
toztak még a párizsi Irodalmi Újság, a müncheni Új Látóhatár és a római Katolikus 
Szemle szerkesztősége, valamint a katolikus és protestáns magyar értelmiségi moz-
galmak is. 

Ennek a célnak a jegyében került megrendezésre 1973. március 30-án a bécsi 
Pálffy-palotában megtartott Új Látóhatár est. A folyóirat képviseletében Borbándi 
Gyula, Molnár József, Hanák Tibor, Major-Zala Lajos és Monoszlóy Dezső vett 
részt. Másnap Grazban tartottak szintén nagysikerű író-olvasó találkozót, majd ápri-
lis 1-én Bécsben a Társaság közgyűlésén Molnár József beszélt a müncheni folyóirat 
céljairól. Bár a magyarországi vendégek nem lehettek jelen, ám ennek ellenére sok 
érdeklődő hallgathatta meg a lap terveiről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló 
tájékoztatókat. Bizonyították ezek a rendezvények is, hogy az élő párbeszédre, a 
találkozókra és vitákra nagyon nagy szükség van, és mindenki reménykedett benne, 
hogy ezekbe az otthoniak is rövidesen bekapcsolódhatnak.  

1973 nyarán Szombathelyen tartották az Anyanyelvi Konferencia találkozóját, 
melynek témája a magyar nyelv és a nyugati magyar irodalom volt. Az Anyanyelvi 
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Konferenciát övező bizalmatlanság, nem egy esetben gyanakvás és ellenérzés, még 
mindig jelen volt az emigráció egyes köreiben. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 
című lap 1973. június 3-i száma így számolt be a tervezett eseményről:  

„A pártlapok megkezdették a második anyanyelvi konferencia beharangozását. A 
meghívókat is megkapták azok, akik »tisztelettel látogatnak« haza, ahogyan ezt a 
Magyar Hírlap olyan tapintatosan megfogalmazta egyik márciusi számában. Már-
mint a diktatúra tiszteletével. Ez ugyanaz a hang, mint az a figyelmeztetés, amelyben 
a kommunista sajtó tudtára adta a hazalátogató magyaroknak, hogy ne beszéljenek 
sokat otthon, mert nem magyar állampolgárok... A Magyar Hírlap március 2. szá-
mában így udvariaskodik a diktatúra és mondja meg, kik érdemlik meg az udvarias 
fogadtatást: »A tisztelettel hazalátogatók növekvő táborát természetesen nem pusz-
tán a rokoni kör várja és fogadja, hanem elébük megyünk azzal a sok-sok vonzó 
programmal, amit a Magyarok Világszövetsége, valamint művelődésügyi, kulturális 
és tudományos intézményeink nyújtanak számukra.«10 A Magyarok Világszövetségé-
nek elnöksége még a múlt év decemberében elhatározta, hogy 1973. július 29-től 
augusztus 6-ig Szombathelyen rendezi a II. Anyanyelvi Konferenciát, amelynek 
központi témája a magyar nyelv széles körű oktatása és ápolása. 

Három munkabizottságot létesítettek. Az elsőben a magyar nyelvoktatás a »tan-
cél«, persze ide a »táborok« tanárait szeretnék megkapni. A második bizottság a 
szabadföldi egyletek vezetőit foglalkoztatná, hogy fokozni tudják a diktatúra utasítá-
sai alapján a kulturális munka »hatékonyságát«. A harmadik bizottságban pedig, 
mondja a határozat: »írók, történészek, néprajzi szakemberek, nyelvészek beszélik 
meg majd az irodalom és az úgynevezett nemzeti tudományok szerepét a magyarság-
tudat fenntartásában, megerősítésében.«  

Ami fontos, csak a nemzeti tudományokkal állnak elő a diktatúra bürokratái, a 
marxista tudományoktól az anyanyelvi konferencia tagjainak nem kell félniük.  

Az is érdekes, hogy Szombathelyen, ahová az anyanyelvi konferenciát tervezik, a 
konferencia idején megrendezik »a nyugaton élő és működő magyar népi tánccso-
portok hazai táncfesztiválját is.« Tehát, ismét csak a »nyugaton élő és működő« isko-

10  Magyar Hírlap, 1973. március 2. 
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lák, egyletek és irodalom érdekli a Kádár-diktatúrát? A szomszédban élő és elnyoma-
tás alatt pusztuló magyar milliók sorsa miért nem lehet kérdés a második anyanyelvi 
konferencián? Vagy igaz lenne, hogy Kádár diktátor kollégái ezt nem engedik meg? 
Ha pedig azok megengednék, akkor mégiscsak rejtőzik az anyanyelvi konferencia 
mögött valamely politikai tancél? Amit nem lehet megvalósítani a már amúgy is 
marxista társdiktatúráknak adott magyarok körében? Odamennek az anyanyelv ürü-
gyén, ahol még nincs diktatúra? E kérdésben rossz, politikai illat lengi körül az 
anyanyelvi konferenciát. A debreceni anyanyelvi konferencia egyik egyetemi előadó 
résztvevője, aki lelkes védelmezője és használója is az anyanyelvi konferenciának, 
nemrégen egy magántársaságban kijelentette, hogy erdélyi képviselő, igenis, megje-
lent az anyanyelvi konferencián Debrecenben, de a nevét nem szabad közzétenni... 
Vajon ez az erdélyi »kiküldött« mitől tartott Debrecenben? Csak nem a román diktá-
tortól? Mert hogy tőlünk, amerikai magyaroktól nem kellett tartania, de a USA-tól 
sem, az bizonyos. Viszont ha titokban akarta tartani a nevét, akkor, ugyebár, még-
sem lehetett hivatalos meghívott és nem képviselhette az erdélyieket. Mert éppen ez 
bizonyítja, nem hívták meg Debrecenbe, a szomszéd államoknak hadizsákmányként 
adott magyar milliók képviselőit, akiknek az anyanyelvéért –például – Deme László 
nyelvtudományi akadémikus annyira aggódik. És most olvasható a szombathelyi 
hivatalos beharangozóból, hogy a népi tánccsoportok között sem lesznek jelen a 
felvidéki, délvidéki, erdélyi és kárpátaljai magyar népi tánccsoportok. Csak a nyuga-
ton élő és működő magyar, népi tánccsoportok. Bármit is mondjanak a hivatásszerű-
en hazatérők.”11  

Hozzá kell tennünk, hogy az itthoniakkal való párbeszéd egyik fórumaként meg-
alakult Anyanyelvi Konferencia elnökségében olyan kiváló személyiségek foglaltak 
helyet, mint ifj. Bartók Béla, Dr. Bognár József akadémikus, a Magyarok Világszö-
vetségének elnöke, Erdei Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára, Illyés Gyula Kossuth-díjas író, Dr. Keresztury Dezső író, Kodály Zoltánné, 
Dr. Ortutay Gyula akadémikus, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, 
Vas István Kossuth-díjas költő. A névsor méltán nyerte el a külföldön élő magyarság 

                                                           
11  Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1973. június 3. 1. o. 
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bizalmát, és programja is tisztességesen szolgálta az idegenben élők nevelését, kultú-
ráját, közösségi életét. Az idő múlása ellenére mégis sokakban elevenen élt az 1950-
es évek tobzódó diktatúrája és elfogadhatatlannak tartották, hogy szóba álljanak a 
rendszer képviselőivel még akkor is, ha az elősegítheti saját maguk és gyermekeik 
magyarságának megtartását.  

Az Anyanyelvi Konferencia első kongresszusát még 1970-ben Debrecenben és 
Budapesten tartották meg, a második összejövetelre pedig 1973-ban Szombathelyen 
került sor. A Vas megyei Tanács dísztermében megrendezett hatnapos tanácskozás 
nyitányára csaknem 20 ország mintegy másfél száz képviselője érkezett, akiket dr. 
Bárczi Géza akadémikus, az Anyanyelvi Konferencia védnökségének elnöke üdvö-
zölt. 

Dr. Bognár József akadémikus, a Magyarok Világszövetségének elnöke megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy az Anyanyelvi Konferencia egyfelől a kontinuitást, a 
hagyományt, a közös örökséget és a közös gyökereket igyekszik a kapcsolatok fenn-
tartásában szolgálni, másfelől meg kíván felelni a világ fejlődésének arra a rendkívüli 
gyorsaságára, amelyet a huszadik század második felében érzékelni lehet. A Konfe-
rencia számára a gyors ütemű változások előjelét az szabja meg, hogy előmozdítják-e, 
vagy hátráltatják a kapcsolatokat.  

Az Anyanyelvi Konferencia külföldi részvevői nevében az Egyesült Államokból 
érkezett dr. Böszörményi István református lelkész szólt. „A szélrózsa minden irá-
nyából nagy örömmel, boldogan jöttünk az óhazába, mert szeretettel hívtak, vártak 
és fogadtak bennünket. Az első anyanyelvi konferencia óta eltelt három esztendő 
alatt úgy érzem, olyan eredményeket értünk el az óhaza segítségével, amire akkori-
ban gondolni sem mertünk. Mostani összejövetelünk célja, hogy folytassuk. előbbre 
vigyük, gazdagítsuk a három éve megkezdett munkát, hogy a magyar nyelv és kultúra 
minél több külföldön élő magyar testvérünkhöz jusson el.” – mondta többek között.  

Az egyhetes tanácskozáson kiderült, hogy az idegen-nyelvűek számára készülő 
magyar nyelvkönyveket tovább kell korszerűsíteni, mert a külföldön élők gyermekei 
körében felgyorsult a magyar nyelv megtanulása iránti igény, ugyanekkor ezek a 
tankönyvek elavultak és nem kellően vonzóak. A második Anyanyelvi Konferencia 
legfontosabb célja az volt, hogy közvetlen segítséget nyújtson a külföldi magyar 
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nyelvoktatásnak, főképpen a gyermekek nevelésének. A tanácskozás azonban nem 
korlátozódott pusztán erre a témára, sőt még a tágabb értelemben vett népművelés 
problémakörén is túllépett. Reményt keltő kötődések alakultak ki a hazai és a külföl-
di magyar szervezetek között. A Konferencián szinte minden nagyobb emigráns 
magyar közösség képviseltette magát. Ott volt például Duczynska Ilona Kanadából, 
Hamza András az Egyesült Államokból, Nagy Pál Franciaországból, Püski Sándor, 
Sinor Dénes és Sulyok Vince Norvégiából.  

Az Új Látóhatár szerkesztőségét nem képviselte senki a Konferencián, de mun-
katársai, a lapban rendszeresen publikálók közül többen is részt vettek a rendezvé-
nyen. Czigány Lóránt a védnöki testületben is szerepet vállalt. A müncheni folyóirat 
belső munkatársai és velük együtt Kovács Imre is, aki továbbra is meghatározó szere-
pet töltött be a folyóirat megjelenésében, nem támogatták, ugyanakkor nem is tá-
madták az Anyanyelvi Konferencia programsorozatait. A tolerancia nem csak a szer-
kesztésben, hanem az emigráció politikai közéletének megítélésében is jellemző volt 
a szerkesztőkre. A lap szemléletmódja és minőség iránti elkötelezettsége kiemelte a 
többi emigráns kiadvány köréből.  

Az Új Látóhatár hazai olvasottságát és terjedését viszont sok minden nehezítette. 
Azok körében, akik hozzájuthattak és megismerhették, nőtt az iránta megnyilvánuló 
érdeklődés és rokonszenv. A hivatalos szervezetek továbbra is elutasítóan kezelték, 
de az írók és irodalomtörténészek közül többen elismerően nyilatkoztak róla és kap-
csolatot ápoltak a müncheni szerkesztőséggel, valamint a folyóirat szerzőivel. Az 
irodalomtörténészek közül Béládi Miklós volt az első, aki felfigyelt a folyóiratra.12 
Sikerült minden számot megszereznie a Széchenyi Könyvtárban, ahol – igaz csak 
helyben olvasásra –, megkapta őket, sőt környezetében, ismerősei körében terjesztet-
te a legjobb írások hírét, beszámolt a folyóiratban megjelent cikkekről, tanulmányok-
ról. Béládi a folyóirat szerkesztőivel is felvette a kapcsolatot, levélváltásaik egyre 
sűrűbbek lettek. 1973 végén arról tájékoztatta Borbándiékat, hogy a Tiszatáj című 
                                                           
12  Béládi Miklós: Szempontok a nyugati emigráció irodalmához. Kritika 1973. 12. szám 

20. o. Béládi Miklós 1970 nyarán látogatta meg először az Új Látóhatár szerkesztő-
ségét, ahol elhűlve tapasztalta, hogy milyen mostoha körülmények között készült az 
általa nagyra becsült lap. 
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folyóirattal – amelynek főszerkesztője 1972-től llia Mihály volt – Béládi megegyezett 
abban, hogy „ők is hajlandók hosszabb szöveget közölni az emigráció irodalmáról. 
Megindult tehát valami, remélem 1974-ben sok minden jó történik. Ezt némi alap-
pal állíthatom.”13 Béládi optimizmusa azonban túlzott volt. Borbándi felkérte őt az 
Új Látóhatárban történő publikálásra, ám azt Béládi főnökei nem engedélyezték, sőt 
a Tiszatáj sem kapott engedélyt az Új Látóhatárban megjelent írások hazai közlésére.  

Pedig lett volna miből válogatni. 1973 második felének folyóiratszámaiban is 
számtalan érdekes és értékes írás jelent meg. Bárczay Gyula svájci református lelkész 
azt vizsgálta, hogyan látja a korszerű teológiai szemlélet a jövőt. Ugyancsak a jövőt 
érintette Targonski György egyetemi matematikatanár a jövőkutatás és a matematika 
viszonyát elemezve. Szépfalusi István a bécsi, grazi és salzburgi magyarok körében 
végzett szociográfiai vizsgálatainak eredményeit ismertette, Volly István budapesti 
néprajz- és népzenekutató Petőfi megzenésített verseivel foglalkozott, az irodalmi és 
képzőművészeti avantgárd sajátosságai és problémái voltak Határ Győző, Kibédi 
Varga Áron és Perneczky Géza tanulmányainak a témakörei. A gazdag szépirodalmi 
részben verseket közölt Csiky Ágnes Mária, Tűz Tamás, Baránszky-Jób László, a 
belgiumi Földes Judit és az egy évvel korábban Budapestről külföldre távozott Farkas 
Attila, műfordításokat az Angliában élő Gömöri György, elbeszélést Kabdebó Ta-
más, Ferdinandy György, Zalán Magda és Lehoczky Gergely. Amint látható a ma-
gyarországi – kevéssé ismert – szerzők is kezdtek beszivárogni a folyóirat hasábjaira.  

Az 1973. évi 5. számban az Új Látóhatár egy az addigiakhoz képest új témakörrel 
is jelentkezett. Borbándi összegyűjtötte és két részben publikálta a Haraszti Miklós 
író ellen rendezett budapesti per dokumentumait. Igaz a Haraszti elleni kirakatper 
végzetes következményeket nem jelentett a perbefogott számára, de arra lehetőséget 
teremtett, hogy az Új Látóhatár közzé tegyen egy olyan esetet, melyről a hazai köz-
vélemény nem szerezhetett tudomást, és egyben érzékeltethette azt is, hogy a lap 
szerkesztői fontosnak tekintik a hazai közéleti események figyelemmel kísérését, ha 

                                                           
13  Béládi Miklós levele Borbándi Gyulának. 1973. december 26. Müncheni Magyar 

Intézet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 



 

20 

szükséges a nyilvánosság eszközével próbálják megvédeni a megvádoltakat, akiket 
atrocitás ér közéleti véleménynyilvánításuk miatt.14  

Miután – részben anyagi nehézségek miatt – a folyóiratszámok jelentős késede-
lemmel kerültek ki a nyomdából, az olvasókhoz is sokszor számottevő késéssel jutot-
tak el. Az Új Látóhatárt olvasók véleménye általában elismerő volt, az emigráns sajtó 
egy része viszont kritikával, néha ellenérzéssel fogadta egyik-másik közleményét. 
Szabó Zoltán például nagyon dicsérte az író elleni perről készült „Haraszti-dosszié” 
című összeállítást. Nagyon lelkesedett az új szerepvállalásért. „Ezzel lett – írta – kife-
jezetten az Új Látóhatár az, ami. A szó kimondásának a helye. Remélem, hogy má-
sokra is így hatott. A lehető legjobb: a lehető legjobb időpontban!”15 Ugyanakkor a 
Nemzetőr két írásban élesen kritizálta az Új Látóhatárt, egyikben a külföldi haszná-
latra készült és Budapesten nyomtatott nyelvkönyvekről a hibák ellenére is kedvező 
álláspontja miatt, illetve Czigány Lórántnak az anyanyelvi konferencia hasznosságá-
ról vallott felfogását marasztalva el, a másikban pedig azt a módot helytelenítve, 
ahogyan az Új Látóhatár a magyar-magyar irodalmi párbeszédet és Béládi Miklós-
nak ezzel kapcsolatos szerepét ítélte meg.16 

Béládi a Nemzetőr véleményére reagálva és emlékeztetve a Kritika című budapes-
ti folyóiratban a nyugati magyar irodalomról írott és egy nagyobb áttekintéshez elő-
hangnak szánt dolgozatára, egy levelében megjegyezte: „Végül alkalom nyílt rá, hogy 
néhány szót ejtsünk arról, létezik irodalom Nyugaton is, méghozzá olyan, amelyet 
komolyan kell és lehet venni. Az előhang után elemző jellegű tanulmánynak kell 

                                                           
14  Haraszti Miklós 1970 és 1971 között a Ganz–Mávag és a Vörös Csillag Traktorgyár 

marósaként dolgozott. Tapasztalatai alapján írta meg Darabbér című könyvét. A kö-
tet kéziratát 1973-ban lefoglalta a rendőrség, és államellenes izgatás vádjával 8 hónap 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Harasztit. Később a könyvet tizenegy nyelvre 
fordították le. Magyarországon legálisan először 1989-ben jelent meg. 

15  Szabó Zoltán levele Borbándi Gyulának. Müncheni Magyar Intézet, Regensburg. 
Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 

16  A Rodostói remete rovásai. Nemzetőr,1969. október, 9. o. és Csernoholszky Vilmos: 
Az emigrációs magyar irodalom – ahogyan ők látják. Nemzetőr, 1974. március, 5. o.  
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következnie, erre is sor kerül talán ebben az évben, s akkor már nem csak »a hazai 
intézményekhez való viszony« problémáját lehet vizsgálni.”17 

A Kritika 1973. decemberi számában megjelent Szempontok a nyugati emigráció 
irodalmához című tanulmányában felidézte Béládi Illyés Gyula szavait, aki a magyar 
irodalmat ötágú sípként jellemezte, s melyben meghatározó szerepet tulajdonított a 
nyugati emigrációs irodalomnak is. Illyést idézve Béládi megállapította: „Az egyik 
sípot Nyugaton, a tengerentúlon fújják. Ezt ismerjük legkevésbé, hangjára eddig alig 
figyeltünk oda. Megérdemli pedig, hogy szoktassuk hozzá a fülünket. Igaz, egyik-
másik hangja érdesen vagy hamisan szól; ám jó néhány ismerősen cseng, vagy leg-
alábbis úgy szól, hogy belőle okulást, tanulságot meríthetünk. Az írói értékeket ke-
ressük mi is, akik Budapestről próbáljuk megismerni ezt a nehezen áttekinthető 
irodalmat. Hogy kik tartoznak az értékes részhez, az nyilván vita tárgya. Ám az ér-
tékkiválasztás nehéz munkájába nékünk is bele kell vágnunk. Az idő alkalmas hoz-
zá.”18  

Béládi kihasználva a nyitottabb szellemi légkör kialakulását áttekintést adott ta-
nulmányában a magyar emigráns irodalom csoportjairól, folyóiratairól, idézett 
Borbándi Gyula Új Látóhatárban megjelent tanulmányából, azaz először próbálta 
objektív szemmel megközelíteni a nyugaton alkotók munkásságát.  

Az írás tényszerű, konkrét adatokkal támasztotta alá, hogy magyar irodalom nem 
csak Magyarországon születik. „Az OSZK [Országos Széchenyi Könyvtár] 1972-
ben kiadta Németh Mária gyűjtését19, a külföldi, nem szocialista országokban 1945 
és 1970 között megjelent hírlapok, folyóiratok címjegyzékét. A jegyzék meglepő 
adatot közöl. Huszonöt esztendő során körülbelül harminc nyugati országban kere-
ken ezer különböző sajtótermék jelent meg. Rengeteg közöttük a rövid életű, kis 

                                                           
17  Béládi Miklós levele Borbándi Gyulának. 1974. április 7. Müncheni Magyar Intézet, 

Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 
18  Béládi Miklós: Szempontok a nyugati emigráció irodalmához. Kritika, 1973. 12. 

szám. 20. o.  
19  Németh Mária: Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adat-

tára 1945-1970. II. kötet. Nem szocialista országok. Országos Széchenyi Könyvtár, 
Budapest, 1975.  
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példányszámú, esetleg sokszorosított időszaki kiadvány; az irodalmi szempontból 
mellőzhető szakmai, egyházi, politikai érdekeltségű közlöny. Észak- és Dél-
Amerikában találunk néhány – kivételnek számító –, több évtizedes múltra visszate-
kintő lapot; az irodalmi folyóiratok sorából az egyetlen Új Látóhatár tart a XXIV. 
évfolyamnál. A könyvekről most készül az előbbihez hasonló címjegyzék. Pontos 
adatról még nincs tudomásunk, szakértői becslés szerint az OSZK polcain négy-
ötezer – 1945 után kiadott – szépirodalmi tárgyú vagy azzal közeli rokonságban levő 
könyv található.” A megdöbbentő adatok tanúsították, hogy a nyugaton élők éppúgy 
szívügyüknek tekintették a magyar nyelv becsületét, a magyar irodalom ápolását, 
mint a hazai műhelyek. Béládi Miklós elemző írása – igaz elsősorban a szakmai kö-
rökben – felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a magyar kisebbségi irodalom nem 
pusztán a Magyarország környezetében lévő országok magyar kisebbségeinek köré-
ben, hanem a távoli országokban élők között is értékeket teremt, s ezek részei a ma-
gyar irodalom kincseinek.  

1972-ben jelent meg egyébként Magyarországon az Akadémia Kiadó gondozásá-
ban a Népi írók bibliográfiája20 című vakos kötet, melyben az emigrált népiek művei, 
élettörténete – így például Kovács Imréé is – olvasható volt. A Varga Rózsa és Patyi 
Sándor szerkesztette könyv évtizedek óta először ejtett szót olyan személyekről, akik 
a negyvenes évek végén elhagyni kényszerültek hazájukat és emigrációban éltek. 
Természetesen ez nem jelentette azt, hogy nyugati közéleti munkásságukról is be-
számoltak volna – az Új Látóhatárban megjelenő írásaikról szó sincs a kötetben –, de 
mindenképpen jelezte, hogy a szakmai műhelyekben oldódott az emigránsok elleni 
dogmatikus ellenérzés. Messze volt még az az idő, hogy a hazai folyóiratokban is 
közölhetővé váltak volna a nyugaton élők írásai, ám az nyilvánvalóvá vált, hogy a 
magyarországi szellemi életben az emigráns irodalom értékelése megosztotta a szak-
embereket.  

A szerkesztők bizonytalanok voltak, milyen témák, írások férnek még bele az 
Aczél György által bevezetett „támogat, tűr, tilt” hármas kategóriájába. Sok esetben 

                                                           
20  Varga Rózsa–Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. Akadémia Kiadó, Budapest, 

1972. 
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a bíráló kritikai megjegyzések, értékelések tették ismertté az egyes nyugaton megje-
lenő művek létezését. A Kritika 1974. évi negyedik számában például hosszas elem-
zésnek vetették alá Nagy Kázmér Elveszett alkotmány című kötetét.21 Veszely Péter 
írását így kezdte: „Nagy Kázmér könyve Elveszett alkotmány címmel Münchenben 
jelent meg az idén, az Aurora Könyvek sorozatban, melyet az Új Látóhatár felelős 
kiadója, Molnár József gondoz. A 93 oldalas kötetet 1000 példányban adták ki és az 
ára 10 NSZK-márka, vagy 2 font vagy 5 USA-dollár, illetve az ennek megfelelő 
összeg. Ezeken a hasábokon nem volt szokás a nyugati emigráció szellemi termékei-
nek ismertetése és ezután sem lesz általános gyakorlat. Ha Nagy Kázmér könyve 
kivétel – ezt a tanulmány témája, a szerző felkészültsége és felelős komolysága indo-
kolja. Az Elveszett alkotmány témáját a mű alcíme határozza meg a legpontosabban: 
»Vázlat az 1944 és 1964 közötti magyar politikai emigráció kialakulásáról.« Nem 
arról van szó, mintha a magyar politikai emigráció nélkülözhetetlen fejezetét jelente-
né a magyarság újabb kori történetének, hogy ennek tanulmányozása sürgős felada-
taink közé tartozna. Nagy Kázmér sem tartja annak, tanulmányának első mondatá-
ban azonnal az egyetemes magyar történelem „lábjegyzetének” minősíti a politikai 
emigráció történetét.”22  

A kritikus értékeléséhez tegyük hozzá Nagy Kázmér kötetének konkrét számada-
tait a magyar politikai emigrációról: „A [...] megjelenő 200 külföldi magyar lapból 
100 politikai jellegű és foglalkoztat szerkesztőként, cikkíróként: 200 embert. A 15–
20 emigrációs csúcsszervezet vezetőségében van 200 ember. A különféle felekezetek 
papjai között politikai szerepet játszik mintegy 300 ember. Nem magyar szerveze-

21  A bizonytalanság példája, hogy a Kritikában megjelent írást átvette a Látóhatár című, 
a kulturális sajtó termékeiből tallózó folyóirat, és 1974. júniusi számában teljes terje-
delmében közölte. Anakronisztikus eset, mivel a Látóhatárt 1964-ben Budapesten a 
nyugatról hazatért két magyar emigráns, Vámos Imre és Horváth Béla itthoni tevé-
kenységének érdekében hozták létre, azzal a szándékkal, hogy a nyugaton alkotó ma-
gyar szerzők írásait „hazacsalogassák”. Az 1964-es Látóhatár nem tudta megvetni lá-
bát a hazai lappiacon, ezért átváltozott másodközlő folyóirattá, és hasábjain a mün-
cheni Új Látóhatárból sűrűn idéző tanulmány megjelenése „orwelli” érzetet keltett. 

22  Veszely Péter: Magyar emigráns a magyar emigrációról. Kritika, 1974. 4. szám. 9. o. 
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tekben (pl. egyetemek, kutatóintézetek) dolgozó magyarokból politikai érdeklődésű 
300 ember. Nem magyar politikai pártok (pl. az amerikai republikánus párt nemzeti-
ségi tagozatában) és hasonló helyeken politikai emigráns lehet: 400 ember. Vagyis 
összesen: 1400 ember.”23 Egy percig nem lehet kétséges, hogy a kötetet kemény 
kritikával illető írás szándéka a magyar emigráció szerepének lekicsinylése, elítélése 
volt. Ugyanakkor a kritikában megjelent bőséges idézetek mind az azokat közlő 
lapokról, mind az idézett, nyugaton élő szerzőkről tájékoztatták az olvasót. Ilyen 
értelemben a recenzens fegyvere vissza felé sült el. Bár az emigráció ellen szólt, mégis 
írásával ennek az emigrációnak a megismertetését szolgálta, hiszen évtizedek óta 
semmilyen információ nem jelent meg róluk.  

Kétségtelen, hogy a Magyarországon kiadott szakmai folyóiratok egy része nem 
tekinthetett el attól, hogy felhasználja a nyugaton megjelenő szaktanulmányok meg-
állapításait. Különösen az Új Látóhatár cikkei, tanulmányai, nyilvánossá tett eredeti 
dokumentumai kerültek idézésre a magyarországi folyóiratokban.  

Az Új Látóhatár ugyanis kitartóan folytatta a magyar történelem fehér foltjainak 
feltárását. 1973 őszén dokumentumokat közölt a második világháborús jóvátétel és a 
Vörös Hadsereg ellátásával kapcsolatosan. Ezeknek az 1973-1974-ben megjelent 
dokumentumoknak különösen kalandos története volt. Az eredeti példányokat Ko-
vács Imre küldte el a szerkesztőknek.24  

Kovács Imre 1947 őszén kényszerült emigrációba. A Nemzeti Parasztpárt főtit-
káraként számos kormányzati dokumentumhoz, pártirathoz volt hozzáférése. Mie-
lőtt elhagyta volna az országot, ezek egy részét vasládába zárta, majd Pap István nevű 
barátja kertészetében elásták. A későbbiekben Pap István is emigrálni kényszerült, de 
a Rákosszentmihályon lévő kertészetét felesége továbbra is működtette. 1972 őszén 
Kovács Imre budapesti barátai kiásták a ládát és a dokumentumokat kijuttatták Ko-

23  Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. Vázlat az 1944 és 1964 közötti magyar politikai 
emigráció kialakulásáról. Auróra Kiadó, München, 1974. 81-82. o. 

24  [n. n.]: Háborús jóvátétel és a Vörös hadsereg ellátása. Új Látóhatár, 1973. 6. szám 
527. o. és [n. n.]: A Nemzeti Parasztpárt javaslata. Új Látóhatár, 1974. 3-4. szám.
287. o., valamint [n. n.]: Magyar-szovjet vállalkozások. Új Látóhatár, 1974. 3-4.
szám. 296. o.
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vács Imréhez. Ezek között voltak az előbbi dokumentumok is, melyeket Szabon 
János25 a Közellátási Minisztérium parasztpárti államtitkára hozott ki a minisztéri-
umból és adott át Kovács Imrének. A vasláda egyébként tartalmazta a Parasztpárt 
1945–1947 közötti vezetőségi ülései jegyzőkönyvének másolatait is. Ezeket a doku-
mentumokat az Új Látóhatár a későbbiekben közölte, illetve Kovács Imre tanulmá-
nyaiban felhasználta.  

Az 1973 év végén megjelent Új Látóhatár számból érdemes felidézni néhány va-
lóban informatív és értékes tanulmányt. A kritikai rovatban Gombos Gyula Huszon-
egy év után és Hanák Tibor A filozófus Lukács című könyvét Borbándi Gyula mu-
tatta be, egy londoni szobrászati kiállítást Cs. Szabó László méltatott. Nem szabad 
szó nélkül hagyni, hogy az Új Látóhatár minden számában súlyt helyezett arra, hogy 
a nyugaton megjelenő, magyar szerzőktől, vagy más, Magyarországról szóló könyvet 
ismertessen, azokról kritikát közöljön. Hanák Tibor 1973 végén három új könyvet 
mutatott be, Monoszlóy Dezső verseskötetét, egy a marxi ideológiakritikát taglaló 
német tudományos művet, és Balla Bálintnak a káderrendszerről írott német nyelvű 
kötetét. Weöres Sándor verseinek svéd válogatását és egy finnül megjelent magyar 
novellaantológiát Szente Imre méltatott. Décsy Gyula Európa nyelveit tárgyaló és 
németül írott könyvét Bogyay Tamás ismertette. Új hazai és vajdasági művekkel 
Dénes Tibor, Monoszlóy Dezső és Sárközi Mátyás, nyugati magyar könyvújdonság-
okkal Csiky Ágnes Mária, Monoszlóy Dezső és Borbándi Gyula foglalkozott.  

A folyóirat szerkesztése igen sok feladatot jelentett a két szerkesztő számára. 
Borbándi a Szabad Európa Rádióban dolgozott, Molnár József a nyomdáját vezette. 
Bár szabadidejük szinte egyáltalán nem maradt, ennek ellenére mindig örömmel 
fogadták a lap munkatársainak látogatásait. Kovács Imre majd egy hónapot töltött 
Európában 1973 őszén, és bázislakóhelye München volt. Innen járta Európa egyes 
városait, ahol barátait, ismerőseit kereste fel. Hasonlóképpen München volt célja 
Gosztonyi Péter, Monoszlóy Dezső és Cs. Szabó László tájékozódó látogatásainak, 

25  Szabon János (1900–1991) jogász, agrármérnök, gazdálkodó, a Nemzeti Parasztpárt 
tagja volt. 1940-től 1944-ig a Terményforgalmi Vállalatnál dolgozott. 1945. június 
11-től 1947 decemberéig a Közellátásügyi Minisztérium adminisztratív államtitkára
volt. 1948-ban kizárták a Parasztpártból.
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ha valamilyen emigrációs, irodalmi vagy tudományos kérdésről kívántak konzultálni 
az Új Látóhatár szerkesztőivel.  

A folyóirat tekintélyét elsősorban a benne megjelenő írások minősége, irodalmi 
értéke, tudományos színvonala jelentette. A lapban lefolytatott viták, ankétok elő-
mozdították a magyar-magyar párbeszéd folytatását, de mértéktartó álláspontot je-
lentettek meg azoktól a gondolkodóktól is, akik még nem tartották kiérleltnek a 
helyzetet a hazatérésre.  

1974 tavaszán például Czigány Lóránttól közöltek egy hosszabb tanulmányt, 
melyben a Budapesten megjelent Magyar értelmező kéziszótárral26 foglalkozott, 
alapos és részletes bírálatban részesítve hibáit és hiányosságait. Megrótta a nyelvé-
szeket is, ,,akik szeretnek arról beszélni, hogy a nyelvet művelik, a nyelvet ápolják. S 
ez az igazi kórisme: mert egy nyelvet sem kell művelni, s a magyar nyelvet sem kell 
ápolni. Nem a nyelvet kell művelni, hanem az agyvelők barázdáit, azt az idült nyelvi 
kisebbségi érzetet, melyben a mai magyar társadalom tollforgatóinak egy része szen-
ved. Nem kell a magyar nyelvet ápolni, mert a magyar nyelv nem beteg.”27 

1974 májusában Kovács Imre is keseregve írta Borbándinak: „... bizony az írás 
már akadozik, befelé fordulunk, és mind többet hallgatunk [...] A szép tervek, a nagy 
álmok elmúltak, az ember magára marad, s értékét már csak az jelenti, amit önma-
gából meg tud menteni. Hiába akarod megmarkolni az időt, kicsúszik az ujjaid kö-
zött, s tehetetlenül érzed, amint az élet legombolyodik. Sokat töprengek azon, ho-
gyan tudnám úgy rendbe hozni dolgomat a magyar néppel, hogy közben ne kelljen 
egyezkednem vagy kiegyeznem a rendszerrel. Mégse akarok durcásan meghalni, 
mielőtt lezárom a szemem, látni kellene, hogy mi lett belőle. Megérinteni még egy-
szer és elbúcsúzni méltón, férfiasan. Ha lehet, ha szabad.”28 Kovács az előző évben 
ment nyugdíjba a Szabad Európa Bizottságtól. Egész életét a közügyek intézésével 

                                                           
26  Magyar Értelmező Kéziszótár. (szerk: O Nagy Gábor, Juhász József, Szőke István, 

Kovalovszky Miklós). Akadémia Kiadó, Budapest, 1972.   
27  Czigány Lóránt: Kinek a nyelvében él a nemzet. Új Látóhatár, 1974. 1. szám. 1. o. 
28  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1974. május 7. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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töltötte. Hirtelen szakadt rá a feleslegesség érzése. Borbándiékkal megmaradt kap-
csolata, több írást is küldött a lapnak. Egyike volt azoknak a szerzőknek, akik véle-
ménye minden megjelenéskor visszhangot és figyelmet keltett. Így volt ez az 1974 
őszén megjelent, Mindszenty József hercegprímás angolul kiadott emlékiratait is-
mertető írása után is.29  

„Senki sem tagadhatja meg önmagát, legkevésbé Mindszenty József, akinek em-
lékiratait most olvastam el angolul és nem csalódtam benne: teljességében önmagát 
adja. Következetesen és magabiztosan, sokszor fölényesen; meggyőzően és megrázó-
an, a letartóztatását követően nagyon is emberien.” – írta Kovács a recenzió beveze-
tőjében. Végigvette az Emlékirat minden lényeges eseményét, és bár köztudomású 
volt, hogy Kovács nem tartotta nagyra Mindszenty-t, korrekten értékelte Magyaror-
szág általa felvázolt huszonöt éves történetének állításait. A kritika végén kitért 
Mindszenty Magyarországról történő távozásának körülményeire is. Felidézte, hogy 
VI. Pál pápa nem támogatta emlékiratai kiadását, de a pápa végül felmentette prímá-
si méltóságából, így a Szentszék kötöttsége már nem állhatta útját az Emlékiratok
kiadásának. „Mindszenty a pápa intézkedését nem fogadta el, a gordiuszi csomót 
mégis kettévágták: Rómából vagy Bécsből nem láthatná el főpapi teendőit, az eszter-
gomi egyházmegye és a magyar katolikus egyház vezetése visszaszállt a pápára, aki 
Mindszenty helyettesítésére apostoli kormányzót nevezett ki Lékai László püspök 
személyében. Én úgy látom, hogy a pápa feloldotta Mindszenty bíborost az egyházi 
megkötöttségek alól, mint szabad ember elmondhatja, ami vele és a magyar néppel 
történt, s ez mégiscsak nagyobb szolgálat, mint egy üres cím viselése. A pápa meg 
elháríthatja a kifogásokat azzal, hogy már nem tartozik a magyar hierarchiába, nem 
vonhatja felelősségre.” Kovács sajátosan értelmezte Mindszenty leváltását és ezzel
kivívta maga ellen az egyház haragját. A nyugati emigráció ugyanis elfogadhatatlan-
nak tartotta Mindszenty felmentését, és Kovács ironikus megjegyzését, mely szerint
a „prímási státusz egy kiüresedett széket” jelentett volna, egyházellenes megnyilvánu-
lásnak tekintették. Kovács Imre egyrészt valóban súlytalannak tartotta Mindszenty-t

29  Kovács Imre: Devictus vincit – Legyőzötten győztes. Új Látóhatár, 1974. 6. szám 
491. o.
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1949-es letartóztatása után, másrészt egyoldalúnak, indulatosnak tekintette emlék-
iratait. Az egész recenzión végigvonult egyfajta csendes irónia, a Kovácsra annyira 
jellemző cinikus „túldicséret”. Meg kell mondanunk, hogy az Új Látóhatár veszélyes 
vizekre evezett, amikor a katolikus egyház rosszallásának sodrába keveredett, de 
végül is következményei nem lettek Kovács Imre kritikájának.  

Az Új Látóhatár közeledett megjelenése 25. születésnapjához, miközben fokoza-
tosan változott, átalakult. 1974 tavaszától Határ Győző vállalta, pár hónappal később 
átvette a folyóirat lírai lektori feladatát, és a neki megküldött verskéziratokból, a 
határidőket gondosan betartva válogatta ki – kellő indokolással – a közlésre érdeme-
seket. Határ Győző ízlése és a költészetről vallott álláspontja különbözött a régi szer-
kesztési elvektől. Bátran adott helyet formabontó fiatal költőknek. Ez természetesen 
a korosabb olvasókat – köztük Kovács Imrét is – zavarta, néhányan szóvá is tették a 
szerkesztőkhöz írt levelükben.  

Nemcsak a költészeti rovat változott. Az irodalmi témák és írások az emigráns al-
kotók új életéből, környezetükből, élményeikből táplálkoztak. A fiatal alkotók egyre 
inkább kitöltötték az irodalmi rovat hasábjait, ami egyrészt jó irány volt, hiszen 
megújult ez a rovat is, ugyanakkor stílusával megváltoztatta az Új Látóhatár hagyo-
mányos irodalomról vallott szemléletét. Az irodalom szerepe egyébként is átalakuló-
ban volt.  

Szabó Zoltán nem véletlenül írta 1974 nyarának elején a Hungarica varietas című 
tanulmányában a következőket: „Az irodalmi nemzetnek van hatalma. A hatalom 
nem kormányra törő. Az irodalmi hatalom hordozói a művek. Hogy egy-egy mű 
mikor válik hatalommá, arra nincs időmérték. Kormányt a magyar irodalomból Pe-
tőfi buktatott. A halálát követő száztizenhetedik esztendőben.30  

Kormánynak az irodalmi nemzetben nincs joga. Ebből a nemzetből állam kiuta-
sítani senkit se tud: ha műve benne marasztja. Kormányok csak az irodalomfejlődést 
gátolhatják. Ez azonban a nemzetet szegényíti. Következményei a kormánynak vagy 
a következő kormánynak ártanak. Elébb kisebb, utóbb nagyobb az ártalom.  

                                                           
30  Szabó Zoltán itt az 1956-os Petőfi Kör felkelést előkészítő szerepére utalt.  
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Az állam az országhatár sorompóival a művek útját a magyar országba berekeszt-
heti. Erre van módja. Eszközei is vannak. Igénybevételükkel azt éri el, hogy ahol a 
kormány működik: a fővárosa nem marad az irodalmi nemzet központja. Politikájá-
ból az következik, hogy az irodalmi nemzetnek több új központja támad. Országon 
kívül, határokon túl. Az új központok jelentőségét a tehetségek s a közlési eszközeik 
mennyisége határozzák meg.  

Policentrikus szellemi élettel az irodalmat nem éri kár! Ami magyarul irodalom: 
egy irodalom marad. Több egységben, több központtal. Ez csak a magyarországi 
kormánynak nem előnyös! A Székvárosának a jelentősége helyiérdekű méretűre 
csökkenhet, különösen, ha e székesfőváros közlési fórumai csekély irodalmi felelős-
ségérzetet tanúsítanak. S ha az új irodalmi áramlatok már másutt születnek meg.  

Az irodalmi nemzetet – mint minden nemzetet – az a bizonyos »mindennapi 
népszavazás« tartja össze. Vagyis egyéni döntések az együvé tartozás mellett. Mihelyt 
az összetartozástudat az írókban, kifejezése a szellemi életben elhalványul, vagy el-
némul, az irodalmi nemzet gyöngül, a minőség rokkan, a tehetség elbátortalanodik, 
az értelem eleven erői elszikkadnak, a szellemi élet vérkeringése elakad. A nemzet 
megszenvedi.  

Megsemmisíteni birodalmakat lehet. Nem irodalmakat. A Római Birodalom 
megsemmisült. A latin irodalom megmaradt. A római birodalomból a romjai marad-
tak meg. A római birodalomról az maradt meg, ami latinul kifejeződött.”31 

Szabó Zoltán eszmefuttatására megkésett válaszként érkezett E. Fehér Pál Ami 
elválaszt című tanulmánya a Kritika című folyóirat 1975. évi decemberi számában. E. 
Fehér Pál dogmatikus nézetei mind a politikában, mind az irodalom területén köz-
ismertek voltak. A nyugati magyar irodalomról közölt terjedelmes írása a nyugati 
magyar emigráció elleni globális vádbeszéd volt. „Általában azt keressük, ami össze-
köt a kapitalista világban élő magyarsággal. Ez a gesztus természetes, mi több: magá-
tól értetődő kötelesség teljesítése. Ugyanennyire magától értetődik azonban, hogy 
világosan megvonjuk az egyetértés határait is. Hiszen amennyire fontos feladat a 
magyarság közös élményének, az értékeknek a védelme, ugyanannyira aktuális a 

                                                           
31  Szabó Zoltán: Hungarica varietas. Új Látóhatár 1974. 2. szám. 89. o. 
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világnézeti harc is.”32 – kezdte cikkét. Majd így folytatta: „Nem szeretnénk félreértést 
kelteni. Ez a vita semmi esetre sem terjed ki azokra, akik idegen pénzen uszítanak 
hazájuk ellen. Hiszen a vita a kapcsolat egyik formája, de kapcsolatokat hazaárulók-
kal nem tartunk. Az ő érdekük a magyar szocialista rendszer megdöntése, erről pedig 
senki nem kezd vagy folytat vitát velük. Szeretnénk elkerülni a disputát a 
mániákusokkal is. Azokkal például, akik a magyarság jövője és a sumér–magyar ro-
konság bizonyítása között közvetlen kapcsolatot vélnek felfedezni. Hiszen komolyan 
vehető-e akárki, aki egy nemzet jövőjét attól teszi függővé, hogy múltját két- vagy 
négyezer esztendős messzeségbe vezetheti vissza, s a nép történelmi tudatát egyes 
szavak mágikus csengésével akarja meghatározni. Mindezekkel és hasonlókkal tehát 
nincsen és nem lesz vitánk.” E. Fehér Pál tehát a magyar irodalmi emigráció egy 
részével eredendően elutasította a párbeszéd minden formáját. Nem minőségi elv 
alapján, hanem politikai indíttatásból. Emlékezzünk Szabó Zoltán megfogalmazásá-
ra. Az a politika, mely úgy gondolja, hogy határain úgymond „vasfüggönnyel” el 
tudja zárni a szellemi termékek áramlását, az saját magát ítéli halálra.  

E. Fehér persze kísérletet tett arra, hogy megengedő módon meghatározza azt a 
kört, mellyel a magyar kulturális politika hajlandó vitát folytatni, azaz legalább been-
gedni a vitapartnerek közé. Ezek között említette a Párizsban megjelenő Magyar 
Műhely című folyóiratot, és elutasítandó példaként az Új Látóhatárt. Hosszasan 
sorolta írásában az Új Látóhatár cikkeinek és szerzőinek „bűnös” megfogalmazásait, 
Kovács Imre, Borsody István és Szabó Zoltán egyes tanulmányaiból kivett részletek-
kel igazolva azokat.  

Legfőbb bűnként az 1972 végén a Németországi Magyar Írók Munkaközössége 
közgyűlésén Peéry Rezső által elmondottakat jelölte meg, melyet az Új Látóhatár is 
természetesen közölt. Peéry A külföldi magyar irodalom céljáról és értelméről cím-
mel tartott előadást. Egyebek között beszélt a nyugaton élő magyar tollforgatók 
feladatáról is. „Az anyaországi és a kisebbségi magyar irodalom és kultúra kialakulá-
sának, megjelenésének, formálódásának feltételeit, lehetőségeit, korlátait az állam 

                                                           
32 E. Fehér Pál: Ami elválaszt. A nyugati magyar irodalomról. Kritika, 1975. 12. szám. 
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teremti meg és szabályozza, végső soron hatalmi és politikai érdekből és meggondo-
lásból olyan széleskörű és teljes ellenőrzéssel, amihez fogható szervezeti uralom igen 
ritkán épült ki a szellemi élet köré. A hatalom és ellenőrzés formái, módozatai, tech-
nológiája és lélektana ma már sokkal bonyolultabb és kifinomultabb, semhogy jelen-
létét közvetlenül kelljen éreztetnie és kimutatnia. A tehetség, fortély, invenció az 
írók, a jóindulat és nagyvonalúság az ellenőrzők részéről nem egyszer feledtetni lát-
szik az állami gondozás hátrányait, magát jelenlétét is. Mindez sajnos mégsem vál-
toztat azon az alapvető tényen, hogy az írás a hatalom jóvoltából és engedélyével 
létezhetik csak; az irodalomnak eleve a kormánypárt oldalán a helye, ha bonyolult 
dialektikával, ha sok áttétellel is, ám végső soron az a szerepe, hogy a fennálló rend-
szert igazolja, annak erkölcsi alibije, a hatalom virágoskertje legyen. Ameddig ez így 
van, az állami ellenőrzés és irányítás határain kívül élő magyar írástudónak az a fel-
adata, hogy igyekezzék korrektívumként hatni. Azt a mondanivalót kell elsősorban 
kifejezni próbálnia, ami odahaza legtöbbször csupán a hatalom engedékenysége jó-
voltából, avagy rejtjeles üzenetként juthat el az olvasóhoz. Idekünn van lehetőség 
arra, hogy síkraszálljunk az irodalomnak a hatalomtól független értékrendjéért, az 
értékrendért, amely a kertészt veszi számon, nem a kert tulajdonosát, vagy őrzőjét.”33 

E. Fehér ezt a szemléletet ítéli el. Azt a fajta gondolkodást, mely a szabad véle-
ményalkotás lehetőségét teremti meg. Azt a szemléletet, mely az írás minőségét, a 
szerző tehetségét tekinti elsődleges szempontnak, és nem valamilyen eszme melletti 
elkötelezettségét. A Kritikában megjelent írás mind az Új Látóhatárt, mind az abban 
publikáló szerzőket ellenségnek, a szocialista rendszer megdöntésére lázítókként 
értékelte és visszautasított velük mindenféle párbeszédet. Tette mindezt a Látóhatár-
Új Látóhatár első száma megjelenésének 25. évfordulóján. Az 1975-ös évfolyam 
ugyanis már a huszonötödik évfolyama volt az Új Látóhatárnak.  

 
 
      

                                                           
33  Peéry Rezső: A külföldi magyar irodalom célja és értelme. Új Látóhatár, 1972. 6. 

szám. 560. o. 
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A HUSZONÖTÖDIK SZÜLETÉSNAP KESERŰSÉGE 

A szerkesztők nagy reményekkel készültek a negyedszázados évfordulóra. Tervezték, 
hogy visszaemlékezésekkel, állandó szerzőik méltatásával teszik teljessé a folyóirat 
történetének felidézését. Borbándi Gyula Kovács Imrét is a folyóirat terveivel próbál-
ta akkori letargiájából felrázni. „Jövőre a 25. évfolyamba lépünk és szeretnénk egy 
különszámmal megünnepelni. – írta Kovácsnak 1974 márciusában – Neked minden-
képpen benne kell lenned. Gondolkodj, mivel járulhatnál hozzá ehhez a számhoz. 
Csak egy ötlet: talán nem lenne érdektelen visszapillantani arra a politikai helyzetre 
/világban, és emigrációban/, amelyben a folyóirat működését megkezdte. Persze, ez 
csak egy hirtelen támadt ötlet. Bizonyára találsz megfelelő témát.”34 

A szerkesztők tervei mellett az emigráns közösségek sem feledkeztek meg a fo-
lyóirat évfordulójáról. Peéry Rezső meleg hangú méltató cikket írt a bécsi Magyar 
Híradó 1975. márciusi számába Huszonöt esztendő a magyar művelődés szolgálatá-
ban címmel. Nemcsak azért szól az évforduló ürügyén az Új Látóhatárról, „mert e 
folyóirat tájékoztat bennünket talán a legátfogóbban a külföldön születő magyar 
irodalom, művelődés, filozófia ereje és képessége felől, hanem azért is, mert szelle-
mének hatása segíti fejlődésükben azokat a gondolkodó kortársakat, akik idekünn is 
hazájuk, nemzetük létkérdésein töprengenek tovább... Az Új Látóhatárban az otthon 
külső erőszakkal megszakított eszmélete él tovább: a mi októberi kihívásunk és hit-
vallásunk szelleme, az immár újból csak virtuális, modern, szabad Magyarországé. 
Azé a Magyarországé, amely nem akart visszatérni a tegnaphoz, amely nem kívánta a 
nagybirtok és mamut-vagyon uralmának felújítását, nem óhajtotta az elavult, idejét-
múlt antiszociális társadalmi intézmények és politikai rendszerek restaurációját, an-
                                                           
34  Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1974. március 21. Müncheni Magyar Inté-
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nál hevesebben kívánt függetlenséget, emberi és polgári szabadságjogokat, gazdasági 
önállóságot, annál tudatosabban törekedett a reformkor és a polgári forradalmaink 
politikai és szellemi örökségének a diktatúra bilincseiből való kiszabadítására. A 
folyóirat tudja ezt, amint más területen is ellentmond az emigrációs tudat és eszmélet 
egynéhány negatív jellegű tételének. Azok, akik irányítják, a múltat nem tekintik 
másnak, mint történelemnek, tudják, hogy a múltból feltétlenül tanulnunk kell, de az 
idő irányát megfordítani nem lehet, a múlt megismételhetetlen. A szabad eszmélet 
hivatása idekünn az, hogy a jövő kialakításának irányító erőit és lehetőségeit, törvé-
nyeit és valószínű áramlását kémleljük és kutassuk, a múlttal elsősorban a jövőre 
fontos tanulságok szempontjából kell foglalkoznunk, főleg azon a területen, melyet 
otthon a történelmi kritika a megszállás tabui következtében tárgyilagosan nem vizs-
gálhat. Itt olyan szellemi emberek szólnak hozzánk, akik nem rekedtek meg politikai 
vagy szellemi múltjuk otthon elfoglalt alapállásában, amelyet az idő sodra, a törté-
nelmi helyzet alakulása, az események torlódása, a gazdasági és műszaki fejlődés, a 
nemzedékek és gondolataik felcserélődése időszerűtlenné, esetleg muzeális jellegű 
sajátossággá változtatott, hanem megpróbálnak szellemi és politikai szempontból 
együtt haladni, tanulni, gazdagodni a századdal, melynek gyermekei vagyunk, meg-
érteni, hogy mi történik odahaza és mi a nagyvilágban, anélkül hogy erkölcsi alapál-
lásukon változtatnának.”35 

Ha nem is Peéry Rezső írásához hasonló terjedelemben és emelkedettséggel, de 
másutt is emlékeztettek az évfordulóra, nemcsak magyar nyelven, de más, idegen 
nyelven is, mint például svédül Thinsz Géza a malmői Sydsvenska Dagbladet-ben 
vagy németül Haldimann Éva a Neue Zürcher Zeitung-ban. 

A huszonöt éves Új Látóhatárt megünnepelték az 1975. évi két értelmiségi talál-
kozón is. A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Lyonban, április 12-19-én 
pedig az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem a Bolzano közelében fekvő 
Appianóban rendezett tanulmányi hetet. Az Új Látóhatár mind a kettőn képviseltet-
te magát. A szerzők közül előadott vagy irodalmi esten szerepelt, Lyonban: András 

                                                           
35  Peéry Rezső: Huszonöt esztendő a magyar művelődés szolgálatában. Magyar Híradó. 

1975. március 9. o. 
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Károly, Lőkkös Antal és Monoszlóy Dezső, Appianóban: Veress Sándor, Czigány 
Magda, Balla Bálint, Békés Gellért, Tóth János, Kerényi Magda, Illyés Elemér, 
Vándor Györgyi, Zsindely Endre, Nádor György, az erdélyi Veress Dániel, valamint 
Molnár József és Borbándi Gyula. 

Mivel a folyóirat Svájcban jelent meg először, november 1-én Bázelben került sor 
egy irodalmi emlékező gyűlésre. Kovács Andor, a Bázeli Magyar Egyesület elnöke 
nyitotta meg, Molnár József a folyóirat alapítására és működésére pillantott vissza, 
Borbándi pedig az Új Látóhatár szerkesztési elveiről és további céljairól beszélt. Utá-
na egy müncheni magyar színművésznő a folyóirat költőinek verseiből adott elő. A 
bázeli ünnepség kapcsán többen táviratban, levélben vagy szóban köszöntötték a 
jubiláló folyóiratot. Köztük volt néhány erdélyi író üdvözlete és a Híd című újvidéki 
folyóirat Ács Károly főszerkesztő által küldött távirata. 

Az évfordulós emlékezésekkel párhuzamosan készült az ünnepi szám is. A szer-
kesztőket azonban meglepetésként érte Kovács Imre 1975 nyár közepén küldött 
levele. Kovács lelki mélypontra került, egyrészt feleslegesnek érezte magát a minden-
napi elfoglaltság hiányában, másrészt nem tudta túltenni magát azon, hogy a kultú-
rában és a közéletben is egészen más hangon szólaltak meg az új emigráció tagjai. A 
huszonötödik évforduló megünneplésére szóló meghívást is visszautasította. „Tegyük 
végre tisztába, vagy legalábbis próbáljuk meg tisztába tenni a közöttünk felmerült 
kérdéseket, sajnálatos módon keletkezett ellentéteteket. Húzódozásom a jubileumi 
számtól, a benne való szerepléstől hosszú agónia következménye: eleget faggattam 
magam, miért is romlott el a viszonyunk, mert mi tagadás, megromlott.”36 Kovács 
Imre és az Új Látóhatár közötti kapcsolat az eltelt huszonöt év alatt is hullámzó volt. 
Sokszor vetette fel Kovács, hogy a lap már nem tud megújulni, ezért be kellene fe-
jezni megjelentetését. Mostani elkeseredését és a laphoz való viszonyát elsősorban a 
folyóirat körül kialakult viták és ellentétek motiválták. Egyrészt a Mindszenty 
könyvről készült kritikájának felemás visszhangja, mivel a Nemzetőr ismételten éles 
támadást intézett az Új Látóhatár ellen.  
                                                           
36  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1975. június 3. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.  
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Ugyanakkor két másik kellemetlenség is borzolta az Új Látóhatár szellemi közös-
ségéhez tartozók hangulatát. 

Sztáray Zoltán, az Új Látóhatár belső munkatársa, amerikai terjesztője 1975 ta-
vaszán arról tájékoztatta a müncheni szerkesztőket, hogy Gosztonyi Péter A nép-
hadsereg a forradalomban című írásában – amely az Aurora Kiadó gondozásában, 
1966-ban, Tanulmányok a magyar forradalomról37 címmel megjelent kötetben sze-
repelt –, hivatkozás vagy idézés feltüntetése nélkül nagyjából kétoldalnyi szövegrészt 
átvett az ő írásából, tehát plágiumot követett el. Az Aurora kiadó Molnár József 
kiadója volt, az említett tanulmánykötetet Borbándi Gyula és Molnár József szer-
kesztette. Az 1966-ban megjelent kötetben szereplő Gosztonyi írás inkriminált ré-
szei valóban közlésre kerültek 1961-ben az Új Látóhatár 1961. évi 5. számában, 
Sztáray Zoltán A néphadsereg és a forradalom38 című tanulmányában.  

A szerkesztők leellenőrizték Sztáray állításait és megbizonyosodtak arról, hogy 
igaza volt, Gosztonyi tanulmányában valóban szerepeltek olyan szövegrészek, ame-
lyeket Sztáray írásából vett át anélkül, hogy a forrást megadta volna. Ráadásul cikke 
címének is ugyanazt a címet adta, amely Sztáray tanulmányának is címe volt.  

Borbándiék Sztáray levelét elküldték Gosztonyi Péternek. A Svájcban élő, akko-
riban már megbecsült szakmai életutat maga után tudó történész rövid magyarázó 
levélben reagált az őt ért támadásra, kijelentve, hogy nem plagizálás szándékával 
tette, és megígérte, hogy ha tanulmánya valamikor újból megjelenik, idézőjelek fel-
tűntetésével és megfelelő hivatkozással fogja a jelzett szövegrészt közölni. Sztáray 
viszont évtizedek múltával sem tudta megbocsájtani a plágium vétségét.  

A szerkesztők kellemetlen helyzetbe kerültek, mert Sztáray Zoltán a lap belső 
munkatársa, az amerikai terjesztés szorgalmas intézője, s egyben az Új Látóhatár 
megbecsült szerzője volt. Ugyanakkor Gosztonyi Péter is rendszeresen küldött íráso-
kat a lapnak és történészi feltáró munkája számtalan érdekes és fontos közleményé-
ben gazdagította a lap tartalmát. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy mind a 

37  Tanulmányok a magyar forradalomról. (szerk: Borbándi Gyula és Molnár József), 
München, 1966. Az inkriminált írás: Gosztonyi Péter: A néphadsereg a forradalom-
ban. I.m.: 133. o. 

38  Sztáray Zoltán A néphadsereg és a forradalom. Új Látóhatár, 1961. 5. szám. 437. o. 
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könyv, mind a lap szerkesztését ugyanazok a személyek, Borbándi Gyula és Molnár 
József végezték. A feleket próbálták kibékíteni, ám a szerzőknek külön-külön kül-
dött levelek nem zárták le megnyugtató módon a konfliktust. Végül Borbándiék úgy 
döntöttek, hogy az 1975. évi harmadik számban a teljes levélváltást közlik, így a 
nyilvánosság elé tárják a vitatott kérdést, s ezzel egyben elégtételt adnak Sztáray 
Zoltánnak. A folyóirat 1975. 3. számának 269. oldalán megjelent Sztáray Zoltán 
szerkesztőknek írt, a plágium gyanúját bejelentő levele, majd Gosztonyi Péter vála-
sza, a szerkesztők nyilatkozata és végül Sztáray Zoltánnak a levélváltást lezáró nyilat-
kozata is.39  

A kellemetlen incidens azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert jól tükrözi az 
emigrációban megnyilvánuló erkölcsi tartást, a szellemi alkotómunka tisztességének 
megbecsülését. Szerencsére sem Sztáray, sem Gosztonyi nem fordított hátat az Új 
Látóhatárnak, továbbra is szerzői, munkatársai maradtak a folyóiratnak.  

Még egy apró kellemetlenséget – ami talán nem is apró, hanem nagyon is figyel-
meztető jelzés volt – is nyilvánosságra hoztak a szerkesztők az előbb említett lap-
számban. A levelezés rovatban leközölték dr. John Balogh olvasójuk levelét, melyben 
az Új Látóhatár előfizetését lemondja és nem hajlandó a továbbiakban a folyóirat 
olvasója maradni. Balogh János az Egyesült Államokban, Buffalo városában lakott, 
szinte indulásától fogva előfizetője volt a lapnak. Lemondása indoklásaként az aláb-
biakat írta: „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.”40 

Czigány Lóránt említett írása az 1975. évi 2. szám 117. oldalán jelent meg.41 
Egyike volt az előbbiekben már említett új stílusú írásoknak. A rövid novellában 
Czigány 1944-es emlékeit írta meg irodalmi formában. Szóhasználata, kifejezései az 
1970-es évek közepén egyre inkább elterjedt „szabad stílusú” irodalmi nyelvezet jel-
lemzőit hordozták. Azaz káromkodások, s bennük Isten emlegetése éppúgy előfor-
dult, amint az is, amikor valaki az imádkozást felesleges időtöltésnek tekinti a vérzi-

39  Két levél és két nyilatkozat. Új Látóhatár, 1975. 3. szám. 269. o. 
40  Istenkáromlás. Új Látóhatár, 1975. 3. szám. 274. o. 
41  Czigány Lóránt: Fekete Árvácskák. Új Látóhatár, 1975. 2. szám. 117. o. 
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vataros időkben. Az természetes volt, hogy amikor a háborúban szülők, testvérek, 
rokonok, barátok pusztultak el az ember mellett, akkor kibuggyant belőle a károm-
kodás, a panasz, ám ezeket a szavakat papírra vetni, kinyomtatni nem volt illendő. 
Az új irodalmi stílus, a realizmus, naturalizmus, azonban ennél még sokkal durvább 
szavakat, kifejezéseket is megengedett. Nyilvánvalóan szokatlan, elfogadhatatlan volt 
mindez a konzervatív szemléletű, alapvetően prűd, hagyományos magyar ízlésvilág-
nak. Az amerikai olvasó levele erre figyelmeztetett. A régi olvasók nehezen, vagy 
mint a példa is mutatja, egyáltalán nem tudtak megbarátkozni az új stílusirányzattal.  

A szerkesztők korrektségét mutatta, hogy az olvasó levelét csonkítatlanul közöl-
ték, azaz teret engedtek az elítélő véleménynek is. Kétségtelen, hogy a versekben és 
az irodalmi alkotásokban egyre nagyobb mértékben fordult elő a szabadszájúság, de 
bármennyire is ellenérzéseket keltett az még a szerkesztők esetében is, hozzátartozott 
az új világhoz, azaz nem térhettek ki közlésük elől. Legfeljebb toleranciát, türelmet, 
megértést kérhettek olvasóiktól, illetve azt, hogy az egyéb közlésre kerülő írások 
talán kompenzálják az esetlegesen felháborodást keltő mondatok ellenérzését.  

A másik kedélyeket borzoló ügy az 1975 nyarán, a hollandiai Mikes Kelemen 
Körrel támadt vita volt. Molnár József még a tavasz folyamán megállapodott a Kör 
vezetőivel, hogy a szeptember elején megrendezésre kerülő tanulmányi napok ha-
gyományos irodalmi estje Új Látóhatár est lesz. Megegyezésük alapján az irodalmi 
esten azok az írók, költők vesznek részt, akik rendszeresen publikáltak az Új Látóha-
tárban.  

Amikor a nyár elején a szerkesztőkhöz megérkezett a tanulmányi napokra szóló 
meghívó, abból kiderült, hogy a megállapodással szemben egészen más programpon-
tokat illesztettek be a szervezők. A tervezetben Új Látóhatár est nem szerepelt, el-
lenben egy kerekasztal beszélgetés a nyugaton megjelenő magyar könyv- és folyóirat-
kiadásról igen, melyen Borbándi Gyula is részt vevőnek volt megjelölve az Új Látó-
határ részéről. Azaz a folyóirat ünneplése elmaradt. A szervezők beillesztettek ugyan 
egy előadást Molnár József prezentálásában a találkozó utolsó periódusába – közvet-
lenül a zárómondatok előtt –, mely a 25 éves Látóhatár méltatására volt hivatott, ám 
arról mindenki tudott, hogy az utolsó napon már csak a helyszín közelében lakók 
maradnak ott az előadásokon, a távolabb élők már elutaznak.  
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A Mikes Kelemen Kör és az Új Látóhatár között kiegyensúlyozott, jó kapcsolat 
volt. A szerkesztőket ezért is érte meglepetésként a program megváltoztatása. Az 
incidens hátterét az alábbi történet világítja meg. A Mikes Körről köztudomású volt, 
hogy a magyar-magyar kapcsolatok felvételében és ápolásában úttörő szerepet ját-
szott. A Kör saját mentoraként, ahogyan tréfásan nevezték a „Kör osztályfőnöke-
ként” tartotta számon a Londonban élő Cs. Szabó Lászlót. Cs. Szabó 1966-ban 
Párizsban találkozott Illyés Gyulával egy rendezvényen és Illyés felvetette neki, hogy 
miért nem hívnak meg Hollandiába, a tanulmányi napokra Magyarországról is elő-
adókat. Illyés megemlítette Csoóri Sándor nevét, aki örömmel menne el a találkozó-
ra. Így az 1967-es összejövetelre meghívást kapott Magyarországról Abody Béla, 
Berend T. Iván, Réz Pál, Sipos János és a hazai szervezetek hozzá csapták még Sza-
bolcsi Miklós kötelező meghívását is. Csoórit nem engedték kiutazni, éppen akkor 
volt vele vitája a hatalomnak Kósa Ferenccel közösen készített Tízezer nap című 
filmjük miatt, így egy évtized múlva készülődhetett csak a Mikes Kelemen Kör ta-
nulmányi napjára. A Mikes Körben az Anyanyelvi Konferenciához való viszony 
ugyanúgy vitát keltett, mint az Új Látóhatár szerzői között, ezért a tanulmányi na-
pokra éveken keresztül nem hívtak Magyarországról előadókat.  

1975-re viszont már a magyarországi hivataloknak volt sürgető a párbeszéd felvé-
tele. A Helsinki Konferencia jótékony hatása egyre inkább érvényesült. Régebben 
feltételekhez kötötték a meghívottak körét, ám ekkorra már engedékenyebbek let-
tek.42 Az Új Látóhatár szerkesztői viszont úgy gondolták, hogy a folyóirat megün-
neplésének elrejtése a tanulmányi napok programjának kevésbé frekventált részébe, 
annak a törekvésnek a lenyomata, hogy a budapesti hivatalok a Mikes Körrel szoro-
sabbra akarják fonni kapcsolatukat, ám ebben akadályát látják, ha az Új Látóhatár 
hangsúlyosan szerepel a tanulmányi napok programjában. Kibédi Varga Áron, a Kör 

                                                           
42  „A követségnek régi sérelme volt, hogy bár többször jelezték: szeretnének részt venni  

a találkozóinkon, soha nem hívtuk meg őket [...] a nagykövet rosszallóan meg is je-
gyezte: nem értem, miként lehetséges, hogy még a szentatya is fogadja Kádárt, de a 
Mikes Kör nem hajlandó meghívni a követségieket.” – idézte fel a Kör főszervezője 
Táncos Ottó, a Népszava 2000. október 7-i számának 18. oldalán közölt, Körbe töl-
tött kórtörténet című, Lakos Nórával folytatott beszélgetésében.  
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szervezője ezt tagadta, ígéretet tett egy külön Új Látóhatár irodalmi műsor megszer-
vezésére a tanulmányi napoktól függetlenül, ám a szerkesztőket ez a gesztus nem 
elégítette ki, és távol maradtak a Mikes Kelemen Kör 1975-ös tanulmányi napjaitól. 
A találkozó így persze féloldalas maradt, mert a nyugati magyar irodalomról, könyv 
és lapkiadásról nem lehetett az Új Látóhatár nélkül korrekt megbeszélést folytatni, 
ráadásul a tervezett kerekasztal beszélgetéstől – az Új Látóhatárral szolidaritást vál-
lalva – távol maradt a Rómában megjelenő Katolikus Szemle, a párizsi Irodalmi 
Újság és a londoni Szepsi Csombor Kör is. A Mikes Kelemen Kör Európában na-
gyon fontos szellemi közösség volt. Az Új Látóhatár és a Kör közötti feszültség ter-
mészetesen hamar ismertté vált és egyáltalán nem tett jót a magyar emigráció és a 
kulturális közélet normális működésének. Bár a Mikes Körhöz tartozó szerzők to-
vábbra is küldték írásaikat a folyóirathoz és a szerkesztők azokat természetesen meg-
jelentették, viszont a személyes találkozások megszakadása megfertőzte a hangulatot, 
kiélezte az ellentéteket. 

Kovács Imre előbbiekben említett levele is kitért ezekre a konfliktusokra, az el-
lentmondásos helyzetekre. Kovács levelében végigkísérte a Látóhatár és Új Látóhatár 
huszonöt éves történetét és abban saját szerepét. „A Látóhatár nélkülem indult, alig 
írtam bele; megerősödése egybeesett az én amerikai tragédiámmal, amikor Pap Pis-
tának küldött levelem miatt három évig (195l-1954) kiközösítetten éltem, még a 
legjobb barátok is elfordultak tőlem. »Rehabilitációmat« követően írt tanulmányom 
az akkori szerkesztőség, tudtom és beleegyezésem nélkül az eredeti Reális emigráció 
cím helyett Kijózanult emigráció címmel közölte, amivel más akusztikát kapott és 
megint csak rajtam verték el a port.43 

43  Kovács Imre: Kijózanult emigráció című cikkéről van szó, amely a Látóhatár 1956. 
évi 1. számának 4. oldalán jelent meg, és amely élénk vitát váltott ki, mivel az emigrá-
ció szerepének változásával foglalkozott. Kovács rosszul emlékezett. Ő maga javasolta 
a Kijózanult emigráció címet, mivel nem fogadta el Vámosék Világosan látó emigrá-
ció címjavaslatát. Kovács egyébként az általa használt Americanus álnéven akarta alá-
írni a cikkét, Vámosék beszélték rá, hogy jelentősége miatt saját nevén vállalja az 
írást. Kovács Imre levele Vámos Imrének. 1956. január 18. Petőfi Irodalmi Múzeum. 
Molnár József hagyatéka.  
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A szerkesztőségen belüli vitákat és veszekedéseket New-Yorkból egyre nyugtala-
nabbul, növekvő aggodalommal figyeltem; sokat nem értettem belőle, amikor ketté-
szakadtatok, az Új Látóhatár mellé álltam. Meggyőződéssel magyaráztam, miért kell 
az újat támogatni, de egyes elutasításokból megint tapasztalhattam, hogy az optikám 
nem a legkedvezőbb. Egy példa: Chorin Ferenc azt válaszolta alapító tagsági vagy 
előfizetői meghívásomra, hogy »meggondolatlan« cselekedetemmel (nyilván azt hit-
te, én idéztem elő a szakadást), felborítottam az emigráció intellektuális egységét. 
Vele egy igen jelentős értelmiségi és gazdasági csoport fordított hátat nekünk. 

A folyóirat szerkesztési politikája, kialakult jellege gyanakvó kételyeket keltett a 
hova tartozandóságunkat illetően. A tartalomjegyzékek áttekintéséből láthatod, ki 
mindenki került a lapjaira, mennyire nem volt összeforrt a munkatársi gárda, az Új 
Látóhatárnak nincs markáns arcéle. Olyan, mint egy lassan döcögő szekér, melyre 
mindenki azt dobálta fel, ami a keze ügyébe akadt. Volt persze nagyon jó, kitűnő 
anyag is a duzzadó rakományban, de sok volt a nem oda való is. Az Új Látóhatár 
emigráns kortörténeti dokumentumnak páratlan, maga az a tény, hogy negyedszáza-
dos jubileumát ünnepli, hallatlan teljesítmény, de az induláskor tett ígéretét vagy 
fogadalmát, hogy a népi mozgalom, a magyar radikalizmus fóruma lesz, nem tartotta 
be. 

Vállaltam a folyóiratot, anélkül, hogy a magaménak vallhattam volna. Főmunka-
társa lettem, anélkül, hogy egyszer is tudtomra adtátok volna, mi lesz a készülő 
számban. A következő számok tartalmáról a bejelentésekből értesültem, akárcsak az 
olvasók. Meghúztátok írásaim, csak azokat a cikkeket hagytátok érintetlenül, melyek 
támadtak. Megjelentek olyan tanulmányok, hozzászólások, könyvismertetések, me-
lyek élesen népi ellenesek voltak. Nem tárgyilagosak, hanem megvetően, gyűlölkö-
dően populista ellenesek. Régi vádak és új inszinuációk láttak napvilágot a folyóirat 
lapjain. A legkatasztrofálisabb félreértés Fenyő Miksa szerepeltetése volt, aki a szí-
ves, megbecsülést kifejező fogadtatást hazatértekor denunciálással hálálta meg. A 
többiről nem szólok, jól tudod, kikre gondolok. 

Attól tartok, a jubileumi szám még nagyobb félreértés lesz. Magáról a folyóirat-
ról, vagy a munkatársak viszonyáról írni aligha kelt akkora feltűnést, mint a megtett 
vagy eltévesztett út kiértékelése keltene. Azt kellene megírni, hogy mit akartunk, s 
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miért nem tudtuk elérni, amit akartunk, miért buktunk el? Én az elutasított szám-
adásomban igyekeztem felelni; te olyasmiket osztottál ki rám, olyan témák megírásá-
ra kértél, melyek egyszerre elévültek és mesterkéltek, vagy fordítva.”44 

Kovács Imre kemény mondatai az Új Látóhatár negyedszázados útjáról szubjektív 
értékítéletet tükröztek. Maguk a szerkesztők sem arra törekedtek az ünnepi szám 
összeállításakor, hogy demonstratív módon saját magukat dicsőítsék. Mérleget sze-
rettek volna vonni a magyar emigráció 1950 óta megtett útjáról. A pillanat azonban 
nem volt erre alkalmas. Az emigráción belüli harmadik generációváltás, és ezen belül 
különösen az irodalomban megjelenő „új hang” – amint már az előbbiekben is szól-
tunk róla – sokakat sodort Kovácséhoz hasonló bizonytalanságba. Szerintük az évti-
zedeken keresztül következetesen képviselt értékrend, stílus került veszélybe. Hozzá 
kell tennünk, hogy a kritikus hangokat felvetők sem voltak igazán tisztában azzal, 
hogy mit is hiányolnak, vagy bírálnak a lap hasábjain megjelenő írásokkal kapcsolat-
ban.  

A Látóhatár, majd az Új Látóhatár következetesen népi hangvételű volt abban az 
értelemben, hogy a magyarság kérdéseivel foglalkozott, beleértve a hazai és a kül-
földön élő magyarság kérdéseit is. Igen ám, de ezek a problémák, a magyarság lété-
nek és fejlődésének kérdései folyamatosan változtak, módosultak, és a lap pusztán 
ennek követésére tudott vállalkozni, azt befolyásolni nem volt képes. Krónikása lett a 
magyar emigráció életének, kultúrájának. Kovács Imre véleménye kicsit tükrözte azt 
az állapotot, ami az egész emigrációra jellemző lett. Az 1945 után emigráltak közéle-
ti-politikai-kulturális nézetrendszere már nem volt alkalmas arra, hogy válaszokat 
fogalmazzon meg a felvetődő új kérdésekre. A magyar-magyar kapcsolatok kialakítá-
sában a merev elutasító magatartás már idejét múlta, és bár Kovács maga is rádöb-
bent, hogy új módszerekre, stílusra lenne szükség, annak alakításában már nem tu-
dott érdemben részt venni.  

Jól megmutatja ezt Kovács Imre levelének azon részlete, amelyben a nemzetközi 
politikának, és különösen az Egyesült Államok politikájának változásairól írt: „Ho-

44  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1975. június 3. Columbia University 
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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gyan jeleníthetném meg azt a nemzetközi helyzetet, mely szerinted a Látóhatár in-
dulását szükségessé tette, amikor az események ostoba átértékelésével a Nyugat ke-
mény, következetes kommunista- és szovjetellenessége miatt most bűntudatot érez, 
lelkiismeret vizsgálatot tart. Revizionista történészek a hidegháborút Churchill és 
Truman nyakába varrják, amiért a szovjet- és a kommunista veszélyt felfújták, a kel-
leténél nagyobbnak állították be: riadóztatták a szabad világot. Az USA külpolitikája 
a skizofrénia elég jelét mutatja az utolsó három évtizedben, de ez még nem menti fel 
a Szovjetuniót a viselt dolgai, elkövetett bűnei alól. 

Kinek érveljek azzal, hogy az amerikai külpolitika szélsőségeivel saját magát cá-
folta meg. Egyrészt nyugalomba akarták ringatni a Szovjetuniót (appeasement, 
containment), másrészt massive retaliation-nel fenyegették. Felszabadítást ígértek a 
legázolt népeknek, ami idővel felszabadulássá enyhült, mindmáig tisztázatlan jelen-
téssel. Szétválást (disengagement) javasoltak Európa közepén, a nagyhatalmak a 
vasfüggöny mindkét oldalán bizonyos távolságra vonuljanak vissza, ötszáz-ötszáz 
kilométeres sávban ürítsék ki katonai támpontjaikat, engedjék lélegzethez jutni a 
népeket. Mivel a nyugati fővárosokban annyit beszéltek agymosásról, 
indoktrinálásról, megriadtak a gondolattól, a lehetőségtől, hogy a felszabadulás rob-
banásszerű lesz, megszületett az új jelszó: decompression. A búvár is fokozatosan 
emelkedik a felszínre a mélynyomás alól; aztán meg félő, hogy a szabadságukat vagy 
függetlenségüket visszanyert népek archaikus gyűlölettel egymás torkának esnek, 
Európa közepe rebalkanizálódik. Félredobták a szétválás ideáját, maradjanak csak 
szoros érintkezésben a nagyhatalmak (peaceful engagement), vigyázzanak az őrize-
tükre bízott népekre. Megnyugtatóul vegyék le mutatóujjukat a kakasról, a détente 
egyszerre kapatos kifejezés, a nemzetközi politika szabályozó instrumentuma lett, 
holott valójában a hidegháború folytatása más eszközökkel. 

Írjam meg, hogy jómagam is hittem a szólamokban, mint balek örültem az újabb 
és újabb fogalmaknak, hittem a varázslatukban, bíztam az ígéretekben, vagy csak a 
feltételezésekben?” 

Fontos felfigyelni egy a sorok között lappangó csalódottságra. A folyóirat ne-
gyedszázados története arról szólt, hogy az emigrációba kényszerültek egyszer majd 
visszatérhetnek hazájukba. Amikor 1947-ben Kovács Imre elhagyta az országot, még 
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azt hitte, hogy 2-3 éven belül hazamehet. Az ötvenes-hatvanas évek is abban a re-
ményben teltek el, hogy közeli az időpont, amikor a két világrendszer vagy össze-
csap, vagy kibékül, vagy összesimul, de valahogyan elérhetővé válik az áhított hazaté-
rés. Azok számára, akik negyedszázadon keresztül bírálták a magyarországi rend-
szert, küzdöttek sajátos eszközeikkel megdöntésükért, nem volt alternatíva az a fajta 
hazatérés, amit a Kádár-korszak kínált. Talajt vesztettek. Vagy meghunyászkodva 
hazaóvakodnak rokonaikhoz, szeretteikhez, vagy turistaként hazalátogatnak. Szá-
mukra ez elveik feladását, a Kovács-levélben leírt évtizedes politikai küzdelem értel-
metlenné tételét jelentette volna.  

Az Új Látóhatár a hetvenes években már erőteljesen kinyitotta kapuit az olyan 
gondolatok előtt, amelyek az emigráció és a hazai értelmiség összetartozását és egy-
másra utaltságát hangoztatták. Valóban feladta a harci pozíciót, áttért a kritikai 
megközelítésre, melybe bizony belefértek azok az írások is, melyek a hazai politika 
egyes elemeit, az itthonról megfogalmazott gondolatok számos részletét helyesnek 
fogadták el. Nem kibékülés volt ez a lap részéről, hanem reálpolitika. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy az Új Látóhatár két szerkesztője, Molnár 
József és Borbándi Gyula egészen a nyolcvanas évek közepéig, végéig nem volt haj-
landó átlépni a magyar határt. Kovács Imre generációjának konzervatív nézeteit 
azonban az Új Látóhatár szerkesztési elvei és megjelenő írásai túlhaladták. Nem 
megtagadták, csak túlléptek rajta annak érdekében, hogy továbbra is összekötő ka-
pocs maradhassanak az óhazához.   

Borbándi Kovácshoz intézett felkérése, melyben írást kért tőle az ünnepi számba, 
a folyóirat, és az emigráció megtett útjának elemzésére vonatkozott. Ebben termé-
szetesen lényeges elem volt a népi jelleg megőrzésének és továbbfejlesztésének kez-
deményezéseiről szóló értékelés is. Kovács Imre viszont ezt is elutasítóan fogadta: 
„Elhárításomra, hogy nincs értelme a nemzetközi helyzettel bajlódni; a Látóhatár 
indulását egyszerűbben és érthetőbben indokolja maga az a tény, hogy megjelent – 
kellett, szükség volt rá, tehát megjelent –, akkor, kedves Gyula, azt javasoltad, írjam 
meg, miért nem lehetett az Új Látóhatárral együtt népi folyóirat? 

Objektíve azt felelhetném, hogy egy népi folyóiratnak nem volt atmoszférája az 
emigrációban, újabb, nagyobb hazánkban, a szabad világban. A legokosabb dönté-
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sünk éppen az volt, hogy nem támasztottuk fel a Parasztpártot, nehogy szektába 
merevüljünk vele. A népi örökség sem volt makulátlan, ideológiailag, politikailag 
egységes, hogy rája építhettünk volna. Kísértette a jobboldaliság, vagy annak vádja, 
amit egyesek az Új Látóhatárban felidéztek. Az otthon maradottak többféleképpen 
értelmezték a túlélés, megmaradás, az ahogy lehet elvét, ha úgy tetszik politikáját; 
felfogásbeli különbségeik, egyéni igazodásaik, kimagyarázkodásaik sem segítettek. A 
legnyomatékosabb érvem mégis csak az, hogy én a népiséget elévült eszmének tekin-
tettem, ezért nem erőltettem. 

Kezdettől nemzetben gondolkodtam, s különösen 1945-ben éreztem a népben 
rekedés hátrányait: a ránk szakadt felelősségben a magyarság egyetemes politikájának 
és céltudatos magatartásának kialakítása lett volna a feladatunk, nem pedig a roman-
tikáig lehajló népiség eresz alatti susmogásának, opportunizmusba fajult botlásainak 
és tévedéseinek igazolása. Az emigrációban még jobban éreztem, hogy előőrsnek, 
előcsapatnak kell lennünk, ne hátra nézzünk, évszámok bűvöletében vagy fogságában 
gondolkozzunk, politizáljunk, hanem előre keressük a megoldást. Nem tagadtam 
meg a múltat, a múltamat, ellenkezőleg, igen büszke vagyok arra, amit csináltam; 
legfeljebb azért kárhoztatom magam, amiért nem tettünk többet, nem használtuk ki 
jobban az adottságokat, a lehetőségeket. Mulasztásaim igen nyomasztólag hatnak 
rám. De idekint, a szabad világban populista nézetekkel nem jutottunk volna messze, 
legfeljebb lesodródhattunk volna valamiféle harmadik útra, naivan kiköthettünk 
volna a harmadik világban. Én a harmadik utat vagy harmadik oldalt odahaza is a 
győztesekhez való viszonyunkban értettem, az volt a véleményem, ami ma is, hogy 
gerendatöréskor csak két oldal van (szövetségesek és a tengely, Kelet és Nyugat), 
okosan kell választani, s akármire fordul a helyzet, arra kell törekednünk, hogy a 
magunk módján élhessünk! 

Szubjektíve szerkesztési politikája miatt nem lehetett a Látóhatár és az Új Látó-
határ népi folyóirat. Mentségül felhozható, hogy nem volt, aki népi gőzzel felfűtse, 
ugyanakkor a szélesre tárult kapukon beözönlő ellenfél (ellenség?) a saját lapjainkon 
döfött le bennünket. A folyóirat végül is ténylegesen az egész látóhatárt képviselte, 
régit és újat, anélkül, hogy bármit is tisztázhatott volna. Egy kései történetírónak 
nagy mulatságára lesz, ha átrágja magát rajta. 
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Azokhoz a folyóiratokhoz nem hasonlíthatom, melyeknek otthon dolgoztam, 
mert a szerkesztésük következetes, a megjelenésük rendszeres volt. Az intézményesí-
tett Magyar Szemle szilárd anyagi bázisán a nagy munkabírású és nagy áttekintő 
képességű Szekfű Gyula kitűnő munkatársi gárdát hozott össze: két-három szám 
előre készen volt. A Válasz mozgalmi folyóirat volt, összejöveteleinken, megbeszélé-
seken, a Centrál-kávéház törzsasztalánál állandó izgalomban és lelkesedéssel formá-
lódott ki irányzata, szinte magától jött össze az anyag, ugyancsak több szám előreve-
títésével. A Magyar Szemle teáin a Hungáriában alkalmam volt a munkatársakat 
közelebbről megismerni, kiben mi van; a Válasz, Kelet Népe (Móriczé) és a Magyar 
Csillag munkatársai barátaim voltak, jól ismertük egymást, egymás baját, gondját, 
velük meleg emberi közösségben éreztem magam. A Látóhatár és az Új Látóhatár 
munkatársait és alkalmi íróit jobbára írásaikból ismerem, más raj, mint volt a hősi 
csapat; éppen ezért a folyóirat méhkas, mely ugyan élettel zsong, de nem 
orkesztráltan. Nincs karmestere, hogy ideológiailag, politikailag és a céljaival nemes 
egységbe fogja. 

Az utolsó szám a folyóirat paranoiájának legjobb bizonyítéka. Borsody tanulmá-
nya kitűnő, a tiéddel együtt, bár elhamarkodtad a befejezést. Cs. Szabó intellektuáli-
san onanizál (bocsánat), Jóska könyvrészlete unalmas, az előző sokkal jobb volt: sok 
magyarázat került a szövegbe, holott lábjegyzetekben kellett volna hozni, illetve kel-
lene majd a könyvben. Czigány Lóránt visszaemlékezése – szerencsétlenség, nem az 
Új Látóhatárba való. Más anyagod nem volt kéznél a harmincas évfordulóra, mint 
egy középosztályi család elmenekülése az oroszok elől és a menekültek visszatérte 
asszisztenciájukkal, zabrálások közepette. Őszintén, az oroszok kedvesen jönnek ki 
belőle, az ország nem ilyennek ismerte meg őket. Jobb lett volna az öt éve készült, s 
most megismételt interjú-sorozatból összefüggő részleteket adni. S ha már Czigány-
nál vagyunk, akinek képességét, tehetségét elismerem, fel kell vetnem a kérdést, 
helyes-e olyan hazajárók szerepeltetése, akik részt vesznek rezsimrendezvényeken? 
Semmi kifogásom a rokon-, és barátlátogatások, turisták ellen, emberileg teljesen 
érthetők. Még azt sem bánom, ha valaki otthoni lapokban megjelenik, mert legalább 
egyengeti a magyar szellem egységének helyreállítását. De anyanyelvi konferenciákra 
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eljárni, melyek kimondott célja propaganda, s a Magyar Hírekben pózolni, ami meg 
a kinti magyarokat ingerli, egészen más megítélés alá esik. 

Szóval, Gyula, jelenjetek meg csak nélkülem, az olvasók észre sem veszik, hogy 
kimaradtam.”45 

A levél mondatai elárulták Kovács Imre lelki tusakodásának rejtett hátterét. A 
Látóhatár népi folyóiratnak vallotta magát, ám ennek a fogalomnak nyugaton nem 
volt értelmezhető háttere. Leginkább a nacionalista jelző felelt volna meg tartalmá-
nak, de ez a kifejezés – magyar vonatkozásban is – leginkább a nemzetiszocialista 
törekvésekhez társította volna képviselőit, amit viszont a népiek következetesen el-
utasítottak. A polgári csoport kényelmesen el tudott helyezkedni a nyugati politikai 
közélet palettáján, a népieknek viszont állandóan küzdeniük kellett az előítéletek 
által gerjesztett támadásokkal. A hetvenes évekre, mind itthon, mind nyugaton ki-
alakult egy olyan gondolat, amely a nemzeti törekvéseket össze próbálta illeszteni a 
polgári és a baloldali elméletekkel. A változás azonban megkövetelte, hogy a nemzeti 
jelzőt tágabban, toleránsabban értelmezze a népi csoport. Kovács Imre és a népi 
emigráció többsége ezt saját elveik elárulásaként értelmezték és elutasították. Amint 
az itthoni rendszerkritikus csoportok körében is vitát és sokszor ellentétet gerjesztett 
ez a változás, úgy az emigrációban is lezajlott ez az evolúció. Az Új Látóhatár jól 
ötvözte oldalain az új gondolatot képviselő szerzők, közéleti szereplők szándékait 
kifejező írásokat, tanulmányokat, ám ezzel együtt valóban eltért az eredetileg kijelölt 
úttól. Hozzá kell tennünk, bár szakított a merev dogmákkal ugyan, ám a nemzeti 
demokratikus jogállam és fejlődés útjáról nem tért el. Rugalmasan befogadta az új 
gondolatokat, hozzájárult azok kifejtéséhez, megvitatásához. De megmaradt nemzeti 
elkötelezettségű folyóiratnak. Kovács Imre kritikája, amely a lap szerkesztésére vo-
natkozóan megjelent, azt a nyitottságot bírálta, amely a folyóirat hetvenes évekre 
jellemzővé vált publikációs elvét érintette.  

Azért tartottuk fontosnak, hogy a Kovács-levél kapcsán hosszabban szóljunk az 
Új Látóhatár körüli belső vitákról, mert ezek meghatározták a folyóirat további éveit. 
                                                           
45  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1975. június 3. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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A nyitott szellemiségű szerkesztés tette lehetővé, hogy a lap még másfél évtizedig 
létezni tudott, és termékeny együttműködést kialakítva az emigráció szellemi irány-
zatai között, hozzá tudott járulni a magyar rendszerváltoztatás folyamatához.  

Kovács Imre levelének utolsó mondatában elutasította a jubileumi számban tör-
ténő megjelenést, ám ez nem jelentette azt, hogy írásait nem küldte el továbbra is az 
Új Látóhatár szerkesztőinek. Haláláig rendszeresen publikált a lapban.  

Kovács Imre elkeseredett levele azonban megdöbbentette, elgondolkodásra kény-
szerítette a szerkesztőket. Molnár és Borbándi két héten át tárgyalt arról, hogy mi-
lyen választ adjanak Kovácsnak. Végül Borbándi – kettejük nevében – az alábbi leve-
let küldte el: „Kedves Imre, nagyon hálás vagyok Neked, hogy ily hosszan és beható-
an fejtetted ki, hogyan látod az Új Látóhatár múltját és jelenét. [...] Bár nagyon fájla-
lom, hogy nem veszel részt a jubileumi számban, mégis van abban is valami nyere-
ség, ha ilyen kendőzetlen őszinteséggel mondod el aggályaidat és fenntartásaidat. 
Abból semmi jó nem származik, ha áltatjuk egymást és finom diplomáciai játékot 
folytatunk olyan ügyekben, amelyek közelről érintenek minket. Épp a barátságunk és 
közös politikai, irodalmi munkánk a biztosítéka, hogy nyugodtan lehetünk könyörte-
lenül őszinték és nyíltak egymáshoz. 

Engem leveledben ismét – mint pár évvel ezelőtt is – az a tételed fogott meg leg-
jobban, hogy az Új Látóhatárnak nincs markáns arcéle, összeforrott gárdája és emiatt 
kételyeket keltett a hova tartozandóságunkat illetően. Később aztán kiegészíted az-
zal, hogy az induláskor tett ígéretet, hogy a népi mozgalom, a magyar radikalizmus 
fóruma lesz, nem tartotta be. Ezen magam is sokat töprengtem, nekem is az a véle-
ményem, hogy e tekintetben sokat mulasztottunk és valóban nem lettünk a populiz-
mus fóruma, nem alakult ki a folyóirat körül egy erős, tehetséges, népi szemléletű 
gárda. Ám – mint egyszer már írtam Neked – kinek kellett volna e népi jellegről és a 
folyóirat populista arcéléről gondoskodnia, a két szerkesztőn kívül, persze, ha nem 
azoknak, akik ez irányzatnak és mozgalomnak korábban nem névtelen és egyszerű 
tagjai, hanem prominens vezetői voltak? Vajon, nem Neked, Szabó Zoltánnak, 
Gombos Gyulának, Borsodynak a hathatós és populista szellemű közreműködése 
biztosíthatta volna azt az alapot, amelyen azután kiépülhetett volna egy ugyanilyen 
szellemű fiatal munkatársi gárda? Az igazság azonban az, hogy nyilván a populista 
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igény és szenvedély bennetek sem volt olyan erős, hogy ebből olyan hatékony és 
meggyőző szellemiség fejlődhetett volna ki, amely serkentően hatott volna a munka-
társakra /fiatalokra főleg/ és arcélt adhatott volna a folyóiratnak. 

Ez egyébként lelepleződik leveled egy más részében. Ebben azt írod, hogy »egy 
népi folyóiratnak nem volt atmoszférája az emigrációban, újabb, nagyobb hazánk-
ban, a szabad világban«, majd »én a népiséget elévült eszmének tekintettem, azért 
nem erőltettem«. Nos, kedves Imre itt van a kutya elásva, ahogyan Pesten mondták. 
Te a népiséget a helytől és időtől idegen jelenségnek tekintetted, minket meg meg-
rósz azért, hogy nem adtunk népi arcélt a folyóiratnak. Nem érzed az ellentmondást? 

Vagy milyen más arcéle lehetett volna az Új Látóhatárnak? Ha nem népi? Ez le-
veledből nem derül ki. De nekünk adott javaslataidból, ötleteidből sem. Mert az 
elmúlt negyed század alatt tematikai és személyi ötleteid értékesek voltak ugyan, de 
ahhoz a jellegzetesebb és keményebb arcélhez nem járultak volna hozzá, amit sür-
getsz. Ha mindenben megfogadjuk szavadat és hallgatunk Rád, az Új Látóhatár még 
vegyesebb valami lenne, mint ami ma. Ha emlékezetem nem csal, témákban és sze-
mélyekben, még ha önmagukban, értékükben, olykor gazdagodással is kecsegtettek 
volna, a lap szellemiségét illetően még jobban eltávolodott volna attól a populista 
várakozástól, amellyel elindult. Lám ebben a leveledben is megjegyzed, hogy elron-
tottuk a dolgunkat Chorinékkal és – hadd idézzelek – »vele egy igen jelentős értel-
miségi és gazdasági csoport fordított hátat nekünk.« Ez igaz, de olyan vonásokkal és 
színekkel gyarapította volna-e ez a csoport arcélünket, amely közelebb vitt volna a 
népi eszményhez, ezzel lehettünk volna, a népi mozgalom és a magyar radikalizmus 
fóruma? Ezt csak nem gondolod komolyan? És nincs-e abban is ellentmondás, hogy 
egyfelől a Chorinékkal való viszonyunk elromlását fájlalod, másfelől megrovásban 
részesítesz bennünket Fenyő Miksa szerepeltetése miatt. Hát ki volt Fenyő Miksa? 
Nem a Chorin féle csoport exponense? Hogy lehet ezt a két véleményt egyeztetni? 
Ami pedig a gazdasági csoport gazdasági segítségét illeti, a legenyhébb szóval is 
gyalázat, hogy ezek a vagyonos urak nem nyitották ki jobban a bukszájukat, mint a 
kis havi keresetből élő müncheni rádiós gépírónők. Hangsúlyozom: akkor, amikor a 
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viszonyunk még nem romlott meg ezzel a csoporttal, amikor még nem fordítottak 
nekünk hátat.”46 

Borbándi természetesen a folyóirat megjelentetési feltételeinek biztosítása és a lap 
elfogadhatóvá tétele szempontjából értékelte Kovács Imre levelét. A szerkesztők 
számára állandó küzdelmet jelentett, hogy a kiadás anyagi feltételeit megteremtsék. 
Mindig is voltak olyan jelentkezők, akik szívesen adtak volna pénzt a lap kiadásának 
finanszírozására, amennyiben a folyóirat tartalma elképzelésüknek megfelelően át-
alakul. A szerkesztők ezt mindig visszautasították, vállalva az állandó létbizonytalan-
ság terhét. Kovács Imre több alkalommal is segített a kiadáshoz szükséges pénzek 
előteremtésében, és hozzá kell tennünk, hogy sohasem lépett fel elvárásokkal annak 
ellentételezéseként, ám a szükséges anyagi stabilitást soha nem tudta megteremteni a 
lap számára.  

Egyedülálló, hogy a Látóhatár-Új Látóhatár negyven éven keresztül meg tudott 
jelenni az emigráció ínséges körülményei között, úgy, hogy soha semmilyen tartalmi 
elváráshoz nem kellett alkalmazkodnia, csak a minőséget tekinthette mércének. Ez 
persze együtt járt azzal, hogy hatóköre leszűkült az emigrációs magyarság egy bizo-
nyos részére. Nem vált tömeglappá, igaz nem is akart azzá válni. Kétségtelen ugyan-
akkor, hogy a közélet minden irányzata ismerte, olvasta a folyóiratot, és sok esetben 
arra kényszerült, hogy az Új Látóhatár hasábjain fejtse ki véleményét. Ugyanis az Új 
Látóhatár a magyar emigráció minden jelentős szereplőjéhez, gondolkodójához elju-
tott. Érdemes lenne egyszer megvizsgálni, hogy milyen szociológiai képet mutat a 
lap előfizetőinek köre. Az mindenképpen megállapítható, hogy a mértékadó szerep-
lőkhöz eljutott a lap, és külön ki kell emelnünk, hogy nemcsak külföldön, hanem 
itthon is. Bármennyire tiltott volt is a folyóirat, mind a politikai szereplők, mind a 
hazai rendszerkritikusok, a tudósok, politikusok ismerték írásait. És nem csak ismer-
ték, hanem gondolkodtak, vitatkoztak is a megjelent cikkekről. Azaz az Új Látóhatár 
inspiráló lap volt, s nem pusztán visszatükröző, közlő lap.  

                                                           
46  Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1975. június19. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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A szerkesztői törekvéseik tisztességét nem véletlenül fogalmazta meg Borbándi 
Kovácsnak írott válaszában: „Abban igazad van, hogy ez alatt a negyed század alatt a 
duzzadó rakományban sok kitűnő anyag volt, de sok nem oda való is. Egyetértünk. 
De vajon a Nyugatban, Válaszban, Magyar Szemlében, Magyar Csillagban, és a 
többiekben, pedig egy ország állt mögöttük, csak kitűnő anyagok voltak? Amikor a 
könyvemet írtam, át kellett lapozzam a folyóiratok évfolyamait a harmincas évek 
kezdetétől a Válasz 1949-es utolsó számáig. Elképedtem, hogy e patinás és valóban 
történelmi jelentőségű orgánumokban mennyi gyenge, jelentéktelen, érdektelen írás 
is napvilágot látott. Azt hiszem nem kell szégyenkeznünk, minden önteltség nélkül 
mondhatjuk, hogy ami jó ebben az emigrációban, ebben az elmúlt negyed században 
megszületett, annak nagy része a Látóhatárban és az Új Látóhatárban jelent meg. 
Mit akarunk hát többet? Az abszolút tökélyt, ami szinte elérhetetlen? Igazad van, az 
Új Látóhatárnak nincs karmestere, aki kellő tekintéllyel és súllyal foghatná össze – 
politikailag, irodalmilag – ezt a munkatársi gárdát. De mit csináljunk, ha nem va-
gyunk Szekfű Gyulák, Osvát Ernők, Babits Mihályok, Illyés Gyulák, Móricz Zsig-
mondok? Adjuk fel a vállalkozást – mint oly sokszor sugalltad – és jelentsük be, erőt-
lenek, tehetetlenek, reményvesztettek vagyunk? Egyelőre még nem, ameddig egész-
ségileg és anyagilag bírjuk, és ameddig lesz érdeklődés az iránt, amit csinálunk, meg 
fog jelenni az Új Látóhatár. Hibáival, erényeivel, fogyatékosságaival, szerkesztőinek 
gyenge képességeivel. 

Nehéz beszélni személyes panaszaidról. Mit is mondhatnék? Hogyan igazoljam, 
hogy írásaidba indokoltan avatkoztunk bele és hatékonyabb részvételed a szerkesz-
tésbe nem a mi beképzeltségünk, önteltségünk, exkluzivitásra való hajlamunk miatt, 
hanem a köztünk lévő ezer kilométerek miatt következett be. Ha megnézed, kedves 
Imre nekünk küldött kézirataid eredeti példányait és összehasonlítod írásaid kinyom-
tatott szövegével, akkor látni fogod, hogy javításaink – nem hárítom másra a felelős-
séget és nem is akarom megosztani – tehát: a javításaim nem ártottak, hanem hasz-
náltak cikkeidnek. Nem emlékszem, hogy mondanivalódat megváltoztattam volna, 
legfeljebb a közlés módját, formáját. Hidd el, nem használ írói hírnevednek, hogy 
bizonyos szerkesztőségekben minden szerkesztői korrigálás nélkül küldik nyomdába 
írásaidat. Hasonlítsd csak össze – mintha nem a magadét néznéd – azt, ami Tőled 
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nálunk megjelenik, és amit például a Kanadai Magyarság kinyomtat. Nézd meg a 
szövegeket. Azok stílusát. Észre fogod venni, hogy a szerkesztői toll nem árt nekik. 
Nem azért mert a szerkesztő jobb író, mint Te, ki merne ilyet mondani, anélkül, 
hogy kitenné magát a nevetségességnek, hanem azért, mert szeme sok mindent meg-
lát, amin a szerző átsiklik. Magam is látom, ha valamit írok és másoknak megmuta-
tom, javítás, korrigálás céljából. Ne vedd tehát sértésnek, vagy méltánytalanságnak, 
ha dolgaidon javítok. A Te érdekedet szolgálja és a miénket, ami ebben az esetben 
azonos: Te is, mi is erőnktől telhetően a legjobbat akarjuk nyújtani. 

Valóban, főmunkatársi mivoltod merő dekórum volt annak idején. A szerkesztés-
ben való aktív részvétel, a cikkek megbeszélése, és ami ezzel összefügg, megrendelé-
sük, a szerzőkkel való megbeszélésük, nem volt megvalósítható, mert mi itt élünk, 
Te New Yorkban. A távolság lehetetlenné tesz minden olyan együttműködést, 
amelynek feltétele az egyhelyben lakás vagy a munkához szükséges kellő idő. Tudod 
az Új Látóhatár minden munkáját ketten csináljuk Jóskával, még a fizikait is, nem is 
főfoglalkozásként, hanem esténként és hétvégeken, elfáradva a kenyérkeresettől. 
Hogyan levelezhetnénk még szerkesztési ügyekben is, hogyan beszélhetnénk meg 
közleményeinket, amikor olykor arra sincs időnk, hogy az asztalunkon tornyosuló 
levéltömeget, sok hetes késéssel néha, csökkentsük? A szerzők és olvasók ügyes-bajos 
dolgaiban eljárjunk? Fogalmad sincs, mi mindennel fordulnak hozzánk és milyen 
sérelmek származnak abból, ha nem intézkedünk rögtön. Lásd be tehát, hogy ilyen 
körülmények között megvalósíthatatlan a kívánatos viszony köztünk és a főmunka-
társak között. 

A fő baj, persze, hogy oly nyomorúságban élünk. Nem akarok panaszkodni, de 
gyakran bennünk is felvetődik a kérdés, miért csináljuk mindezt és nem lenne-e 
okosabb, ha sutba dobnánk az egészet, csak a magunk írói munkájával törődve és 
közben egészségünket is kímélve? A megszállottságunk azonban, úgy látszik, nem 
enged nyugodni. Valami hajt, hogy nem szabad abbahagyni, jóllehet nemcsak Te 
vagy tele csalódással, mi is, ha mások is a csalódások. Nem akarok senkinek semmit 
felhánytorgatni, de a köztünk lévő szolidaritás meglazulása nemcsak a mi gyarlósága-
ink következménye. Sokkal jobban össze kellett volna fognunk és tekintetünket a kis 
dolgokra vetni, nem pedig a távoli, eszményi, de elérhetetlen célokra: a közvetlent 
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ragadni meg, nem a messzi után epedni. Ilyennek érzem a Te tételedet arcélünk 
jellegtelenségéről, vagy ilyen volt egy másik közös barátunk ábrándkergetése, amikor 
megakadályozta, hogy Jóska a legszükségesebb anyagiakat összekaparja, mert – mint 
mondotta – százezer márkát kell szerezni, nem tízezret és mivel az nem ment, ez is 
elmaradt. Ehelyett arra kellene törekednünk, hogy jó írásokat adjunk ki, fontos 
könyveket jelentessünk meg, bizonyos színvonalhoz ragaszkodjunk és gondoskod-
junk arról a minimális anyagi alapról, amely fedezi a rendszeres megjelenést. 

Kár, nagyon nagy kár, hogy a jubileumi szám nélküled jelenik meg, de mit te-
gyünk, ha már ilyen szigorú vagy hozzánk és még attól az örömtől is megfosztasz, 
hogy együtt prezentáljuk magunkat a 25-ik évfordulón.”  

Így aztán az 1975. évi 5. számban megjelenő ünnepi megemlékezés kurtára-
furcsára sikeredett. A szerkesztők felismerték, hogy Kovács Imre megszólalása nélkül 
a lap történetét nem igen lehet megmutatni, és mivel egybeesett Cs. Szabó László 
70. születésnapja előtti tisztelgésük dátumával az 1980-as első lapszám kiadása, a
folyóirat 25. évfolyamát és Cs. Szabó 70. születésnapját együtt ünnepelték.

Borbándi Ünnep – ünneplés nélkül címmel írt bevezetője jól szemléltette a jubi-
leum körül kialakult tusakodásokat. „Nincs hajlamunk és tehetségünk az ünneplésre. 
Az elmúlt huszonöt évben többször és többeknek okoztunk csalódást azzal, hogy 
némák voltunk, amikor mások emlékeztek és ünnepeltek. Most félszegen és tanács-
talanul állunk önnön évfordulónk előtt, amely egyszeri, hiszen aligha érjük meg a 
következő negyedszázad végét. Lenne okunk, hogy ünneplőbe öltözzünk és születés-
napot üljünk. Meg is ígértük olvasóinknak, hogy »jubileumi számot« teszünk le az 
asztalukra. A szándékot azonban nem követte tett, ez ígéretet nem tudtuk beváltani. 
Tehetetlenek és kedvetlenek voltunk. Folyóiratunk ünnepének megszervezését el-
kezdtük és azután megbénultunk, mert éreztük, önmagunkról van szó, mégha a ter-
vezett jubileumi számot élő és halott munkatársainknak, valamint hűséges és kitartó 
olvasóinknak is szántuk. Azután kedvünket szegte sok csalódás is, amelyben a köz-
elmúltban részünk volt. Itt állunk tehát félig üres kézzel és nem adhatunk mást, mint 
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egy szokványos Új Látóhatár számot, valamint következő számként a folyóirat hu-
szonöt évi anyagát tartalmazó repertóriumot.”47 

Borbándi röviden felidézte, hogy milyen elképzelésekkel indították útjára az ala-
pító szerkesztők a Látóhatárt 1950 novemberében, majd összefoglalta az aktuális 
szerkesztéspolitikai hitvallásukat: „Fő törekvésünk tehát az volt, hogy minden értéket 
összefogjunk és minden művészileg jó művet kinyomtassunk, függetlenül attól, hogy 
ki milyen alkotói elveket követ és az irodalompolitikában hol helyezkedik el. Mindig 
azt tartottuk szem előtt, hogy minőségileg a javát adjuk annak, ami a nyugati magyar 
irodalomban megszületik. A Látóhatár és Új Látóhatár számai hol jobbak, hol gyen-
gébbek voltak. Bár szerettünk volna mindig tökéletes alkotásokkal az olvasók elé 
lépni, tudtuk, hogy remekművek nem keletkeznek futószalagon és létrejöttük nem 
alkalmazkodik a lapzártákhoz. Ennek következtében azt adtuk és azt adjuk, ami a 
nyugati magyar termésből a legjobb és legmaradandóbb. Lehet, hogy ízlésünk nem 
mindig működött kifogástalanul és esztétikai értékítéletünk is fogyatékos volt, de 
semmilyen személyi vagy lappolitikai megfontolásból nem mellőztünk jó kéziratot és 
adtunk nyomdába selejtest, vagy másodrendűt, amikor szerkesztőségi fiókjainkban 
értékek is lapultak. Mindig arra törekedtünk, hogy a művet nézzük, és ha azt ki-
nyomtathatónak ítéltük, azzal sem törődtünk, hogy szerzője nem éppen barátságos 
hozzánk vagy olyan alkotói iskola, módszer, stílus követője, amely eltér a miénktől. 
[...] A Látóhatár és az Új Látóhatár a külföldi magyar közgondolkodás alakításában 
fő szerepét abban látta, és látja most is, hogy az érzelmektől, szenvedélyektől, indula-
toktól, fanatizmustól mentes diszkussziót serkentse. Ennek következtében minden 
józan szemléletű és jól megírt politikai műnek helye van e folyóirat hasábjain.” 

A Kovács Imrével kialakult ellentét és a lap körüli viták alapjában véve elegendő-
nek bizonyultak volna ahhoz, hogy a szerkesztők a kerek évforduló alkalmát felhasz-
nálják arra, hogy lezárják az Új Látóhatár történetét és beszűntessék a folyóirat meg-
jelentetését. Borbándiék mégis úgy döntöttek, hogy folytatják a munkát és továbbra 
is fenntartják a lapot. Feladatukat az alábbiakban jelölték meg: „Mi arra törekszünk, 
hogy a valódi teljesítményeket és eredményeket nézzük, tettek és nem szavak alapján 

                                                           
47  Borbándi Gyula: Ünnep – ünneplés nélkül. Új Látóhatár, 1975. 5. szám. 377. o. 



 

54 

ítéljünk. A Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben észlelt előnyös változások 
elismerése és méltánylása nem tart vissza attól, hogy viszont kritikával illessük azt, 
ami a fejlődő és haladó irányzatnak ellentmond, vagy ami nem szolgálja a magyar 
nép és a közjó érdekét. Egy olyan folyóirat, mint amilyen az Új Látóhatár, használni 
csak azzal tud, hogy nem csapja be önmagát és nem csap be másokat, tehát a valóság 
és nem a valóság látszata alapján ítél, ha felismeréseit és észleleteit kendőzetlenül 
kimondja, nem puffogtat frázisokat, távol tartja magától a délibábos magyarkodást, 
nem ringat embereket illúziókban és nem kelt alaptalan várakozásokat. Nem akarunk 
reményeket sem ébreszteni és vigasztalni, mégha némelyek ezt várják is el tőlünk, 
abból a hamis feltevésből kiindulva, hogy a hontalanság nyomorúságos helyzetében 
erre van szüksége a szülőföldjétől elszakadt és idegenben élő magyarságnak. [...] Az 
Új Látóhatár–Látóhatár huszonöt éven át a maga és az egész nyugati magyar iroda-
lom autonómiáján őrködött – a jövőben is úgy akarja szolgálni az egységes magyar 
irodalmat és úgy kíván részt venni a mai több központú magyar irodalmi életben, 
hogy minden külső gyámkodástól mentesen csakis önnön hívatását és feladatát tartva 
szem előtt, továbbra is teret ad minden irodalmi értéknek és fóruma marad az emel-
kedett, józan, tárgyszerű eszmecserének.” 

A jubileum kapcsán összesen négy írást illesztettek a szerkesztők a lapba. Határ 
Győző Isten hozzád emigráció címmel saját irodalomról vallott elképzeléseit tette 
közzé az évforduló kapcsán, az írás bevezetőjében megindokolva azt: „Az Új Látóha-
tár, mialatt ízlést, irodalmi közvéleményt alakít, maga is alakul; fő erénye, hogy nem 
zárkózik el a legellentettebb, legpolarizáltabb eszmei, ill. stiláris irányzatoktól, felté-
ve, hogy magukon viselik az irodalmi igény bélyegét. Ez az a pont, ahol találkozunk, 
s ami engem ennek az ajánlásnak az ideiktatására késztet.”48 

Zsigmond Endre a folyóirattal történő első megismerkedését idézte fel egy rövid 
írásban, emlékeztetve olvasót, szerkesztőt egyaránt arra, hogy a folyóirat feladata 
mindig a hazájától távol élő, de szülőföldjét meg nem tagadó magyar olvasó iroda-
lommal, gondolatokkal, hittel történő szolgálata lesz. 49 

                                                           
48  Határ Győző: Isten hozzád emigráció. Új Látóhatár, 1975. 5. szám. 383. o. 
49  Zsigmond Endre: Találkozás a Látóhatárral. Új Látóhatár, 1975. 5. szám. 399. o. 
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Hanák Tibor természetesen a filozófia és a kritikai magatartás egységéről közölt 
egy esszét, kiemelve, hogy az Új Látóhatár nyitottsága számtalan „leleplező és men-
tő” tartalmú írás közlésére teremtett teret.50  

A szerkesztők beiktatták az ünneppel kapcsolatos írások végére Jászi Oszkár 1952 
őszén Szabó Zoltánnak írott levelének egy részletét is, melyben Jászi szolidaritásáról 
biztosította a szerkesztőket, kiemelve, hogy „a Látóhatáron kívül valóban nincs más 
hely széles e világon, ahol a messze néző és becsületes magyar gondolkodás otthonra 
találhatna.”51 

A szerkesztők rossz hangulatára és az ünnepléstől való elállására felidézünk még 
egy példát, mely jól megmutatja azokat az ellentéteket, melyekkel meg kellett küz-
deniük. Zilahy Lajos elhunyta alkalmából Borbándi Gyula felkérte Kovács Imrét, 
küldjön egy emlékező, búcsúztató írást a lapnak, mivel úgy vélte, hogy Zilahy életé-
ben mindig a népiek barátjának vallotta magát, így a folyóiratnak is illendő lenne 
méltó módon elköszönni tőle. Kovács Imre haladéktalanul teljesítette a kérést, amely 
Elégtétel és búcsú címmel megjelent az 1975. évi 1. számban. Zilahy özvegye Zilahy 
Piroska március 1-én keltezett levelében hálás szavakkal köszönte meg Kovács Imre 
írását: „Már vagy 5 napja igen rossz (lelki) bőrben vagyok, így még távolról sem tu-
dom méltó módon megköszönni remek írását. Legfeljebb azt mondhatom, Kovács 
Imréhez illő búcsú volt – Lajos szerette volna. Tehetséges, kemény, gerinces, s mö-
götte a férfias, szégyenlősen elrejtett szív. Köszönöm, Piroska”52 

Kovács Imre írásában egy 1962-ben Zilahyt ért durva támadás történetét idézte 
meg, érintve Zilahy 1945-ös és későbbi, emigrációs éveiben viselt magtartását is. 
Zilahyt sokszor támadták akár a radikális polgári oldalról, akár a hazai kommunista 
oldalról. Kovács részletesen bemutatta a jobboldali emigráció 1962-es denunciáló 
támadásának tényeit, hátterét és lezárását. Zilahyt olyan közéleti embernek festette 
le, aki párbeszédképes volt a közélet minden irányzatával, türelmesen és objektíven 
kereste az összekötő és nem az elválasztó kapcsokat.  
                                                           
50  Hanák Tibor: A filozófiai kritika. Új Látóhatár, 1975. 5. szám. 401. o. 
51  Jászi Oszkár: Öröm és vigasz. Új Látóhatár, 1975. 5. szám. 404. o. 
52  Zilahy Lajosné levele Kovács Imrének. 1975. március 1. Müncheni Magyar Intézet, 

Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 
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Varga László, aki Kovács Imre személyes barátja volt, az 1964-es Magyar Dispu-
ta című kiadvány elkészítésében is közreműködött, és mind az amerikai, mind az 
európai emigrációban tekintéllyel rendelkezett, rosszallását fejezte ki a szerkesztők-
nek írott levelében és kérte, hogy az általa készített korrekciós írást Borbándiék te-
gyék közzé az Új Látóhatárban.  

Varga László kifogása elsősorban az volt, hogy Kovács Imre emlékezése egy 
Zilahy elleni rágalmazást említett fel és ezt nem tartotta méltó búcsúztatónak. Mint 
írta, az eltávozott sírjára „nem virgácsot, hanem virágot kell elhelyezni”. Saját cikké-
ben értékelni, értelmezni próbálta Zilahy írói és közéleti munkásságát, illetve szemé-
lyes emlékeit idézte fel. Borbándiék visszautasították a cikk közlését. Egyrészt feles-
legesnek tartották fél évvel az író halála után nekrológot közölni, másrészt nem érez-
ték helyénvalónak Varga László Kovács Imre búcsúztatójáról írt kritikáját.  

Kovács Imre egyébként még júniusban jelezte Borbándinak, hogy ismeri Varga 
cikkét. „Varga Laci megmutatta válaszát, amire azt mondtam, küldje csak el, közlése 
rád tartozik, abba beleszólásom nincs. A Zilahy-cikkem csak annyiban azonos azzal, 
amit annak idején írtam és Zilahynak megmutattam, hogy az idézeteket abból vet-
tem ki, különben teljesen átírtam. Zilahy riadt ember volt azokban az időkben, félt, 
hogy további következményei lesznek az ügynek, annak ellenére, hogy Gombos Zol-
tán a kért elégtételt megadta. Mivel azonban Thury folytatta a támadásokat, gondol-
tam, be kell fogni a száját. Zilahy kért, hogy ne közöljem, így került íróasztalfiókom-
ba. Zilahy felesége ma viszont teljes méltánylással köszönte meg írásom, [...] Lacinak 
nem mutattam meg, csak mondtam neki, hogy Zilahy Piroska mást gondol a cikkről, 
mint Ő. Ettől függetlenül szabad kezed van, azt csinálsz vele, amit akarsz. Vannak 
egészen jó részletei.”53 

Amint a fentiekből látható, Kovács Imre semmilyen formában nem akart bele-
avatkozni az Új Látóhatár szerkesztésébe. Borbándiék Varga Lászlónak írt válaszu-
kat ennek ellenére elküldték Kovács Imrének is. Tanulságos mind a levél megfogal-

                                                           
53  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1975. június 10. Müncheni Magyar Intézet, 

Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 
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mazása, mind hangneme, és egyben látványosan igazolja azt is, hogy Borbándi és 
Molnár milyen szerkesztési elveket képviselt az Új Látóhatár közléspolitikájában: 

„A cikket könnyű lenne elutasítanom annak az elvnek az alapján, amelynek alap-
ján a szerkesztőséget megrovod, hogy Kovács Imre »Elégtétel és búcsú« című írásá-
nak helyet adott. Ha Kovács Imre cikke – mint írod, de meggyőzően bebizonyítani 
nem tudod – időszerűtlen volt, akkor ugyanilyen időszerűtlen a Tied is, mert a lé-
nyegi kérdésekben ugyanazt mondja, mint K. I. írása. Azt ugyanis, hogy Zilahy La-
jossal méltatlanul bánt el az emigráció, amely nem értette és félreértette. Én leg-
alábbis ezt olvastam ki cikkedből. A Te megítélésed alapján ennek közzététele az 
időszerűtlen, mert a halál nem az az időpont, amikor a halott ellenfeleinek és ellen-
ségeinek viselkedéséről véleményt nyilvánítunk. Nekem – és mint az ugyancsak kifo-
gásolt lábjegyzetből kiveheted, ebben nemcsak magamra hivatkozhatom – erről más 
a véleményem és Zilahy üldözőinek fejükre olvasni elvakult gyűlöletüket nem volt 
időszerűtlen két hónappal a halála után.54 Szép gondolat, hogy a sírra virágot kell 
tenni és nem virgácsot, de kinek a sírjáról beszélsz. Zilahyéről? Mert erről van szó. A 
virgács nem neki szólt, hanem ellenségeinek. A Zilahy védelmében elmondottak 
virág volt a síron –, hogy hasonlatodnál maradjunk. Virgács az üldözők fenekét illet-
te.  

Nos; a cikk közlésétől mégis nem az elveidnek Rád való alkalmazása miatt kell 
eltekintenünk, hanem azért, mert a Zilahy írói életművéről írt elismerő szavaid csupa 
közhelyek és információként sem nyújtanak többet, mint bármelyik irodalomtörté-
neti kézikönyv. Ezt megismételni felesleges. Van azonban cikkedben néhány bekez-
dés, amely viszont közlésre érdemes. Azok amelyek Zilahyval való kapcsolatodra, 

                                                           
54  Borbándi szerkesztői lábjegyzetben hozzáfűzte Kovács cikkéhez saját véleményét is 

Zilahy folyamatos támadásával kapcsolatban: „Hogy ennek a gátlástalan lélekmérge-
zésnek az emigrációban milyen tartós utóhatása van, bizonyítják a jobboldali sajtóban 
Zilahy halálának hírére írott nekrológok. Ha a halál a közéleti embernek nem is lehet 
oltalom és menedék a bírálat elől, az emberi tisztesség mégis megkövetelné, hogy leg-
alább idétlen hazugságokat és rég megcáfolt rágalmaikat ne szórjunk a halott kopor-
sójára, akinek nézeteivel, cselekedeteivel vagy emberi magatartásával nem értettünk 
egyet.” Új Látóhatár. 1975. 1. szám. 61. o. 
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találkozásaitokra, a hazatérés vagy a haza nem térés gondolatára, valamint Zilahynak 
az 1945-ös cikkel kapcsolatos véleményére vonatkoznak. Ebben vannak érdekes 
adalékok, amelyek érdemesek a megörökítésre, ha egy folyóirattal összefüggésben 
megörökítésről beszélni lehet. Lám, milyen kevéssé ismersz minket /személy szerint/ 
és az Új Látóhatárt. Azt írod leveledben, hogy »tudom, hogy lapotok hazafelé is 
megy és ezért Zilahy kijelentése 'gyilkosokkal kell kezet fognom' nektek megemészt-
hetetlen«. Hát nem megemészthetetlen. Ha cikkedből mást nem is közölnék, de azt 
a részt igen, amelyben Zilahy erről beszél. Hadd cáfoljunk meg Téged! Engedd meg, 
hogy levélként kinyomtassuk cikkedből az előbb említett passzusokat: a/ a hazatérés-
től való idegenkedés; b/személyes kapcsolataitok néhány epizódja és; c/ Zilahy véle-
ménye a 'Krisztus arcú szovjet katona' emlegetéséről. Ennek szívesen helyet adnánk. 
Várom tehát hozzájárulásodat.”55 

Levelében Varga László felemlítette, hogy talán Borbándiék ódzkodnának lekö-
zölni olyan mondatokat, melyek a magyarországi hivatalok nemtetszését kiváltanák. 
Mintha befolyással lenne bárki is az Új Látóhatár szerkesztésére és annak során fi-
gyelembe vennének hazai érzékenységeket, remélve ezáltal kedvezőbb itthoni meg-
ítélést. Borbándiékat ez vérig sértette. Varga Lászlónak a továbbiakban nem is jelent 
meg írása az Új Látóhatárban. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy még a közügyek-
ben tájékozott Varga is feltételezte az Új Látóhatár szerkesztőiről, hogy figyelembe 
veszik a magyarországi elvárásokat a lap szerkesztésében. Az évfordulós számba ter-
vezett ünnepi megemlékezéssel kapcsolatos keserűség kifejezésében ez, és az ilyen 
hangok, valamint háttérben meghúzódó bizalmatlanságok tükröződtek vissza. 

Kellemetlen vitát gerjesztett Molnár Józsefnek egy írása is, amely a folyóirat 
1974. évi 3-4-es, összevont számának Figyelő rovatában jelent meg. Molnár kemény 
kritikával illette Bíró Bélának Bécsben megjelent, Mindszenty József: Esztergom, a 
prímások városa című kötetét. A Mindszenty feljegyzéseit felhasználó, Bíró Béla 
által szerkesztett kötet nem ütötte meg azt a minőségi mértéket, melyet az Új Látó-

                                                           
55  Borbándi Gyula levele Varga Lászlónak. 1975. június 19. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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határ láttatott és láttatni kívánt a magyar emigrációs könyvkiadásban. Molnár kriti-
kája ez ellen irányult: 

„Bíró Béla csikorgó bevezetőjében kétféle magyarázatot is ad a kiadás tervének 
megszületéséről. Az első verzió szerint, Mindszenty »többkötetes nagy történelmi 
művének művészettörténeti vonatkozásaihoz« meghívott munkatársként a bíboros 
jegyzeteinek lapozgatása közben ő maga jött arra a gondolatra, hogy »a néma íveken 
rejtőző, nagybecsű anyagnak Esztergomra vonatkozó részét – egyetemes magyar 
jelentőségére, időszerűségére és hézagpótló voltára való tekintettel – nyilvánosan is 
meg kell szólaltatni«. A következő bekezdésben azonban már egészen más áll. Mint-
ha megriadt volna bátorságától, a felelősséget a kiadásért, mert mint látni fogjuk, 
elsősorban erről van szó, már a bíborosra hárítja, mondván: »A szemelvények közre-
adásának terve nem bennem született meg, hanem már előbb megfogant magának a 
Bíborosnak a lelkében, s ő vetette fel a nyomdai kiadás gondolatát, amely így már 
kész talajra lelt bennem.« A jegyzetekből össze is állított egy könyvet, ügyelve arra, 
hogy – amint mondja – » a szövegben minden szó az Ő szava legyen, mert minden 
betoldás vagy változtatás megmásítaná az eredeti szöveg tömörségét és egyéni szép-
ségét. Az Ő jegyzetein semmit sem változtattam, csak a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében osztottam fel az anyagot fejezetekre«. Nos, a könyv elrettentő hibája épp 
ebből eredt.  

A jegyzetek – és ez alól általában még a bíborosok feljegyzései sem kivételek – 
rendszerint csak gyorsan, minden stiláris megfontolás nélkül papírra vetett emlékez-
tetők, nyersanyag egy esetleges későbbi munkához. Ezekben a sokszor nagyon is 
vázlatos emlékezettámasztékokban megváltoztathatatlan, nyomdakész szöveget csak 
egy olyan dilettáns szerkesztő láthat, akinek vagy fogalma sincs a nyelv és stílus sza-
bályairól, vagy, aki egy bíboros szövegében a teljesen hamis tekintélytisztelettől elva-
kulva nem meri meglátni a legelemibb hibákat sem.”56 

Molnár elsősorban a szerkesztési hiányosságokat bírálta, bár kétségtelenül szóvá 
tette Mindszenty szerepének esetenkénti túlhangsúlyozását is. 1973 végén fejeződött 
be Mindszenty emlékiratainak sajtó alá rendezése Bécsben. A három fős szerkesztő 

56  Molnár József: A prímások ezeréves városa. Új Látóhatár 1974. 3-4. szám. 308. o. 
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bizottság – Bíró Béla, Vecsey József és Bogyay Tamás – sebtiben állította össze 
Mindszenty magával hozott iratai alapján az 1974-ben megjelent Emlékirataim 
című, Torontóban, a Vörösváry kiadó gondozásában megjelent kötetet. A bíboros 
1971 szeptemberében hagyta el a budapesti amerikai nagykövetséget és telepedett le 
Ausztriában. A körülötte kialakult személyi titkársága sürgette, hogy minél hama-
rabb kerüljön nyilvánosságra kálváriája. A torontói kiadás is számos szerkesztési 
hibát tartalmazott, és az azt megelőző, Bécsben megjelent kötet még inkább magán 
viselte a gyors munka pontatlanságait.  

Molnár kritikus írása kiváltotta a szerkesztőbizottság egyik tagjának, Vecsey Jó-
zsefnek, a bíboros bécsi személyi titkársága vezetőjének haragját. Vecsey a Svájcban 
megjelenő Életünk című lapban durván megtámadta Molnár Józsefet és az Új Látó-
határt is. Cikkének A szolgai sor élére az Új Látóhatár küzdötte fel magát címet 
adta. „Szolgai soron” feltehetően azokat a bírálókat értette, akik nemtetszésüket 
fejezték ki a bíboros szövegeit sajtó alá rendező amerikában élő Bíró Béla munkájá-
ról. Vecsey cikkében hosszasan méltatta Bíró tudományos pályafutását, érdemeit és 
így fejezte be írását: „Mikor azon tűnődtem, hogy vajon besorolható-e ez a felelőtlen 
írás [mármint Molnár kritikája] valamelyik eddig ismert irodalmi műfajba, az jutott 
eszembe, hogy a mai emberrablások korában talán irodalmi útonállásnak lehetne 
nevezni.” A folyóirat szerkesztői nem válaszoltak sem a lapban, sem más formában a 
lapot ért támadásra. Molnár véleménye a minőségi könyvkiadásra vonatkozó kritikát 
fogalmazott meg, mely az Új Látóhatár hitvallása volt, és nem kívántak sem Mind-
szenty szerepével, sem a bíborosnak az emigráció életében betöltött vezetői ambíciói-
val foglalkozni. Vecsey és a bécsi bíborosi titkárság támadása nem kapott visszhangot 
az emigrációs sajtóban, annál inkább a Látóhatár huszonötödik évfolyamának meg-
ünneplése.  

Amint arról már volt szó, a folyóirat 1975 karácsonya előtt megjelent 1975/5. 
számában kerített sort a negyedszázados megjelentetés értékelésére. A szerkesztők 
terveivel szemben a megemlékezés rövidebb és visszafogottabb lett, mint amit meg-
érdemelt volna. Ebben szerepet játszott Kovács Imre megdöbbenést és levertséget 
okozó, az előbbiekben már érintett levele, továbbá az emigráción belüli viszályok, 
melyek – amint láttuk az előző példákból – az Új Látóhatárt is elérték. A visszaem-
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lékezést és értékelést nyitó írásában Borbándi Gyula a folyóirat érdemei közül a nyi-
tottságot és a politikai toleranciát emelte ki. A lap történelmi célkitűzéseként emlí-
tette, hogy „minden értéket összefogjunk és minden művészileg jó művet kinyomtas-
sunk, függetlenül attól, hogy ki milyen alkotói elveket követ és az irodalompolitiká-
ban hol helyezkedik el. Mindig azt tartottuk szem előtt, hogy minőségileg a javát 
adjuk annak, ami a nyugati magyar irodalomban megszületik [...] Mindig arra töre-
kedtünk, hogy a művet nézzük, és ha azt kinyomtathatónak ítéltük, azzal sem törőd-
tünk, hogy szerzője nem éppen barátságos hozzánk vagy olyan alkotói iskola, mód-
szer, stílus követője, amely eltér a miénktől.” A szerkesztő nem titkolta, hogy a fo-
lyóirat helye és szerepe minden támadás ellenére meghatározóvá vált a magyar emig-
rációban, és az egészében vett magyar irodalomtörténetben is: „... sokan az Új Látó-
határban való publikálást minden más megjelenésnél előbbre helyezik és főleg az 
induló, fiatal írók itt akarnak bemutatkozni. Kivívott helyénél és tekintélyénél fogva 
az Új Látóhatárnak az a szerepe a nyugati magyar irodalomban, ami volt a Nyugaté 
több mint három évtizeden át Magyarországon: az íróvá avatás ebben a folyóiratban 
történik. Fiataloknak itt kell megjelenniök ahhoz, hogy az irodalmi közvélemény 
felfigyeljen rájuk és tudomást vegyen róluk.” Az Új Látóhatár soha nem volt sem az 
öregek, sem a középnemzedék, sem a fiatalok folyóirata. Nem lehetett besorolni sem 
a hagyományos, sem a konvencionális irodalmi irányzatok lapjává. Ugyanakkor azt 
sem lehetett ráfogni, hogy a kísérletező irodalom, az avantgarde orgánuma lett volna. 
Arra törekedett, hogy minden korosztályból a legtehetségesebbeket gyűjtse a folyó-
irat köré, minden alkotói módszer és művészi irány java termését nyomtassa ki. A 
Látóhatár és az Új Látóhatár sohasem a művészi irányok és irodalmi csoportok harc-
tere volt, hanem az értékek és erők összefogójaként jelent meg. 

Borbándi kiemelte, hogy a lap a továbbiakban is azt tekinti feladatának, hogy „az 
érzelmektől, szenvedélyektől, indulatoktól, fanatizmustól mentes diszkussziót ser-
kentse”. A szerkesztők nevében Borbándi ismét hitet tett az Illyés Gyula által kifej-
tett „ötágú síp” elmélete mellett: „Magyar irodalom ott van, ahol magyarul írnak és 
magyar művek megjelennek. A magyar irodalmi élet azonban ma nem egységes és 
nem egyközpontú. E központok az ott létrejött alkotások alapján majdan a magyar 
irodalomtörténet fényesebb vagy kevésbé fényes lapjaira kerülnek. Mai szerepük és 



 

62 

fontosságuk azonban azonos, egyik sem igényelhet magának többet, mint ami máso-
kat megillet. Ilyen központ a nyugati magyar irodalom is.” Több mint negyven év 
elteltével nyugodtan mondhatjuk, hogy Borbándi szavai teljes mértékben igazolód-
tak. Az Új Látóhatár úgy vonult be a magyar irodalom történetébe, mint a huszadik 
századi magyar irodalom egyik vonulatának, az emigrációs irodalomnak egyetlen 
mértékadó lapja, a kettéhasadt, de az irodalmi kapcsolatokat előítéletek nélkül ápolni 
szándékozó „irodalmi híd” reprezentánsa.  
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REPERTÓRIUM ÉS KÖNYVKIADÁS 

1976 elején jelent meg az Új Látóhatár 1950-1975 közötti írásainak repertóriuma, 
mely végül is a leglátványosabb és a szerkesztők szándékait leginkább kifejező ese-
ménye volt az ünnepi időszaknak. A Czigány Lóránt által összeállított áttekintés 
mind tematikus, mind szerzők szerinti csoportosításban tartalmazta a folyóirat min-
den írásának könyvészeti adatait. Külön kiemelendő, hogy Czigány Lóránt igényesen 
tipografizált szerkesztése mellett hangsúlyt fektetett arra is, hogy a lapban megjelent 
vitákat, ankétokat összeillessze egymással, azaz nyomon követhetőek az Új Látóhatár 
legfontosabb „szellemi párbajai”, gondolatébresztő párbeszédei. A szerkesztők valódi 
ajándékként vehették kezükbe a repertóriumot, mely nem csak azt igazolta, milyen 
hatalmas teljesítményt tettek le az emigráció képzeletbeli asztalára, hanem arról is 
meggyőzhette a magyarul beszélő embereket, éljenek akárhol a világban, a magyar 
emigráció szellemi teljesítménye méltó kiegészítése a hazai irodalomnak. A Repertó-
rium egyébként szerkezetében és részletességében mintát és példát adott arra, ho-
gyan érdemes feldolgozni egy folyóirat történetét, dokumentálni szerepét.  

A nyugaton megjelent emigrációs sajtótermékek száma megközelítette a másfél 
ezret. Ezeknek csak töredékéről áll rendelkezésünkre adat. Még kevésbé ismertek a 
bennük megjelenő írások. Történeti és könyvészeti feldolgozásukra ritkán vállalkoz-
tak monográfusok. Csupán négy, a Katolikus Szemle (1972), az Új Látóhatár 
(1976), az Itt-Ott (1978) és a Magyar Műhely (1980) időszakos repertóriuma ké-
szült el. Az Új Látóhatár esetében az 1976-os összeállítást követően 1987-ben elké-
szült az újabb 12 évet felölelő összefoglaló is, amelyből megismerhető a Látóhatár-Új 
Látóhatár 1950-től 1987-ig terjedő időszakának tételes és pontos feldolgozása. A 
folyóirat 1989-ben beszűntette megjelenését és az utolsó három évfolyam repertóri-
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uma még nem készült el, de az ujlatohatar.com web-oldalon 2014 óta elolvasható a 
lapban megjelent minden írás.  

Czigány Lóránt a Repertóriumok összeállítása során a hasznosság elvét tartotta 
elsődlegesnek. A leírások nem törekedtek teljességre, ám ahol ez szükséges volt, 
pontos annotációval látta el az egyes bejegyzéseket. A tételeket tizenöt nagy osztály-
ba sorolta: szépirodalom, irodalomtörténet és kritika, nyelvészet, filozófia és pszicho-
lógia, vallás, művészet, zene, előadóművészetek, történelem, életrajz, szociológia és 
magyarságtudomány, közgazdaság, útirajz, jog, tudományok. Ha egy-egy tétel több 
szakcsoportba is beilleszthető volt, úgy az minden érintett osztálynál szerepelt. A 
Repertóriumok tartalmazták a szerkesztőség munkatársi gárdájában és periodicitásá-
ban bekövetkezett változásokat éppúgy, mint a megjelenések dátumát és számát az 
oldalszámmal egyetemben. Ki kell emelnünk, hogy a Czigány Lóránt által készített 
összeállítások igen alaposan tárják fel a Hírek, az Előadások, az Új Könyvek és a 
Munkatársak rovatokat, melyek hatalmas mennyiségű adatot nyújtanak a folyóirat 
szerzőinek publikációs tevékenységéről és személyi adatairól, továbbá az emigráns 
intézmények tevékenységéről. Az 1987-es Repertórium végére Czigány névmutatót 
illesztett, mely feloldja a lapban előforduló sziglákat és álneveket. 

Az 1976-os Repertórium népszerű lett és örömteli fogadtatásra talált az olvasók 
és az emigráns értelmiség körében. Cs. Szabó László Borbándi Gyulához írott leve-
lében így méltatta a Repertórium jelentőségét: „Mához száz esztendőre a hazai utó-
dok előtt (remélhetőleg egy szabad hazában) a Látóhatár–Új Látóhatár lesz a külföl-
di magyarság legnagyobb szellemi önigazolása. Ők tisztábban fogják látni, mint 
kortársaink, hogy nem éltünk hiába.”57 Cs. Szabó jóslata beteljesült, igaz nem az 
általa száz esztendőre becsült idő elteltével, hanem tizenöt év múltán. A magyar 
rendszerváltoztatást követően valóban méltó megbecsülést kapott a lap, ugyanakkor 
további húsz évnek kellett eltelnie, míg elektronikusan hozzáférhetővé válhatott, és 
mindenkihez eljuthatott. Sajnos még a Széchenyi Könyvtárban is csak töredékesen 
voltak fellelhetők a lap példányai, a kezdeti időszakból itthon egyetlen példány sem 

                                                           
57  Cs. Szabó László levele Borbándi Gyulának. 1975. július 6. Müncheni Magyar Inté-

zet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 



 

65 

volt. Az elektronikus változatot készítőknek szerteágazó emigrációs ismereteiket és 
kapcsolataikat kellett mozgósítaniuk, hogy a teljes anyagot be tudják mutatni.  

Ha már szót ejtettünk az Új Látóhatár könyvészeti bemutatásának folyamatáról, 
akkor ide kell illesztenünk a folyóirat mellett működő könyvkiadó tevékenységéről 
szóló beszámolót is. Nem csak azért mert a könyvkiadás szinte folyamatosan jelen 
volt a lap szerkesztőinek törekvései sorában, hanem azért is, mert a könyvkiadói 
program szorosan kötődött a laphoz. Egyrészt szerzői, másrészt szellemisége teljes 
mértékben az Új Látóhatár munkatársi és gondolatvilágához kapcsolódott.  

Az Aurora Kiadót 1963-ban alapította Molnár József Münchenben. Amint az a 
Látóhatár történetét bemutató előző köteteinkből kiderül, ebben az időszakban a lap 
szerkesztői már túl voltak az 1950-es évek végi válságokon, a folyóirat megjelentetése 
stabil alapokra került. Molnárnak azonban továbbra sem volt munkája, megélhetését 
cikkei honoráriumából tudta finanszírozni. Egy nagyobb támogatási összegből tudta 
megvenni 1963-ban az első nyomdagépet és a hozzá tartozó szedőapparátust. A 
szerkesztők tervei szerint ez a nyomda elsősorban az Új Látóhatár kinyomtatását 
szolgálta volna, ezzel is megtakarítva a folyóirat előállítási költségeinek egy jelentős 
részét, hiszen a saját nyomda olcsóbban dolgozott volna, mint a németországi nyom-
dák. Fontos volt abból a szempontból is, hogy ebben a nyomdában magyarul tudó, 
az irodalmi nyelvet ismerő munkatársak dolgoztak volna, így a német nyomdák ese-
tében sokszor előforduló szedési hibák, elírások számát jelentősen csökkenteni lehe-
tett.  

A szerkesztők tervei megvalósulni látszottak. A Molnár-nyomda hamarosan rá-
állt az Új Látóhatár nyomtatására, jelentősen javítva a folyóirat minőségét. Igaz a 
szedőgépet is maga Molnár József – aki egyben az Új Látóhatár kiadójaként is szere-
pelt – működtette, így amíg beletanult a nyomdászati munkába, addig sok esetben 
késett a lap megjelenése, hosszadalmasan készültek el a számok. Később azonban 
már zökkenőmentesen haladt a munka. Ugyanakkor a Molnár-nyomdának feladatá-
ul tűzték ki azt is, hogy a nyugati magyar szerzők műveinek megjelentetéséhez is 
hozzájáruljon. Az Aurora Kiadó évente 2-3 kötetet jelentetett meg. 1990-ig mintegy 
60 kötetet adott közre, a köteteket sorozatokba foglalta, Aurora Kiskönyvtár és Au-
rora Kiskönyvek címeken. Molnár József jelentette meg a Dissertationes Hungaricae 
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ex historia Ecclesiae című egyháztörténeti sorozatot is. Az Aurora Kiadót olykor 
egyszerűen Aurora néven vagy Molnár Ny. (Molnár Nyomda) vagy Molnár néven 
tüntették fel.  

A kiadónak az első időben Borbándi is tulajdonosa volt, ám évek múlva ő kilépett 
a nyomdából és egyedül Molnár végezte a nyomdai és kiadói tevékenység szervezé-
sét. Ahhoz, hogy a nyomda önköltségesen, alacsony áron tudja elvégezni az Új Látó-
határ nyomtatását, ugyanakkor Molnár megélhetését is biztosítsa, roppant takaréko-
san kellett működnie, és egyben olyan kiadványokat is elő kellett állítania, melyek 
megfelelő nyereséget biztosítottak. Molnár számos német kötet, folyóirat brossura 
nyomtatását vállalta.  

Az Aurora kiadó szerzői között található Borbándi Gyula, Ferdinándy György, 
Gombos Gyula, Határ Győző, Illyés Elemér, Jákli István, Jászi Oszkár, Juhász Vil-
mos, Kannás Alajos, Kibédi Varga Sándor, Kiss Menyhért, Korek Valéria, Lakatos 
Géza, Major-Zala Lajos, Mánfai Csaba, Marczali Póli, Mikes Margit, Mirtse Ág-
nes, Monoszlóy Dezső, Muzsnay Jenő, Nagy Kázmér, Padányi-Gulyás Béla, Peéry 
Rezső, Salacz Gábor, Sárközi Mátyás, Schidt Vilmos, Cs. Szabó László, Szamosi 
József, Tolvaly Ferenc ésVándor Györgyi. 

Néhány érdekes és fontos kiadványt felsorolunk az Auróra által megjelentetett 
könyvek közül. Egyik első kötete Sárközi Mátyás: Közel és távolban. München, 
1963. Hatalmas visszhangot keltett Gombos Gyula: Huszonegy év után. München, 
1972. című kötete, mely az Aurora Kiskönyvek sorozat 3. köteteként jelent meg. 

Forrásértékű dokumentumok sorát közölte a Borbándi Gyula és Molnár József 
által közösen szerkesztett Tanulmányok a magyar forradalomról című dokumentum-
kötet, mely Münchenben jelent meg 1976-ban. 

Egyik legnagyobb terjedelmű vállalkozása volt a nyomdának Hermann István 
Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig című könyve, mely 
1973-ban került kiadásra.  

A Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae sorozat 2. kötete volt Salacz 
Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában, 1867-1918. című 
könyve. Ugyanebben a sorozatban jelent meg Adriányi Gábor: Az egyháztörténet 
kézikönyve, 1975-ben.  
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Igazi kuriózum volt a Szabadság a hó alatt. Ismeretlen orosz költészet 1957-1967 
című összeállítás. A verseket orosz eredetiből Aczél Tamás fordította, a bevezetést és 
a jegyzeteket Tikos László írta. 1967-ben jelent meg. 

Molnárék hamar felfigyeltek az erdélyi magyar irodalom nyomorúságos sorsára. 
Ahogy lehetett próbálták segíteni publicitáshoz jutásukat. Ennek sorában jelent meg 
1976-ban Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság című kötete. Vándor 
Györgyi egyik kedvelt szerzője volt a kiadónak. A rémület éjszakái című írásának 
első kiadása 1974-ben, a második kiadása 1984-ben jelent meg. A Hazatérők című 
kötet 1977-ben, a Szenteste a restiben 1981-ben került ki a Molnár-nyomdából. 

Határ Győző szintén az Aurora kiadónál publikálta első versesköteteit. Többek 
között a Pepito és Pepita című regénye, az Éjszaka minden megnő, a Lélekharangjá-
ték megjelentetése fűződik Molnár nyomdájához.  

Molnár József két kiadásban is megjelentette Peéry Rezső: Requiem egy ország-
részért című művét, először 1975-ben, majd 1984-ben. Ugyancsak 1975-ben jelent 
meg Padányi-Gulyás Béla: Vallomás egy elsüllyedt világról című műve. 

A magyar emigráció történetének egyik első feldolgozását tartalmazta Nagy 
Kázmér: Elveszett alkotmány Vázlat az 1944 és 1964 közötti magyar politikai emig-
ráció kialakulásáról című könyve, melyet 1974-ben jelentetett meg az Aurora kiadó. 

Megemlítjük még, hogy a nyolcvanas években Borbándi Gyula is dédelgetett 
könyvkiadói álmokat. A Borla elnevezésű könyvkiadónak egyetlen megjelent kötetét 
Ötszáz mérföld címen adta ki, melyben saját tanulmányainak gyűjteménye jelent 
meg. Több kötet nem készült a Borla kiadó gondozásában. 

München és az Új Látóhatár szerkesztősége, amely egyben a Molnár-nyomda 
központja is volt kedvelt és látogatott pihenőhelye lett a Németországba utazó ma-
gyaroknak. Az természetes volt, hogy a tengerentúlról Európába látogató emigrán-
sok keresték a kapcsolatot Borbándiékkal, a Münchenben megforduló szerzőik min-
dig felkeresték a szerkesztőket. Egyre több volt azonban azok száma is, akik Ma-
gyarországról érkeztek és egy-egy Új Látóhatár példány vagy valamelyik Auróra 
könyv boldog tulajdonosaként távoztak. Persze Magyarországra tiltott volt az Új 
Látóhatár behozatala, vagy a nyugaton kiadott könyvek hazahozatala, ám a találé-
kony értelmiségi turisták mindig megtalálták módját a szellemi termék csempészeté-
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nek. Segítette a kiadót, hogy a New Yorki központú Intemational Literary Centre 
rendszeresen vásárolt példányokat, melyek a kiadónál maradtak és azokat ingyenesen 
oda tudták adni a magyarországi érdeklődőknek.  

Az itthoni szakemberek is keresték a kapcsolatot a folyóirattal. 1976-ban 
Pomogáts Béla irodalomtörténész járt a szerkesztőknél és folytatott eszmecserét 
velük az irodalmi kapcsolatok bővítéséről. Borbándi és Molnár mindenkinek hang-
súlyozta, semmilyen kifogásuk nincs a hazai irodalmi művekkel kapcsolatosan, ha 
minőségük megfelelő, akkor nem zárkóznak el annak közlésétől, recenzálásától. A 
Figyelő rovatban rendszeresen jelentek meg ismertetők, kritikák itthon kiadott 
könyvekről. Amennyiben a hazai szakembereknek olyan mondandójuk volt, amely 
beleillett az Új Látóhatár horizontjába, azokat is közölték a szerkesztők. Ugyanakkor 
állandóan szóvá tették, hogy a nyugati alkotók alig vagy egyáltalán nem kapnak lehe-
tőséget műveik itthoni megjelentetésére. A kölcsönösség nem volt jellemző.  

A szabad szellemiség, a nyitottság sokakat megdöbbentett a magyarországi láto-
gatók közül. Karinthy Ferenc éppúgy elszédült a nyomdánál tett látogatása során az 
ismeretlen, ám roppant izgalmas könyvek láttán, mint például Lezsák Sándor. A 
nyomdában ugyanis volt olyan helyiség, ahol a látogató nyugalomra hajthatta fejét és 
nem kellett a borsos szállodai vagy panzió árakat kifizetnie. Lezsák Sándor így szá-
molt be a nyomdában töltött éjszakájáról: „1978 decemberében Molnár József 
nyomdájában éjszakáztam Münchenben. Szívdobogása volt a tiltott könyveknek, 
folyóiratoknak. Itt készült a legendás csempészárú, az Új Látóhatár című folyóirat. 
Amikor magamra hagytak, kaptam az egyikhez, a másikhoz, nem tudtam betelni 
velük. Az idő szorításában próbáltam fölfedezni, megismerni a tőlünk akkor szigorú-
an elzárt világot. Reggel Borbándi Gyula és Molnár József könyvek és folyóiratok 
között talált. – Nem sokat aludtál – nézett Borbándi a sezlonra. – Itt nem is lehet – 
mondtam.”58 

A hetvenes évek végére a folyóirat elérkezett története csúcspontjára. A szerkesz-
tőségen belüli viszályok elmúltak, a két szerkesztő, Borbándi és Molnár harmoniku-

                                                           
58  Lezsák Sándor búcsúztatója Borbándi Gyula temetésén. Lezsák Sándor: A nyugati 

magyar emigráció szellemi organizátora. Hitel. 2014. 10. szám 130. o.  
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san tudtak együttműködni, kisebb összezördüléseiken hamar felülemelkedtek, azok 
inkább az akarás, a fejlődés szándékával, semmint az irigységgel voltak kapcsolato-
sak. Megerősödött a szerzői kör is. Amint arról már szó volt, az 1956-os vagy későb-
bi menekülők, az Új Látóhatárt tekintették annak a lapnak, ahol szellemi termésüket 
megjelentetni szerették volna. A szerzők körében jól elegyedett az egyes korosztályok 
nézőpontja, irodalmi stílusa.  

Hangsúlyosan jelent meg a lapban a közelmúlt magyar történelmének feldolgozá-
sa. Számtalan történelmi dokumentum, visszaemlékezés, értékelés látott napvilágot 
az Új Látóhatár hasábjain. A lapban megjelenő szakmai anyag elkerülhetetlenül 
belekerült az itthoni vérkeringésbe is. Hivatkozások sokasága mutatta, hogy kikerül-
hetetlenné vált a hazai történelemtudományban is a folyóirat ismerete, használata. 
Az „illyési” hitvallásnak megfelelően kiemelt figyelmet fordított a lap nem csak az 
emigrációs irodalomra, hanem a környező országokban élő magyar művészeti termés 
bemutatására is. Az Új Látóhatár az egyik leginkább tiltott folyóirat volt, a határon 
kifejezetten keresték a csempészett példányokat, ám megakadályozni nem tudták 
behozatalát a poggyászokban, és ami ennél is fontosabb volt, hogy ismertségét és 
megbecsülését végképpen nem tudták hatósági eszközökkel megakadályozni. A 
„gondolatrendőrség” tehetetlennek bizonyult az Új Látóhatárral szemben.  

Megfigyelhető volt, hogy a szakmai munkákban előforduló hivatkozások, idézé-
sek esetében elmaradtak a negatív jelzők, minősítések, ami annak is köszönhető volt, 
hogy egyre inkább liberalizálódtak a hazai állapotok is. Borbándi Gyula német nyel-
ven készítette el 1976-ban a magyar népi mozgalom történetét áttekintő kötetét, Der 
ungarische Populismus címmel, mely egészen más megközelítésben tárgyalta a két 
világháború közötti magyar történelem egyik meghatározó szellemi áramlatának 
eseményeit, törekvéseit. Ez a kötet volt az első próbálkozás arra, hogy a magyar népi 
mozgalom társadalomformáló szerepét az úgynevezett „harmadik út” politikáját egy 
adatokkal és szakmai értékeléssel bőségesen alátámasztott mű igazolja és bemutassa. 
A könyvnek mind Magyarországon, mind a nyugati emigrációs körökben hatalmas 
visszhangja lett. Az időközben Amerikába kitelepült Püski Sándor, aki New York-
ban létrehozta könyvkiadóját, megbízta Borbándit, hogy művét magyar nyelven is 
készítse el, melyet majd a Püski kiadó jelentet meg New Yorkban.    
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BORBÁNDI KÖNYVÉNEK KIADÁSA NEW YORKBAN 

Borbándi Gyula 1950-től szerkesztette a Látóhatár, majd Új Látóhatár címmel meg-
jelent folyóiratot Münchenben, ám az abban közölt saját tanulmányain és írásain túl 
hosszabb lélegzetű könyvet nem írt. Kis híján elérte hatvanadik életévét amikor meg-
jelent az első általa készített monográfia – német nyelven –, a Der ungarische 
Populismus című kötet, a Müncheni Magyar Intézet és az Új Látóhatár másik szer-
kesztője Molnár József Auróra nevű könyvkiadójának jóvoltából. Az 1976 elején 
megjelent kötetet Borbándi azzal a szándékkal készítette el, hogy megismertesse a 
német olvasókat a magyar népiség történetével, felvillantsa a magyar irodalom és 
társadalomtörténet egy fényes időszakának értékeit. Az 1000 példányban megjelent 
könyv röpke öt év alatt elfogyott, s a szerző meglepődött azon, hogy nemcsak a né-
met olvasók, hanem a magyar emigráció tagjai is érdeklődéssel forgatták. Hanák 
Tibor – az Új Látóhatárban megjelent kritikájában – így írt a könyvről: „Ha a külföl-
di olvasó a leírások alapján nem is élheti át, mit jelentett ez a reformhévvel az áporo-
dott magyar közéletbe berobbanó írócsoport és a szárnyaival izgatottan jobbra-balra 
kicsapó mozgalom, legalább a gazdag anyag világos rendszerezését, a feldolgozást és 
értékelést kapja kézhez megbízható összeállításban, józan tárgyilagossággal.”59 
Borbándi Gyulának meg kellett küzdenie azzal, hogy a történet feldolgozása során 
nem használhatta a magyar levéltárak anyagát. A német könyvtárakban kutatott, 
számtalan visszaemlékezést gyűjtött össze levelezés útján, s persze saját emlékei, 
élményei is vezették tollát. Minden nehézség ellenére könyve, a népi írók irodalmi és 
közéleti munkásságának részletes, korrekt, érthető és objektív bemutatását adta. A 
névmutató, az életrajzi adattár, a könyv- és folyóirat-ismertető rész olyan informáci-
ókat tartalmazott, melyek az itthoni szakemberek számára is értékes adalékokat szol-
                                                           
59  Hanák Tibor: A népi mozgalom kézikönyve. Új Látóhatár, 1976. 3. szám. 247. o.  
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gáltattak. Hanák szerint hézagpótló mű volt Borbándi írása, s a magyarországi törté-
nészek tarthattak tőle, hogy a népiség történetének értékelését előbb végzi el a ma-
gyar emigráció, mint az arra hivatott hazai történészszakma.  

Érdekességként jegyzem meg, hogy Borbándi könyvét elküldte Budapesten élő 
barátainak, így Bibó István is megkapta azt. Bibó nemcsak elolvasta, hanem pontosí-
tó észrevételeket is megfogalmazott a kötet anyagához. Az 1978-ra elkészült, több 
mint nyolcvan oldalas levelét, melyben közel másfélszáz megjegyzést, kiegészítést, 
pontosítást tett Borbándi anyagához, hivatalos engedéllyel jutatta el a Münchenben 
élő szerzőhöz.60 Borbándi ezeket később beépítette a magyar nyelven elkészült mű-
vébe, illetve az 1989-ben már Magyarországon megjelenő második kiadásba.  

A kötet iránt megnyilvánuló érdeklődés Borbándit elgondolkodtatta, hogy a mo-
nográfiát magyar nyelven is érdemes lenne kiadni. Az 1956-os menekültek jelentős 
része nem olvasott németül, ugyanakkor magyarságtudatuk erősítéséhez nagyban 
hozzá járult volna a kötet megismerése. Borbándi örömmel számolt be Püski Sán-
dornak 1976. március 5-én írt levelében, hogy „megjelent a német nyelvű könyvem a 
népi írói mozgalom történetéről.”61  Tíz példányt elküldött, s arra kérte Püskit, hogy 
próbálja meg értékesíteni amerikai könyvesboltjában. A könyv ára 48 német márka 
volt, ami 18 dollárnak felelt meg. Nem sok emigráns magyar engedhette meg magá-
nak ezt a kiadást, ráadásul német nyelven. Többen felvetették, hogy magyarul is ki 
kellene adni, ám Püski érdeklődésére Borbándi közölte,  „sajnos nincs magyar kéz-
irat, mert németül írtam. Ha majd elfogy, talán megírom majd magyarul is, persze a 
magyar olvasóknak másképpen kell, megírni, mint az idegeneknek.” Borbándi érezte, 
hogy egy magyar kiadás sokkal több információt, forrást igényel, bizonytalan volt 
benne, hogy ezeket össze tudja-e gyűjteni, s az is feszélyezte, hogy nem túl korai-e a 

60  A levél első alkalommal megjelent: Bibó István Összegyűjtött munkái I–IV. Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1984. III. kötet. 822. o. 

61  Borbándi Gyula levele Püski Sándornak. 1976. március 5. Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum [RETÖRKI] Püski Sándor hagyatéka. A levélváltások 
idézett részletei a továbbiakban innen származnak, külön nem jelzem, csak akkor, 
amennyiben más forrásból erednek.  
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népi mozgalom közéleti szerepének értékelése, nem fakaszt-e fel régi sebeket, ellen-
téteket felidézése? 

Püski azonban pontosan tudta mi egy könyvkiadó feladata, s különösen az ő fel-
adata, azé az emberé, aki még a börtönt is vállalta 1960-ban a népi írók és a mozga-
lom érdekében. Közismert, hogy Püski Sándort tulajdonképpen a népi írók helyett 
börtönözték be Kádárék, mivel azokat nemzetközi tekintélyük miatt nem bánthat-
ták, ám egyértelmű fenyegetést jelentett, hogy kiadójukat viszont nemcsak elhallgat-
tatták, hanem be is zárták. Püski az 1970-es évek elején hivatalos engedéllyel települt 
ki Amerikába, ott élő fiúkhoz, s nyitotta meg 1974-ben könyvesboltját, majd kezdte 
meg a magyar nyelvű könyvkiadást 1975-ben. Minden évben hazautazott Magyaror-
szágra, egyrészt az itthonról Amerikába kiszállítandó művek kiválasztására, össze-
gyűjtésére, másrészt az újra megerősödő népi ellenállás eseményeinek megismerése 
érdekében. Egyik ilyen utazása során, 1977 januárjában látogatott el Borbándi Gyu-
lához Münchenbe. Felvetette neki, hogy szívesen kiadná a népi mozgalomról szóló 
könyvét magyar nyelven. Borbándi 1977. május 24-én keltezett levelében adott pozi-
tív választ a felkérésre. Felállított magának egy időrendet, s úgy vélte, hogy egy év 
alatt össze tudja állítani a kéziratot, s a kész kötet 1979 elején napvilágot láthat. 
„Terjedelmét úgy fogom megtervezni, hogy a majdani könyv ne legyen több, mint 20 
nyomtatott ív, vagyis 320 lap. Arról is beszéltünk, hogy észrevételeidet örömmel 
venném és ismervén felfogásodat, nem is lesz érdemi nézeteltérés közöttünk.” 
Borbándi ugyanakkor azt is leszögezte, hogy fenn tartja magának a végső szöveg 
kialakításának jogát. Mintha látta volna előre, hogy a kézirat indulatokat fog gerjesz-
teni, sokak személyes érdekét és presztízsét fogja sérteni.  

Püski 1977. június 14-én válaszolt Borbándinak. „Mindenben elfogadom javasla-
taidat. A példányszámot és így a honorálást most véglegesen megállapítani nem 
tudom, az függ a vállalkozásom másféléves fejlődésétől, de abban megállapodhatunk, 
hogy legkevesebb 2000 példány lesz. A honorárium szabad választásod szerint pénz-
ben, a bolti ár 10 %-a fizetendő a megjelenéstől számított 10 havi részletekben, vagy 
könyvben a kiadott mennyiség 15 %-a megjelenéskor kerül megfizetésre.”  

Borbándi azonban nehezen kezdett bele az írásba. Bár a könyv szerkezetét már 
összeállította, de – mint 1977. november 23-i leveléből kiderül – csak novemberben 
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kezdett bele. Püski december 7-én írott levelében megnyugtatta a szerzőt, hogy „a 
határidővel semmi baj nincs, tudom a magunk ügyeiből, hogy a megvalósítás csiga-
módján halad a szándékainkhoz képest. Arra kérlek, ha és amikor legalább egyhar-
madával kész vagy, küldj egy másolatot, hogy foglalkozhassak vele.” 

1978 januárjában Püski ismét felkereste Münchenben Borbándit, szokásos Ma-
gyarországon tett látogatásáról Amerikába utazva. Személyes megbeszélésük ered-
ményeképpen Borbándi 1978. május 31-én örömmel írta: „értesítlek, hogy elkészül-
tem a könyv első 100 oldalával. Nyomtatásban ez kb. 70-80 oldalt tesz ki. A további 
részeket folyamatosan írom.” Kérte Püskit, hogy ossza meg vele impresszióit az 
anyagról, s ígérte, hogy a nyár folyamán befejezi a kéziratot. Ez a rész még nem a 
mozgalom történetével foglalkozott, hanem a népiség eredetéről szólt, s munkacím-
ként a „Népi mozgalom” szóösszetételt adta könyvének.  

A kéziratot Püski átolvasta, s elküldte barátjának, Gombos Gyulának, hogy 
mondjon véleményt róla. 1979. január végén ismét találkoztak Münchenben 
Borbándival, megegyeztek a folytatás ütemezésében. Borbándi május 18-án írt leve-
lében jelentette a kiadónak, hogy a kézirat felével elkészült. Összesen 294 gépelt 
oldalt küldött át. „Dolgozom a további fejezeteken, s majdnem bizonyos vagyok, 
hogy a nyár derekáig eljutok a végére. Közben levelet váltottam Gombos Gyulával, 
akit megkértem, hogy ne csak tartalmilag lektorálja a kéziratot, hanem ha kell korri-
gáljon a szövegen is. Tudom, hogy milyen fontos egy kézirat gondos átolvasása és a 
stiláris henyeségek kiírtása. Gyula ezt szívesen elvállalta, ami rendkívül megnyugtató 
számomra és remélem a Te szándékaiddal is egyezik.” – írta Püskinek. Gombossal 
történt levélváltása nyomán Borbándi úgy döntött, hogy teljesen átírja az első fejeze-
tet. Gombos a kézirattal kapcsolatos észrevételeit 1979. július 10-én küldte el Püski-
nek.  

Gombos Gyula a Magyar Út című hetilapot szerkesztette a háború alatt, s részt 
vett a polgári ellenállásban. A háború után a Magyar Közösségi perben őt is elítélték, 
börtönbe került. 1948-ban szabadult, s azonnal elhagyta az országot. Amerikában 
telepedett le, magyar nyelvű lapokat szerkesztett. Gombos álláspontja több kérdés-
ben eltért Borbándi véleményétől.  
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Gombos minden baloldali mozgalmat népellenesnek tartott, s meggyőződése sze-
rint elsősorban ők voltak a népi írók ellenfelei. Borbándi viszont egyezőségeket mu-
tatott ki a baloldali felfogás néhány eleme és a népi írók törekvései között. Gombos 
különösen kritikusan ítélte meg a népiek és az urbánusok közötti ellentét Borbándi 
általi értelmezését. „Nem helyes az urbánusokat főként a saját meghatározásukkal 
jellemezni. Az urbánusok céltudattal nevezték magukat urbánusoknak. Bevett értel-
me szerint az urbánus szó, a magyar nyelvben művelt, pallérozott gondolkozású, vagy 
civilizáltan viselkedő embert jelent általában, ennek természetes értelmi ellentétpárja 
az az ember, amelyik nem művelt, nem pallérozott gondolkodású, s viselkedése nem 
civilizált. Amikor tehát az urbánusok nevet használták magukat szembehelyezve a 
népiekkel, pontosan ezt akarták állítani. Felsőbbségűket akarták kinyilvánítani. S ez 
a felsőbbség egyszerűen nem igaz. Hamis az a beállításuk is, hogy ők a városi, azaz a 
fejlettebb civilizációt képviselték a vidékkel szemben.” Borbándi zsidó és keresztény 
írókat különböztetett meg, s ezt Gombos helytelenítette, mivel szerinte a népi írók 
szellemi mozgalmát nem vallásos alapon, hanem témaválasztásuk alapján lehet elvá-
lasztani az egyéb irodalmi törekvéstől.  

Borbándi azt állította kéziratában, hogy Sárközi György a Válasz megjelenését 
anyagilag is támogatta. Gombos feltette a kérdést: Miből? Véleménye szerint érde-
mes lenne utána nézni, hogy milyen forráshoz jutottak hozzá az irodalmi folyóiratok, 
mert azok saját magukat eltartani nem tudták, tehát valamilyen támogatóhoz kellett 
fordulniuk. Gombos nem mondta ki, de azt érzékeltette, hogy ez a forrás valahol az 
állami intézményrendszer környékén keresendő.  

A leglényegesebb ellentét Borbándi és Gombos nézőpontja között azonban a 
mozgalom politikai vonulatának értelmezésében volt. „Borbándi a népi mozgalom 
politikai jelentőségének kiemelésére törekszik elsősorban. Ez helyes. – észrevételezte 
Gombos – De ha nekem politikai gondolkodás és magatartás dolgában a mozgalom 
tengelyét kéne megjelölnöm, az én névsorom ez lenne: Szabó Dezső, Németh Lász-
ló, Féja, Kodolányi, Szabó Pál, Veres Péter. Borbándi előadásában viszont a tengelyt 
Illyés Gyula, Szabó Zoltán, Kovács Imre, Erdei Ferenc, Darvas József, Veres Péter 
látszik képezni. Nagyon is lehetséges, hogy én helytelenül látom és ítélem meg ezt a 
kérdést. De az tény, hogy Borbándi tengelye nagyjából azonos a hazai hivatalos tör-
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ténetírás e témában felállított tengelyével.” Gombos nem ítéli el ezért, belátja, hogy 
Borbándinak a politikai, s nem az eszmetörténeti folyamatok a fontosak, de nem ért 
egyet vele.  

Az 1970-es években itthon is megsokasodott a népi mozgalommal foglalkozó, 
nyilvánosságot kapott írások sora. Ekkor jelent meg Tóth Istvánnak a Parasztpárt 
koalíciós időkben betöltött szerepével foglalkozó monográfiája, amely azonban sok 
„csúsztatást” tartalmazott, és K. Nagy Magdának a Válasz folyóirattal foglalkozó 
tanulmánya. Ezek mindegyike a baloldalhoz tartozónak tekintette a népi írókat és 
mozgalmat, s a Gombos által kiemelt irányzatot jobboldaliként a fasizmus kialakulá-
sának szekértolójaként jelölte meg. Borbándi próbált a két szélsőség között egyensú-
lyozni. A magyarországi történetírás kétségbeesetten igyekezett igazolni, hogy a 
népiség a szocialista mozgalom „testvére”, ami már csak azért is lehetetlen vállalkozás 
volt, mert a szociáldemokraták és a kommunisták mereven elutasítottak minden népi 
és nemzeti gondolatot az 1930-as években. Mi sem mutatja jobban a könyv megszü-
letésének szükségességét, mint Gombos véleménye, hiszen egyértelművé teszi, hogy 
kritikusan kell értékelni a mozgalom egyes irányzatainak törekvéseit, szereplőinek 
szándékait, s differenciáltan meghatározni szerepüket az eszmei és a politikai folya-
matok történetében.  

Gombos azt javasolta Püskinek, hogy ő is olvassa át alaposan a kéziratot, s egyez-
tesse az elvi kérdéseket Borbándival, mert nekik kettejüknek kell egyetértésre jutni-
uk. Püski Sándor nagyra értékelte Gombost, s kétségei támadtak a kézirattal kapcso-
latban.  

Borbándi közben szorgalmasan írta a következő részeket, augusztusban nagyobb 
anyagot, majd november 28-án a kézirat utolsó fejezeteit is elküldte Püskinek. Elké-
szítette az előszót és a tartalomjegyzéket, szorgalmazta, hogy a jegyzetek az adott 
oldalon lábjegyzetként jelenjenek meg. Az olvashatóság szempontjából ez minden-
képpen hasznos lett volna, ám az akkori technikai feltételek mellett megnövelte az 
elkészítés idejét. A kézirat két év alatt készült el, s az eredeti tervvel szemben ugyan-
ennyit csúszott megírása. Ismerve a megjelent tényanyagot nyugodtan mondhatjuk, 
még így is gyors munka volt. Bibó levelének anyagát Borbándi csak részben építette 
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be könyvébe, egyrészt mert az utolsó hónapokban jutott csak hozzá, másrészt több 
kérdésben ellenvéleménye volt, s azt egyeztetni akarta Bibóval.  

Püski az elkészült fejezeteket elküldte Gombosnak, aki 1979 decemberében Püs-
ki Sándornak írt két oldalas levelében fejtette ki álláspontját.  „Borbándi kézirata 
nyomasztóan nehéz problémává nőtt számomra.” – kezdte levelét, miután átolvasta a 
könyv teljes kéziratát. Dilemmája abban mutatkozott, hogy felettébb sürgősnek tar-
totta a népi mozgalom történetének megírását, mert félt a magyarországi történe-
lemhamisítás folyamatának felgyorsulásától, s ezért fontosnak tartotta, hogy 
Borbándi könyve megjelenjen, ám, mint írta: „semmiképp nem tudom magamévá 
tenni [...] ahogy Borbándi a mozgalom különböző csoportjait jellemzi, beállítja és 
értékeli. Főként, ami e csoportok szerepét, tényleges súlyát, hatókörét, s nem utolsó 
sorban politikai és szellemi – végső soron emberi – tisztességét illeti.” Gombos Gyu-
la a népi irodalom és mozgalom között különbséget tett. Véleménye szerint a népi 
mozgalom nem a népi írók politikai törekvéseinek lenyomata volt, hanem Szabó 
Dezső konföderációs elképzeléseiből kiindulva osztályok felett álló szellemi mozga-
lom, mely a keresztény erkölcs és a nemzeti öntudat esszenciáját alkotja. Olyan tár-
sadalmi formáció, mely eddig még nem létezett, az úgynevezett harmadik út. Nem 
vonta kétségbe, hogy a népi mozgalom meghatározó erő volt, de nem politikai érte-
lemben. Erkölcsi és eszmei értelemben. A szeretet, a szolgálat és az igazságosság 
jelentette számára a gondolat alapját. Borbándi ezzel szemben társadalmi és politikai 
képződménynek tekintette a mozgalmat, mely a népi írók társadalmi érzékenységé-
ből eredt, s politikai hatalomra törekedett a parasztság, mint osztály érdekeinek kife-
jezése és érvényesítése érdekében.  

A különbség aprónak tűnik, mégsem az. Gombos elméletileg megalapozott szel-
lemi, Borbándi osztályalapú politikai mozgalomról beszélt. Gombos kevesellte a 
könyvben a szellemi mozgalomra fordított részek mennyiségét, értékelését, jelentő-
ségének bemutatását, hiányolta a keresztény egyesületek, szövetségek szerepének 
hangsúlyozását.  

Nem ismerem Borbándi eredeti kéziratát, de a levelekből kibontakozik az ellentét 
lényege. A két felfogás egyszerre volt jelen a társadalom és történettudományban. 
Mindkettőnek voltak követői, sokan elvakultan védték álláspontjukat. Gombos nem 
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ilyen volt. 1979 decemberében írott levelében kijelentette, hogy nem kíván lektora 
lenni Borbándi könyvének, mert nem ért egyet koncepciójával, de megakadályozni 
sem kívánja megjelenését.  

Püski 1980 elején szintén nehéz helyzetbe került. Gomboshoz hasonlóan a népi 
mozgalmat Szabó Dezsőtől, Németh Lászlótól eredeztette. Ugyanakkor 1956 őszén 
Püski is egyike volt a népi mozgalom politikai pártja, a Petőfi Párt vezetőségének, s 
megtapasztalta mekkora fontossága volt a pragmatikus népi politikának a független-
ségi törekvésekben. Ő is érezte jelentőségét a kötet megjelentetésének, ám vélhetőleg 
Gombosnak adott igazat, ezért félretette a kéziratot, majd annak átdolgozását kérte a 
szerzőtől. 1980 tavaszán hosszú levélben fejtette ki javaslatait: „A kézirat egyes sza-
kaszait olvasva, hol jónak találtam, hol kisebb javításokkal elfogadhatónak, hol re-
ménytelennek. Ez az arány egyre inkább romlott, s a 11. fejezet után nem olvastam 
tovább. Most, hogy újból elővettem, elölről kezdtem az egészet és egyfolytában elol-
vasva, jegyzetelve, mégsem találtam olyan reménytelennek, pontosabban: annyi jó 
részt találtam, hogy kár lenne az egészért. Az tehát a végső véleményem, próbáljuk 
meg. Hátha el tudod fogadni az egyes részekre szóló átdolgozási javaslatomat. [...] 
1./ A Kelet Népe, Magyar Út és Magyar Csillag beépítése a szövegekbe a szerepük 
jelentősége szerint. Nem akarom vitatni a Válasz, az Apolló és a Magyar Csillag 
általános jelentőségét, de a népi mozgalomban különösen a 40-es évek eleji kivirág-
zásban az előbbieknek nagyobb a szerepük, a kiadóm után a legnagyobb. 2./ Sinka I. 
méltatása. A népi irodalomna, Sinka a valódi nagysága, de vegyük csak egyenrangú-
nak a legnagyobbakkal. Az egész magyar irodalomban egyedülálló költészete a szép-
irodalomban, az ő »alulsó« Magyarországa, a sokszáz élő hősének a keserűsége, vádja 
és lázadása a politikában, igazolja legjobban a mozgalmat; 3./ Az asszimiláció kérdé-
se és benne a zsidóké. Jó az új fejezet, de érvényét veszti a részletek ellentmondásai-
ban, amint a számos jegyzetemből kiderül. Nagyon szeretném, ha mindezek figye-
lembe vételével átszövegeznéd a könyv egyes részeit, mert akkor jólélekkel tudom 
vállalni a kiadást. Időd van rá október végéig.” 

Püski Sándor egész életét a népi mozgalomban, a könyvkiadás területén élte le. 
Kétségtelen, hogy érzékeny, igényes, kiváló „könyves” volt. Majd hetven évesen, 
szakmai elvárásai alapján, hitelessége megőrzése érdekében nem engedhette meg, 
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hogy pontatlanságok, félreérthető magyarázatok maradjanak a kéziratban. Legköze-
lebbi magyarországi utazása alkalmából rengeteg apró adatot, forrást ellenőrzött le a 
budapesti könyvtárakban, archívumokban, s majd húszoldalas feljegyzést készített 
Borbándinak kéréseiről, javaslatairól. Püski nem lektorálta a kötetet, inkább kor- és 
szerzőtársként fogalmazta meg véleményét. Pontosító megjegyzései árnyalták a moz-
galom szerepének többirányú megítélését, hozzájárultak a teljesebb és objektívebb 
kép kialakításához. Példaértékű az a részletesség és pontosság, ahogyan a kiadó a 
kézirat áttekintésével hozzájárult e szakmailag-politikailag roppant fontos könyv 
megjelenéséhez. A Kelet Népe című lap indulásáról, Simándy Pál élettörténetéről, 
könyvek megjelenési időpontjáról, a szárszói konferenciákról, a parasztpárti vezetők 
1944 nyári találkozásairól küldött a szerzőnek pontosítást, személyes emlékeket.  

Borbándi elfogadta a kritikai megjegyzéseket, s hozzálátott az átdolgozáshoz. 
1980. augusztus 30-án küldött levelében számolt be a korrekciók helyzetéről: „Elké-
szültem a javításokkal, kiegészítésekkel és átírásokkal, [...] Arra kérlek, kedves Sán-
dor, cseréld ki a javított lapokat. Dobd ki a kéziratból azokat, amelyeket átírtam 
illetve korrigáltam. A javított lapok felső jobb szélére piros ceruzával odaírtam, hogy 
»jav«. Azt hiszem, hogy meg leszel elégedve. Igyekeztem mindenütt figyelembe ven-
ni javaslataidat. Nagyon köszönöm ismét, hogy oly alaposan elolvastad a kézirato-
mat. Valóban, használt, azt hiszem, jobb és pontosabb lett.” 

Azt gondolom mind Borbándira, mind Püskire jellemző, ahogyan egyetlen sze-
replő neve helyesen történő leírásával foglalkoztak. Muharay Elemér nevének pontos 
helyesírására a szakirodalomban kétfajta változat is előfordult. Mohoray és Muharay. 
Borbándi számára fontos volt, hogy megbizonyosodjon a pontos névről, ezért hosz-
szasan nyomozott utána. Egyetlen név helyes használata is ennyire lényeges volt 
számukra.62 

                                                           
62  Muharay Vendel Elemér 1901. október 20-án született Jászberényben. Az apai ág 

ősei a török időkben a Nógrád megyei Mohora községben éltek. A nógrádi község 
nevéből alakult ki a Muhoray, később a Muharay, végül a Muhari családnév. Nagyap-
ját, majd apját is ez utóbbi néven anyakönyvezték, apja azonban később az eredeti 
írásmódra hivatkozva kérte a családnév helyesbítését. Ez meg is történt, de egy betűt 
elírtak. Ettől kezdve a családnak ez az ága a Muharay családnevet viselte. 
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Püski egy korábbi levelében megírta, hogy saját maga is dolgozik kiadói emléke-
in, illetve az 1943-as Szárszói Konferencia anyagát is szeretné kiadni, ezért Borbándi 
könyvére később kerül sor, s ezt a szerző tudomásul vette. „A beosztásod nyilvánvaló, 
teljesen elfogadható, hogy először a Szárszót akarod kiadni, azután az én kézirato-
mat. Jó volna viszont, ha 1981 nyarán megjelenhetne. Mint tudod, ősszel lesz a for-
radalom 25-ik évfordulója. Gondolom, talán az évforduló jót tenne a könyvnek hír-
verés szempontjából.” – írta a kiadónak.  

Időközben Püskiéknél anyagi problémák jelentkeztek. A könyvesbolt és lakás 
bérleti díját négyszeresére emelték, az eladásból befolyó összeg csökkent. Minden 
idejüket lefoglalta a megmaradásért folytatott küzdelem. 1981. július 22-ei levelében 
Püski kendőzetlenül beszámolt nehézségeiről Borbándinak. Megírta, hogy nem tud 
foglalkozni saját kiadói történetének elkészítésével, s a szárszói kötet is késik. „Azt 
megígérhetem, hogy 1982 őszére a Tiedet akkor is kiadom, ha a magamé nem készül 
el.” – nyugtatta meg a szerzőt.  

Borbándi szeptemberben válaszolt, s még örült is a késedelemnek, mert folyama-
tosan új adatokhoz fért hozzá, így néhány oldalt ismét átírt, pontosított. Püski októ-
berben nyugtázta az új oldalakat, s bejelentette, hogy 1982 tavaszán elkezdik a kötet 
szedését.  

1982. február 3-án indította útjára Borbándi az utolsó javított kéziratoldalait. A 
terjedelem ekkor már lényegesen meghaladta az eredetileg tervezettet. A lábjegyze-
tek sokasága szintén nehézséget jelentett, elhelyezése az oldalak alján hosszadalmas 
szedési munkát igényelt. Borbándi nagyon reménykedett benne, hogy 1982 karácso-
nyára sikerül elkészülni a könyvvel, ám ez az oldalmennyiségre és a bonyolultságra 
való tekintettel illúziónak látszott. A kézirat híre itthon is elterjedt. Egyrészt Püski 
látogatásai és volt parasztpárti barátaival történt beszélgetései révén, másrészt 
Borbándi kiterjedt levezése folytán. A német nyelvű kiadás időközben teljesen elfo-
gyott, s Borbándi beszámolt arról, hogy sokan várják a magyar kiadást,  „a híre elég-
gé elterjedt, mert Magyarországról már több barátom és ismerősöm érdeklődött 
iránta.” 

 A könyv szedését azonban nem kezdték meg, az új fényszedő-rendszert ennek az 
évnek nyarán állították rendszerbe. Püski István tanulta meg a szedést rajta, ez a 
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könyv volt az elsők egyike, amely a Püski kiadó egyik legkorszerűbb szedőrendszerén 
készült el. Az új technológia természetesen nagy kihívást jelentett, lassan készült az 
anyag. 1983 elején Borbándi kissé zaklatottan kérte számon levelében Püskitől, hogy 
miképpen alakul könyve sorsa. Püski Sándor azonnal válaszolt neki, amit Borbándi 
megnyugodva vett tudomásul. Tagadhatatlan, hogy a kézirat sorsa már évek óta 
húzódott. Igaz ez inkább előnyére, mint hátrányára vált a könyvnek. Időközben Ma-
gyarországon is megjelentek olyan monográfiák – Tóth Pál Péter és Salamon Kon-
rád munkáira gondolok elsősorban –, amelyek hozzájárultak az adatok pontosításá-
hoz. Bár Borbándi sürgetésében benne volt, hogy más kiadóval – leginkább saját 
kiadásában – próbálja mielőbb kiadni a kötetet, de mindannyian tisztában voltak 
azzal, hogy ezt a könyvet Püski Sándor kiadójának kell megjelentetnie. Az Új Látó-
határban a kötetet már 1983 tavaszán elkezdték beharangozni, A harmadik reform-
nemzedék, A népi mozgalom története címmel. 

A cím körül egyébként vita alakult ki a szerző és a kiadó között. Püski nem he-
lyeselte a reformnemzedék kitételt, véleménye szerint sokkal szélesebb és jelentősebb 
volt a mozgalom semmint csak reformistának, illetve pusztán egyetlen nemzedék 
képviseletének lehetne tekinteni. A népi mozgalom korszakos jelentőségű, nemzedé-
keken átívelő, s egyben forradalmi jellegű, s nem pusztán reformkísérlet volt Püski 
szerint, s mindezt a címben is érzékeltetni szerette volna. Borbándi javasolta a Fegy-
vertelen forradalom címet, ám Püski ezt sem helyesete, egyrészt mert az íróknak volt 
fegyvere, saját tolluk és gondolataik, s azt sem szerette volna, ha csak a forradalmi 
jelleg dominál a címben, hiszen a harmincas és hatvanas években a mozgalom szám-
talan reformjavaslatot is tett. Hosszas egyeztetés után született meg a végső variáció: 
A magyar népi mozgalom, alcímében pedig: A harmadik reformnemzedék. Májustól 
kezdve rendszeressé vált a kefelenyomatok cseréje, a kiadó folyamatosan küldte az 
elkészült íveket, Borbándi pedig korrigálta azokat.  

Már májusban felvetődött annak gondolata, hogy a szerző több hetes látogatást 
tervez az amerikai kontinensre, s ez idő alatt előadókörutat lehetne szervezni neki, 
ahol a kötet népszerűsítését, eladását is meg lehetne valósítani. Püski 16-17 helyszínt 
és alkalmat tervezett meg, elkezdte a színhelyek egyeztetését, a körút szervezését.  
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A nyár végére lezárultak a korrekciók, a jegyzetek a fejezetek végére kerültek, el-
készült a bibliográfia és a névmutató is. Borbándi a népszerűsítő körútra tervezett 
előadásának Napjaink népisége, A magyar társadalom népi modellje címet javasolta, 
s elkezdte megírását. Úgy gondolta, hogy a magyarországi változások erősítik a té-
mával való foglalkozás fontosságát, s itthon is érdeklődésre tart majd számot a 
könyv.  

A kötet megjelenésének közelsége indulatokat és félelmeket gerjesztett a magyar-
országi politikai vezetés körében. A Népszabadság 1982. december 24-ei számában 
Rényi Péter egy írásában „egykori nyilasnak” nevezte Borbándit, majd miután ez 
ellen Borbándi levélben tiltakozott, az 1983. március 12-ei Népszabadság lehozott 
egy hamisított belépési nyilatkozatot Borbándi aláírásával. A megtámadás és a nyil-
vánvaló hamisítvány közlése abba a hadjáratba illeszkedett, melyet az akkori uralko-
dó párt folytatott Borbándi denunciálása érdekében. Ismert, hogy a pártközpontban 
1972-ben készült egy olyan döntést előkészítő feljegyzés, melyben az Új Látóhatárt 
az alábbi minősítéssel illették: „Az Új Látóhatár hangadói (Borbándi, Kovács I., 
Gombos Gy.) egy »hungarocentrikus« politikai irányvonalat igyekeznek olvasóik elé 
rajzolni: egy magyar önállóság, tömbön kívüliség, nemzeti autonómia, a nagyhatalmi 
érdekeken kívülállás szirénhangjait fújják.”63 A népi mozgalom értékeléséről készülő 
könyv ideges reakciót váltott ki az egyre nagyobb hatással rendelkező nemzetépítő 
ellenállással küszködő pártvezetés körében. 

Püski a kötet megjelenéséhez komoly reklámot kívánt illeszteni. Augusztusban 
elküldte az október-novemberi előadói körút szervezőinek a beharangozó szöveget, 
benne megjelölve Borbándi Gyula Szabad Európa Rádióban betöltött feladatkörét is. 
Borbándi Nagy Károlytól megkapta az előadó körút programját, s szeptember 30-i 
levelében kérte Püskit, vegye le rádiós funkcióját a meghívókról: „A mi vállalatunk 
nem szereti, ha a munkatársak rádiós minőségükben lépnek fel, mert tartanak tőle, 
hogy a rádió hivatalos álláspontjának tartják majd azt, amit ilyen alkalmakkor mon-
danak. Különben nekem sincs szükségem erre. Éppen ezért azt kérem, hogy a rádiós 
tisztemet ne tüntesd fel sehol és a rendezők sem említsék, hogy szerepem van a 

63  Orpheus, X. évfolyam, 22. szám. 1999. tél. 
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müncheni rádióban. Elég a szerzői munkásságom és az Új Látóhatár feltüntetése, ill. 
említése.” 

Borbándi október 16-án indult el Münchenből az amerikai kontinensre. Hat hé-
tig tartózkodott élettársával, Thorma Edittel Amerikában, illetve Kanadában. Na-
gyon sok előadást tartott. A kötet is szépen fogyott. Útközben újraolvasta a nyomta-
tott példányt, s keserűen fedezett fel benne több sajtóhibát. Mindazonáltal a könyv 
nagyon jó visszhangot keltett, s Borbándi is boldog volt első nagyobb lélegzetű, ma-
gyar nyelven megjelent könyve láttán. A népi mozgalom történetéről szóló kötet 
méltó kivitelben, szerény, de figyelemfelkeltő borítóval, hihetetlenül gazdag tarta-
lommal jelent meg.  
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ANKÉT AZ EMIGRÁCIÓ JÖVŐJÉRŐL 

Visszatérve az Új Látóhatár történetéhez, ki kell emelnünk a hetvenes évek vége 
sikerességének momentumai közül az előfizetői kör stabilizálódását is. A folyóirat 
állandóan anyagi gondokkal küszködött. Bár az előfizetői díjakból biztonságos feltét-
elei lettek volna a megjelenéseknek, ám azok beérkezése hektikus volt. Molnár József 
minden év végén szinte könyörögve fordult a lap hasábjain az előfizetőkhöz, hogy az 
előfizetési díjat ne feledkezzenek meg elküldeni. A szerkesztőség költségeinek jelen-
tős részét tette ki az előfizetőknek szóló fizetési felhívások postázása. A hetvenes 
évek végére azonban nagyobb részt rendszeressé és pontossá vált az előfizetési díjak 
beküldése. Nem kis szerepe volt ebben a folyóirat terjesztését az egyes régiókban 
önkéntesen végző segítőknek: az Egyesült Államokban Sztáray Zoltánnak, az auszt-
riai Szépfalusi Mártának, a hollandiai Ács Zoltánnak, a kanadai Péczeli Lászlónak és 
a svájci Major-Zala Lindának és Ágoston Líviának. 

Nehézséget jelentett viszont, hogy Németországban jelentősen megnövekedtek a 
nyomdai előállítás anyagköltségének árai. Bérmennyire takarékosan működött a 
Molnár-nyomda, mind a vállalkozásnál dolgozók kötelező béremelése, mind a 
nyomdai festék és papírárak emelkedése szinte megoldhatatlan feladat elé állította 
Molnárt. Egyre több olyan munkát kellett vállalnia, mely finanszírozta megnöveke-
dett költségeit, ám ennek az lett az ára, hogy az Új Látóhatárt késve tudta csak ki-
nyomtatni, sokszor hónapos elcsúszást eredményezve a meghirdetett megjelenés és a 
tényleges postára adás között. Ezért egyrészt zúgolódtak az olvasók, de maguk a 
szerkesztők is kényelmetlennek érezték a helyzetet.  

A másik problémát az egyes valuták árfolyamának folyamatos változása és az inf-
lációs ráta emelkedése okozta. A beérkezett év eleji befizetések az év végére sokszor 
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értékük töredékét érték, ám a lap árát nem lehetett az egekbe emelni, a szerkesztők-
nek számolniuk kellett az olvasók anyagi lehetőségeinek korlátaival is.  

Elkerülendő a lap megszűnésének veszélyét, a szerkesztők végül úgy döntöttek, 
hogy az évi hatszori megjelenést évente négyszeri megjelenésre csökkentik, ám ez a 
változás a folyóirat éves oldalszámmennyiségét (540-560 oldal) nem érintette. Ezzel 
egyrészt a nyomtatás időbeli ütemezését is segíteni tudták, másrészt a postára adás 
költségeit is mérsékelték.  

Az olvasók természetesen semmit nem vettek észre a folyóirat megjelentetése kö-
rüli nehézségekből, sőt a tartalom erősödése újabb és újabb érdeklődőket vonzott a 
laphoz. Ennek egyik fontos oka volt, hogy az Új Látóhatár továbbra is nyitott ma-
radt mind az irodalmi, mind a közéleti kérdések alternatívája előtt. Nyomdafestéket 
biztosított az avantgárd prózának és verselésnek éppúgy, mint a hagyományos for-
máknak és megoldásoknak. Még szembetűnőbb volt ez a tolerancia a közéleti írások, 
tudományos fejtegetések területén. Példaként említjük az 1977. évi 4-5-ös lapszá-
mot, ahol Borsody István és Kende Péter két homlokegyenest más politikai elképze-
lés és törekvés kísérleteit és elképzeléseit ismertette, elemezte. Érdemes ezekből 
néhány gondolatot felidézni, mivel jól demonstrálják az Új Látóhatár politikai és 
gondolati toleranciáját.  

Borsody István 1934-ben fejezte be jogi tanulmányait a prágai Károly Egyete-
men. Az 1930-as évek második felétől a Prágai Magyar Hírlap budapesti tudósítója 
volt. A második világháború után a washingtoni magyar nagykövetség sajtóattaséja 
lett, ahonnan a fokozódó magyarországi terrorfenyegetettség elleni tiltakozásul 
1947-ben emigrált. Kovács Imréhez és a nemzeti demokrata csoporthoz tartozónak 
vallotta magát. Mint történész és újságíró aktív szerepet vállalt az emigráns közélet-
ben, rendszeresen jelentek meg írásai a különböző lapokban. A Látóhatárnak és Új 
Látóhatárnak elkötelezett támogatója volt, az 1953-ban alakult Látóhatár Baráti 
Társaságnak alapító tagja, egy ideig a lap felelős szerkesztője volt. 

Az Új Látóhatár 1977. évi őszi számában megjelent tanulmányában az 1945-
1947 közötti évek magyar emigrációjának szellemi arculatát vázolta fel. Az általa 
„demokratikus politikai emigrációnak nevezett” csoport nyugatra kerülésének har-
mincadik évfordulója alkalmából írt összegzése kísérletet tett arra, hogy megvilágítsa 
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a demokratikus magyarországi berendezkedés helyreállításában elkötelezett magyar 
emigráció nézetrendszerét: 

„Amikor mi 1947-ben demokratikus meggyőződésből politikai emigrációba vo-
nultunk, két tételünk volt a történelmi körülményeket és a politikai kilátásokat ille-
tően: Történelmileg nem volt kétségünk aziránt, hogy a Hitler fölött aratott közös 
győzelem után a nyugati demokráciák és a Szovjetunió együttműködése kizárólag 
Sztálin hibájából hiúsult meg. Politikailag pedig nem tudtuk elképzelni, hogy az 
Egyesült Államok vezetése alá került nyugati demokráciák cserben hagynák a szovjet 
uralom alá került kelet-európai népeket és beletörődjenek a szovjet-orosz imperia-
lizmussal teremtett helyzetbe: vagyis Európa kettéosztásába. Az elmúlt harminc év 
fejleményei kétségbe vonták mind a két tételünket. A nyugati közvélemény az ún. 
revizionista történetszemlélet befolyása alá került, amely azt vallja, hogy a háború 
utáni kelet-nyugati együttműködés meghiúsulásáért a Nyugatot is felelősség terheli; 
a szélsőséges revizionisták odáig mennek, hogy úgyszólván egyedül az Egyesült Ál-
lamokat tartják bűnösnek a hidegháborúért. S ami a nyugati politikát illeti, a vak is 
láthatja, hogy a közép- és kelet-európai kisnépek jogai, amelyekért a nagy demokrá-
ciák annyit rajongtak az Atlanti-óceán két oldalán mind a két világháborúban, nem 
lelkesítik többé a nyugati világot.  

A nyugati közvéleményt erősen befolyásoló revizionista történetszemlélet és a ke-
let-európai népek jogai iránt tanúsított nyugati politikai közömbösség szoros össze-
függésben áll egymással. Az ún. Kelet-Európát, aminek jórészét a háború előtt Kö-
zép-Európának hívtuk, sem a revizionista történetírás, sem a nyugati politika nem 
tekinti olyan területnek, ahol a demokratikus hatalmak közvetlenül érdekelve lenné-
nek. Politikai tisztánlátásunk érdekében kívánatos, hogy ezeket a tényeket szépítés 
nélkül tudomásul vegyük.”64 – kezdte tisztázó gondolatmenetét Borsody. Borsody 
István rendszeresen közölt nemzetközi politikai elemzéseket, fokozott figyelemmel 
kísérte az angol nyelven megjelenő szakértői megnyilatkozásokat. Álláspontja tehát 
tükrözte a nemzetközi politikában kialakult helyzetet, folyamatot, melyet átélniük, 
megszenvedniük kellett a magyar politikai emigráció tagjainak.  

64  Borsody István: Harminc év után. Új Látóhatár, 1977. 4-5. szám. 273. o. 
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„A hidegháború történetének iróniája, hogy noha a Szovjetunió és a nyugati de-
mokráciák között a hidegháború a kelet-európai kérdés miatt tört ki, a nyugati poli-
tika tulajdonképp soha nem veszélyeztette a kelet-európai szovjet uralmat. – folytatta 
Borsody – A demokratikus hatalmakat mindig Nyugat-Európa biztonsága, s nem 
Kelet-Európa szabadsága érdekelte. Kelet-európai befolyásukat a nyugati demokrá-
ciák rég felszámolták, nevezetesen a harmincas évek appeasement politikájával, ami 
München és a hitleri Németország keleteurópai hatalmi terjeszkedését tette lehető-
vé.” Nem kétséges, hogy e sorokban ott van az a keserűség is, mely az 1956. októberi 
magyar népfelkeléssel szembeni passzív nyugati magatartásra utalt.  

Megdöbbentő pontossággal fogalmazta meg az amerikai politika jellemzőit, 
amely szerint „választási években republikánusok és demokraták egyaránt síkra száll-
tak a kelet-európai szabadságért, hogy elkaparintsák egymás elől a kelet-európai 
szavazatokat. Viszont túl a pártpropaganda és választási kampány világán, ott ahol a 
kormány politikai döntései születnek, az amerikai vezetők pártkülönbségre való te-
kintet nélkül mindig az Egyesült Államok érdekeit és biztonságát tartották szem 
előtt. Kelet-Európának pedig ezekben a számításokban legföljebb a hidegháborús 
ágyútöltelék szerepe juthatott. A Kelet-Európa felé irányuló antikommunista hírve-
rés célja csupán annyi volt, hogy a Nyugatot fenyegető szovjet nyomást zavarják, 
gyöngítsék. Az amerikai külpolitikát csak Nyugat-Európa szabadsága érdekelte az 
amerikai biztonság szempontjából.” Hideg és józan gondolkozást tükröztek ezek a 
mondatok, hiszen a harminc évnyi emigráció már kiölte az évtizedek óta hazájuktól 
távol élni kényszerültek ábrándjait, illúzióit.  

„A kép, amely most elénk tárul, szöges ellentétben áll úgyszólván minden elkép-
zeléssel, amely a konzervatív Amerika kapitalista kegyeit élvező kelet-európai politi-
kai emigráció fantáziájában valaha megfordulhatott. – fogalmazta meg Borsody – De 
aki még komolyan veszi az emigráció politikai szerepét a magyar demokrácia építé-
sében, annak sürgősen változtatnia kellene eddigi gondolkodásmódján, hogy lépést 
tarthasson mind a világpolitikai, mind az európai helyzet változásaival. [...] Demok-
ratikus emigrációnk harmincadik évfordulóján, és a Kádár-korszak huszonegyedik 
esztendejében felvetődik a kérdés: mi tulajdonképp ennek az emigrációnak politikai 
mondanivalója Magyarországnak, az öt országban élő magyar népnek és szomszédja-
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inak a Duna-medencében?” – tette fel a kérdést. Hasonlóan az 1956 tavaszi, Kovács 
Imre által gerjesztett, az emigráció politikai szerepkörének felülvizsgálatára ösztönző 
írásához, Borsody István is új politikát, közéleti aktivitást, a szülőföld felé közvetí-
tendő gondolatokat igényelt.  

Kétségtelen, hogy 1977-ben már nem lehetett azzal érvelni, hogy Magyarorszá-
gon megbukik a kommunista-szocialista rendszer, vagy a nyugati hatalmak felszaba-
dító háborút indítanak a szovjet befolyási övezetbe került nemzetek demokratikus 
jogainak visszaszerzéséért. A két világrendszer egymás mellett élése megváltoztatha-
tatlan valóságnak tetszett. Az emigránsoknak át kellett gondolniuk céljaikat, melyek 
már nem állhattak meg az 1945 utáni állapotok visszaállításának követelésénél, hi-
szen az itthoni változások már régen túlhaladták az akkori állapotokat és lehetősége-
ket.  

Borsody István írását az Új Látóhatár azzal a szándékkal közölte, hogy annak 
kapcsán vita, eszmecsere kezdődik, melynek következtében tisztázódik az emigráció 
politikája és az anyaországgal való kapcsolata. „Az Új Látóhatár Borsody István gon-
dolatokban és megfigyelésekben gazdag írását vitacikknek szánja, mert úgy érzi, 
hogy a felvetett kérdésekről esetleg gyümölcsöző eszmecserét indíthat el. A szerkesz-
tőség ezért örömmel üdvözölné azok hozzászólását, akiknek a tárgyban érdemi mon-
danivalójuk lenne.” – írták a szerkesztők a tanulmány közlésének célját hangsúlyozva.  

A hívó szó nem maradt válasz nélkül. Az 1978. évi 1-2 számban Garamvölgyi 
Antal, Benkő Zoltán, Kende Péter, Kállay Kristóf Ervin és Varga József is kifejtette 
gondolatait Borsody írásával kapcsolatban. 

„Nem tudom, kit illet az elismerés, Borsody Istvánt vagy az Új Látóhatár szer-
kesztőségét, azért, hogy végre harminc év után akad egy politikai gondolkozó, aki 
őszintén bírálatot mert mondani az emigráció tevékenységéről és van egy folyóirat, 
amely hangot mer adni ilyen erős, az emigráció nagy többsége szájaízének nem tet-
sző bírálatnak. – kezdte a vitához fűzött gondolatait Garamvölgyi Antal. – Borsody 
István írásához semmit hozzátenni nem szabad, de elvenni sem lehet egy mondatot 
sem. Az emigrációnak nagy szolgálatot tett, alkalmat adott mindannyiunknak arra, 
hogy felülvizsgáljuk eddigi tevékenységünket. Lehet mentegetőzni, hogy a Nyugat 
félrevezetett. A mentegetőzés azonban semmit le nem von Borsody által megállapí-
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tott tényekből. Ami harminc év alatt a nemzetközi politikában történt, egészen vilá-
gosan mutatja, hogy a politikai emigráció téves utat követett. Nem tudom feltételez-
ni, hogy a vezető szerepet játszó politikusaink, az emigrációs politikai sajtót irányító 
újságíróink ne döbbentek volna rá arra maguk is, hogy hamis délibábot kergetnek.”65  

Garamvölgyi Antal, a Svájcban élő, 1945-ben a Nógrád megyei Kisgazdapárt 
egyik vezetőjeként a politikai viszonyokat jól ismerő, a Látóhatár ankétjaihoz rend-
szeresen hozzászóló ember volt. Teljes mértékben elfogadta Borsody István elemzé-
sének vonalát, ugyanakkor a további út kijelölésében egy új gondolatot vetett fel: „A 
történelem meghatározta a helyünket és azon emberi számítás szerint belátható időn 
belül változtatni nem lehet. Mind az otthon, mind az emigráció magatartását ez a 
reális felismerés kellene, hogy meghatározza. Az otthon maradottak felismerték ezt a 
megváltoztathatatlan helyzetet. Mi nem. A forradalom nyugatra menekült harcosai 
abban igyekeztek egymást túllicitálni, ki a legnagyobb antikommunista, mert a ma-
gyar nemzeti öntudatnak itt ez volt a fokmérője. Húsz év elmúlása után látjuk, 
mennyire helyesebb, reálisabb lett volna megőrizni forradalmi célkitűzésünk egyik 
leglényegesebb követelését, a szocializmust és így egy nagyon lényeges kérdésben 
azonos eszmei talajon maradhattunk volna az otthonnal. Meg kellett volna ezt tennie 
nemcsak azoknak, akik a szocializmust akartak, hanem azoknak is, akik a nyugati 
demokráciáért harcoltak, mert mindannyiunknak be kellene látnunk, hogy a mai 
nemzetközi helyzetben Magyarország számára más alternatíva nincs, mint a demok-
ratikus szocializmus.” Huszonegy év telt el az 1956-os népfelkelés óta. Sokakban élt 
még az akkori napok emléke. Ugyanakkor az is igaz, hogy számos nézet, felfogás 
létezett azzal kapcsolatban, hogy a népfelkelés végül is milyen célokkal, szándékokkal 
robbant ki. Abban mindenki egyet értett, hogy a függetlenség megszerzésének kívá-
nalma átjárta a 13 nap történetét. Ám sokan a szocializmus megreformálásának 
szándékát és útját vélték felfedezni a Nagy Imre kormány szándékaiban. Garamvöl-
gyi Antal ennek a felfogásnak adott hangot, amikor az emigráció realitásérzékére 
hivatkozva a hazai politikai változások megértésére, azok támogatására, formálására 
hívott fel. Tagadhatatlan tény, hogy az 1970-es évek végére megváltozott a keleti és 
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a nyugati országok kapcsolata. Kádár németországi látogatását megkülönböztetett 
figyelem és konstruktív hozzáállás jellemezte a nyugatnémet kormány részéről, Car-
ter amerikai elnök dicsérő és elismerő szavakkal fogadta a lengyel kommunista párt 
főtitkárát Washingtonban. 1975-ben Helsinkiben, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezleten 35 európai ország írta alá a kulturális kapcsolatok 
bővítéséről szóló megállapodást. Az értekezleten részt vevő magyar delegációt Kádár 
János vezette, és mindenki számára megdöbbentő módon az alábbiakat mondta elő-
adásában: „Mi annak a magyar népnek a küldötteiként veszünk részt ezen a törté-
nelmi jelentőségű tanácskozáson, amely államot alapítva 1100 éve él a Duna-Tisza 
táján, Európa közepén, így múltunk és jövőnk egyaránt az itt élő népek sorsához 
kötődik. Meggyőződésünk, hogy Európa minden népének legfőbb kívánsága a béke. 
Ha lehetséges, még fokozottabban így van ez a magyar nép esetében, amely évszá-
zadokon át a hadak útjának kereszteződési pontján élt és mérhetetlen véráldozatokat 
hozott, hogy fennmaradhasson és megőrizze államát a fenyegető pusztulással szem-
ben. Századunkban, az első világháború hiábavaló áldozatai után a vesztes Magyar-
ország területe a korábbinak egyharmadára csökkent, a második világháborúban, urai 
bűnéből a rossz oldalon vérezve, elvesztette felnőtt lakosságának 8%-át, és az ország 
romhalmazzá vált.”66 Az új irányultságú magyar kül- és belpolitika elgondolkodtató 
megfogalmazása mintegy párbeszédre hívta a magyar emigrációt is.  

Nem véletlen tehát, hogy a magyar emigráció feladatát Garamvölgyi az alábbiak-
ban fogalmazta meg: „De nemcsak a nemzetközi politikában következett be változás, 
megváltozott az emigráció összetétele is. Azok a magyarok, akik ma jönnek-mennek 
az új és a régi haza között, azok már nem emigránsok, hanem diaszpórában élő ma-
gyarok, ha magyar mivoltukat megtartották. A hazai és a diaszpórában élő magya-
roknak ezt a gyakori érintkezését nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az elmúlt évek 
kétségtelenül bizonyítják, hogy ez a kapcsolat magyar szempontból hasznos. Azok 
sorai, akik ma is emigránsnak vallják magukat és az óhazával semmilyen kapcsolatuk 
nincs, megritkultak. A felfogásbeli ellentétek olyan mélyek, hogy egységes emigráci-
óról ma már nem beszélhetünk. De különben is az emigránsok száma egyre fogy, 
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részben a kiöregedés, elhalás következményeként, részben a hazalátogatás folytán és 
egyre több lesz a diaszpórában élő magyarok száma. [...] Ehhez a megváltozott hely-
zethez kellene alkalmazkodni nekünk is. Ellenséges kritikánkat váltsa fel az építő, jó 
szándékú elemzése az országban történteknek magatartásunkkal segítsük a hazai 
fejlődést, az egészséges, alulról épülő demokratikus szocializmus felé. Ez nem fog 
látványos változást hozni, de segíti, sietteti a feltartóztathatatlan evolúciót.” Az Új 
Látóhatár egyetlen pillanatra sem feledkezett meg közzétett írásaiban arról, hogy az 
emigráció feladatának a magyar függetlenség visszaszerzését, a demokratikus állami-
ság visszaállítását tekinti. Ez azonban nem tántoríthatta el a szerkesztőket attól, 
hogy a saját nézeteikkel ellentétes gondolatokat is közzétegyenek. Amint az is két-
ségtelen volt, hogy a Garamvölgyi által megfogalmazottakat a magyar emigráció 
számos tagja elfogadta és követendőnek tekintette.  

Az 1956-ban emigrált Benkő Zoltán, aki 1945 után a Nemzeti Parasztpárt ifjú-
sági szervezetének egyik vezetője volt, később a recski táborban raboskodott, és a 
felkelésben játszott szervező szerepéért kellett elmenekülnie, szintén az egységes 
emigráció lehetetlenségéről értekezett hozzászólásában. „Egység – még inkább ma-
gyar egység – sohasem volt, nincs és nem is lesz! De nincs is rá szükség, meg nem is 
célravezető. Ki kivel legyen egységben? A demokrata a volt nyilassal, a zsidókat de-
portáló volt csendőrtisztekkel, vagy a szocialista a konzervatív, keresztény-nemzeti 
fajvédővel? És miben legyünk »egységesek«? Az ország felszabadításában, amit egye-
sek atomháborúval, mások fellazítással vagy kollaborálással, ismét mások meg egyál-
talán nem képzelnek el?! Vagy legyünk egységesek az aktuális magyarországi politi-
kai és társadalmi kérdések megítélésében, a dialógus vagy nem dialógus, a korona 
vissza, vagy vissza nem adásának kérdésében? Lehetetlen feladat, hiszen nem va-
gyunk politikus nép.”67 Benkő Zoltán a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. En-
nek megfelelően az átlagos érdeklődőnél sokkal több információval rendelkezett a 
magyarországi változásokról, a nemzetközi politika átalakulásáról. Azon túlmenően, 
hogy Benkő is lehetetlennek találta az emigráció egységes álláspontjának kialakítását, 
abban is bizonytalan volt, hogy vajon milyen közeledést fogadna el az anyaországi 
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politika? Feltette írása végén a kérdést: „Mi az otthoniak mondanivalója a demokra-
tikus emigrációnak, [és] mi veszíteni valónk van egy esetleges kölcsönös eszmecsere 
során?” 

Merőben más megközelítést tartalmazott egy harmadik hozzászóló, Kende Péter 
írása. Kende ugyanúgy 1956-os emigráns volt, mint Benkő Zoltán, ám míg Benkő a 
Népi Ifjúsági Szövetség, a Nemzeti Parasztpárt irányából közelített a közélet kérdé-
seihez, addig Kende az 1950-es évek elején a Kommunista Párt tagjaként, a Szabad 
Nép munkatársaként, majd a Nagy Imre nevével jelzett reformcsoport aktív szerep-
lőjeként szocializálódott a politikában. 1956-os emigrációját követően a Párizsban 
megjelenő Irodalmi Újság szerkesztőjeként tevékenykedett és az emigráción belül 
sem szakított a Nagy Imréhez köthető reformelképzelések iránti elkötelezettségével. 
„Az 1960-as években Nyugat-Európa látványos fordulatot tett a szocializmus felé: a 
jóléti állam intézményei általánossá váltak, s volt pillanat, amikor majd minden eu-
rópai kulcsországban szociáldemokrata kormányzat volt uralmon (Itáliában és Hol-
landiában: koalíciós partnerként). Kivétel az egy Franciaország, amelynek kormányai 
azonban De Gaulle óta mindenkor a Szovjetunió legnagyobb bizalmát élvezték. Mit 
változtatott mindez a kelet-európai társadalmak belső helyzetén? Semmit.”68 – fog-
lalta össze a nemzetközi politikai változások tanulságát Kende. Véleménye szerint a 
magyar emigráció szétesett állapotban leledzik, belső ellentétei szétfeszítik politikai 
mozgásterét. Három tényezőt emelt ki azon nehézségek közül, melyek ellehetetlení-
tik, hogy az emigráció bármilyen formában beavatkozhasson a hazai folyamatokba. 
Ezek: a kommunista rendszer hermetizmusa, a nemzedéki szakadék és a perspektí-
vákat fedő homály. Kende részletesen kifejtette, hogy mit ért ezek alatt:  

„A rendszer hermetizmusán a politikai dialógusra való képtelenségét értem. Eb-
ben az értelemben még az 1963 utáni – lényegesen fellazult – Magyarország is her-
metikus. Saját rendszerlogikájának foglya, s e logikán kívül eső impulzusokat még 
csak nem is észleli: azokat visszaveti egy láthatatlan védőfal. A külföldi magyarsággal 
való szellemi kereskedés ilyen módon szükségképp apolitikus elemekre korlátozódik, 
a demokratikus emigráció mégoly konstruktív gondolatainak abban helye nincs. A 
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demokratikus emigráció szellemi hatása ennélfogva csak rendszeren kívüli lehet, 
esetleges kisebb kivételekkel a holtak számára (amennyiben a cenzúra kegyes). A 
forradalmi romantika nem lévén kenyerünk, a tények e száraz fölvázolásából, úgy 
gondolom, világos, milyen szerény jövőnek néz elébe minden »beiktatódási« kísér-
let.” Kende tehát az 1945 utáni demokratikus emigráció mindenfajta párbeszédre 
irányuló kísérletét feleslegesnek tekintette. Véleménye szerint a Kádár irányította 
rendszer soha nem fogja elismerni az 1945 utáni demokratikus kísérlet jogosságát és 
az azt képviselő demokratikus emigráció sem hazatérésében, sem az akkori tevékeny-
sége rehabilitásában nem reménykedhet.  

Kende a másik problémát az emigráció nemzedéki összetételének tagoltságában 
látta. „A nemzedéki szakadék problémája mögött egy örvendetes változás van. A 
hetvenes évek közepén Magyarországon is felnőtt egy új értelmiségi generáció, amely 
idősebb kortársaival szemben keményebb gondolati tartást keres és kevesebb illesz-
kedő hajlamot tanúsít. Ennek az új generációnak valószínűleg volna mit merítenie az 
előtte járó belső és külső disszidensek tapasztalataiból. A dialógus felvételét azonban 
– az intézményes akadályokon túlmenően – nehezíti a nemzedéki távolság. Nem 
biztos, hogy amit mi magunk időtálló eszmeként tartunk számon, megüti a mércét e 
kritikusan bizalmatlan, kiábrándult és keményen realista nemzedék szemszögéből 
nézve. S nem biztos, hogy amit e fiatal emberek higgadt módszerességgel keresnek, 
azt éppen nálunk találják meg.” Figyelmet érdemlő gondolat Kende részéről, hogy 
felismerte az itthoni változások nemzedéki hátterét és előtérbe helyezte a generációk 
egymással történő szóértésének lehetőségét. Az 1945-ös emigránsok valóban az idő-
sebb korosztályhoz tartoztak. Nemcsak életvitelükben, életfelfogásukban, politikai 
nézeteikben voltak konzervatívok, hanem szóhasználatukban, a változások feldolgo-
zásának sebességében sem tudták az újabb emigránsok dinamikáját követni. Kende 
tökéletesen ismerte fel, hogy a hetvenes évek végén Magyarországon megjelenő, 
elsősorban a gazdasági élet területén dolgozó új reformnemzedék, nem lesz képes az 
1945-ös demokratikus emigráció tagjaival szót érteni. Kende szerint az új kapcsola-
tok felvételére valóban szükség lenne, de ahhoz új emigráns szereplőkre lenne szük-
ség, ám ilyen korosztályt és közéleti személyt nem vélt felfedezni a nyugaton élő 
magyarok között.  
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Kende az emigráció célja és feladata tekintetében – különösen az előzőekben is-
mertetett problémák fényében – roppant pesszimista volt. Úgy gondolta, hogy az 
emigráció külső rendszerbírálata és főként változtatási törekvése idejétmúlt konst-
rukció. „Mi a mondanivalónk a magyar népnek és a szomszédainak a Duna-
medencében? Ne féljünk kimondani: a jelen helyzetben úgyszólván semmi (azonfe-
lül, amit úgyis mindenki tud, vagyis, hogy ki kell használni a legcsekélyebb mozgás-
tér-növekedési lehetőséget is). Nem lehet kívülről tanácsot adni egy olyan közösség-
nek, melynek minden egyes tagja egzisztenciáját teszi kockára, ha a megengedett 
határokat túllépi. Oktalanság politikai elveket vagy programokat sugalmazni nemze-
teknek, amelyek nélkülözik az önálló cselekvőképességet. Ellenben továbbra is hiva-
tás marad híradást adni »az öt országban élő magyar népnek és szomszédainak» ar-
ról, ami a világban igazában van, s amire adott esetben építhetnének. Továbbra is 
hivatás marad feltárni és elemezni az elmúlt évtizedek valódi magyar történelmét. 
Addig is, amíg e történelemből egy cselekvőképességét visszanyerő nemzedék majd 
levonja a tanulságot.” Kende tehát az emigrációnak a politikai fellépéstől való vissza-
húzódását javasolta, miközben továbbra is fontosnak tartotta a tényfeltáró és kom-
munikációs szerepét. Mint az Irodalmi Újság szerkesztője, pontosan tudta, hogy 
főként az 1956-os felkelés kapcsán sok olyan tény van, melyet a magyarországi szak-
emberek nem ismerhetnek, amint azzal is tisztában volt, hogy a ki nem mondott 
cenzúra, az utazási korlátozások miatt az itthoniaknak nincs lehetőségük a világban 
zajló folyamatok megismerésére. A monolit társadalmi rendszer magyarországi meg-
változtatását Kende az itthoni reformerektől várta, és természetesen a szocialista 
rend valamely formájában képzelte el, leginkább az akkoriban egyre többször szóba 
került eurokommunista vízióban.  

Az Új Látóhatárban megjelent Borsody tanulmányhoz hozzászólt a nagykállói 
Kállay családhoz tartozó, stockholmi nagykövetségi állásáról 1948-ban lemondó, 
majd Brazíliában letelepedő Kállay Kristóf Ervin is. Kállay 1945 után a demokrati-
kus átalakulást elindító kormány diplomáciai szolgálatába szegődött, ám a kommu-
nista párt radikalizálódását látva elhagyta nemcsak állomáshelyét, hanem szülőföldjét 
is. Természetesnek tekinthető tehát, ha ő az 1945-ös eszmék és célok fenntartása 
mellett állt ki a vitában. „Bár minden állandóan változik, a demokratikus emigráció 
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elvei nem szabad, hogy változzanak. Minden emigránsban Kossuth Lajos szelleme 
kell éljen, mely nem enged követelményeiből, sürgeti az emberi jogok fenntartás 
nélküli, legteljesebb és legtágabb tiszteletben tartását, nem tévesztve szem elől a kor 
követelményeit, a szociális igazságot és az azt biztosító termelési viszonyokat. Nem 
keres organikus kapcsolatot valami védnök diktatúrával, megköveteli a magyar állam 
függetlenségét, bár ugyanakkor nem zárkózik el a dunai konföderáció vagy más ál-
lamszövetség gondolata elől sem, tekintettel a kisebbségi kérdés megoldatlan és még 
ma is annyi szenvedést okozó tényére. Jóllehet némelyek szerint az emigráns politi-
kusok mandátuma lejárt, mégis a magyar demokrácia ügyét tovább szolgálni mind-
annyiunk kötelessége.”69 – hangsúlyozta cikkében. Kállay Kristóf továbbra is az 
emigrációtól remélte és várta a magyar demokrácia visszaállítását. Arra nem tudott 
választ adni, hogyan képzelhető ez el, de abban töretlenül hitt, hogy csak az 1945-ös 
koalíciós és demokratikus berendezkedés visszaállítása lehet a megoldás a magyar 
társadalom számára. Kende Péter pontosan erre utal a vitához hozzászóló írásában, 
amikor a nemzedéki ellentéteket felemlítette. Kállay demokráciaképe a hetvenes évek 
Magyarországán nemcsak nem volt vonzó, hanem kifejezetten elavultnak és értel-
mezhetetlennek számított. Ez a nézet valóban eltaszította az itthoniakat az emigrá-
cióval való kapcsolatfelvételtől, mivel abban egy rugalmatlan, idejétmúlt struktúra 
felidézését látták, mely az aktuális társadalmi kérdésekre nem kínált semmilyen 
megoldást.   

A vitában negyedik megszólaló Varga József szintén kisgazdapárti, de csak 1956-
ban emigrált, a népfelkelés forgatagában aktív szerepet betöltő politikus volt, aki az 
1945-ös demokratikus kísérlet és az azt képviselő emigráns magatartás értékelését 
már az 1950-es éveket itthon megélt, és a rendszer működését jól ismerő ember 
szemüvegén keresztül vizsgálta. A vitába beemelte az itthoni leglényegesebb válto-
zást, azt, hogy a magyarországi népesség túlnyomó része már 1945 után született, 
azaz számukra a szocializmus természetes közegként jelent meg, így azt kiiktatva, 
valamilyen távoli eszményképet számukra felkínálva nem lehet párbeszédet kezde-
ményezni és folytatni velük. „A Nyugat-Kelet közti feszültség csökkenése reális lehe-

                                                           
69  Kállay Kristóf Ervin: Demokrácia és emigráció. Új Látóhatár, 1978. 1-2. szám. 103. o. 
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tőségeket biztosíthat az egyes népek sajátos, egyéni problémáinak a megoldására is. 
A feszültségek csökkentésének, s az együttműködés fokozásának egyik lényeges elő-
feltétele e népek történelme az első, különösen azonban a második világháború utáni 
szakaszának valósághű feldolgozása és publikálása, valamint a kiértékelés eredményei 
közti különbségek csökkentésének őszinte közös keresése. A közelmúlt eseményei-
nek kritikus vizsgálata egy alkotó erejű politikai öntudat és demokratikus szemlélet 
kialakulásának is egyik legfontosabb feltétele. A népnek saját múltjához való viszo-
nya meghatározza a jelenével kapcsolatos állásfoglalását is. A múltban elkövetett 
hibák és embertelenségek elhallgatása, azok tabuként való kezelése szükségszerűen 
újbóli elkövetésükhöz és egy nép önmagáról alkotott képe eltorzításához vezet.  

A közelmúlt tárgyilagos ábrázolása a magyar nép számára különösen fontos. Csak 
ezáltal lesz lehetséges az utolsó 60, illetve 33 év eseményeit, különösen a napról nap-
ra kritikusabbá és szkeptikusabbá váló fiatal generáció – Magyarország lakosságának 
több mint a fele 1945 után született – történettudatában úgy integrálni, hogy a ma-
gyarság majd 1100 éves történetének kontinuitása, történelme nagyjaihoz és jelképe-
ihez való hűséges ragaszkodása ne szenvedjen törést. Csak így lesz elérhető, hogy a 
magyar nép a jelen kor követelményeinek megfelelő, történelmi tradíciójával és népi 
sajátosságaival összhangban álló nemzeti és nemzetközi feladatait felismerje és meg-
valósítsa. Csak így juthat az uralkodó rendszer az idegen segítséggel megszerzett 
hatalom tudomásulvétele mellé legitimitásának tényleges elismeréséhez, s ezáltal a 
jövő lehetőségeinek kiszélesítéséhez. És nem utolsósorban ezen a módon lehet a 
legbiztosabban az elmélet és a gyakorlat közti szakadékot fokozatosan megszüntetni, 
a közösség egyre több tagját a közjó érdekében való teljesítményei önkéntes és kö-
vetkezetes, minőségi és mennyiségi fokozásának szükségességéről meggyőzni, s en-
nek következményeképpen a konformizmus, sematizmus és opportunizmus vesze-
delmes méreteket öltő következményeit ellensúlyozni és visszaszorítani.”70 Varga 
József történelmi okfejtése rámutatott a magyar emigráció azon hiányosságára, hogy 
teoretikusai között nem akadt olyan gondolkodó, aki a változó világ, a stabilizálódó 
hazai társadalom fényében újrafogalmazta volna a demokratikus Magyarország ké-

70  Varga József: A történelmi tanulságokról. Új Látóhatár, 1978. 1-2. szám. 107. o. 
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pét. Egyértelművé tette, hogy nincs visszatérés az 1945-ös állapotokhoz, a létező 
magyarországi szocializmus keretei között kell a demokratikus átalakulás útjait ke-
resni. Hasonlóan Kende Péterhez, Varga József is az itthoni reformfolyamatok kép-
viselőivel való párbeszédet sürgette, az emigráció feladatát ezek ösztönzésében látta.  

Azért mutattuk be az 1977-1978-as emigráns feladatokról szóló vita részleteit 
ilyen hosszasan, mert ez igazolja talán legjobban az Új Látóhatár közéleti és politikai 
szerepvállalásának sokoldalúságát. Nemcsak azzal, hogy hasábjain megjelentette a 
legkülönbféle elképzeléseket, toleránsan kezelte a szerkesztők nézeteivel ellentétes 
álláspontokat is, hanem leginkább azzal, hogy nem csak a múlt feltárásával, hanem a 
jövendő kérdéseivel is foglalkozott, és a realitások figyelembe vételével próbálta az 
emigráns magatartás lehetséges útjait bemutatni. Hozzátesszük, hogy a szerkesztők 
semmilyen formában nem befolyásolták olvasóikat, kommentet nem fűztek az írá-
sokhoz, a kialakult eszmecserét sem befolyásolni, sem lezárni nem kívánták.  

Emlékeztetni szeretnék Kovács Imre kedvetlen levelére 1975-ben, melynek során 
szemére vetette a szerkesztőknek, hogy a folyóirat eltávolodott a nemzeti, népi esz-
mekörtől és hasábjaira olyan gondolatokat is beengedett, melyek Kovács Imre szerint 
ellentétesek voltak a nemzeti érdekekkel. Nem lehet eltagadni, hogy Kovács – elis-
merve az egyébként rá jellemző politikai rugalmasságát és tájékozottságát – egyike 
volt azoknak az emigráns „ősbölényeknek”, akik az új magyarországi értelmiségi 
generációval való kapcsolatfelvétel útjában álltak. Kovács ellenezte az Anyanyelvi 
Konferencia törekvéseihez történő kapcsolódást, a magyarországi rendszer képviselő-
ivel való kapcsolatfelvételt, az 1945-ös követelésekről történő lemondást. Elutasította 
a szocialista rendszer magyarországi megvalósult változatát, eszménye továbbra is a 
saját, akkori közösségi társadalomképéhez kötötte. A Varga József által megfogalma-
zott rugalmasság a hazai értelmiségiek által felvetett megoldások beemelése az emig-
rációs törekvésekbe Kovácstól idegen volt. Az Új Látóhatár azonban nyitottnak mu-
tatkozott ezek iránt és egyre többször közölte hasábjain az itthoni változások ered-
ményeit, az életfeltételek kedvező változását. Természetesen megkapta az „áruló” 
minősítést, ám tagadhatatlan, hogy az Új Látóhatár a rendszerkritikai mozgalom 
támogatójaként, annak kiegészítőjeként jelent meg és ezzel a szerepével járult hozzá 
a végül 1989-1990-ben bekövetkezett rendszerváltoztatáshoz.  
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LÁTOGATÓK, VÁLTOZÁSOK 

Az Új Látóhatár a nyolcvanas évek elején valóságos szellemi központtá vált. Két 
értelemben is. Egyrészt a szerkesztőséghez látogatók megbeszélései és egyeztetései 
miatt, másrészt a lapban megjelenő szerzők sokszínűsége okán. A folyóiratban egyre 
több Magyarországon vagy az anyaországot övező országokban élő szerző műve je-
lent meg. Oldódott a félelem a tekintetben is, hogy a szerkesztőkkel és a lappal való 
kapcsolatfelvétel következményei itthoni megtorlásokat eredményezhetnek.  

Az egyik áttörést ezen a téren Illyés Gyula példája szolgáltatta. A hetvenes évek 
végén nagy visszhangot keltett Janics Kálmán A hontalanság évei című könyvéhez írt 
előszava,71 ami először az Új Látóhatárban látott nyomdafestéket. Ez a történet lát-
ványosan mutatja be az Új Látóhatár szerkesztőségének irodalom- és közéletszervező 
szerepét.  

Janics Kálmán felvidéki magyar orvos volt, aki személyes élményei alapján írta 
meg a szlovákiai magyarság 1945-1949 közti üldöztetését, midőn a felvidéki magyar-
ságtól a csehszlovák kormány az állampolgári jogot megvonta, iskoláit és óvodáit 
bezárta, elűzésüket szorgalmazta, sok esetben a deportálástól sem visszariadva. Janics 
az összegyűjtött dokumentumokból 1971-ben már elküldött néhány oldalt a Buda-
pesten megjelenő Valóság című folyóiratnak, mely meg is jelent a lapban.72 „A ma-
gyarországi átlagember képzeletében a határokon túl élő magyar kisebbségek (melye-
ket az emigrációkkal szemben történelmi kisebbségeknek nevezhetnénk) életformá-
jukkal, hagyományaikkal, kultúrájukkal és társadalmuk rétegződésével mindinkább 

71  Janics Kálmán: A hontalanság évei. Illyés Gyula előszavával. Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, Bern, 1979. 

72  Janics Kálmán: A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság 1971. 6. sz. 20-
31. o.
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már csak a külvilág egy érdekességeként bukkannak fel. A helyzetismeret némi igé-
nye az irodalom és a történelem művelőire szorítkozik. A társadalom élete azonban 
nem szűkíthető le sem csupán irodalomtörténetre, sem mozgalmi jelenségekre, mert 
arra a kérdésre válaszolni kell, hogy milyen ez az etnikum, milyen következtetést 
lehet levonni múltjából és jelenéből.” – írta Janics tanulmányában, melyben pontos és 
részletes adatokat közölt a felvidéki magyar kisebbség számáról, helyzetéről. Az Új 
Látóhatár ez alapján közölte az 1976. évi utolsó számában Janics cikkét, mely a ké-
szülő könyvének egy részlete volt. 73 

Janics Kálmán az általa összegyűjtött adatok alapján összeállított egy négyszáz ol-
dalas kötetet, melyet saját maga gépelt le 6 példányban. Csehszlovákiában való meg-
jelentetésére esély sem mutatkozhatott, ezért megpróbálta Magyarországra eljuttatni. 
A kassai Görcsös Mihály tanár, a CSEMADOK74 és a Batsányi Társaság elnöke 
kísérelte meg az első példányt átvinni Magyarországra, ám őt figyelték i és a határon 
elvették tőle a kéziratot. 1977 augusztusának végén Görcsös Mihály felesége tudta 
átcsempészni a második kéziratpéldányt Budapestre, dr. Benda Kálmán történész-
professzornak.  

Janics levelező kapcsolatban volt Csoóri Sándorral és Illyés Gyulával, felhívta fi-
gyelmüket a Budapestre csempészett kéziratra és kérte őket, hogy olvassák el. Illyés 
novemberben kapta meg Bendától a kötet anyagát és hatalmas lelkesedéssel töltötte 
el a pontos és szívhez szóló részletességű leírás. Naplójába azt jegyezte be, hogy saját 
maga is vállalná a kiadását.  

1978 januárjában Csoórival arról tárgyalt Illyés, hogy miképpen lehetne a kézirat 
kiadását megszervezni, miközben Illyés Szellem és erőszak című kötetének betiltásá-
ról és az esetleg nyugaton történő megjelentetéséről is beszélgettek. Janics Kálmán 
1978. szeptember 9-én személyesen is találkozott Illyéssel. Kiss Ferenc irodalomtör-

                                                           
73  Janics Kálmán: A csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség. Új Látóhatár, 1976. 6. 

szám. 523. o.  
74  Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Alapítás éve: 1949. 1968-tól 

elnevezése: Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége. 1990-től Cseh-
szlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége. 
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ténész vitte autóval Tihanyba a költőhöz, Szigeti László és Tóth Lajos társaságában. 
Illyés hatalmas értéknek tartotta Janics kéziratát. Megegyeztek abban, hogy ír egy 
előszót hozzá, és megpróbálják elősegíteni nyugaton történő kiadását, mivel annak 
megjelentetése Magyarországon vagy Csehszlovákiában elképzelhetetlen. Csoóri 
novemberben Nyugat-Európába utazott és vinni akarta magával a kötetet, természe-
tesen Illyés írásával együtt. 

Illyés 1978 novemberének közepén készítette el az előszót, melyet úgy akart meg-
fogalmazni, hogy a legelvadultabb szlovákok is megérezzék, nem az indulat, hanem a 
tényszerűség okán ajánlja a kötetet kiadásra és tanulmányozásra. November 28-ra 
elkészült az előszóval, felesége hajnalban legépelte, másnap Csoóriék vitték maguk-
kal Svájcba a kötet kéziratával együtt.  

Közbevetőleg felelevenítünk egy érdekes epizódot. 1978. november 19-én foga-
dást tartottak a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 60. évfordulója 
tiszteletére. A rendezvényre meghívást kapott Illyés Gyula is. Találkozott és beszél-
getett Kádárral, Aczél Györggyel. Illyés fontolgatta, hogy szóba hozza-e előttük 
Janics könyvét és az általa ígért előszót. Nem érezte úgy, hogy érdemes lenne szólni 
róla, de naplójában feljegyezte Aczéllal folytatott beszélgetése egy mondatát, amikor 
Aczél megjegyezte: „Hagyd már azt a Ceauşescut. Tizenöt év múlva a híre-porát is 
elviszi a szél, itt a kezem fogadásra, mit teszel föl tizenöt üveg pezsgő ellen?” Illyés 
válasza: „Egy kupica pálinkát.”75 Aczél nem sejthette, hogy Illyésben már megfogal-
mazódott, akkor éppen nem a romániai magyarsággal, hanem a felvidékiek jogfosz-
tásával kapcsolatos gondolata: „A hontalanság évei reménykeltés nélkül is mutató 
tábla a jövő útján. Soha senkit ilyen sorscsapás ne fenyegessen. Azokat sem, akik 
hajlottak ilyet okozni, kihasználni. Ez a könyv kéznyújtás; tehát kemény fogású, de 
ezáltal férfias; nyíltságával kínál barátságot. Óriási munka tetőzése Janics Kálmán 
műve. S ugyanakkor saját szellemi életünkben útnyitó vállalkozás. Hogy a magyar 
anyanyelvűség minden területéről hasonló helyzetföltárást kapjon a világ – lelkiisme-
rete.”76 S bár az aczéli jóslat nem tizenöt év, hanem tizenegy év múltán beteljesült, 
                                                           
75  Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1977-1978. Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1992. 419. 

o.  
76  Illyés Gyula: Bevezető nem is egy könyvhöz. Új Látóhatár, 1979. 3-4. szám. 169. o.  
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1978 késő őszén Illyésnek még csak a titokban szervezkedő összeesküvői szerep ju-
tott. Kétségtelen – sikeres szerep.  

Janics kézirata eljutott Münchenbe, ahol az Új Látóhatár szerkesztőségének aktív 
közreműködése révén hamarosan nyomdába került és 1979 októberében az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában napvilágot látott. Az Új Látóhatár az 
1979. októberi számában pedig közölte – Illyés engedélyével – az előszó teljes szöve-
gét. Illyés ezen akciójának súlyát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a megjele-
nés után pár nappal Aczél György Janics könyvébe kért tőle először dedikálást.77 

Egy másik hasonló jellegű Új Látóhatár akció is Illyéshez köthető. Illyés Gyulá-
nak a Magvető Könyvkiadó Gyorsuló idő sorozatában 1978 tavaszára be volt tervez-
ve egy tanulmányokból álló gyűjteményes kötete, melynek a Szellem és erőszak címet 
adta a költő, s melyben a magyar kisebbségek jogvédelmével kapcsolatos írásait gyűj-
tötte össze. Szerepelt a kötetben a Válasz Herdernek és Adynak78 című, eredetileg a 
Magyar Nemzet 1977 karácsonyi és 1978 januári első számában megjelent esszéje, 
mely román részről hatalmas tiltakozást váltott ki.  

Az MSZMP PB a kötet kiadását letiltotta. A kinyomtatott 30 ezer példányt zá-
rolták a dabasi nyomdában, még Illyés sem kaphatott példányokat. A nyomda veze-
tője csempészett ki Kardos Györgynek a Magvető Kiadó igazgatójának öt példányt, 
amit az titokban átadott Illyésnek. Illyés könyvét mindenfajta indoklás nélkül betil-
tani a hetvenes évek végén már nem lehetett. Aczél György kapott megbízást a párt-
vezetéstől arra, hogy a betiltás indokait megértesse Illyéssel. Aczél sokszor beszélt, 
egyeztetett az íróval. Illyés naplójegyzetei őrzik ezen találkozások benyomásait. Aczél 
megpróbálta a legdiplomatikusabban tudomására hozni Illyésnek, hogy könyve nem 

                                                           
77  Illyés 1979. november 1-én kapta meg postán a kötetet, igaz a Szabad Európa Rádió 

az Új Látóhatár közlése alapján már hetekkel előtte beolvasta a teljes előszót. Aczéllal 
aznap Németh Ellához voltak hivatalosak, a pártvezető autóval jött értük, és a kocsi-
ban kérte Illyés dedikációját Janics könyvébe. Abba a könyvbe, amely Magyarorszá-
gon nem jelenhetett meg, s melynek Illyés által írt előszava az Új Látóhatárban jelent 
meg.  

78  Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak. Magyar Nemzet, 1977. december 25. és 
1978. január 2. 
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fog megjelenni. Indoklása szerint a kiadás megrontotta volna a normalizálódó ma-
gyar-román kapcsolatokat, és a román kormányzat bosszúálló intézkedései miatt az 
erdélyi magyarok helyzetét tovább nehezítette volna. Illyés nem sértődött meg, csak 
megharagudott. Az eset kapcsán Aczél és Illyés kapcsolata mintegy két évre megsza-
kadt.  

Aczél megígérte, hogy a már kinyomtatott kötetből juttat néhány példányt az 
írónak. Megtartotta szavát, és 30 példányt elküldetett Illyéshez a Szellem és erőszak 
kinyomtatott példányaiból. „… csomag Aczéltól. Igen, a könyvek. Mind a harminc 
példány első lapján beleütve: Nem terjeszthető. Műszaki példány. S a mellékelt név-
jegyen: A megbeszéltek értelmében küldöm, várva a mielőbbi viszontlátást. Vagyis 
jelentsem, kinek juttatok példányt. De hisz ez olyan, mintha denunciálnám is azokat, 
akiket az ajándékkal megbecsülnék? Meglenne a lista, hogy hol szedjék össze a köte-
teket, ha az lenne az utórendelkezés. Akár házkutatással, megfeleltetéssel.”79 Illyés a 
példányokat a sugalmazott tiltás ellenére szétosztogatta. Így jutott el egy példány 
Münchenbe az Új Látóhatár szerkesztőségébe is. A Magyarországon betiltott kötet-
ről Ölvedi János írt az Új Látóhatár 1978. évi 6. számában ismertetőt.80 Az Új Látó-
határban megjelent recenziót beolvasta a Szabad Európa Rádió, és ismertette a Neue 
Zürcher Zeitung.  

Az Illyésnek átadott kötetek egy példányát Csoóri eljuttatta az Új Látóhatár 
szerkesztőinek (ez alapján készítette el Ölvedi a recenziót a kötetről). Molnár József 
úgy döntött, hogy elkészíti a betiltott példány reprint nyomtatását. 1980-ra elkészült 
2000 példányban, a hazaival megegyező tördeléssel, azonos papíron az eredetihez 
mindenben hasonló kiadvány. A kötetet Molnár terjesztette nyugaton, de Magyaror-
szágra is került belőle néhány példány. A nyomdai költségeket Tollas Tibor, a Nem-
zetőr című müncheni lap főszerkesztő-tulajdonosa előlegezte meg Molnárnak, és a 
Nemzetőr saját előfizetői között is árusította a kötetet. Az utolsó példányig elfo-
gyott. Mivel teljesen megegyezett az itthon meg nem jelent könyvvel, ezért a nyugati 

79  Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1977–1978. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1992. 333. 
o. (1978. június 12.)

80  Ölvedi János: Jelentés egy meg nem jelent könyvről. Új Látóhatár, 1978. 6. szám. 
471. o.
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emigráció egyes köreiben az a szóbeszéd járta, hogy a magyar kormány a betiltott, de 
már kinyomtatott könyv példányait eladta Molnáréknak, és így tudták azt ők árusí-
tani. Egyébként a kinyomott, ám be nem kötött példányok a dabasi nyomda pincéjé-
ben pihentek, és csak 1988-ban vették újra elő őket, amikor bekötötték és átadták 
terjesztésre. Tíz év késedelemmel. További érdekesség, hogy az 1988-as megjelenés-
kor is megtartották az eredeti 1978-as évszámot az impresszumban, azaz a Molnár 
által készített és a dabasi nyomdából kikerült példányok valóban alig-alig megkülön-
böztethetők.  

Illyés Gyula tudott róla, hogy elkészült Münchenben a kalózkiadás, de nem elle-
nezte azt, nem beszélt róla az itthoniakkal. Leányának, Illyés Mária művészettörté-
nésznek egy Amerikában 2007-ben elhangzott előadásából ismerhetjük az emigráci-
óban kiadott kötet sorsát. „Münchenben Molnár József a nyomdájában olyan pontos 
másolatot csinált egy eredeti után, hogy még ma sem lehet megkülönböztetni az 
eredetit, amelyikbe bele van pecsételve, hogy műszaki példány, nem terjeszthető, és 
amelyiket később, tíz évvel később mégis forgalmazni engedtek, attól, amelyiket 
Molnár József adott ki Münchenben.”81 

Egy másik szóbeszéd szerint Aczél taktikájának az is része volt, hogy az ő tudtá-
val került ki a kötet Münchenbe. Érzékelte, hogy Illyés megharagudott, ezért elnéz-
te, sőt támogatta, hogy az emigrációban megjelenjen, nem fedte meg érte Illyést, s 
nem lett ügy a kinti kiadásból. Nem vettek róla tudomást. Talán ez is Illyés kien-
gesztelésének része volt, ha itthon nem is, de külföldön megjelenhetett a kötet. Azt a 
feltételezést, hogy Aczél és Illyés is tudhatott a kötet kicsempészéséről és kinyomta-
tásáról, igazolja Tüskés Tibor egy feljegyzése, melyben megemlékezik a könyvnek 
egy 1982-es dedikálásával kapcsolatos élményéről. Mivel a Szellem és erőszak című 
kötet hivatalosan csak 1988-ban jelent meg, így Illyés dedikációja nyilvánvalóan csak 
a reprint kiadványba kerülhetett, függetlenül Tüskés Tibor feltételezésétől: „Fiam 
nemrég jött haza Nyugat-Németországból. Egy Münchenben vásárolt könyvvel

81  A 2007. május 6-án New Brunswick-ban (NJ USA) a Magyar Öregdiák Szövetség – 
Bessenyei György Kör – Hungarian Alumni Association rendezesében elhangzott 
előadásnak a szerző által kiegészített szövege.  
[URL: http://www.mbk.org/Article635.html] 
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ajándékozott meg. A könyv Illyés Gyula Szellem és erőszak címmel összegyűjtött 
tanulmányait tartalmazta. A kötetet eredetileg a Magvető Könyvkiadó a Gyorsuló 
Idő sorozatban még 1978-ban hirdette, de a könyv terjesztését megtiltották. Fiam-
nak Münchenben azt mondták, hogy amit vásárolt, nyugati reprint kiadvány. Az én 
gyanúm más. Kardos György, a Magvető igazgatója eléggé dörzsölt ember volt ah-
hoz, hogy ne zúzdába küldje az itthon kinyomott példányokat. Inkább ládákba, lepe-
csételt konténerekbe zárta, és kijuttatta nyugatra, ahol a könyvet valutáért értékesí-
tette. Ismerem a nyomdatechnikát annyira, hogy a Szellem és erőszak Münchenből 
hozott példányát ne reprint nyomdaterméknek tekintsem. 1982 őszén a Fészek Klub 
különtermében, Aczél György szeme láttára előhúztam a zsebemből a Szellem és 
erőszak Münchenben vásárolt példányát. Illyés Gyula szemrebbenés nélkül írta be 
ajánlását: »Szeretettel Illyés Gyula, 1982. X. Tüskés Tibornak földije.«”82 

A The New York Times 1979. augusztus 26-i számában David A. Andelman 
egy beszélgetést közölt Illyés Gyulával,83 ahol kitért az író betiltott kötetére is. 
Andelman úgy tudta, hogy a British Museumban megtalálható a betiltott példányból 
egy darab. Hogy az vajon Molnárék példánya, vagy az eredetinek egy változata lett 
volna, kideríthetetlen. Mindenesetre jelzi a kötet iránti érdeklődést az is, hogy a New 
Yorki Magyar Élet című hetilap 1979. szeptember 8-i számában közleményt jelente-
tett meg, amelyben kérte az olvasókat, hogy jutassanak el a szerkesztőségbe egy pél-
dány a kötetből, mert szándékukban áll az otthon betiltott kiadványt New Yorkban 
megjelentetni. Erre végül nem került sor, de az amerikai emigráns újság is bőségesen 
közölt részleteket a kötetből.  

A történethez hozzá kell fűznünk még, hogy Illyés soha nem járt az Új Látóhatár 
szerkesztőségében, ám több alkalommal is találkozott a szerkesztőkkel, elsősorban a 
nemzetközi PEN rendezvényein. Illyés ismerte az Új Látóhatárt, minden alkalom-
mal nagy elismeréssel nyilatkozott róla, néha példányok is eljutottak hozzá. A szüle-
tésnapjáról megemlékező lapszám (1962) meghatotta, a folyóiratnak a magyarság 

                                                           
82  Tüskés Tibor: Hárman az északi partról. Új Horizont, 2000/3. 129. o.  
83  David A. Andelman: Hungary's Leading Writer Is Facing Official Curbs. New York 

Times. 1979. augusztus 26. 11. o.  
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érdekében végzett tevékenysége felvillanyozta. Úgy ítélte meg, hogy az emigráción 
belül az Új Látóhatár jelentette a tisztességes „magyar hangot”.  

Egy másik nagy port felvert közlemény az Új Látóhatár 1978. évi 4-5. számában 
megjelent, Kunszabó Ferenc által készített tanulmány volt.84 A szerkesztők egyre 
több levelet kaptak Magyarországról, illetve itthonról érkezett ismerőseik néhány 
alkalommal kéziratokat is vittek számukra. 1978 tavaszán kapta meg Borbándi Gyu-
la Kunszabó Ferencnek, az 1956 után évekig börtönben raboskodó, majd segédmun-
kásként dolgozó, végül a Széchenyi Könyvtár tudományos főmunkatársaként alkal-
mazott író, szociográfus egy terjedelmes írását a romániai magyarság helyzetéről.  

A kézirat tárgyilagosan, de meglehetősen éles fogalmazásban számolt be a 
Ceauşescu-rendszer romániai magyar kisebbség elleni jogfosztó és elnyomó politiká-
járól. Miután ilyen írás Magyarországon nem jelenhetett meg, a szerző az Új Látó-
határhoz küldte el, remélve, hogy ott publicitást nyer. A szerkesztők átolvasva a kéz-
iratot bizonytalanok voltak abban, hogy nem érik-e majd retorziók Kunszabót, ha 
megjelentetik a cikket. Üzentek Kunszabó Ferencnek, hogy figyelmeztessék a követ-
kezményekre, ám miután a szerzőtől ismételten engedélyt kaptak, közölték az írást. 
Amint előre látható volt, nagy feltűnést keltett mind nyugaton, mind a Kárpát-
medencében. A szerzőnek az „illetékes helyeken” történt kihallgatásán kívül más baja 
nem történt. A tanulmányt az Új Látóhatártól átvette és teljes terjedelmében lekö-
zölte a Californiai Magyarság, a Magyar Holnap és a Katolikus Magyarok Vasárnap-
ja című amerikai emigráns újság is. Kende Péter Párizsból azt írta, hogy Kunszabó 
cikkét nagy izgalommal és megrendüléssel olvasta. Áttörésnek tartotta, hogy valaki 
Magyarországról ilyen hangnemben meg mer szólalni, ráadásul egy müncheni lap-
ban, és érdekes tesztnek tartotta azt is, hogy a budapesti hatóságok erre milyen mó-
don reagálnak. Különösebb retorzió nem érte Kunszabót, írását pedig különnyomat-
ban a budapesti értelmiségi körökben kézről-kézre adták. 

Kunszabó Ferenc a későbbiekben többször is járt az Új Látóhatár szerkesztőségé-
ben. Az 1980-as évek elejére egyre többen vállalkoztak arra, hogy személyesen is 

                                                           
84  Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Új Látóhatár. 1978. 4-

5. szám. 329-358. o. 
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felkeressék a szerkesztőket. 1979 tavaszán Sütő András is meglátogatta őket, miután 
Bécsben átvette a Herder-díjat és részt vett a Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem április 28. és március 6. közötti mönichkircheni konferenciáján. Ugyancsak 
1979 nyarán találkoztak a szerkesztők Münchenben Keresztury Dezsővel és 
Andrásfalvy Bertalannal. Előbbi esetében úgy érezték, mintha a magyar kormányzat 
üzenetét tolmácsolta volna, a közeledés érdekében próbált fellépni, de a szerkesztők 
nem érezték hitelesnek a nyugati irodalomról ugyanakkor meglepően kritikus és 
elítélő véleményt tolmácsoló Keresztury közvetítési kísérletét. 1979 őszén Mészöly 
Miklós és Lugossy Gyula kereste fel a szerkesztőséget. Elsősorban írók és társada-
lomtudósok fordultak meg náluk.  

1980 tavaszán egymástól függetlenül két jelentős találkozóra is sor került a szer-
kesztőségben. Béládi Miklós látogatása nagyon fontos esemény volt, mivel Béládi 
már az 1970-es évek elejétől kezdve ismerte és recenzálta saját használatra az Új 
Látóhatárt. Ő volt az, aki legtöbbször hivatkozott a folyóiratra szakcikkeiben, illetve 
minden, a nyugati magyar irodalommal, lapkiadással kapcsolatos előadásában részle-
tesen bemutatta a müncheni lapot. Béládi készülő könyvéhez gyűjtött adatokat,85 
melyben különösen Borbándi Gyula lehetett segítségére. Borbándinak hatalmas 
archívuma volt a nyugaton megjelent lapokból, folyóiratokból. Béládi nagyobbrészt 
ezen információk alapján tudta Pomogáts Bélával és Rónay Lászlóval közös mono-
gráfiáját összeállítani.  

A másik látogató Vas Zoltán volt. Vas 1945 után a gazdasági kérdések kommu-
nista kormánybiztosa volt, Moszkvából érkezett haza. Az 1950-es években Nagy 
Imre csoportjához csatlakozott, részt vett az 1956-os Nagy Imre kormány tevékeny-
ségében, majd a csoport többi tagjával együtt a jugoszláv nagykövetségre menekült, 
ahonnan Romániába internálták őket. Vas Zoltánt nem ítélték el, írással foglalko-
zott, többek között Horthy Miklósról írt monográfiát. Vas látogatása felizgatta a 
szerkesztőket, ugyanis Kovács Imrétől tudták, hogy Vas a Budapesten elutasított 
önéletrajzi ihletésű – 1980-ban végül Viszontagságos életem címmel megjelent86 – 
                                                           
85  Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után; 

A bibliográfiát összeállította: B. Hajtó Zsófia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 
86  Vas Zoltán: Viszontagságos életem. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 
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kéziratát esetleg kiadatná nyugaton. Az Új Látóhatár szerkesztői szívesen vették 
volna, ha ők jelentethetik meg a volt kommunista vezető visszaemlékezéseit, ám Vas 
addigra már megegyezett egy budapesti kiadóval, s rövidesen nyomdafestéket látott a 
kötet. A találkozás ettől függetlenül izgalmas volt, egyrészt azért, mert Vas Zoltán 
elmesélte a szerkesztőknek könyve megjelenésének kálváriáját, és beszélt nekik azok-
ról a fejezetekről, melyeket kihagyni kényszerült a megjelenés engedélyezése érdeké-
ben. Bármilyen meglepő, a szerkesztőknek semmilyen kifogásuk nem volt a régi 
moszkovita pártvezetővel való találkozás ellen, hiszen ő is tájékoztatni tudta őket a 
hazai állapotokról, márpedig számukra ez volt a legfontosabb; tudni, mi történik 
itthon.  

Az egyes emigrációs szervezetek tanulmányi napjai jó alkalmat adtak arra, hogy 
az otthoni helyzetről illetve az Új Látóhatár hazai megítéléséről információt szerez-
hessenek a szerkesztők. 1980 márciusában, Londonban, a Szepsi Csombor Kör szer-
vezésében irodalmi estre került sor, ahová meghívták Budapestről Nemes Nagy Ág-
nest, Károlyi Amyt, Vas Istvánt, Pilinszky Jánost, Juhász Ferencet és Weöres Sán-
dort. Borbándi Gyula is ott volt az eseményen, majd azt követően elbeszélgetett a 
magyarországi művészekkel. A folyóiratot mindegyikük ismerte, és törekvéseit ro-
konszenvesnek tartották. Az irodalmi kapcsolatok fejlesztésének esélyeit is derűlátó-
an ítélték meg. Ígérni nem tudtak semmit, nem rendelkeztek felhatalmazással arra, 
hogy kapcsolatot alakítsanak ki, ám érdeklődtek az Új Látóhatár iránt, törekvéseit 
támogatták.  

Molnárék a Hollandiai Mikes Kelemen Kör nyári találkozóján Berend T. Ivánnal 
és Juhász Gyula történésszel keríthettek sort egy szakmai beszélgetésre.  

A szerkesztőket meglepte, hogy a magyarországi látogatók milyen behatóan is-
merik a folyóiratukat. Igaz 1979-ben a Jelenkor című pécsi irodalmi folyóirat két őszi 
számában, a nyugati magyar irodalomról közölt rádióbeszélgetés szövegében, több-
ször is szó esett az Új Látóhatárról. Czigány Lóránt pedig az Anyanyelvi Konferen-
cia által kiadott Nyelvünk és Kultúránkban, a nyugati magyar irodalmi műhelyekről 
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írt tanulmányában, az Új Látóhatár munkáját is méltatta87, azaz végül is Magyaror-
szágon is kinyomtatásra került néhányszor az Új Látóhatár neve. Ismerve azonban a 
folyóirat iránti hazai politikai hadjáratot, meglepő volt az írók tájékozottsága. Ter-
mészetesen másutt is jelentek meg hivatkozások és utalások az Új Látóhatárra, de a 
lap példányai csak ritkán jutottak be az országba. 

A nyugati magyar irodalmi közéletben fontos esemény és beszédtéma volt Cs. 
Szabó László és Gombos Gyula első magyarországi látogatása. Nyilvánosan egyik 
sem írt, vagy beszélt róla, tapasztalataikról azonban mind a ketten tájékoztatták a 
szerkesztőséget és nyilván szűkebb baráti körüket is. Beszámolójuk szerint tisztelettel 
és megbecsüléssel fogadták őket. Cs. Szabót nem kisebb személy, mint Aczél 
György. Az volt a benyomásuk, hogy mind műveiket, mind személyes jelenlétüket 
szívesen fogadják a hazai kulturális intézményeknél.  

Mind Cs. Szabó, mind Gombos – többekhez hasonlóan – azzal tért vissza Ma-
gyarországról, hogy az Új Látóhatárt ismerik az irodalmi világban, sokan megbecsü-
léssel szóltak színvonalra való törekvéséről és integráló erejéről, még olyanok is, akik 
irányával és a benne kifejezésre jutó politikai eszmékkel nem értettek egyet. Cs. Sza-
bó László szerint jelentős „az a kivételes becsülés, amit a hazában tapasztaltam: a 
harminc-negyven év körüliek közül többen az összes otthoni folyóirat fölé helyezik 
[...] Eleinte jólesőn meglepett a nagy elismerés, de csakhamar megszoktam, miért is 
ne szoktam volna meg, amikor természetes! Rangosabb folyóirat nincs se kint, se 
bent, sehol.”88  

Természetesen jól esett az elismerés a szerkesztőknek, ám ők azt is tudták, hogy 
milyen nehézségekkel kell szembenézniük minden egyes szám elkészítésénél. Az 
árak emelkedtek, egyre nehezebben lehetett kigazdálkodni a folyóirat előállítási költ-
ségeit, különösen azért is, mert a generációs váltás következtében az eredeti előfize-
tők közül sokan meghaltak és gyermekeik elvétve vállalták a folyóirat további előfize-

87  Czigány Lóránt: A nyugati magyar irodalom műhelyei. Nyelvünk és kultúránk, 1979. 
36. sz. 6-16. old.

88  Cs. Szabó László levele Molnár Józsefnek és Borbándi Gyulának. 1980. augusztus 1. 
Müncheni Magyar Intézet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi 
Gyula hagyatéka. 
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tését. Az előfizetői morál továbbra sem javult, így a nyomdának sokszor más kiadvá-
nyokat kellett kinyomtatnia azokban az időszakokban, amikor a lapra került volna a 
sor, hogy előteremtse az Új Látóhatár nyomtatási költségének fedezetét. Így a kése-
delmes megjelenések továbbra is folytatódtak.  

Ráadásul a folyóirat főmunkatársi körében is változás állott be. Amint már arról 
szó volt, Gombos Gyula ellentétbe került Borbándi Gyulával a népi mozgalomról 
szóló könyve lektorálása kapcsán, és ez kivetült Gombosnak az Új Látóhatárban 
betöltött főmunkatársi szerepkörére is. Az 1980. évi 4. számban – időközben ugyanis 
évi négyszeri megjelenésre álltak át –, ami szintén késve, csak 1981 márciusában 
került ki a nyomdából, a szerkesztők bejelentették, hogy a főmunkatársi feladatkört 
megszűntetik a folyóiratnál.  

Gombos Gyula saját maga szeretette volna befejezni a főmunkatársi munkát. 
Több ügyben más véleményen volt, mint Borbándiék, és ennek leveleiben alkalman-
ként hangot is adott. Szóvá tette, hogy művei nem kapták meg az Új Látóhatártól 
azt a fogadtatást és értékelést, valamint azt a védelmet, amelyet természetesnek tar-
tott és elvárt volna. Hiányolta a folyóiratban a népi jelleget és az annak megfelelő 
magatartást, helytelenítette az elnézést azokkal szemben, akik szerinte túlságosan 
haza kacsingattak, valamint részt vettek a Magyarok Világszövetsége és az Anya-
nyelvi Konferencia némely, az emigráció és a népiek megosztására irányuló kezde-
ményezésében. Megfigyeléseinek és kritikai észrevételeinek volt tárgyi alapjuk, de a 
szerkesztők úgy vélték, hogy a folyóirat integráló szerepét veszélyeztetné, ha Gom-
bos javaslatai szerint „bezárkózna”. A két szerkesztő közös véleményét fogalmazták 
meg egy levelükben, melyben megindokolták álláspontjukat. Bántotta őket, hogy 
Kovács Imre után Gombos Gyula is a népi jelleget hiányolta a folyóiratból: „Annak 
idején Imre [Kovács Imrére utaltak Borbándiék], most pedig Te az Új Látóhatár 
népi jellegét kéritek számon, [...] Imrének többször is írtam és mondtam, de talán 
Neked is, hogy Molnár Jóska és én magam egyedül nem tudjuk biztosítani a folyóirat 
határozottan népi tartalmát, csak úgy valósítható meg, ha a mi kis belső körünk fo-
lyamatosan és következetesen gondoskodik népi szellemű írásokról. Csak népi folyó-
irat különben sem lehettünk. Nem is akartunk az lenni. Valahogyan úgy képzeltük 
el, hogy a Válasz-t tekintjük mintaképnek, amelyben az elvi jelentőségű írások a 
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népiek tollából jelentek meg, azok adták meg jellegét, de egyébként nyitott volt, 
vagyis minden irányzatú jó írásnak helyet adott és a legkülönfélébb alkotói módsze-
rek termékei jelentek meg lapjain. Ha végignézed a több mint harminc évfolyamot, 
észre fogod venni, hogy az elvi jelentőségű tanulmányok és cikkek csaknem kivétel 
nélkül a folyóirat munkatársi magvát alkotó, nevezzük így, népi szerzőktől valók. 
Ebből alakult ki külföldön és Magyarországon egyaránt az a nézet (minek írásos 
nyoma is van), hogy az Új Látóhatár a populizmus külföldi magyar szócsöve.”89 A 
Gombossal folytatott együttműködés megmaradt, de kétségtelen, hogy a szerkesz-
tőkben egyre sűrűbben felvetődött, meddig érdemes fenntartani a lapot. 

Zsigmond Endre súlyosan megbetegedett, így az ő főmunkatársi szerepköre eleve 
formális volt. Sztáray Zoltán, mint harmadik főmunkatárs, Amerikában lakott, így a 
konkrét szerkesztési munkába egyébként sem tudott belefolyni. Őt a szerkesztők arra 
kérték, hogy vállalja el a folyóirat amerikai szerkesztői tisztét, így ő lett az, aki az 
amerikai kontinens szerzőivel tartotta a továbbiakban a kapcsolatot. Ettől kezdve a 
lapnak három szerkesztőjét tüntették fel az impresszumban, Borbándi Gyulát, Mol-
nár Józsefet és Sztáray Zoltánt.  

A főmunkatársi feladatkör megszűntetésének szomorú aktualitást adott az is, 
hogy 1980-ban októberében elhunyt Kovács Imre, aki az Új Látóhatár egyik legfon-
tosabb támogatója, munkatársa, gesztora volt.  

89  Borbándi Gyula levele Gombos Gyulának. 1981. május 14. Müncheni Magyar Inté-
zet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 
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KOVÁCS IMRE ÉS A LÁTÓHATÁR 

Kovács Imre 1980. október 27-én hunyt el New Yorkban. Az utolsó heteit Európá-
ban töltötte. Természetesen Borbándi Gyulánál volt a fő szálláshelye, az egyes meg-
hívásoknak innen elindulva tett eleget. Miután nyugdíjba ment a Szabad Európa 
Bizottságtól Kovács Imre egyre kedvetlenebb lett. Egész életét úgy élte le, hogy ál-
landóan volt feladata, szervezett, írt, tárgyalt. A nyugállomány által rászakadt sza-
badidővel nem tudott mit kezdeni. Ő elsősorban szóban kommunikált, az írás kevés-
bé volt kifejező műfaja. Ráadásul az idegen nyelvi környezetben eltöltött harminchá-
rom év kikezdte magyar nyelvű írásának stílusát, egyre több angol fordulatot fogal-
mazott bele leveleibe, tanulmányaiba. Egyetlen kapcsolódása a közélethez az Új 
Látóhatár maradt. Bár pár évvel korábban pesszimistán nyilatkozott a folyóirat jele-
néről és jövőjéről, ám ez nem jelentette azt, hogy támogatását, a megjelenés körül-
ményeinek megsegítését ne végezte volna ugyanolyan lelkesedéssel, mint egy évti-
zeddel korábban. Európai útját is ezzel összefüggésben alakította ki. Mivel mind az 
Új Látóhatár további sorsára, mind a magyar emigráció ezt követő változására jelen-
tős hatással volt Kovács Imre halála, illetve, mivel a folyóirat is közölte Borbándi 
Gyula naplószerű írása nyomán élete utolsó heteinek történetét, ezért mi is részlete-
sen bemutatjuk, miképpen zajlott le Kovács Imre ezen látogatása. 

Szeptember közepén érkezett meg Münchenbe. Első hetét a folyóirat szerkesztő-
ivel történő konzultációval töltötte. Megbeszélték a beérkezett kéziratokat, a kiadás 
anyagi feltételeit és természetesen a jövendő lehetséges nehézségeiről is szót váltot-
tak. Borbándi Gyula visszaemlékezése szerint optimista hangulatban volt, ígéretes-
nek tartotta a következő szám tartalmát, a jövőt.  

Borbándi Kovács halála után számtalan levelet írt barátainak és azok válaszaiból 
mozaikszerűen összeilleszthetők Kovács Imre utolsó európai útjának darabkái. Évek 
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óta, minden európai látogatása során Borbándi lakása volt bázishelye. Egy évvel 
korábban – 1979 szeptemberében – is járt Európában. Akkoriban költözött 
Borbándi új lakásba, München bogenhauseni kerületébe, a Bülowstrasséra. Július 1-
én vette birtokba a három szobás lakást, mely negyedórányi járásra volt a Szabad 
Európa Rádió épületétől, munkahelyétől. Az új lakás pár percnyi járásra volt 
Thorma Edit lakásától. Thorma Edit Borbándi élettársa volt, s bár külön lakásban 
laktak – függetlenségét egyik fél sem akarta feladni –, idejük nagy részét együtt töl-
tötték, Thorma Edit volt az Új Látóhatár kéziratainak gépelője is. Természetes volt 
tehát, hogy Kovács Imre szeptember eleji látogatása során Borbándi lakásának egyik 
szobáját vette birtokba. Az új lakásban Thorma Edit kellemes hangulatot teremtett 
és Kovács is hamar megszokta az új környezetet.  

Egy hetet töltött Münchenben. Megérkezése után két nappal a müncheni Angol 
kertben, a Kínai Torony elnevezésű vendéglőben ebédeltek hármasban Molnárral és 
Borbándival. Thorma Edit újonnan beszerzett filmfelvevőjével rögzítette az ebédet. 
A filmet később Kovács Imre és Molnár József is megnézte és roppant mulatságos-
nak találták. Kovács, mint mindig, ha Münchenbe látogatott, több alkalommal is 
tanácskozott Molnárral és Borbándival az Új Látóhatárral kapcsolatos fejlemények-
ről. 1979-ben Borbándi interjút készített Kováccsal a Szabad Európa Rádió részére 
és Kovács egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vett a Rádiónál (Szerkesztők Fóru-
ma). Előadást is tartott a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – a Pax Romana 
találkozóján. Borbándi 60. születésnapja szolgáltatott alkalmat ahhoz, hogy a nagy 
létszámú baráti kör önfeledt mulatságot rendezzen.  

1980 szeptemberének közepén Kovács látogatása már másképpen zajlott. Szept-
ember elején volt a hollandiai Mikes Kelemen Kör hagyományos nyári találkozója, 
ahol Kovács Imre is tartott előadást és Borbándi Gyula is jelen volt. Kovács Egy 
kísérlet bukása címmel tartotta meg előadását, mely később megjelent az Új Látóha-
tár 1981. évi 2. számában,90 jelentős késéssel, majd 1984-ben kötetben is.91 Szept-
ember 11-én már Amszterdamban volt Kovács. Másnapi nyitóelőadásának nagy 

90  Kovács Imre: Egy kísérlet bukása. Új Látóhatár, 1981. 2. szám. 195. o. 
91  Önarcképünk sorsunk tükrében. 1945-1949. (szerk: Czigány Lóránt és Tóth Miklós) 

Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Amszterdam, 1984. 
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sikere volt, különösen a fiatalok számára jelentett élményt. Új információt az 1945 és 
1949 közötti időszakról nem tudott elmondani, de élvezetes előadásmódja és pontos, 
egyértelmű diagnózisa tanulságos és szórakoztató is volt egyben.  

Érdekes epizódja az amszterdami beszélgetéseknek, hogy a helyi hágai magyar 
követségről érkezett hivatalnok beszélgetést kezdeményezett Kováccsal és az iránt 
érdeklődött, hogy miért nem látogat Magyarországra. Kovács válasza az volt, hogy 
még nem érkezett el annak az ideje, hogy ő hazamenjen. Felvetette, hogy alig két 
évvel korábban Csoóri Sándort azért nem engedték ki Amerikába az Itt-Ott évente 
megrendezett találkozójára, mert az előadók között ő is szerepelt. Elismételte a 
nagykövetségi dolgozónak régi mondását: „Erről a Magyarországról már nem jönnék 
el, de erre a Magyarországra még nem megyek vissza.” 

A találkozón Borbándival megbeszélték, hogy együtt utaznak Münchenbe. Ko-
vács viszont találkozott a Hollandiában élő Halászi Józseffel, akivel még a Paraszt-
szövetségből ismerték egymást, és Halászi meghívta egy napra saját házába. Halászi-
nál tett látogatását követően Arnheimben szállt fel a Münchenbe tartó vonatra 
szeptember 14-én reggel, és estére már meg is érkezett Borbándihoz. Miután a ka-
pucsengőn felszólt és a házigazda beengedte,s azt tapasztalta, hogy a szokásosnál 
nehezebben tudja megmászni az első emeletre vezető lépcsősort. Ahogy felért bepa-
kolta holmiját a dolgozószobába, ahol előző évben is lakott. Leültek beszélgetni, de 
nem a szokásos whiskyt kérte, hanem egy gyengébb italt, camparit ivott. A hosszú 
utat követően ez sem volt megszokott tőle. A beszélgetés során elpanaszolta 
Borbándinak, hogy hamar elfárad és bár lenne mit írnia, tennie, egyre kevesebb ereje 
marad, tartósan nem tud koncentrálni. Beszélt arról is, hogy nincs étvágya, nem 
kívánja az ételt. Éjfél előtt lefeküdtek mindketten. 

Másnap Kovács keveset evett, ismét panaszkodott étvágytalanságára. Az elkövet-
kező napok Münchenben találkozók sorával teltek. Az első nap délelőttjén még írt 
egy rövidebb cikket, amely a Kanadai Magyarság 1980. november 1-i számában 
jelent meg, sajnos már halála után.92  

                                                           
92  Kovács Imre: Nyugat-német egyensúlyozás Európában. Kanadai Magyarság. 1980. 

november 1. 3. o. 
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Másnap, kedden, szeptember 16-án, megérkezett Budapestről Münchenbe két 
öccse, László és András az Orient expresszel. Bár előzetesen arról volt szó, hogy az 
Új Látóhatár nyomdájában helyezkednek majd el (Borbándinál ennyien már nem 
tudtak volna lefeküdni), ám végül úgy vélték, hogy a Látóhatár helyisége kicsi lenne, 
inkább egy kisebb panzióban foglaltak nekik szobát.  

Aznap este is korán lefeküdtek. Másnap a Szabad Európa Rádióba volt hivatalos 
Kovács Imre, ahol a magyar adások szerkesztősége fogadta, délután pedig részt vett 
az amerikai elnökválasztási esélyekről szóló kerekasztal-beszélgetésen a Szerkesztők 
Fóruma című műsorban. Aznap több órát együtt töltött öccseivel, megmutatta nekik 
Münchent. Szeptember 20-án, szombaton utazott testvéreivel Salzburgba. Ott töl-
töttek még további négy napot. Kovács Imre megmutatta testvéreinek azt a helyet, 
ahol 1945-ben a koronaőrök elásták a magyar királyi koronát. Sok fénykép is készült 
a három Kovács testvérről. Szeptember 24-én Bécsbe utaztak mindhárman, Kovács 
Imre ott tartott egy előadást a helyi magyaroknak. Bécsben még három napot töltöt-
tek együtt, majd szeptember 26-án testvérei visszaindultak Budapestre. Nem sejthet-
ték, hogy ez volt utolsó találkozásuk. Amint későbbi levelükből kiderült semmit nem 
vettek észre rajta, ami betegségre utalt volna. Igaz keveset evett, de mindvégig vidám 
volt és energikus.  

Bécsben az ott élő Haas György patronálta. Testvéreitől elbúcsúzván autóval a 
dél-ausztriai Mitterndorf városába indultak, ahol Odescalchi Margitot látogatták 
meg. Odescalchit Kovács még a háború előttről ismerte. A hercegnőnek igen kalan-
dos élete volt, részt vett a németek elleni ellenállási harcban, 1945 után belépett a 
kommunista pártba, később 1956-ban, emigrált és Dél-Ausztriában telepedett le. Az 
idős hölgy lázadó magatartása nem viselte el, hogy gazdag rokonaitól adományokat 
fogadjon el, szerény körülmények között élt. Kováccsal régi emlékeiket idézték fel, és 
szinte mindketten mérleget készítettek életükről. Közös vacsorájuk jól sikerült, de 
Kovács fáradtságára hivatkozott, hosszú autóútra már nem vállalkozott, így egy szál-
lodai szobát foglaltak maguknak Haassal éjszakára.  

Másnap Kovács Imrének már gyomorpanaszai voltak. Fájdalmai,görcsei még há-
zigazdáit is megijesztették. Ennek ellenére a következő két napban Bécsben még 
több találkozót is lebonyolított, és szeptember 19-én elutazott Innsbruckba, ahol 
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Hóry László látta vendégül. Hóry jó vendéglátónak bizonyult, megmutatta neki a 
gyönyörű tiroli várost, és megkóstoltatta vele a különleges ételeket. Kovácsnak egyre 
erősebb gyomorgörcsei voltak, ezért – nem akarva megbántani vendéglátóit – rövide-
sen elköszönt tőlük és visszatért Münchenbe Borbándihoz. Borbándi nem volt ott-
hon, de megbeszélték, hogy Kovács bármikor beköltözhet, kulcsot is kapott a lakás-
hoz.  

Az elkövetkező napokat nagyobb részt Borbándi lakásában töltötte. Egyik dél-
előtt elment a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségébe, másik napon Benkő 
Zoltán vitte ki az Új Látóhatárt előállító Kerekes-nyomdába, találkozott Gábor 
Áronnal és egy este Csonka Emiléknél járt.  

Borbándi október 4-én érkezett vissza Münchenbe, de Kovács október 5-én már 
indult is tovább. A pályaudvaron való búcsúzkodáskor arról beszélgettek, hogy a 
következő nyáron feleségével együtt jön Európába, Párizsba, és pár napra München-
be is ellátogatnak.  

Münchenből Zürichbe utazott, ahová a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművé-
szeti Kör nevében hívta meg Nagy Csaba. Már aznap este előadást kellett tartania 
kb. 50 ember előtt. Utána B. Szabó Péter vette védőszárnyai alá, náluk töltötte az 
estét.  

Másnap Bernben tartott előadást. A Hollandiában elmondott előadását olvasta itt 
is fel, mint Zürichben. Hiányzott belőle az aktivitás, de ennek ellenére sikere volt 
szépen és tisztán fogalmazott gondolatainak. Az éjszakát Nagy Kláráéknál töltötte. 
Egy későbbi levelében Nagy Klára úgy emlékezett vissza, hogy női megérzése alapján 
úgy érezte utoljára látja, amikor elköszönt tőle.  

Bernből még visszatért egy napra Zürichbe, október 9-én utazott tovább Párizs-
ba. Sorsszerű, hogy ugyanabban a városban töltötte október elejének napjait, ahová 
1947-es emigrálásakor megérkezett.  

Párizsban Borsos Sándor, az Új Látóhatár egyik alapítója várta. Kovács Imre ek-
kor már negyedik hete volt úton, egyik városból a másikba utazva. Borsost meglepte 
levertsége, megemlítette neki, hogy sárgának találja arcszínét. Kovács ezt a vélelme-
zett gyomorrontásának tulajdonította, de azért másnap telefonált Auer Lászlónak, a 
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volt párizsi nagykövet és emigrációs vezető Auer Pál testvérének és kérte, segítsen 
neki orvost keríteni.  

Október 10-én mentek el együtt az amerikai kórházba, ahol megállapították, 
hogy sárgasága van, de a vizsgálat nem zárta ki, hogy valamilyen más probléma is 
lehet. Kovács szeretett volna minél hamarabb visszarepülni Amerikába, hogy ott 
gyógykezeljék, de repülőjegyét nem tudta korábbi terminusra átíratni.  

Október 14-én szállt fel vele az Amerikába tartó gép. Még aznap este megérke-
zett New Yorkba. A párizsi doktor azt javasolta neki, amint hazaér, azonnal fordul-
jon orvoshoz. Felesége, Mitsy, a család barátjának, Varga Lászlónak a segítségét 
kérte, mert úgy vélte, hogy Kovács állapota kórházi gyógykezelést igényel. Végül a 
Campbell család New York-i orvosa vizsgálta meg, béldaganatra gyanakodott és 
beutalta a New York Hospitalba, amely egy nagyon jó nevű magánkórház volt. Ok-
tóber 16-án került be a kórházba, ahol az első vizsgálatok vastagbéldaganatot és 
májproblémákat állapítottak meg. Azonnali műtétet javasoltak, mivel várható volt, 
hogy a rák eléri a májat is. Kovács nem akart beleegyezni, de mivel fájdalmai nagyon 
felerősödtek, végül elfogadta a sebészi beavatkozást. A műtétet október 27-re tűzték 
ki.  

Október 24-én a műtét előkészítéseként vérátömlesztést kapott, ám fájdalmai to-
vább erősödtek. Az újabb vizsgálat arra derített fényt, hogy a vastagbelet nem érde-
mes megoperálni mindaddig, amíg a máj problémáit meg nem oldják. Hamarosan 
kiderült azonban, hogy a rák a májat már teljesen felemésztette. Műtétre már nem 
volt lehetőség. Október 27-én, New York-i idő szerint este nyolc óra harminc perc-
kor állt meg a szíve. Pontosan azon a napon, amelyen harmincegy évvel azelőtt 
Amerika földjére tette a lábát. Hatvanhét éves volt.  

Európai barátai, az Új Látóhatár szerkesztői Varga Lászlótól szereztek tudomást 
a tragédiáról. A temetésre nem tudtak elutazni, mert hamarosan, már október 30-án 
lezajlott. A szertartásra a Független Magyar Református Egyház 82. utcában lévő 
templomában került sor. Kovács végakarata szerint Varga Béla, régi barátja búcsúz-
tatta. A szertartáson méltatta Kovács Imrét Varga László, Csordás Gábor, Kiss Sán-
dor és Carelli Gábor operaénekes.  
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A szertartás után a koporsót a Georgia állambeli Columbusba szállították, mert 
Kovács Imre feleségének családja ott lakott. A családi kripta mellett állították fel 
sírkövét.  

Kovács Imre elhunyta tulajdonképpen egy korszak lezárulása is volt. Ugyanennek 
az évnek a tavaszán hunyt el Nagy Ferenc, volt miniszterelnök. Az 1947-es emigrá-
ció két vezéregyénisége dőlt ki a sorból. Azok, akik mind az amerikai külpolitikára, 
mind az emigrációs közéletre leginkább befolyást gyakoroltak. Távozásukkal egy új 
generáció, egy új módszer és egy új stílus került a magyar emigráció középpontjába: a 
hazai ellenzéki mozgalmak segítése, támogatása, az itthoni reformfolyamatok figye-
lemmel kísérése és később az abban történő jelenlét megszervezése.  

Az Új Látóhatár szerkesztői előtt is felmerült, hogy Kovács Imre halála talán a 
sok nehézséggel küszködő folyóirat megszüntetésére is alkalmat kínálhat. Végül, 
hosszas tanakodás után úgy döntöttek, hogy a lapot megtartják mindaddig, amíg 
Kovács álma a magyar függetlenség visszaszerzése meg nem valósul. Erősítette szán-
dékukat az is, hogy erre egyre több kedvező jel mutatott. 

Az Új Látóhatár az 1980. évi negyedik számában búcsúzott el Kovács Imrétől. 
Amint az szinte már jellemző volt, a nyomdai feladatok elhúzódása miatt ez a lap-
szám is csak 1981 márciusában jutott el az olvasókhoz. Lukács János és Borbándi 
Gyula emlékezett meg Kovácsról és a lap közölte Elindultam szép hazámból – on-
nét-e? És hova jutottam? című,93 életére visszaemlékező írását, melyet még az 1975-
ös ünnepi számra készülőben írt, de amely végül mégsem került közlésre. Más lapok 
is elbúcsúztatták, de különösebb visszhangja nem volt halálának. Magyarországon 
semmilyen hír nem jelent meg róla.  

 
 
 
 
      

                                                           
93 Kovács Imre: Elindultam szép hazámból – onnét-e? És hova jutottam? Új Látóhatár 

1980. 4. szám. 446. o. 
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KORSZAKVÁLTÁS BUKKANÓKKAL 

Az 1980-as évek kezdete nem csak Kovács Imre halála miatt nyomasztotta a szer-
kesztőket. A folyóirat anyagi helyzete továbbra is labilis volt, a nyomdának is egyre 
több „külsős” munkát kellett az Új Látóhatár nyomtatása helyett végeznie. Bár Mol-
nár József mindent megtett azért, hogy az előfizetőktől begyűjtse a díjakat, ám sajnos 
már nem volt képes megelőlegezni a nyomtatás önköltségét sem, így csak akkor és 
olyan terjedelemben tudott nyomtatni, amennyi pénz a lap rendelkezésére állt. Sok-
szor kellett Borbándinak és Molnárnak is a saját pénzükből kiegészíteni a nyomtatás 
és postára adás költségét. Bár eldöntötték, hogy folytatják a lap kiadását, de minden 
szám előállítása újabb próbatételt jelentett.  

Szerencsére erősítette elszánásukat és hitüket, hogy az Új Látóhatárról egyre 
többször kaptak kedvező híreket Magyarországról. 1981 őszén Pécs városában tar-
tották az Anyanyelvi Konferencia újabb találkozóját. A tanácskozáson az Új Látóha-
tár miatt alakult ki egy incidens. Az egyik magyarországi hozzászóló lekicsinylő 
hangnemben nyilatkozott az Új Látóhatárról, mire a jelen lévő Mészöly Miklós éles 
hangnemben visszautasította a becsmérlő szavakat és kijelentette, hogy az Új Látó-
határ az egyik legszínvonalasabb és legértékesebb magyar nyelvű irodalmi lap. Rá-
adásként az egyébként is indulatos Mészöly azt is szóvá tette, hogy fel van háborodva 
azon, miért nem kapja meg az Új Látóhatár példányait otthonába a postától, pedig 
bizonyosan tudja, hogy azt neki lakáscímére rendszeresen feladják a szerkesztők.  

Az Új Látóhatár szerkesztői nem voltak jelen a pécsi tanácskozáson, de minden-
képpen hízelgő volt számukra, hogy egy itthoni író vette védelmébe a folyóiratot, 
annak ellenére, hogy emigránsok is jelen voltak a tanácskozáson. Kétségtelen, hogy 
Mészöly bátor felszólalása után mások is kedvezően szóltak a lapról, és Nagy Károly 
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kifejezetten kifogásolta az Új Látóhatár és az Irodalmi Újság elleni diszkriminációt, 
melyet a postai kézbesítés tanúsított.  

Mészölynek és sok-sok más magyar írónak rendszeresen elküldték a lap példá-
nyait a szerkesztők, ám a magyar posta ezeket, mint „veszélyes anyagot” visszatolon-
colta a kiadónak. Persze a slendriánság miatt néhány lapszám azért eljutott a címzet-
tekhez, és ezek a példányok kézről-kézre jártak a budapesti értelmiségi körökben. 
Vas István például arról értesítette a szerkesztőket, hogy megkapta a legújabb szá-
mot. „Hosszú idő óta ez az első példány, amely postán érkezett hozzám – írta 
Borbándi Gyulának. – Mondanom sem kell, hogy a kinti lapok közül ez érdekel a 
legjobban, és örülök, valahányszor egy száma a kezembe kerül.”94 A hazaiaktól ka-
pott levelek és elismerések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a münche-
ni szerkesztők továbbra is vállalták a lap kiadásának fáradtságos munkáját.  

1982-ben jelent meg Budapesten, az Akadémia Kiadó gondozásában A magyar 
irodalom története 1945-1975 című monográfia negyedik kötete, amely a határon 
túli magyar irodalmi életet dolgozta fel. A kötetben – Rónay László, Béládi Miklós 
és Pomogáts Béla összeállításában – hosszabb leírása található a nyugati magyar 
irodalmi élet intézményeinek, kiadóinak, lapjainak is. A Látóhatár-Új Látóhatár 
ebben az irodalmi monográfiában jelent meg először hivatalos hazai kiadványban. 
Ráadásul a lap történetét bemutató leírást követően értékelő megjegyzések is beleke-
rültek a vázlatos áttekintésbe: „A Látóhatár és az Új Látóhatár mint »irodalmi és 
politikai folyóirat« mindig a legrangosabb nyugati kiadványok sorában foglalt helyet, 
a kettészakadás utáni években95 tekintélye nem hanyatlott, hanem tovább gyarapo-
dott, ekkor élte igazi fénykorát, a hatvanas évektől a nyugati magyar irodalom szel-
lemi központjának szerepét töltötte be. Két nemzedéknek teremtett fórumot: annak 
az idősebb generációnak, amelyik a nyugati irodalom szellemi kovásza és irányítója, 
elismert tekintélye volt, és annak, amelyik 1956 után kezdte a pályáját és napjaink-
ban a középnemzedék helyét foglalja el. A szerkesztők következetesen érvényesített 
                                                           
94  Vas István levele Borbándi Gyulának. 1981. szeptember 1. Müncheni Magyar Inté-

zet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula hagyatéka. 
95  Az 1958-as szétválásra utaltak a szerzők, amikor Vámos Imre és Horváth Béla kivált 

a szerkesztőségből 
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minőségi elvek szerint válogatták ki a közlésre érdemes írásokat, a legjobb erőket 
tömörítették a lap körül, a tanulmány- és kritikarovatban egyenletesen magas szín-
vonalat tudtak biztosítani, jelentékeny mértékben hozzájárultak a nyugati magyar 
szakírás, tanulmány- és esszéirodalom fölvirágzásához. A dilettantizmust nem en-
gedték szóhoz jutni, s az emigráns indulatoknak és önámításoknak sem adtak teret: 
pontos és józan helyzetismertetésre törekedtek.”96 Béládi Miklósék kiemelték, hogy 
az Új Látóhatár tartja magát ahhoz a klasszikus szerkesztői elképzeléshez, „amely 
nem a nézetazonosság elérését, hanem fontosnak tekintett témák, tárgykörök több-
oldalú megvilágítását tartja legfőbb feladatnak. A legújabb kori magyar irodalom és 
történelem áll az Új Látóhatár érdeklődésének középpontjában, mindennél előbbre 
valónak a sorskérdések, a társadalmi problémák, a magyar nemzetiségek helyzetének 
vizsgálatát rangsorolja. A szerkesztő és a kiadó a népi, nemzeti eszmeiségű irodalmat 
tünteti ki pártfogásával, de egyáltalán nem zárkózik el más irányokhoz tartozó írók 
közlése elől sem, nemcsak tudomásul veszi, alkalmanként programszerűen tanújelét 
adja annak, hogy a polgári és »urbánus« irodalmat is az elvitathatatlan értékek közé 
számítja. Szigorúan elhatárolja magát viszont a múlt eszményeinek és jelszavainak 
bűvöletében élő »nemzeti« emigrációtól és a legmodernebb művészeti törekvésektől, 
a népi irodalom örökségét viszi tovább, ezt az irányt tekinti az új magyar irodalom 
legfontosabb vonulatának.” Nem kétséges, hogy ennél objektívabb és szebb minősí-
tést nem is remélhetett a folyóirat a hazai nyilvánosságtól, illetve szakmai közegtől. 
Igaz, hogy túlértékelték a szerzők a lap nemzeti jellegét, illetve felemlítették az urbá-
nus ellentétet is, de egyértelművé tették, hogy az Új Látóhatár nem a konfliktuskere-
ső, hanem az értékmentő és kompromisszumkereső emigrációs vonulat lapja.  

Külön érdemes felemlíteni a magyar irodalom történetét taglaló monográfia 
szakmai értékelését is. „Kétségtelen, hogy az Új Látóhatár jellegét és irányát a ta-
nulmányok szabják meg, azok a történeti, irodalmi, politikai tárgyú cikkek és esszék, 
amelyek a hazai állásponttól eltérő vagy azzal épp ellentétes véleményt fejtenek ki 
könyvekről, irodalmi jelenségekről, a közállapotokról, a közelmúlt történelméről, a 

                                                           
96  A magyar irodalom története 1945–1975. IV. kötet. (szerk: Béládi Miklós) Akadé-

mia Kiadó, Budapest, 1982. 340. o. 
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második világháború eseményeiről, az 1945 utáni időszakról. A folyóirat nem folytat 
szellemi és politikai hadjáratot Magyarország ellen, de elsőrendű teendői közé sorol-
ja, hogy különvéleményt nyilvánítson és »korrigáljon«, esetleg új forrásokat tárjon az 
olvasók elé. A szépirodalom ugyan nem szorul háttérbe, de nem is játszik kiemelt 
szerepet a lap hasábjain. A Nyugaton élő magyar írók legjavának majdnem teljes 
névsorával találkozunk a folyóiratban...” A „korrigálás”, mint kifejezés a lap kritikus 
magatartásának kifejezetten érzékletes megfogalmazása. Nem csak a müncheni szer-
kesztőknek, hanem hazai barátaiknak és a folyóirat értékeit elismerő szakmai közeg-
nek is biztató és megnyugtató volt, hogy mindezek a mondatok megjelentek, megje-
lenhettek. Amikor Borbándiék a kiadás folytatása mellett döntöttek, akkor ezek a 
kapcsolatteremtésre irányuló, illetve az irodalomtörténet szempontjából reális meg-
közelítést tartalmazó gondolatok erősítették őket abban, hogy érdemes és kell, hogy 
a folyóirat megmaradjon.  

Az Új Látóhatár a fentiekben leírtaknak valóban maradéktalanul megfelelt, eleget 
tett. 1982-ben volt nyolcvan éves Illyés Gyula. A lap már a hatvanadik és hetvenedik 
születésnapjáról is különszámmal emlékezett meg, így természetes volt, hogy a folyó-
irat ismét méltatta a korszak legnagyobb magyar költőjét. Sajnos a szokásos nyomdai 
problémák miatt az emlékező lapszám csak 1983 tavaszán jelent meg, ám tartalma 
bőségesen kárpótolta az olvasókat a késedelmes megjelenésért. A hetvenoldalas ösz-
szeállításban megszólalt Cs. Szabó László, Molnár József, Szabó Zoltán Ölvedi 
János Horváth Elemér, Sárközi Mátyás, Hajnal László Gábor, Gömöri György, 
Borsody István, Román J. István Fodor István, Borbándi Gyula. Sárközi Mátyás 
például így fogalmazta meg Illyés költői nagyságát: „Illyés Gyula az olyasfajta mű-
vész-egyéniségek közé tartozik, akikből sugárzik valamiféle mágikus erő, s ezt kü-
lön hullámhosszon fogják a hozzá hasonlók. A költők különösen jó emberismerők, 
egymás szemébe néznek, s jószerivel mindent tudnak egymásról. A mágikus erő 
pedig a költeményekbe sugárzik át, hogy megérezhesse minden versolvasó.”97 

Borbándi a születésnap adta alkalmat nem annyira a költő méltatására, mintsem 
életműve lényegéről szóló polemizálásra használta ki. „Magyarországon feltűnően 

                                                           
97  Sárközi Mátyás: Két Illyés-epizód. Új Látóhatár, 1982. 3-4. szám. 302. o. 
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elszaporodtak a nemzeti tudat zavarairól szóló írások. Tekintélyes és szavahihető 
szerzők arról panaszkodnak, hogy baj van a mai magyarok önismeretével és önbecsü-
lésével. Nem tudjuk. kik és mik vagyunk, milyen eszményeket és hagyományokat 
kövessünk. Ki tartozik a magyar nemzetbe és mi a kötelességük a Magyarország 
határain kívül élőknek a határokon belül élőkkel, az utóbbiaknak pedig az előbbiek-
kel szemben? Meghasadt a nemzet jelen-tudata és jövő-tudata. Tanácstalan, hogyan 
gondolkodjék múltjáról, milyennek lássa történelmét. Egyszóval, a magyarok nincse-
nek tisztában nemzeti azonosságukkal.”98 – írta a nemzettudat állapotáról szóló esz-
mefuttatásában. Majd rátért a mondanivalója lényegére: „Illyés Gyula valahol azt írja, 
hogy nemzeti tudat a megsértett, bajban lévő emberekben, emberi közösségekben 
fejlődik ki. A magyarság ma joggal mondható megsértett és bajban lévő közösség-
nek. Megsértett és bajban van, mert nem élhet egyetlen ország határai között; meg-
sértett, mert a nemzettest némely részeit megfosztották önmegvallásuk, önmegvaló-
sításuk és önrendelkezésük jogától; megsértett, mert más részeit történelmi földren-
gések szétszórták a világ minden tájára. Miért hiszik mégis oly sokan, hogy nincs én 
és egészséges nemzeti tudata, holott az illyési tétel szerint lennie kellene?” – tette fel 
a kérdést.  

„Érdekes megfigyelni, hogy a nemzeti tudat zavara elsősorban Magyarországon 
okoz gondot és aggodalmat. Ott, ahol a legkisebb az akadály a népi és nemzeti mi-
volt megvallására, ahol a legkevesebb az ok az etnikai sorvadástól félni, ahol oly nagy 
tömegben élnek családias közösségben magyarok, hogy sem a nemzethalál, sem a 
nyelv és művelődés elpusztulásának réme nem jelentkezik közvetlenül fenyegető 
veszedelemként. A kisebbségi magyarok nemzeti tudatáról csak sejtéseink és gyér 
adataink vannak, mivel nyílt megvallására a legtöbb helyen nincs lehetőség, de a 
jelekből ítélve erősebb és egészségesebb, mint a magyarországi magyaroké.” – fogal-
mazta meg a leginkább zavaró tényező mibenlétét Borbándi. Hozzátette, hogy a 
nyugaton és a diaszpórában élő magyarok körében nem vetődik fel a nemzettudat 
problémája. Ennek okát részben az is okozhatja, hogy a környezet melyben élnek, a 
befogadó nemzet kiegyensúlyozottsága eleve erősíti a hazájuktól megválni kénysze-

                                                           
98  Borbándi Gyula: Nemzeti gondok. Új Látóhatár, 1982. 3-4. szám. 327. o. 
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rültek önazonosságát. Borbándi kívánatosnak tekintette a nemzeti tudat zavarainak 
kiküszöbölését közös összefogással, nyílt vitával és a múlt minél objektívabb megis-
mertetésével, de ugyanakkor azt is érzékeltette, hogy „hazai, kisebbségi és nyugati 
magyarok oly kívánatos szóértését és a nemzeti feladatok elvégzésében való közös 
részvételt eléggé nehezíti, hogy a szétdarabolt nemzetrészecskék mintha nemigen 
éreznék, mik a közös érdekeik, vagyis mi az egyetemes magyar érdek. Jelei vannak 
annak, hogy a világot foglalkoztató és az emberiség sorsát befolyásoló létkérdésekben 
például magyarországi és nyugati magyarok egymástól eltérő módon gondolkodnak 
és ítélik meg azt amit nemzeti érdeknek nevezhetnénk.” Végső következtetésként 
Illyés Gyula lényeget megmutató útmutatását idézte Borbándi. Bárhol élnek, bárho-
gyan is gondolkodnak a világról „tegyék saját dolgukat” tisztességesen és becsülete-
sen, azzal járuljanak hozzá a magyar nép elismertetéséhez, fejlődéséhez.  

Az Új Látóhatár Illyés Gyula nyolcvanadik születésnapjának köszöntésével ismét 
olyan újdonságot hozott az irodalmi közéletbe, amely eltért a szokványostól, a for-
malizált méltatástól. Nem az ünnepelt életrajzának felidézésével, közhelyes méltatá-
sával, hanem a cselekvő ember gondolatainak értelmezésével és továbbgondolásával 
tisztelegtek előtte. Illyés Gyula 1983 tavaszán már nem tudta megköszönni a folyó-
irat emlékszámát. Leginkább a Bethlen Gábor Alapítvány ügye izgatta. Utolsó hete-
iben felesége az Alapítvány és a Hitel című folyóirat engedélyezésének útját próbálta 
egyengetni, hogy lelkileg megerősödjön Illyés. Sikertelenül. Illyés Gyula pár héttel az 
Új Látóhatár ünnepi számának megjelenését követően elhunyt. 

A halálhírről 1983. április 15-én 10 óra 10 perckor az éppen ügyeletes szerkesztői 
szolgálatot teljesítő Borbándi Gyula a budapesti rádió Münchenben lehallgatott 
adása révén értesült. Azonnal telefonált Molnár Józsefnek, akit Bécsből Szépfalusi 
István is felhívott a megrendítő hírrel. Borbándi és Molnár megegyeztek abban, 
hogy Illyés temetésénél jelen kell lennie az Új Látóhatárnak is. A dilemmát az okoz-
ta, hogy vajon mi módon oldható ez meg. Egyikőjük sem volt még Magyarországon 
emigrálásuk óta. Közismert volt elítélő álláspontjuk az Anyanyelvi Konferencia 
ügyében is. Molnárnak közvetlen és személyes vitája is volt ebben az ügyben Lőrinc-
ze Lajossal. Vajon mennyire tud felülemelkedni a magyar kormányzat egy ilyen mél-
tóságteljes pillanatban sajátos politikai érdekein? Borbándi a Szabad Európa Rádió 
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magyar osztályának helyettes igazgatójaként nem is ábrándozhatott arról, hogy ví-
zumot kaphasson. Abban egyeztek meg Molnárral, hogy ő viszont megkíséreli a 
vízum megkérését. Molnár József 1948-ban hagyta el Magyarországot, állampolgár-
ságától nem fosztották meg. 1983-ban már másfél évtizede nem dolgozott a Szabad 
Európánál, német vállalkozó, nyomdatulajdonos volt. Ugyanakkor nem tagadhatta 
el, hogy ő volt az Új Látóhatár egyik szerkesztője, sőt kiadója is. Felmerült mindket-
tejükben, vajon nem tartóztatják-e fel, esetleg veszik őrizetbe, ha Magyarországra 
utazik? A tragikus esemény viszont nem tűrhette el a következményektől való kicsi-
nyes félelmet. Szépfalusi István Bécsben beadta a magyar követségre a saját maga és 
Molnár József vízumkérelmét. Szépfalusi osztrák állampolgár volt, evangélikus lel-
készként a Bécsbe emigrált magyarok egyik legfőbb támaszaként élt. Az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem nevében kívánt a temetésre utazni. Bizonytalan 
volt, hogy megkapják-e a vízumot, mivel írásaiban Szépfalusi is következetesen kiállt 
a demokratikus Magyarország visszaállításának követelése mellett, ő sem látogatott a 
szülőföldre addig a pillanatig.  

A bécsi követség közölte Szépfalusival, hogy a budapesti hatóság megkérdezése 
nélkül sem neki, sem Molnárnak nem adhatnak vízumot, azaz mindketten tiltólistán 
voltak. A történtekkel párhuzamosan azonban Budapesten is tettek lépéseket annak 
érdekében, hogy Illyés temetésén világnézetre és tilalmi listákra való tekintet nélkül 
bárki részt vehessen. Illyés családja – elsősorban Aczél György és Pozsgay Imre tá-
mogatásával – elérte, hogy mind az emigrációból, mind a határon túli magyarok 
képviseletében jelen lehessenek azok, akik végső búcsút kívánnak venni a költőtől.  

A temetés napja előtt 24 órával közölte a bécsi nagykövetség Szépfalusival, hogy 
ő és Molnár 72 órás tartózkodásra feljogosító vízumot kapott. Molnárt telefonon 
tájékoztatta Szépfalusi. Repülőjáratot Molnár már nem ért el, ezért Münchenből 
vonattal utazott Bécsbe, hogy onnan gépkocsival indulhassanak Budapestre. Még 
április 21-én este megérkeztek Budapestre, Csoóri Sándorhoz, a Keleti Károly utcai 
lakásába. Érkezésükről egyedül Csoóri tudott. Nem akartak magánlakáson megszáll-
ni, a Szabadság szállóban vettek ki szobát.  

A másnap délutáni temetésen úgy adódott, hogy az özvegynél tett részvétnyilvá-
nítás után Molnárék a ravatalozóban a koporsó mellett maradtak, közvetlenül a gyá-
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szoló családdal szemben. Amikor a szabadtéren is felravatalozták a koporsót, Mol-
nárék már arrébb sodródtak, helyüket a hatalom képviselői, Aczél György és egyéb 
méltóságok foglalták el. A sors különös fintoraként lábukhoz pont az Új Látóhatár 
és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem koszorúja került, melyen a folyóirat 
neve mellett csak ennyi állt: „A nemzet gyászában osztozva”. A magyar emigráció 
nevében Szabó Zoltán és Cs. Szabó László is elhelyezte az emlékezés virágait a te-
metésen.  

A gyászszertartást követően Molnárék részt vettek Czine Mihálynál egy összejö-
vetelen, majd másnap este az Irodalmi Színpadon rendezett Sinka István költői es-
ten. Szombaton este autóval indultak vissza Bécsbe. 60 órát töltöttek Magyarorszá-
gon. Illyés halála tette lehetővé számukra, hogy ismét eljuthassanak szülőföldjükre, 
akkor még úgy gondolták életükben utoljára. Szerencsére a magyarországi nemzeti 
demokraták ellenállása nem tört meg, inkább felerősödött Illyés elhunytával. A nem-
zeti demokrata erőknek egyre nagyobb mozgásterük lett. Erről érkeztek hírek az Új 
Látóhatárhoz is.  

Pedig a körülmények távolról sem voltak kedvezőek. Nem csak a hazai, a nemzeti 
demokratákat érő sérelmekre, a Hitel című folyóirat engedélyezési eljárásának elhú-
zódására, a Bethlen Gábor Alapítvány bejegyeztetésének hátráltatására gondolok, 
hanem a nemzeti emigráció elleni támadásokra is. A Népszabadság március 12-i 
számának 12. oldalán Szabó László, a napilap ismert publicistája elképesztően durva 
támadást indított Borbándi Gyula ellen.  

Szabó László az 1982. december 24-én megjelent karácsonyi Népszabadság 24. 
oldalán szükségét érezte, hogy az ünnep emelkedett hangulatát megrontsa azzal, 
hogy Új hangszerelés a SZER-nél? címmel hosszú cikket közöljön a Szabad Európa 
Rádióról, melyben a Gyulai Ernő néven a rádióban megszólaló Borbándi Gyulát 
„egykori nyilas” jelzővel illette.  

Borbándi kiszolgáltatottan állt e váddal szemben. Barátai azt tanácsolták neki, 
hogy indítson pert a pártlap ellen, mások viszont értelmetlennek tartották a lépést, 
mivel nem reménykedhettek abban, hogy az akkori Magyarországon elégtételt adná-
nak a Szabad Európa Rádió egyik szerkesztője elleni megalapozatlan vádakra. 
Borbándi végül nem hagyta szó nélkül az esetet, budapesti barátai tanácsára felkérte 
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Dornbach Alajos budapesti ügyvédet, akiről közismert volt ellenzéki beállítottsága, a 
Soros-Alapítvány magyarországi bejegyeztetését is ő intézte, hogy Borbándi nevében 
nyújtson be keresetet a Népszabadság ellen. Dornbach nem reagált Borbándi megke-
resésére, lehetséges, hogy a levelet a posta nem is kézbesítette neki.  

Borbándi ezek után helyreigazító kérelemmel írt cikket és levelet Berecz Jánosnak 
a Népszabadság főszerkesztőjének és helyettesének, Rényi Péternek, ám ezekre sem 
kapott választ. Rövid idő múlva a Nemzeti Parasztpárt lapjának volt szerkesztőjét, a 
közismerten széles ismeretségi körrel és befolyásos kapcsolatokkal rendelkező Boldi-
zsár Ivánt kereste meg azzal, hogy segítsen a nevét bemocskoló írást helyesbítő nyi-
latkozata megjelentetésében, a bírósági eljárás lehetőségének kiderítésében. Boldizsár 
először segítséget ígért Borbándinak, ám a hozzá eljuttatott leveleit átadta a Népsza-
badság szerkesztőinek, melynek alapján a márciusi számban Szabó László újabb 
egyoldalú támadást intézhetett Borbándi ellen.  

„Egyszerre több budapesti címzett is levelet kapott Münchenből.99 A feladó a 
Szabad Európa Rádió magyar osztályának helyettes vezetője, a SZER alapító tagja, 
Borbándi Gyula, aki Gyulai Ernő néven évtizedek óta jelentkezik az adásokban, míg 
Borbándi néven az ugyancsak Münchenben megjelenő Új Látóhatár főszerkesztő-
je.100 Természetesen mi is a címzettek között vagyunk, hiszen mi vagyunk a vádlot-
tak,101 a Népszabadság 1982. december 24-i számában megjelent cikkünk (»Új hang-
szerelés a SZER-nél?«), illetve ennek egyik mondata a vádpont. Így szól: »Az egyko-
ri nyilas, a 40-es években disszidált Gyulai Ernő (valódi nevén: Borbándi Gyula) 
évtizedek óta a SZER magyar adásainak szereplője, Patkó Gyula (valódi neve: 

99  Borbándi valóban több levelet is elküldött, és nem csak a Népszabadság szerkesztői-
nek. Boldizsár Ivánnak küldött levelei is a Népszabadság újságírójához kerültek.  

100  Téves állítás! Borbándi soha nem volt főszerkesztője az Új Látóhatárnak, saját magát 
mindig csak szerkesztőnek nevezte és a lap impresszumában sem volt soha főszer-
kesztőként megjelölve.  

101  A hangzatos jelző szemérmetlen csúsztatást takar. Borbándi ugyanis nem vádolta a 
Népszabadságot, pusztán helyreigazítást kért és a nyugaton élő magyar emigrációban 
élők írásainak ugyanolyan publicitást, mint ami az itthoniaknak megadatott.  
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Litterathy Lootz Gyula, volt horthysta tiszt102), a SZER magyar osztályának sze-
mélyzeti főnöke sem új ember Münchenben.« A cikk egyéb megállapításaira sem 
Borbándi, sem a védelmében ugyancsak levélben szót emelő Gosztonyi Péter103 (a 
berni Kelet-európai Könyvtár igazgatója, aki – témája válogatja – egyes publikációi-
ban szokott ügyelni a tények pontosságára) nem tér ki. »Ügyet« csak az idézett ada-
tokból csinálnak. Borbándi azon háborog egyik levelében, hogy az ilyen »rágalmazá-
sok« azért kaphatnak hitelt nálunk, mert »a külföldön élő magyarok védtelenek Ma-
gyarországon, és bármi elmondható róluk, mert az olvasóknak úgysincs meg a lehe-
tőségük, hogy az igazságot kiderítsék«. »A köztünk levő ellentét nem jogosíthat fel 
senkit, hogy hazudjon.« – jelenti ki, egyébként helyesen, csakhogy a mi cikkünk 
szerinte »kimeríti a sajtó útján elkövetett rágalmazás vétségét, amit általában üldözni 
szokás és illik.«”104 – idézte fel Szabó László az eset előzményét.  

Borbándi Gyula a Népszabadság szerkesztőségéhez írott levelében a vele kapcso-
latban leírt állítás korrigálását kérte. „Elvárom, hogy a Népszabadság igazítsa helyre 
a rólam szóló igaztalan állítását, amely ellentmond a valóságnak.”105 Borbándi hete-
kig viaskodott magában azon, hogy kérjen-e helyreigazítást, írjon-e a pártlap szer-
kesztőinek. Levelét január végén küldte el, s miután nem kapott rá választ másoknak 
is elküldte helyreigazítási kérelmét. Úgy vélte, hogy saját magával szembeni erkölcsi 
kötelessége, hogy megvédje múltját az igaztalan állítástól, és felül kell emelkednie 
ilyen értelemben azon, hogy feleslegesnek látszott harcot indítania, bizonyosnak 

102  Litterathy Lootz Gyula 1951. november 16. és 1983. január 31. között volt a Szabad 
Európa Rádió munkatársa, azaz a cikk megjelenésekor már nem tartozott a Rádió-
hoz. 

103  Gosztonyi Péter szintén írt levelet a Népszabadság szerkesztőségének a Szabad Eu-
rópa Rádióról szóló, decemberben megjelent írás kapcsán, de Gosztonyi már több al-
kalommal is kifogásolta a budapesti lap közléspolitikáját, amikor is válaszcikkeit a 
Népszabadság nem közölte.  

104  Szabó László: Még egyszer a SZER hangszereléséről. Népszabadság. 1983. március 
12. 12. o.

105  Borbándi Gyula levele Berecz Jánosnak a Népszabadság főszerkesztőjének. Münche-
ni Magyar Intézet, Regensburg. Könyvtár, különgyűjtemények. Borbándi Gyula ha-
gyatéka. 
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látszott kérelme elutasítása. Arra viszont nem gondolt, hogy levele egy újabb terje-
delmes cikk megírásához vezethet, melyben kiforgatva az általa megfogalmazottakat, 
még inkább kiterjesztik az előző írásban szereplő rágalmakat.  

Mivel hónapok elteltével sem kapott választ Magyarországról helyreigazítást kérő 
leveleire, ezért a Bécsi Napló 1983. márciusi számában egy hosszabb cikket írt, 
melyben a Népszabadság emigrációt érintő viszonyát elemezve felemlítette, Magyar-
országnak akkor is később is szüksége lehet az emigrációban élők szellemi képessége-
ire, kapcsolatainak felhasználására, ezért aztán nincs értelme őket durva hamisítá-
sokkal, sértő megjegyzésekkel elrémíteni az anyaország tiszteletétől és szeretetétől. 
Borbándi a Bécsi Naplóban megjelent írásában úgy vélte, hogy Magyarországon egy 
erőszakosabb, agresszívabb politika kezd kibontakozni, és ehhez a saját ügyén túl 
felemlítette a Csoóri Sándor és a nemzeti demokraták elleni budapesti fellépés té-
nyeit is. A Bécsi Napló sokkal több példányban került be Magyarországra, mint az 
Új Látóhatár. Az a tény, hogy az emigráció kiáll a hazai nemzeti demokrata erők 
mellett, nemzetközi védettséget biztosít számukra azzal, hogy szóvá teszi az ellenük 
itthon meghozott retorziókat, vélhetőleg még jobban dühítette a kulturális politika 
irányítóit és hozzájárulhatott ahhoz, hogy megírassák a Borbándi elleni cikket.  

Szabó László két dokumentumot is közölt fakszimilében a cikkéhez kapcsolva. 
Az egyik 1939. január 27-i dátummal ellátott, a Magyar Nemzetiszocialista Pártba 
szóló belépési nyilatkozat, a másik egy 1976-ból származó, a magyar konzulátusra 
leadott kérelem volt. Mindkét másolt dokumentum Brutofszky Gyula nevére készült 
és Szabó László győzedelmesen leplezte le, hogy ez a név valójában Borbándi Gyulát 
takarja. Nem volt elegendő, hogy még decemberben feltárta írói álnevét (Gyulai 
Ernő) a Szabad Európa Rádiónál, ebben a cikkben még arra is rávilágított, hogy a 
Borbándi sem volt az eredeti neve. Bizonyító erejűnek szánta e két dokumentumot, 
az 1976-ossal igazolni kívánva az 1939-es belépési nyilatkozatot. A fő vád természe-
tesen az volt, hogy Borbándi 1939-ben belépett a nyilaskeresztes pártba. A belépési 
nyilatkozat adatai megegyeztek az 1976-os konzuli kérelem adataival. Szabó László 
azt írta, hogy Borbándi 1976-ban az Elnöki Tanácshoz nyújtott be állampolgársági 
kérelmet, így igazolva látta, hogy az adatok egyezése miatt az 1939-es belépési nyi-
latkozat is az ő szándékát tükrözte.  
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Borbándi leveleiben visszautasította ugyan a vádat, ám Szabó László cikkében di-
adalittasan érvelt a két dokumentum alapján arról, hogy lám-lám mégis csak igazat 
állított. A Borbándi elleni támadás egyrészt az emigráns magyarság, másrészt a Sza-
bad Európa Rádió, harmadrészt az Új Látóhatár ellen irányult. Természetesen Szabó 
László cikkét nem követte reakció, sem Borbándi levelét, sem a későbbi cáfolatokat 
nem közölték.  

Ennyi év elteltével is érdemesnek tekintem, ha az eset kapcsán teszünk néhány 
megjegyzést. Borbándi 1976-ban nem állampolgársági kérelmet nyújtott be, hanem 
testvére müncheni látogatása kapcsán adta meg adatait, hogy igazolja, lakásában 
szállásolja el látogatóját. Szabó László Borbándi édesanyjának nevét hangsúlyozza, 
mint bizonyító adatot – Vágner Anna –, csak éppen tévesen, mert Borbándi édes-
anyja neve dupla V betűvel, Wágner Anna volt.  

A belépési nyilatkozattal kapcsolatosan is idézhető néhány csúsztatás. Borbándi 
1938-ban a Teleki Pál által vezetett Külügyi Szemináriumba járt. 1939 elején, a 
Teleki szemináriumon hallottak alapján valóban belépett egy szervezetbe, de az az 
Országos Széchenyi Szövetség volt. A Széchenyi Szövetség ugyan valóban egy nem-
zeti és keresztény szemléletű szervezet volt, de programjában a humanizmus, az 
emberi egyenlőség védelme és a szociális igazságosság követelése jelent meg.  

Borbándi édesapjának valóban Brutofszky Gyula volt a neve, de Borbándi már 
1939-ben kérelmet nyújtott be neve megváltoztatására, és amennyiben Szabó László 
más dokumentumokat is bemutatott volna, akkor láthatta volna az olvasó, hogy 
1939-es egyetemi indexkönyve is Borbándi névre szól. Ám a Népszabadság nem az 
igazság felderítését, hanem a Szabad Európa Rádió megvádolását és bemocskolását 
kívánta elérni. Borbándi és az Új Látóhatár ebben csak egy aprócska részletkérdés 
volt.  

Szabó László cikke egyértelműen Borbándi Gyula dehonesztálására, lejáratására 
íródott. Rajta keresztül az egész emigrációt, minden nyugaton megjelenő sajtóter-
méket támadás ért, és egyben durva figyelmeztetést is közvetíteni kívánt azok felé, 
akik segíteni próbálták bármilyen formában a magyarországi nemzeti demokrata 
ellenzék ténykedését.  
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Borbándi Gyula neve és személye elsősorban azért került a támadások közép-
pontjába, mert szerkesztői tevékenysége, az Új Látóhatár tartalma kifejezetten zavar-
ta a magyarországi kultúrpolitika irányítóit. A folyóirat cikkei egyre mélyebben be-
épültek a magyarországi irodalmi és szakmai közélet párbeszédébe, sűrűn hivatkoz-
tak egyes írásaira. A Napjaink című, Miskolcon megjelenő folyóirat 1983. júniusi 
számában Sipos Lajos a nyugati magyar irodalomról kiadott, a Magyar Tudományos 
Akadémia által megjelentetett (az előbbiekben már érintett, Béládi Miklós, 
Pomogáts Béla és Rónay László által készített kötetről van szó) könyv recenzióját 
közölve kiemelte azt is, hogy kívánatos lenne például az Új Látóhatár magyarországi 
forgalmazása is, mert az hozzájárulhat mind az irodalom, mind a történészi-
szociológiai szakmai közeg megújulásához.106  

A Nyelvünk és Kultúránk című, az Anyanyelvi Konferencia védnöksége alatt 
megjelenő folyóirat is rendszeresen közölt határon túli magyar nyelvű folyóiratokról 
tájékoztatást. Ennek egyik gesztora a lap szerkesztője, Pomogáts Béla volt, aki az 
1983. júniusi számban hosszabb ismertetőt tett közzé az Új Látóhatárról.107  

Pomogáts szerint az Új Látóhatárt „különleges hely illeti meg” a nyugati magyar 
kiadványok között, „részben megjelenésének több mint három évtizedre visszanyúló 
folyamatossága, részben közleményeinek magas irodalmi és tudományos színvonala 
következtében”. Megállapította, hogy a folyóirat „az ún. »harmadik út« eszmerend-
szeréhez állott közel”, „mindez azonban nem jelenti, hogy az Új Látóhatár csupán a 
népi mozgalom eszméinek és képviselőinek adna teret, a nézetek széles körű plura-
lizmusának megszólaltatására törekszik ...”. Hogy mit jelent ez a pluralizmus, azt is 
megtudhatjuk a következő mondatból, amelyet a szerző Béládi Miklóstól idézett: „A 
folyóirat nem folytat szellemi és politikai hadjáratot Magyarország ellen, de elsőren-
dű teendői közé sorolja, hogy különvéleményt nyilvánítson és korrigáljon ...”. 
Pomogáts kiegészítette ezt: „Ez a megállapítás is arra utal, hogy a fennálló s egyelőre 
át nem hidalható nézetkülönbségek ellenére az Új Látóhatár irodalmi és tanulmány-
anyaga számos olyan értéket tartalmaz, amelyet az egyetemes magyar kultúra köré-
                                                           
106  Sipos Lajos: Akadémiai kézikönyv. Napjaink, 1983. június. 31. o.  
107  Pomogáts Béla: A müncheni Új Látóhatár. Nyelvünk és Kultúránk, 1983. június. 92-

97. o.  
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ben kell számon tartanunk.” Pomogáts Béla külön méltatatta az Új Látóhatár törté-
neti publikációit, s hozzátette, „ezeket a tanúvallomásokat ma már figyelembe veszi 
és felhasználja a hazai történetírás is, amely mindjobban érdeklődik a közelmúlt 
magyar történetének e Nyugaton nyilvánosságra hozott dokumentumai iránt”.  

Bár a Nyelvünk és Kultúránk című folyóirat elsősorban a nyugaton élő magyarság 
tájékoztatására szolgált, így hazai olvasottsága nem volt kiterjedt, ám a Népszabadság 
publicistája, E. Fehér Pál mégsem hagyhatta, hogy a müncheni folyóiratról ilyen 
pozitív kép kritika nélkül maradhasson. A napilap 1983. augusztus 5-i számában 
terjedelmes írást közölt, melyben szembehelyezkedett Pomogáts Béla értékelésének 
számos elemével.108  

A Népszabadság cikke elsősorban azzal a kijelentéssel szállt vitába, mely az Új 
Látóhatár és a hivatalos Magyarország közötti ellentétet átmenetinek tekintette, és 
annak egymáshoz történő közeledését jósolta. Azt is erőtejesen bírálta, mely szerint 
az Új Látóhatár lenne az, amely korrigálna némely téves magyarországi gondolatot, 
vagy szakmai megállapítást. E. Fehér Pál olyan példákat sorakoztatott fel, amelyek a 
müncheni folyóirat kritikai szemléletét igazolták, bár azok kétségtelenül nem egy 
esetben szemben álltak a magyarországi hivatalos állásponttal. „... nyomát sem talál-
tam annak – írta E. Fehér Pál –, hogy megemlítenék akár – ha már isten elképzelt, s 
mindenáron fenntartandónak vélt békéje érdekében nem is vitatkoznak – Molnár 
Józsefnek, az Új Látóhatár kiadójának, 1978-ban a Nyelvünk és Kultúránkról közzé-
tett nyolc és fél nyomtatott oldalas pamfletjét. Amelyben éppenséggel Béládi Mik-
lóst támadja, Keresztury Dezsőt becsmérli. Kijelenti ugyan, hogy »hívei vagyunk a 
szellemi értékek szabad cseréjének«, ám ebből a »szabad cseréből« nemcsak a marxis-
ta szerzőket zárja ki, hanem mindenkit, aki az eszmei barikádok felénk eső oldalán 
áll.” A Népszabadság újságírója a magyar politika elleni hadjáratot folytató lapként 
értelmezte az Új Látóhatárt, melyben egyébként igaza volt, hiszen a folyóirat szer-
kesztői a demokratikus, többpártrendszerű politikai rendszerhez való visszatérés 
mellett foglaltak állást közéleti megnyilvánulásaik során, ám az említett Molnár Jó-
zsef tanulmány (és nem pamflet) is inkább vitát folytatott egy másfajta nézettel, nem 

                                                           
108  E. Fehér Pál: „Egyelőre át nem hidalható”? Népszabadság, 1983. augusztus 5. 7. o.  
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pedig kirekesztett, elítélt. Pontosan az Új Látóhatár ajánlotta mindig, hogy mind a 
müncheni folyóiratban, mind az itthoni lapokban folytatódjék eszmecsere a magyar-
ság sorskérdéseiről, a hazai és a nyugaton élő gondolkodók között, ám erre csak úgy 
kerülhet sor, ha a nyugati szerzők művei itthon is ugyanolyan publicitást nyerhetnek, 
mint amit a hazai szerzők kapnak a nyugati orgánumokban.  

E. Fehér Pál Molnár egy másik kijelentését is pellengérre állította: „A lap szer-
kesztői egy negyedszázadon át legfőbb kötelességüknek tartották a szellemi szabad-
ság biztosítását a magyar irodalom számára. – idézte Molnár József egy másik írását 
a Népszabadságban. – Volt idő, amikor ez a folyóirat volt a magyar irodalom egye-
düli szabad fóruma.” „Ez volna az a különvélemény, az a korrekció, amelyet nekünk 
respektálnunk kellene? Az a folyóirat lett volna az egyetlen szabad fórum, amelyet a 
felszabadult Magyarországról Nyugatra távozott disszidensek hoztak létre, szinte 
kivétel nélkül az új társadalmi renddel szemben álló, részben korábban kompromit-
tált személyek?” – tette fel a kérdést E. Fehér Pál.  

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez az írás 1983 nyarán jelent meg. Közismert, 
hogy E. Fehér Pállal a hazai nemzeti demokratáknak is számtalan esetben volt vitá-
juk. Mindenképpen figyelemre méltó azonban, hogy több mint harminc év elteltével 
még mindig „kompromittálódott” személyeknek tekintette a magyar pártlap azokat 
az emigránsokat, akik nem önszántukból, hanem az egyre nyilvánvalóbbá váló terror 
elől kényszerültek elmenekülni Magyarországról, és akik azóta már számos esetben 
bizonyították a nemzeti megmaradás és társadalmi fejlődés iránti elkötelezettségüket. 
Valóban igaz az, hogy a nyugati magyarság nem a szocializmusban, vagy mondjuk 
inkább úgy nem a szocializmus azon fejlődési útjában látták a magyar kibontakozást, 
mint amiben az akkori hazai hatalmon levő politikai erők látták, ám évtizedek óta 
nem a megsemmisítés, hanem a konstruktív együttműködés formáit keresték többen 
közülük, így az Új Látóhatár szerzői, szerkesztői is. Lehetséges, hogy Molnár József 
túlzott, amikor a müncheni folyóiratot jelölte meg a magyar kultúra egyedüli „szabad 
fórumának”. Ám ennek ellenére azt a fajta készséget, amely a gondolatok szabad 
áramlását próbálta kifejezésre juttatni, nem elutasítani, hanem szakmai és politikai 
vitában értelmezni, megvitatni, és ha szükséges cáfolni kellett volna. E. Fehér ezzel 
szemben a teljes elzárkózás álláspontjára helyezkedett. Ráadásul – gondoljunk az 
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előbbiekben ismertetett, Szabó László által készített karaktergyilkos írásra – olyan 
rosszízű jelzőket használt, amellyel a nyugati magyarokat általánosítva ellenségnek, a 
nemzeti érdekekkel szemben állónak tekintett.  

A nyolcvanas években Magyarország már nem zárkózhatott el a nyugati világban 
lezajló változásoktól. Bár Magyarországon továbbra is nehezen lehetett tájékozódni a 
világ eseményeiről, de egyre többen jutottak ki nyugatra, ismerték meg az ottani 
valóságot, azaz a demagóg szembenállás hiteltelenné vált. Természetesen az Új Lá-
tóhatárban is jelentek meg olyan írások, amelyek élesen bírálták a magyarországi 
pártrendszert, de azokat érvekkel és nem tiltásokkal kellett és lehetett volna értel-
mezni és megértetni az itthoniakkal, nem a teljes, úgynevezett „elvi alapú” visszauta-
sítással. E. Fehér felemlegette például, hogy az Új Látóhatár szerkesztői és szerzői-
nek többsége a Szabad Európa Rádióban dolgozik, vagy ott írásaival megszólal, ezért 
ezek az emberek csak Magyarország ellenségei lehetnek. Nyilvánvalóan az „ideológi-
ai harc” megkövetelte az ilyen formájú kijelentéseket, ám az azért túlzásnak tetszett 
már akkor is, hogy ezek szerint mindazok, akik a SZER-nél dolgoztak, mindannyian 
bűnözők lettek volna. 

Vélhetőleg ezt az ellentmondást érezteE. Fehér Pál is, mert írása befejező részé-
ben saját maga is kénytelen volt kitérni azokra a pozitívumokra, melyek az Új Látó-
határ kapcsán elhallgathatatlanok voltak. „Félreértés ne essék: nem vitatjuk, hogy a 
folyóirat fennállása óta több érdekes és színvonalas írást is közzétett. Az is igaz, hogy 
az Új Látóhatár oldalain a magyarországi álláspontoktól eltérő nézetek általában 
moderáltabban, kulturáltabb fogalmazásban jelennek meg, a szerkesztőség – szem-
ben emigráns laptársainak többségével – tartózkodik a habzó szájú uszítástól. Van-
nak munkatársai, akik magyarországi lapokban is megjelennek, és ez is jó dolog, 
hiszen mi valóban arra törekszünk, hogy a Nyugaton élő magyar szerzők értékes 
alkotásait is megismerhessük. Ide tartozik, hogy az Új Látóhatár egyes esetekben jó 
és pontos elemzéseket is közzétesz magyarországi irodalmi művekről.” – tette hozzá 
az előzőekben ismertetett éles bírálatához. Ugyanakkor továbbra is fenntartotta azt a 
véleményét, hogy hiába hordoz értéket a müncheni lap, bármennyire is az egyetemes 
magyar irodalom és politikai közélet lapjának kell tekinteni, a rendszerkritikai szem-
lélete miatt továbbra is üldözendő. 
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Ennek a szemléletnek a jegyében született meg egy évvel később E. Fehér Pál, 
Szakolczay Lajos Dunának, Oltnak című kötetéről szóló kritikája is. Szakolczay a 
hetvenes években írt könyvkritikáit, esszéit, színházi előadásokról írt beszámolóit 
gyűjtötte egybe e kötetben. Könyve fülszövegében így foglalta össze munkássága 
célját: „Szerencsétlen ember vagyok, mert van egy kitörülhetetlen rögeszmém. Ha 
álmodom, csak azt: egyik reggel betoppanok valamelyik könyvesboltba, s uramisten, 
hinni sem akarok a szememnek: a világ bármely táján megjelent magyar könyv ott 
sorakozik a polcokon. Nem fejjel lefelé, nem a pult alatt, nem szellemi dugárukként, 
táskából táskába, szatyorból szatyorba vándorolva, hanem tisztességgel, rendesen, 
ahogy az egy magyar könyvhöz illik. Mindjárt tágabb lesz az általunk ismert magyar 
irodalom, ha Cs. Szabó László (London) esszéi, Határ Győző (London) drámaköl-
teményei, Tűz Tamás (Scarboro), Faludy György (Toronto), Vitéz György (Mont-
real) és Fáy Ferenc (Toronto) versei és a párizsi Magyar Műhely alkotóinak, Nagy 
Pálnak és Papp Tibornak »vers-kép-objektjei«, Borbándi Gyula (München) és 
Albert Pál (Párizs) irodalomtörténeti tanulmányai és kritikái olvasójukra várnak 
Illyés Gyula, Weöres Sándor, Nagy László, Csoóri Sándor, Mészöly Miklós, a ro-
mániai Kányádi Sándor, Sütő András, Szilágyi Domokos, a jugoszláviai Tolnai Ottó, 
Domonkos István s a csehszlovákiai Tőzsér Árpád, Dobos László, Cselényi László 
könyveinek társaságában. Tanulmánykötetemben ehhez az eszményi állapothoz, 
Illyés Gyulának az egyetemes magyar irodalmat jellemző szép metaforájához – ötágú 
síp – igyekeztem igazodni. A könyv mindenik írása e jegyben fogant szerény kísér-
let.”109 

E. Fehér Pál előtt ez a névsor vörös posztóként jelent meg, s mint felbőszült bika
esett neki Szakolczay könyvének. A nyugati írók körében feltűnő Borbándi Gyula, a 
nemzeti demokrata ellenzékiekhez tartozó, abban az időszakban éppen szilenciumra 
ítélt Csoóri Sándor, avagy a diktatúrával közismerten soha meg nem alkuvó Sütő 
András nevének felemlegetése különösen zavarta. Persze egybefüggően nem illett e 
névsor minden szereplőjét elítélni, hiszen a Magyarországon egyre többet publikáló 
Cs. Szabó Lászlót, vagy Illyés Gyulát, esetleg Kányádi Sándort nem lehetett csak 

109  Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984. 
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úgy a vádlottak padjára ültetni. Ezért fel kellett osztania a magyar irodalom szerzőit 
„jókra” és „rosszakra”. 

„Dehogyis azt vitatom – írta –, hogy meg kellene oldani, méghozzá sürgősen a 
külföldön megjelenő magyar könyvek normális hazai forgalmazását! Sajnos meglehe-
tősen gyakori jelenség, hogy akár a szomszédos szocialista országokban kiadott, fon-
tos és eszmeileg is helytálló munkák – ki tudja, miféle hanyagság vagy túlzó óvatos-
ság okán – nem kerülnek be a hazai könyvforgalomba. Ez valóban tarthatatlan álla-
pot. De vajon nem tudná Szakolczay, hogy a világ bármely táján megjelent magyar 
könyvnek lehet nem „tisztességes” és nem „rendes” tartalma? És ez a tisztesség és ez 
a rendesség miért csak a magyar könyvre vonatkozik? S egyáltalán el lehet vonatkoz-
tatni bármilyen nyelvű könyvet a tartalmától?” E. Fehér Pál nem tagadta, hogy a 
„tisztességes” és a „nem rendes” könyvek között azok „eszmei tartalma” dönt. Ame-
lyek megfelelnek a hazai, azaz a szocialista „eszmei tartalomnak”, azok „rendes” 
könyvek, amelyek nem, azok joggal vannak betiltva. Ráadásul ez a világirodalom 
minden alkotására igaz. Szomorú tény, hogy hasonló ideológiai elhatárolódás a tör-
ténelem során több alkalommal vezetett ideológiai bezárkózáshoz, és elsősorban 
diktatúrák, saját álláspontjukat megvédeni másképpen nem tudó társadalmakra volt 
jellemző. Aki nem az ő politikájukat népszerűsíti, az nem jelenhet meg. Magyaror-
szágon nincs cenzúra, hirdette az akkori politika. Valóban nem volt olyan intézmény, 
mely cenzurális tiltásokat érvényesített volna. Ám a szelekció mind a könyvkiadás-
ban, mind a terjesztésben érvényesült. Mint például a Szakolczay által felsorolt szer-
zők és kiadványok esetében is.  

Példaként álljon itt egy kedves történet Borbándi Gyuláról. Borbándinak 1983-
ban jelent meg a Püski kiadónál, New Yorkban A magyar népi mozgalom című 
kötete. Bár a New York-i Püski kiadó vezetője, Püski Sándor érvényes útlevéllel 
települt át Amerikába, és a Kultúra Külkereskedelmi Vállalaton keresztül számos 
Magyarországon megjelenő kiadvány terjesztését végezte nyugaton, ezáltal jelentős 
dollárbevételt biztosítva az országnak, az általa megjelentetett könyvek a magyaror-
szági könyvterjesztésbe mégsem kerülhettek be. Hiába értékelte minden szakember 
úgy, hogy Borbándi könyve a közelmúlt magyar történelme megismerése szempont-
jából nélkülözhetetlen kiadvány, a kötet nem kerülhetett be Magyarországra. Még a 
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Borbándi által küldött mintapéldányok jelentős részét is „letartóztatta” a magyar 
posta, egy részét visszaküldte a feladónak, más részét bezúzták.  

Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy a könyv tartalma mind a szakemberek, de 
különösen a politika szereplői részére számtalan olyan információt hordoz, melyek 
megismerése hasznos, sőt nélkülözhetetlen is lenne. Ám Borbándi Gyulának, a Sza-
bad Európa Rádió munkatársának, az Új Látóhatár szerkesztőjének könyve közfor-
galomba nem kerülhetett, még akkor sem, ha tulajdonképpen semmi olyat nem tar-
talmazott, mely a szocialista rendszert veszélyeztette volna. Pusztán a szerző szemé-
lye volt nemkívánatos. Tartalmával ugyan lehetett volna vitatkozni, de akkor kiderült 
volna az is, hogy ki a szerző.  

A gordiuszi csomót úgy vágta át a hazai kultúrpolitika, hogy Borbándi könyvét 
egy zárt kiadványrendszerben, a Kossuth Könyvkiadó úgynevezett „számozott köny-
vek” sorozatában kinyomtatta. Ez a sorozat azoknak a köteteknek a kiadására szüle-
tett meg, melyeket a közforgalomba beengedni nem szándékoztak, ám megismeré-
sük hasznos, nem egy esetben elengedhetetlen volt a közélet szereplői számára. Azért 
nevezték „számozott könyvnek”, mert a kinyomtatott példányok mindegyikébe bepe-
csételtek egy sorszámot. Ez a szám annak az „elvtársnak” a nevét jelezte, aki ezeket a 
köteteket rendszeresen megkapta. Olyan volt ez, mintha előfizetője lett volna a soro-
zatnak, de fizetnie érte nem kellett, ingyenesen hozzájutott a kiadótól, ugyanakkor 
ez a sorozat zárt terjesztésű volt, mások nem juthattak hozzá, csak a számok mögött 
rejtőzködő vezetők. A kiválasztottak pártvezetők, intézményvezetők, a közélet bi-
zalmi posztján lévő befolyásos személyiségei voltak. Természetesen még a sorozat 
léte is bizalmi kérdés volt, tehát ezeket a könyveket nem lehetett kölcsönadni, kifeje-
zetten a szám mögött rejtőző személynek szólt. (Volt is botrány belőle, amikor egyes 
antikváriumokban feltűnt egy-egy ilyen kötet példánya, hiszen a belepecsételt szám 
alapján könnyen azonosítható volt az az „elvtárs”, aki nem kellő gondossággal kezelte 
e sorozat „titkos” köteteit.)  

Nos, Borbándi Gyula könyvét ebben a sorozatban nyomtatta ki a Kossuth Kiadó. 
Mondanunk sem kell, hogy engedélyt rá sem a kiadótól, azaz Püskitől, sem a szerző-
től nem kért. Borbándi könyve így került be Magyarországon a szóbeszéd útján ter-
jedő párbeszédekbe, mert bár csak párszáz példányban került kinyomtatásra, ám az 
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akkor már egyre inkább slendriánná váló rendszer és annak képviselői Borbándi kö-
tetét szívesen kölcsönadták az érdeklődőknek, kézen-közön forgott az országban.  

Pár évvel később, mikor Borbándi már legálisan beléphetett Magyarországra, 
egyik antikváriumban felfedezte saját könyvét, mely e sorozat keretében jelent meg. 
Még az évszám is stimmelt; 1983, csak a kötet borítója volt ismeretlen számára. Ez 
már a rendszerváltoztatás után történt. Borbándi nem volt rest felkeresni az akkor is 
még regnáló Kossuth Könyvkiadó igazgatóját, és rákérdezni kötete „kalózkiadásá-
nak” történetére. Azt is felvetette, hogy nem kellene-e utólag is szerzői jogdíjat fi-
zetnie a kiadónak az illegálisan megjelentetett kötet kiadása után?  

A kiadó igazgatója megdöbbent ugyan Borbándi felvetésén, de hosszas beszélge-
tés után mindketten megállapodtak abban, hogy tulajdonképpen Borbándi szerzői 
érdekeit szolgálta a zárt körű kiadás és terjesztés, mert ez alapján ismerhette meg az 
itthoni szakmai közönség írását, és kiegyeztek abban, hogy néhány megmaradt pél-
dányuk átadásával letudják a szerzői jogdíjat is.  

Így működött még a nyolcvanas években is az ideológiai szelekció. E. Fehér Pál-
nak tehát el kellett választania a rendszer számára még elfogadható, és a tiltani köte-
lezett szerzőket. Ebben természetesen az ideológiai tartalom volt a választóvíz. 
„Szakolczay szorgalmas olvasó, tehát nyilván tudja, hogy a névsor második fele kap-
ható a magyarországi könyvesboltokban, s ugyanakkor úgy tesz, mintha elfelejtené, 
milyen különböző minőséget és világnézetet képvisel névsorolvasásának első fele. Cs. 
Szabó esszéi – könyvének forgalmazása óta – megjelentek Magyarországon is, de 
vajon mi indokolná, mondjuk, a szabadeurópás Borbándi Gyula dühödten szocializ-
musellenes írásainak hazai árusítását. Hogy magyarul írta rágalmait?” – tette fel a 
kérdést E. Fehér.  

A cikk további részében dühödten támadja Szakolczayt, mert egyáltalán felvetni 
merészelte ezeknek a szerzőknek, folyóiratoknak létezését. Akik szocializmusellene-
sek, azok nincsenek, műveik ismeretlenek maradnak. Milyen álságos, hogy pont a 
magyar nyelven történő publikálást vetette fel E. Fehér. Azt kérdezte, hogy vajon a 
magyarul történő gondolatkifejtés indokolná a hazai terjesztést? Nos, a világban 
magyarul olvasó emberek vélhetőleg Magyarországon élnek a legtöbben, és ha valaki 
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arra vetemedett, hogy gondolatait magyarul írta meg, akkor ő vélhetőleg a magyarul 
olvasóknak szerette volna véleményét eljuttatni.  

Nem hiszem, hogy indokolni kellene az Új Látóhatár szerkesztési elveinek nyi-
tottsága és a hazai kultúraterjesztés elzárkózása közötti szakadéknyi különbséget. Az 
Új Látóhatár egyre nagyobb terjedelemben közölt írásokat itthonról, a lap azonban a 
magyar politikai vezetés szemében továbbra is a magyar emigráció egyik leggyűlöl-
tebb kiadványa maradt. 

A nyugati kiadványok Magyarországra áramlását azonban ekkor már nem lehe-
tett megakadályozni. Egyre több hazai turista kereste fel az amerikai könyvküldő 
szolgálat megbízottait, többek között Londonban Sárközi Mátyást, Párizsban Sipos 
Gyulát, Rómában Triznya-Szőnyi Zsuzsát, Münchenben Molnár Józsefet, hogy 
nyugati magyar könyveket vigyenek magukkal Magyarországra. Az Új Látóhatár 
egyre több értelmiségi – ha könyvespolcaikra kitenni nem is tudták, de fiókjukban 
rejtve – kezébe került el, és nem csak Magyarországon, hanem a környező országok 
magyar lakta területein is.  

A nyolcvanas évek közepétől kezdve mind erősebb lett a politikai, gazdasági és 
kulturális változások követelése Magyarországon. Gyakoribbakká váltak a társadalom 
különböző irányzatai és csoportjai céljainak, törekvéseinek kifejeződése, valamint az 
önszerveződés próbálkozásai. Az Új Látóhatár figyelemmel és érdeklődéssel kísérte a 
pluralizmus egyelőre szórványos és erőtlen jeleit. A szerkesztőség egyformán pártfo-
golta a kritikus és külön utas megnyilvánulásokat, még ha résztvevőinek múltja alap-
ján természetes és érthető volt is, hogy a két nagy ellenzéki irányzat – a „demokrati-
kus”-nak és a „nemzeti”-nek nevezett – közül a nemzeti demokratákhoz állt köze-
lebb, leginkább annak fő alakjaival és képviselőivel rokonszenvezett, már csak azért 
is, mert legtöbbjüket személyesen ismerték. 

A Münchenbe látogatók között egyre több itthon élő rendszerkritikus értelmiségi 
fordult meg. Borbándiék minden előítélet nélkül fogadták őket, látták el könyvekkel, 
folyóiratokkal a látogatókat. A folyóirat hasábjain is egyre többször fordultak elő 
Magyarországról kapott írások, a hazulról jött kéziratok sokszor megközelítették az 
emigrációs szerzők publikálni kívánt műveinek mennyiségét, és a szerkesztőknek 
bizony vissza kellett fogniuk magukat, hogy a lap továbbra is az emigráció fóruma 
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legyen. Nem tartották helyesnek, hogy az Új Látóhatár közölje azokat az írásokat, 
melyeket a magyarországi lapok, folyóiratok elutasítottak, még akkor sem, ha szelle-
miségükkel egyetértettek, illetve az írások színvonala megütötte a folyóirat elvárt 
minőségét. Elvük az volt, hogy ezeknek a műveknek itthon kell megjelenniük. Ter-
mészetesen ennek következtében kiváltották azok dühét, akik pusztán a publikálás 
lehetőségét keresték és nem a demokratikus esélyegyenlőség hazai megteremtésének 
érdekében, hanem a közlés öncélúsága miatt küldték el Münchenbe kézirataikat.  

Az Új Látóhatár hírt adott minden alternatív magyarországi kezdeményezésről, 
de nem vállalta át az itthoni nyilvánosságból kiszorult művek közlését. Ezt az elvet 
az Új Látóhatár következetesen betartotta a rendszerváltoztatás időpontjáig, míg a 
Párizsban megjelenő Irodalmi Újság vállalta, hogy a magyar szamizdatirodalom ter-
mését közli hasábjain. Ez a felfogásbeli különbség eredményezte például azt a későb-
biekben, hogy az Irodalmi Újság teljes reprint kiadása az 1990-es évek közepén meg-
jelenhetett Magyarországon, az Új Látóhatár tartalma azonban a rendszerváltoztatás 
után sem kapott publicitást itthon. 1989-ben ugyan megjelent a már említett váloga-
tás az Új Látóhatár írásaiból, ám a teljes közlésre csak 2013-ban, és akkor is csak 
elektronikus formában kerülhetett sor. Megkockáztatjuk, hogy az Új Látóhatár a 
rendszerváltoztatás után sem volt feltétlenül kívánatos kiadvány Magyarországon. 
Sajátos minőségi elvei, nemzeti elkötelezettsége zavaró tényezővé vált a liberalizáló-
dó rendszerváltó közéletben, ezért inkább elfelejtésre ítéltetett.  
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AZ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS ÉVEI 

Az előbbiekben felemlített, a folyóirat későbbi háttérbe szorulásának egyik eleme 
kétségtelenül az lehetett, hogy az Új Látóhatár mind szerkesztésében, mind szerzői-
nek és szerkesztőinek megnyilvánulásaiban következetesen a nemzeti demokrata 
eszmék és a sajátos magyar politikai út képviselete mellett állt ki. Borbándi és Mol-
nár rendszeresen jelen volt az egyes emigrációs találkozókon, minden alkalommal 
ismertették a lap célkitűzéseit, nem titkolva irányzatát, illetve elmondva álláspontju-
kat a hazai változások irányairól és az elképzelések tartalmáról.  

1983 decemberében Borbándi Gyula előadást tartott New York-ban a Magyar 
Házban. Előadásában – az Új Látóhatár törekvéseinek ismertetése, valamint akkor 
megjelent, a magyar népi mozgalom történetéről készült könyve fő gondolatainak 
kifejtése mellett – összefoglalta a magyarországi rendszerkritikus csoportokról vallott 
álláspontját is. Véleménye szerint a nyolcvanas évek elején Magyarországon négy 
reformista csoportot lehetett megkülönböztetni:  

„1. A technokrata csoport. A materiális sikert és gazdagodást tekinti céljának. 
Ennek érdekében hajlandó módszereken és eljárási szokásokon változtatni. A hatal-
mi rendszert nem érintő változásoktól várja a változást. Tagjai részben pártonkívüli-
ek, részben párttagok. Közgazdászok, vállalati menedzserek, állami főtisztviselők, 
tsz-vezetők.”110  

Mai ismereteink szerint – bár Borbándi akkoriban természetesen nem akarta eze-
ket a személyeket néven nevezni – tudjuk, hogy a nyolcvanas évek elején Magyaror-
szágon mind a gazdasági életben, mind a pénzügyi világban voltak olyan vezető 
funkciót betöltő személyek, akik nem az ideológiai determináltságot tekintették 
                                                           
110  New York-i Kulturális Krónika. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1983. december 25. 

13. o. 
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elsődleges szempontnak, hanem a gazdasági hatékonyság és eredményesség fejleszté-
sén keresztül kívánták a rendszer megingott stabilitását erősíteni. Közéjük sorolandó 
Fekete János a Magyar Nemzeti Bank első elnökhelyettese, aki a Világbankkal való 
kapcsolatfelvétel szorgalmazójaként járult hozzá Magyarország pénzügyi csődjének 
megakadályozásához, Hankiss Elemér, aki szociológiai írásaival és diagnózisaival 
újította meg a szocialista társadalomkép formalizált világát, vagy Horváth Ede, a 
győri Rába Vagon- és Gépgyár igazgatója, aki a középszerű gépek helyett minőségi, 
a világpiacon is értékesíthető járművek gyártására állította át az állami vállalatot. 
Burgert Róbert, aki a Bábolnai Állami Gazdaság vezetőjeként, nyugaton is értékesít-
hető mezőgazdasági termékek előállítását honosította meg a magyar mezőgazdaság 
egyik műhelyében, állami keretek között. A sor még folytatható lenne. Ezek az em-
berek felismerték a világgazdasági folyamatok hatásait és a magyar gazdaság és társa-
dalom olyan reformját szorgalmazták, amellyel annak fő tendenciáihoz tudott volna 
az ország csatlakozni, ezzel felszámolva lemaradását.  

Borbándi a második csoportba a katolikus megújulást hirdető csoportokat sorolta. 
„Az ún. kisközösségekből vagy bázisközösségekből állnak. Ezek a főleg egyházközsé-
gi csoportok a katolikus hit és meggyőződés elmélyülésére törekszenek. A legtekinté-
lyesebb papi irányítók azok köréből kerülnek ki, akik kritikával szemlélik az egyházi 
vezetőknek a világi hatalommal szembeni magatartását.” Ebben a vonatkozásban 
Bulányi György piarista atyát említette meg.  

„A harmadik csoport – folytatta Borbándi – a létező szocializmusból kiábrándult, 
és a marxizmust is kritikával szemlélő fiatalokból áll, magát demokratikus ellenzék-
nek nevezi. A nyugati sajtóban a disszidens elnevezést kapta. Legnevezetesebb tagjai: 
Konrád György, Haraszti Miklós, Kiss János, Kenedi János s mások. Hamis komp-
romisszumnak tekintik a hatalom és társadalom egy része, főleg az értelmiség közötti 
kialakult egységet. Szamizdatkiadványaik révén nagy publicitásuk van, ám számuk 
nem népes. Külföldi népszerűségük számbeliségüknél sokkal jelentősebb. A rendszer 
ezeket veszélyesnek tekinti, mert sokszor marxista érveléssel támadják a rendszert. 
Intellektuális jelentőségük miatt azonban munkásokhoz parasztokhoz kevés a kap-
csolatuk. Amilyen meggyőző a érvelésük, olyan ködös, érthetetlen vagy nehezen 
érthető a programjuk.” A polgári radikális álláspontot képviselő, a rendszer által 
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demokratikus ellenzéknek nevezett csoport széles körben ismert volt a magyar emig-
ráció körében. Tagjai közül sokan megfordultak a nyugati világban, Amerikában 
különösen népszerűek voltak.  

Borbándi a negyedik csoportba a népieket, a nemzeti demokratákat sorolta. „A 
népi mozgalom még élő tagjaiból, és részben a népiség felé tájékozódó mai fiatalok-
ból áll. A nemzeti gondolat és a haladás eszméjének a szintézise foglalkoztatja őket. 
Annak megteremtésén fáradoznak. A haladás nem mehet a nemzet kárára, és a ma-
gyarság ügye csak a haladás útján mozdítható előre. A hazafiság, a történelmi tudat, 
az ismeret, a tizenötmillió magyarban való gondolkozás, a határainkon kívülálló 
magyarságért érzett felelősség, amelyek minden mást megelőzve állnak elképzeléseik 
középpontjában. Ideológiai dogmák nem kötik őket. A hatalmon levők törekvése, 
hogy ezek az ellenzéki, félellenzéki, reformista csoportok egymástól elszigetelve mű-
ködjenek, és közös akciókra képtelenek legyenek.” Borbándi saját magát ez utóbbi 
csoportba tartozónak vallotta. Nem tekintette egyik csoportot sem egyedül üdvözí-
tőnek, de véleményét sem titkolta és a nemzeti demokratákat nevezte a leginkább 
életképes ellenzéki erőnek. Közéjük tartozónak tekintette Csoóri Sándort, Mészöly 
Miklóst, Sánta Ferencet és a pécsi Jelenkor, valamint a szegedi Tiszatáj folyóiratok 
szerzőinek többségét.  

Borbándi Gyula így fejezte be előadását: „És nem lehetetlen, hogy egy napon a 
népi eszmék borítják el a magyar gondolkozás halmait, mint fél évvel ezelőtt Illyés 
Gyula temetésén a fiatalok ezreinek egy szál virágai, a hivatalos Magyarország ko-
szorúit.” Az amerikai körút hasznos tanulságokat szolgáltatott Borbándinak és be-
számolója alapján az Új Látóhatár európai munkatársainak. Egyrészt érzékelte 
Borbándi is, hogy kihalóban van az a korosztály, mely az Új Látóhatár előfizetőinek, 
olvasóinak derékhadát jelentette, másrészt azt is megtapasztalta, hogy Amerikában 
rendkívül gyors léptekben alakul át a társadalom. Az anyagi lehetőségek folyamatos 
bővülésével a kulturális javak iránti igény jelentősen megcsappant, illetve Amerika 
egyre inkább érdektelenné vált Kelet-Közép-Európa iránt.  

Európában persze még más volt a helyzet, Bár a régi előfizetők száma itt is csök-
kent, de az 1956-os menekülthullám révén volt egy olyan középkorosztály, melyre 
még számíthatott az Új Látóhatár. Azt viszont tudomásul kellett vennie a szerkesz-
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tőknek is, hogy a folyóirat karakterében mindenképpen alkalmazkodniuk kell a vál-
tozó világ követelményeihez. Mind az irodalmi, mind a történelmi és társadalomtu-
dományi közleményekben törekedtek a frissességre, a legújabb irányzatok, felfogások 
és stílusok bemutatására.  

Miközben Európába is beszivárgott az Amerikából elinduló változás, a magyaror-
szági ellenzék megerősödése, a reformeszmék terjedése a szerkesztőket is arra ösztö-
nözte, hogy még nagyobb figyelmet szenteljenek a hazai folyamatoknak. A nyári 
tanácskozásokon sűrűn találkozhattak magyarországi vendégekkel, előadókkal, a 
média világának fejlődése révén egyre nagyobb mennyiségben jutottak hozzá a ma-
gyarországi életről szóló híradásokhoz. Az Új Látóhatár egyértelműen a reformok 
mellé állt, vállalva népi eredetét, a saját úton haladni akaró, független magyar politi-
kai gyakorlat iránti elkötelezettségét.  

Bővült és hangsúlyosabbá vált a lap levelezési rovata is. Az olvasók által beküldött 
levelek a mindennapi élet és a közélet jelenségeiről szóltak, felölelték nemcsak az 
emigráció, hanem az egész kárpát-medence világát. Sok levél érkezett Magyaror-
szágról is. Hozzá kell tennünk, hogy hazai szerzők is egyre bátrabban küldték meg 
írásaikat az Új Látóhatárnak.  

Az 1986. évi 1. szám például a nyolcvanas években Budapestre költözött Bartis 
Ferenc Életre hívó halotti beszéd című versével kezdődött. Továbbra is fontosnak 
tekintették a szerkesztők, hogy a Magyarországon megjelenő művekről hírt adjanak. 
Hanák Tibor a magyar filozófusoknak a nácizmussal és a kommunizmussal szembe-
ni ellenállása jelenségeivel foglalkozott tanulmányában. Egy regényíró antipolitikája 
című írásában a Budapesten élő Konrád György az általa „antipolitika”-nak nevezett 
magatartást elemezte. Határ Győző egy fiatal budapesti író, Földényi F. László Me-
lankólia című, frissen megjelent könyvét méltatta. Siklós István az 1984-ben elhunyt 
Cs. Szabó Lászlóra emlékezett, Kabdebó Tamás pedig a római Triznya Mátyás fes-
tőművész tájképeiről írt ismertetőt. Majoros Éva, Háy Gyula özvegyének készülő 
emlékezéseiből mutatott be egy részletet. Verset Horváth Elemér és Gömöri 
György, elbeszélést ifj. Thury Zoltán közölt. 

A magyar irodalmi műveket németre fordító frankfurti Hans-Henning Paetzke a 
magyar értelmiségi ellenzéki mozgalomban jelentős szerepet játszó ifj. Rajk László-
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val beszélgetett gyermekkoráról és ifjú éveiről, illetve a kivégzett édesapja emlékéről. 
Zalán Magda riportot készített a New Yorkban élő André Kertész fotóművésszel. 
Balla Bálint elismerően írt Ölvedi Jánosnak a szlovákiai magyarokról szóló könyvé-
ről, Vatai László pedig az amerikai magyar reformátusok történetét tárgyaló és a 
Komjáthy Aladár által írt munkát ismertette. A Magyarországon élő Sánta Ferenc, 
Kanadába kiköltözött fia, Mózsi Ferenc, verseket publikált, Ferdinandy György, 
Saáry Éva verseinek kritikájával Lőkkös Antal, egy kárpátaljai verseskötettel Zsig-
mond Endre foglalkozott. 

Amint látható, a folyóirat továbbra is tartotta az „illyési utat”, azaz mind a hatá-
ron túli magyarság, mind a hazai és emigrációs szerzők műveit, alkotásait gyűjtötte 
hónapról-hónapra csokorba. A megjelenések időpontjával továbbra is hadilábon 
álltak (nyomdát is kellett váltaniuk), az évi hatszori megjelenésről negyedévenkénti 
kiadásra kellett átállniuk.  

A nyolcvanas évek második felében a szerkesztőket meglátogatta számos magyar-
országi író, tudós, közéleti ember, illetve a tanulmányi napokon, nyári táborokban is 
sok ismerőssel találkozhattak. 1985-ben eszmecserét folytathattak Domokos Pál 
Péter néprajzkutatóval, Obersovszky Gyula 1956-os elítélt újságíró, lapkiadóval, Kiss 
Gy. Csaba irodalomtörténésszel, Bálint B. András újságíróval és a kaliforniai egye-
temen vendégtanárként előadó Kodolányi Gyula íróval, Illyés Gyula vejével, Kodolá-
nyi János unokaöccsével. Svájcban az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 
tanulmányi napjain beszélgethettek Sebestyén Márta énekesnővel, a Muzsikás 
Együttes tagjaival, Tóbiás Áron közíróval, a Magyar Rádió és a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár munkatársával valamint Koltay Gábor filmrendezővel, akinek akkori-
ban mutatták be az István a király című filmjét, a legendás királydombi előadás moz-
góképes változatát. A hollandiai Mikes Kelemen Kör hagyományos találkozóján 
kapcsolatba kerültek Mészöly Miklóssal, Gombár Csaba szociológussal és Gecsényi 
Lajossal, aki a győri Műhely című folyóirat akkoriban éppen leváltott főszerkesztője 
volt. Gecsényi bűne, mely miatt távoznia kellett az volt, hogy a Műhely című folyó-
irat rendszeresen közölt emigrációban élőktől írásokat, és 1985-ben ezt még nem 
tűrte el a magyarországi rendszer.  
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Az előbbiekben felsorolt névsor jelezte, hogy egyre többen tudtak élni a nyugatra 
utazás lehetőségével és megragadva a pár hetes vagy napos kinn tartózkodás adta 
alkalmat, szívesen cseréltek véleményt Borbándiékkal arról, ők hogyan ítélik meg a 
magyarországi fejleményeket. Különösen érdekes volt a monori találkozó felidézése 
és annak hatásairól beszélniük, hiszen ez volt az első olyan rendezvény, ahol az itt-
honi ellenzéki csoportok közösen próbálták megfogalmazni elképzeléseiket az egy-
pártrendszert követő társadalom képéről.  

1986-ban felkereste a szerkesztőséget Kunszabó Ferenc író, Radnóti Sándor esz-
téta, a magyarországi polgári ellenzék egyik ismert alakja, Csurka István író az ittho-
ni nemzeti demokraták közismert hangadója, Szilágyi Sándor a szamizdatként Bu-
dapesten megjelenő Beszélő című időszaki lap szerkesztője és Fitos Vilmos, aki a 
háború előtt a Turul ifjúsági szervezet egyik vezetője volt. (Akkor persze nem tud-
hatták az Új Látóhatár szerkesztői, hogy Fitos egyébként a magyarországi ellenzéki 
személyek megfigyelésével megbízott államvédelmi ügynök volt, aki a folyóirat szer-
kesztőivel folytatott beszélgetését arra is felhasználta, hogy tájékozódjon, és később 
tájékoztassa budapesti belügyes megbízóit az emigráció belső ügyeiről.)  

Ugyanebben az évben Borbándi találkozott Szücs Jenő magyarországi történész-
szel és Bauer Tamás budapesti közgazdásszal is. Szücs Jenő a hetvenes évek végén 
megjelent Bibó Emlékkönyvbe írt tanulmányával vált közismertté, ő vezette be Ma-
gyarország Európán belüli elhelyezkedése meghatározására a Kelet-Közép-Európa-i 
jelzőt, melyet később a teljes történelemtudomány átvett. Bauer Tamás a reformköz-
gazdászok csoportjához tartozott, bár párttag volt, mégis rendszeresen jelentek meg 
írásai álnéven az illegális Beszélő című lapban. Annak érzékeltetésére, hogy mennyi-
re összekeveredtek, összezavarodtak a huszadik századi magyar történelemben az 
emberi sorsok, el kell mondanunk, hogy Bauer Tamás édesapja az Államvédelmi 
Hatóság tisztjeként szerepet játszott a Rajk-per vizsgálatában, és ennek ellenére 
ugyanabban az ellenzéki társaságban vállalhatott szerepet, ahol jelen volt a kivégzett 
Rajk László fia. Bár Borbándiék is tudtak Bauer Tamás családi élete ezen epizódjá-
ról, mégis beható eszmecserét folytattak vele a magyarországi politika megváltoztatá-
sának lehetőségeiről.  
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A további években vendége volt a szerkesztőségnek például Csoóri Sándor, a há-
ború alatti fegyveres ellenállás kutatásával foglalkozó M. Kiss Sándor történész, a 
Bethlen Gábor Alapítvány megalakításában tevékeny szerepet vállaló Für Lajos ag-
rártörténész, Benda Kálmán, Tóth Pál Péter történészek és Görömbei András író is.  

Nem csoda tehát, hogy az Új Látóhatár szerkesztői pontosan ismerték a hazai vi-
szonyokat, a vendégeik pedig egyre nagyobb bátorsággal és mennyiségben csempész-
ték be hazafelé tartó útjuk során Magyarországra a lap példányait.  

1987 bizonyos szempontból sorsfordító évnek volt tekinthető a folyóirat történe-
tében. A szerkesztőket sokszor érte az a vád, hogy túlzottan toleránsak a magyar 
kormányzattal szemben, ám az is tény, hogy Molnár József 1984-es három napra 
beszorított látogatásán túl – amikor Illyés Gyula temetésére jött Magyarországra –, 
az Új Látóhatár szerkesztői semmilyen formában nem keresték a kapcsolatot a hiva-
talos magyar hatóságokkal. 1987 nyarán azonban Borbándi Gyula kérelmet adott be 
egy három hetes magyarországi látogatásra. Ekkor már 3 év eltelt Molnár hazautazá-
sa óta, és Borbándi már szintén három éve nem tartozott a Szabad Európa Rádió 
kötelékébe. Ugyanakkor továbbra is az Új Látóhatár szerkesztője volt. Magánjellegű 
látogatásra kért engedélyt a hatóságoktól. Jelzésértékűnek lehet tekinteni, hogy meg-
kapta a beutazó vízumot, így majd negyven év után ismét Budapestre utazhatott. A 
személyes élményen túl azonban sokkal jelentősebb volt, hogy itthoni környezetben 
találkozhatott a már említett magyarországi barátaival, sőt meglátogathatta azokat az 
intézményeket is, melyekkel az évek során az Új Látóhatár félhivatalos kapcsolatot 
alakított ki.  

Eljutott Sárospatakra, ahol előadás megtartására kérték fel, így Borbándi Gyula, 
mint az egyik legtekintélyesebb emigráns lap szerkesztője kifejthette gondolatait a 
magyar irodalomról – egy kicsit más szemmel, mint a hazai irodalomtörténészek.  

Eljutott a Széchenyi Könyvtárba is, ahol a főigazgató elvitte abba a részlegbe, 
ahol az Új Látóhatár példányait tartották. A látogatásról Borbándi naplószerűen 
beszámolt később az Új Látóhatár hasábjain. Erről az élményéről az alábbiakat írta: 
„A könyvtárt nem hagyhattam el anélkül, hogy a katalógusokban meg ne nézzem, 
hogyan kezelik az Új Látóhatárt. A kártyán az áll, hogy 1951-től vannak évfolyam-
ok. Ezenkívül egy nagy Z. és A. betű. Zárt anyag. Cs.M. elvisz abba a kisebb olvasó-
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terembe, amelyben a zárt anyag kikölcsönözhető és olvasható (engedéllyel). Megtu-
dom, hogy az Új Látóhatár példányait nem ott tartják, ahol a többi folyóiratot, ha-
nem a zárt anyagok osztálya vezetőnőjének irodájában. Nem nézhettük meg, mert az 
iroda zárva volt. A vezetőnőről később és másutt azt hallottam, hogy a könyvtár 
pártszervezetének titkára. Lám, milyen fontos személy őrködik folyóiratunk évfo-
lyamai felett.”111 Mindenesetre roppant ironikus lehetett, amikor Borbándi azzal 
szembesülhetett, hogy a saját szerkesztésében megjelenő folyóirat példányaihoz, 
amely magyar nyelven íródott, nem férhetett hozzá Magyarországon.  

Hasonló helyzettel találta szembe magát a Petőfi Irodalmi Múzeumban is, azzal a 
különbséggel, hogy az ott dolgozó Nagy Csaba irodalomtörténész, aki az emigráns 
magyar irodalom egyik legkitartóbb gyűjtője és feldolgozója volt Budapesten, saját 
szobájában tartotta az Új Látóhatár példányait, és amikor Botka Ferenc igazgatóval 
együtt vendégül látták Borbándit, bemutathatták neki a múzeumban fellelhető pél-
dányokat.  

Három epizódot hadd elevenítsek fel a későbbi évekből, mivel ezekhez a helyszí-
nekhez és eseményekhez kötődnek.  

Amikor 2014-ben sikerült a teljes Látóhatár-Új Látóhatár digitalizálását elkészí-
tenünk, akkor szembesült Kiadónk is azzal a ténnyel, hogy a Széchenyi Könyvtárban 
a Látóhatár 1951-es sorszámozással kezdődik, sőt a későbbi évekből is több példány 
hiányzik. Az 1950-es indulás lapszámát, és sok-sok későbbi számot csak hosszas 
külföldi levelezéssel, vásárlással tudtunk megszerezni. Ma már majdnem teljes a 
Széchenyi Könyvtár állománya is, de az első lapszám továbbra sincs a könyvtár tulaj-
donában. Nem is csoda, hiszen akkoriban a stencilezett Látóhatár csak pár száz pél-
dányban készült és az évtizedek alatt minden példány elkallódott, ma már szinte 
lehetetlen fellelni egy-egy darabot az előfizetők örököseinek papírjai között.  

A másik fontos, későbbi következménye ennek a találkozásnak az, hogy mind 
Borbándi, mind Nagy Csaba megjelentetett egy emigráns irodalmi összeállítást 
1990-ben és 1992-ben Nagy Csaba A magyar emigráns irodalom lexikona címmel a 

                                                           
111  Borbándi Gyula: Kirándulás a múltba. Új Látóhatár, 1988. 1. szám. 72. o. 
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Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában,112 két kötetben, Borbándi Gyula pedig 1992-
ben a Hitel Kiadó gondozásában Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia 
címmel.113 Mindkét kiadvány már Magyarországon jelent meg és jól kiegészítette 
egymást, mivel Borbándi az emigrációban összegyűjtött anyagai alapján állította 
össze, Nagy Csaba pedig irodalomtörténeti kutatásai alapján szerkesztette meg.  

A harmadik történet is a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kötődik. 1989-ben az Iro-
dalmi Múzeum adott otthont a Látóhatár és Püski Sándor kiadója emlékkiállításá-
nak is, pont akkor, amikor a szerkesztők bejelentették a folyóirat kiadásának meg-
szűntetését.  

És engedjék meg a szerzőnek és a kiadónak, hogy felidézze azt a feledhetetlen 
pillanatot, melyre szintén a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor, amikor is 
Borbándi Gyula 94. születésnapja alkalmából Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke ajánlásával és köszöntő szavaival elindítottuk az ujlatohatar.com elnevezésű 
web-felületet, hozzáférhetővé téve a folyóirat minden számának minden írását a világ 
bármely pontján élő magyar nyelven olvasni, gondolkodni kívánó számára. Akkori-
ban Borbándi Gyula azt mondta kiadónk vezetőjének, hogy miért ez a felhajtás, 
hiszen nem kerek születési évfordulója van. Sajnos a 95. születésnapját már nem érte 
meg, ám számunkra örök elégtétel, hogy még életében megmutathattuk neki, méltó 
nyilvánosságot kapott az egész életét felölelő, általa szerkesztett folyóirat. 

Visszatérve Borbándi Gyula 1987-es magyarországi látogatására, amely magán-
jellegű utazásnak indult ám a találkozók révén egyre inkább félhivatalos konzultációs 
tanulmányi úttá vált, szót kell ejtenünk egy Borbándit is nagyon meglepő találkozás-
ról. Borbándi tartott tőle, hogy itthoni tartózkodása során megkeresik hivatalos sze-
mélyek, szervezetek, elsősorban persze az államvédelem és a Belügyminisztérium 
embereire gondolt. Ám erre nem került sor, viszont áttételesen, Borbándi barátain 
keresztül találkozóra invitálta az MSZMP egyik funkcionáriusa, a Szűrös Mátyás 
által vezetett külügyi osztály egyik munkatársa, Tabajdi Csaba. Borbándi nem zárkó-

112  A magyar emigráns irodalom lexikona. (szerk: Nagy Csaba) Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézete-Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest), 1990.  

113  Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. (szerk: Borbándi Gyula) Hitel Lap-, 
Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1992. 
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zott el a találkozástól és arra az egyik budapesti presszóban sor is került. Erről termé-
szetesen nem tett említést az útjáról készült cikkében Borbándi, amint a budapesti 
barátait is, akik vendégül látták és igazgatták magyarországi tartózkodása során, csak 
monogrammal jelölte és nem írta ki teljes nevűket, nehogy felelősségre vonják őket. 
Őt magát nagyon meglepte, hogy vajon milyen szándékkal keresi vele a kapcsolatot 
az MSZMP egyik politikai munkatársa. Tabajdi Csabáról nem tudhatta, hogy a párt 
külügyi osztályának munkatársaként a határon túli kisebbségi magyarság sorskérdé-
seinek egyik legjobb ismerője, szakértője volt és mind Szűrös Mátyásnak, mind 
Pozsgay Imrének ő szolgáltatta az adatokat a magyar kisebbség ügyeiről. Később 
hivatásos politikusként is a nemzeti érdekek képviselője lett, és ilyen indíttatását 
Borbándi is megismerhette a beszélgetés során. Borbándit még jobban meglepte, 
hogy nem Tabajdi faggatta őt az emigráció viszonyairól, a folyóirat helyzetéről, ha-
nem inkább ő beszélt a magyarországi helyzetről és arról, néhányan a párton belül 
hogyan látják a válság elkerülését, a kibontakozás lehetőségét. Tabajdi nem tett emlí-
tést arról, hogy valamelyik fontosabb vezető kérésére kereste volna a kapcsolatot 
Borbándival, de a találkozó egyértelműen úgy zajlott le, hogy ő adott információt, 
azaz inkább arról szólt a beszélgetés, hogy miképpen lehetne az uralkodó párton 
belüli reformfolyamatokat összekötni az emigráns kezdeményezésekkel egy egyezte-
tett fellépés során.  

Borbándi magyarországi látogatása tehát több szempontból is eredményesnek bi-
zonyult. Egyrészt közvetlen kapcsolatba került magyarországi hivatalokkal, intézmé-
nyekkel, másrészt ki tudta szélesíteni ismeretségi körét. Járt például Lakiteleken is, 
ahol Lezsák Sándor látta vendégül. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy alig két 
hónappal látogatása után Lezsák Szikra-tanyája lesz a magyar nemzetépítő demokra-
tikus ellenzék zászlóbontásának helyszíne.  

Az 1987. szeptember 27-i Lakiteleki találkozóra meghívást kaptak az Új Látóha-
tár szerkesztői is, ám természetesen nem tudtak részt venni az összejövetelen. A 
résztvevők szinte mindegyike személyes ismerőse volt Borbándinak és Molnárnak, 
amint a találkozó mondanivalójával és szándékaival is teljes mértékben egyetértettek, 
de mindkét szerkesztő ügyelt arra, hogy a folyóiratot ne kötelezze el semmilyen poli-
tikai csoportosulás mellett. Beszámoltak természetesen minden magyarországi ellen-
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zéki megmozdulásról, eseményről, ám az Új Látóhatárt nem állították még a Magyar 
Demokrata Fórum mellé sem, meg akarták őrizni a lap függetlenségét. Az már más 
kérdés, hogy magánemberként szívvel-lélekkel a Demokrata Fórum mellé álltak és a 
majd 1988. november 2-án elinduló Hitel című folyóiratban maga Borbándi is vállalt 
szerkesztőbizottsági tagságot, hiszen az Új Látóhatár szellemiségének magyarországi 
letéteményese a Magyar Demokrata Fórum volt.  
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FELADATUKAT TELJESÍTETTÉK 

1987 őszén még nem lehetett látni, hogy milyen változások fognak bekövetkezni 
szűk két esztendő alatt. A szerkesztőket megnyugtatta, hogy a határok megnyílása 
oda-vissza is kezdett működni, azaz a lap magyarországi jelenléte egyre jobban meg-
erősödött. Ez persze nem jelentette azt, hogy terjesztése is lehetővé vált, de a határo-
kon már nem gördítettek akadályt a lap behozatala elé. A szerző személyes tapaszta-
lata volt, hogy amikor 1988 elején Molnár József kiadó kérésére a müncheni szer-
kesztőségből kiadványok garmadáját és egyéb kiadói anyagokat hozott haza, a hatá-
ron semmilyen vizsgálatnak nem vetették már alá. 

Elősegítette a lap magyarországi ismertségének kiszélesedését az is, hogy Püski 
Sándor létrehozta New York-i kiadójának magyarországi leányvállalatát, így az 
emigráns kiadványok jelentős része megvásárolhatóvá vált Budapesten is. A Lónyai 
utcai, majd később a Krisztina körúti könyvesbolt valóságos zarándokhelyévé vált a 
budapesti értelmiségnek. Mivel a könyvek ára igen magas volt a magyarországi fize-
tésekhez képest, ezért sokan úgy használták a könyvesboltot, mintha olvasóterem, 
könyvtár lenne, és órákat töltöttek el a helyben olvasással. Püskinél rövidesen az Új 
Látóhatár is megjelent a kínálatban.  

Pomogáts Béla, aki már évek óta küzdött annak érdekében, hogy az emigrációs 
irodalom akadályok nélkül érkezhessen be az országba, így emlékezett meg a válto-
zásról. „Még emlékszem azokra az időkre, midőn a vámhatóság emberei jobb ügyhöz 
méltó szorgalommal kutakodtak a Hegyeshalomnál hazatérő utas bőröndjében, és 
diadalittasan kobozták el a müncheni Új Látóhatár és a párizsi Irodalmi Újság pél-
dányait, vagy éppen egy-egy ártatlan Magyar Műhely verseskötetet. Egyszer Béládi 
Miklóssal együtt magam is áldozatul estem ennek az éberségi kampánynak, noha 
aggályosán ügyeltünk arra, hogy a Magyar Műhely bécsi találkozójáról hazatérve 
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csakis szépirodalmi kötetek legyenek nálunk, ráadásul a nyugati magyar irodalomról 
összegző képet is kellett adnunk a készülő »újspenót« (mások szerint: »sóska«) bece-
nevű akadémiai kézikönyv számára, ami ugyebár a könyvek olvasása nélkül nehezen 
megoldható. Az ügybuzgó vámügyi közeg ennek ellenére kifosztott bennünket, még 
azt a hazai kiadású regényt is magával vitte, amit szegény Béládi az úton olvasott. 
Ennek az időnek egy esztendeje egyik napról a másikra vége szakadt. A belvárosi 
könyvárusok asztalain megjelentek Méray Tibor és Király Béla 1956-tal foglalkozó 
könyvei, a Püski kiadó közreadott egy válogatást az Új Látóhatár tanulmányaiból, sőt 
a müncheni folyóirat fennállásának jubileumát a budapesti Kossuth Klub és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum rendezhette meg, de utcára került a párizsi Irodalmi Újság hazai 
kiadása is, és egyáltalán olyan könyvek és füzetek öntötték el a könyvesboltokat és 
alkalmi standokat, amelyeket egy-két esztendeje még kézbe sem mert volna venni az 
ártatlanabb olvasó. Esetleg azok jelentették volna fel, akik most nagy hangon propa-
gálják és árusítják ezeket a kiadványokat. [...] A lassanként helyreálló szellemi egysé-
get mutatja olyan tekintélyes nyugati magyar írók munkáinak budapesti kiadása, 
mint Határ Győző, Faludy György, Ferdinandy Mihály, Domahidy András, 
Ferdinandy György, Major Zala Lajos és Thinsz Géza, vagy az ugyancsak hamaro-
san megjelenő Borbándi Gyula, Monoszlóy Dezső, Horváth Elemér, Domahidy 
Miklós és Gömöri György.”114 Pomogáts terjedelmes elemzésében ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy bőven van még pótolni valója a magyar kiadáspolitiká-
nak és főként a kiadványterjesztő hálózatoknak, mivel a kiadványpiacon elsősorban a 
bestsellerek, a korábban szigorúan tiltott kiadványok jelentek meg és a frissen ki-
adott, nyugati szerzőktől származó értékes műalkotások onnan még kiszorultak. Az 
irodalomtörténész figyelmeztetése még évek múltán is aktuális, mivel a rendszervál-
toztatást követő évek sem hozták el a nyugati emigráns irodalom számára a meg-
nyugtató „hazatérés” lehetőségeit.  

Pedig a nyolcvanas évek egy „kegyelmi pillanatot” hozott az egységes magyar kul-
túra megteremtésére. Fogékonyságot és szándékot lehetett érzékelni mind a hazai 

                                                           
114  Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a nyolcvanas évek végén. Kritika, 1989. 

12. szám. 8. o. 
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kulturális intézményrendszerben, mind az emigrációs közéletben. Borbándi Gyula, 
mint az Új Láthatár szerkesztője, ezáltal a nyugati magyar irodalom egyik tekintélyes 
ismerője, képviselője 1988-ban, Lugánóban, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőmű-
vészeti Kör tanulmányi napjain így foglalta össze a magyar-magyar irodalmi kapcso-
latok helyzetét: „A hazalátogatás, a hazai irodalommal való kapcsolat, a magyaror-
szági irodalmi közszereplés és publikálás természetes következménye annak a fejlő-
désnek, amelyen Magyarország az utóbbi évtizedben keresztülment és ama változás-
nak is, amely a hivatalos Magyarország és a nyugati magyarok viszonyában bekövet-
kezett. Az a tény, hogy számos kiváló író Budapesten könyvet kiadhat, előadást tart-
hat, nyilvánosan felléphet, mindennél érzékletesebben bizonyítja, hogy szembeszökő 
javulás történt a magyar-magyar kapcsolatokban. Hogy a magyar rádió nyilvánossága 
előtt Domahidy Miklós magyarul megjelent három regényét irodalmi eseményként 
értékelik, Molnár József az Új Látóhatárról tarthat előadást és elnökölhet egy olyan 
ülésen, amelynek előadója Nyers Rezső, Faludy Györgyöt többszörösen ünneplik és 
verseit egy újonnan nyílt budapesti könyvkereskedésben dedikálja, látható jelei az 
irodalmi kapcsolatokban is elindult megújulási folyamatnak. Nem akarom túlbecsül-
ni ennek jelentőségét, és tisztában vagyok vele, hogy a Budapesttel való viszony még 
nem zavartalan, hiszen könyveinket még mindig visszatartják vámsorompóknál és 
postahivatalokban, az is bizonytalan, hogy a gyakorlatban megszűnt-e zárolt anyag-
ként való kezelésük a könyvtárakban. Az elismerést és megbecsülést is színezik oly-
kor politikai szempontok. Pándi Pál az 1919-es kommunista emigránsokról szólva 
vagy nyolc évvel ezelőtt ezt írta: »Túl kellett jutnunk azon a stádiumon, amelyben az 
emigrációs politikai tevékenység megbecsülése háttérbe szorította a művészi alkotá-
sok megítélésében az esztétikai szempontot.« És Illyés Gyula is megállapította: »Az 
emigrációból hazatért írók jó ideig nemegyszer adták jelét: nem érzik magukat tes-
testül-lelkestül visszafogadottnak; nem kinti szereplésük, érdemeik s tapasztalataik 
arányában. Közszereplésükért kaptak koszorúkat akkor is, amikor a stílusukat kellett 
volna taglalni.« A nyugati magyar írókkal is ez történt, és történik gyakran ma is. 
Persze, fordított előjellel: a negatív politikai megítélés háttérbe szorítja a művészi 
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alkotások megítélésénél az esztétikai szempontot, és a közszereplés marasztalódik el 
akkor is, amikor a stílust kellene vizsgálni.”115 Borbándi szavaiból is kitetszik, hogy a 
politikai-, közéleti megítélés nyilvánvalóan hatott arra, mely kiadványok, könyvek, 
szerzők kaptak lehetőséget magyarországi bemutatkozásra. A józan ész természete-
sen méltányolta a minőségi szelekciót, ám nem tolerálhatta a politikai megkülönböz-
tetést. Különösen azért sem, mert ez a fajta virtuális „cenzúra” még a politikai meg-
közelítésben is következetlen, ezért érthetetlen és követhetetlen volt.  

Pomogáts Béla egy másik – angol nyelven és nyugaton megjelent – tanulmányá-
ban ezt így fogalmazta meg: „A müncheni Új Látóhatár tiltott folyóiratnak számít, 
néhány tudományos kutatóintézeti könyvtár, ha nem is mindig, megkapja a számára 
feladott példányokat. Így például a munkahelyem, az MTA Irodalomtudományi 
Intézete könyvtárában is található egy kisebb kollekció”116. Pomogáts kifejtette, hogy 
voltak folyóiratok, amelyekkel szemben minden másnál erőteljesebb volt az ellenállás 
a hivatalos intézmények részéről, és ezek sorában az Új Látóhatárt említette meg 
elsősorban. Hozzátette, hogy ez ugyan enyhült az utóbbi években, mert „a tiltás és 
elkobzás már évek óta nem jár együtt megtorló intézkedésekkel, a helyzetet, azonban 
nem lehet megnyugtatónak tekinteni. Valamiféle paradoxon elv érvényesül a kérdés 
hivatalos kezelésében [...] A nyugati magyar folyóiratokat tulajdonképpen nem sza-
bad bevinni és terjeszteni, viszont mintha szabad volna róluk beszélni és írni. Leg-
alábbis nem járnak el azokkal szemben, akik ezt teszik. Mindebből és még számos 
más tapasztalatból a következő tanulság adódik: a nyugati magyar folyóirat-irodalom 
a mai Magyarországon tiltás alatt áll, ez a tiltás azonban nem tartható fenn a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően. A tiltás ténye, legalábbis a Magyar Műhely kivételével, 
deklaratíve nem változott ugyan, magán a tiltás gyakorlati rendszerén azonban ki-
sebb-nagyobb rések találhatók, s ezért elmondhatjuk, hogy az értelmiség bizonyos 

                                                           
115  Borbándi Gyula: A nyugati magyar irodalom önismerete és értéktudata. Előadás a 

Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör tanulmányi napjain, Lugánóban, 
1988. október 13-án. Literatura – A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóira-
ta, 1989. 3–4. szám. 412. o. 

116  Pomogáts Béla: Nyugati magyar folyóiratok – Budapestről nézve. Tótfalusi Series of 
the University of Amsterdam, No.1988 /1. 43.o. 
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rétegei esetéhen ennek a folyóirat-irodalomnak valamiféle korlátozott nyilvánossága 
van.” Pomogáts Béla hozzátette, hogy mindettől függetlenül „meglehetősen nagy 
olvasói igény mutatkozik a nyugati magyar folyóirat-irodalom, talán elsősorban az Új 
Látóhatár és a Magyar Füzetek iránt”. 

Görömbei András – aki nyugati utazásai során rendszeresen találkozott az emig-
ráció tagjaival és ismerte a nyugati magyar irodalom értékeit – saját dilemmájáról így 
elmélkedett az Alföld című folyóiratban, amikor az amerikai Itt-Ott konferencián 
szerzett élményeiről számolt be: „Az Új Látóhatárt 1971-ben, a Németh László 
hetvenedik születésnapjára kiadott emlékszámmal fedeztem fel, s azóta tartom az 
összmagyarság egyik legszínvonalasabb folyóiratának. Az Itt- Ott konferenciáiról s a 
folyóiratról sem most hallottam először. [...] S most [...] hangosan tiltakoznak ben-
nem a kihagyottak. Más szóval: kiderül, hogy a körülmények ellenére – mert szinte 
véletlenszerű módon – sok minden beszivárgott a tudatunkba a nyugati magyar érté-
kekből. S őszinte öröm, hogy az utóbbi időben végre legális úton is egyre több elér-
hető Magyarországon. Most sok esetben a művek mellé társíthattam az élő, alkotó 
embert, a találkozások, beszélgetések öröme tette teljesebbé a képet. S ha késve és 
lassan is, de megindult a nyugati magyar kultúra itthoni megismerése, a szűk látókö-
rű korlátoltság legkülső páncélja lepattanni látszik. És ez nagyon fontos. Magamról 
tudom, ismereteimmel párhuzamosan nőtt az érdeklődésem a nyugati magyarság 
teremtette értékek iránt. S az utóbbi évtizedben már fölöttébb csonkának éreztem 
volna magamat eme ismeretek nélkül.”117 Az itthoni növekvő érdeklődés azonban 
nem társult megfelelő intézményesült formákkal, amint Pomogáts is említette, a 
terjesztés inkább csak a nem hivatalos csatornákon keresztül történhetett.  

Áttörést a Püski kiadó magyarországi megjelenése hozott. „Hamarosan kapható 
lesz egy válogatás a müncheni emigrációs folyóirat, az Új Látóhatár eddig megjelent 
számaiból. A kiadó szeretné meghonosítani a negyedévenként megjelenő kiadvány 
magyarországi közreadását, s tervezi további válogatások megjelentetését, akár soro-

                                                           
117  Görömbei András: Tűnődés – nagy út után. Alföld, 1988. 1. szám. 58. o.  
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zatban is.”118 – adta hírül a Népszava című szakszervezeti lap Budapesten az MTI 
híradása alapján, 1989 tavaszán.  

1989-ben a budapesti Püski Kiadó (pontos nevén Püski-Isis Kiadói Kisszövetke-
zet) gondozásában megjelent egy olyan válogatás, amely az Új Látóhatár negyven 
évfolyamának teljes anyagát próbálta reprezentálni.119 A bevezető tanulmány címe 
Az Új Látóhatár első negyven éve lett, utalva az 1950-es alapítás és az 1989-es, 
negyvenedik évfolyam közötti időszakra. A megidézett szerzők között megtalálható 
volt Borsody István, Szabó Zoltán, Cs. Szabó László, Nagy Ferenc és az emigráció 
több más ismert szereplője. A kötet bevezetőjéből megismerhetővé vált a Látóhatár 
alapításának története, illetve a folyóirat sorsa. A válogatást már szabadon lehetett 
árusítani fővárosi és vidéki könyvkereskedésekben. Haldimann Éva ezt a Neue 
Zürcher Zeitung-ban valamivel később különleges érdekességű eseménynek nevezte, 
ami a haza és emigráció olyannyira vágyott egységét a legnyomatékosabban doku-
mentálta. Cikkében a magyarországi rendszerváltozás kulturális vetülete elindítójá-
nak, legjelentősebb eseményének tartotta az Új Látóhatár válogatáskötetének megje-
lenését. Ettől fogva a müncheni kiadású számok is akadálytanul jutottak el magyar-
országi érdeklődőkhöz. 

Az Új Látóhatár szerkesztői sűrűn látogattak Magyarországra az évtized utolsó 
két évében. Borbándi 1987-es magánjellegű útjának tapasztalata alapján Molnár 
József is kérvényezte 1988 márciusában, hogy három hetes magánjellegű látogatást 
tehessen Magyarországon. Mivel 1983-ban csak hetvenkét órára kapott engedélyt, 
ezért ezt annak kipróbálására szánta, hogy a magyar hatóságok részéről továbbra is 
tiltott listán van-e. Megkapta a vízumot, a három hétben végiglátogathatta rokonait, 
és persze találkozhatott magyarországi barátaival, ismerőseivel is. Molnár részt vett 
és megszólalt a Kossuth Klubban, a Veres Péter Társaság és a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társaság által rendezett Kovács Imre-emlékesten is. Természetesen így már 
messze meghaladta a látogatás a magánjelleget, ám Molnárt semmilyen atrocitás 

                                                           
118  Népszava 1989. május 24. 8. o. 
119  Az Új Látóhatár első negyven éve. (szerk: Szeredi Pál) Püski-Isis Kiadó, Budapest, 

1989. 
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nem érte és több meghívást is kapott a nyár folyamán Magyarországon megtartásra 
kerülő rendezvényekre.  

1988 júniusában Borbándi Gyula utazott Magyarországra. Az előző évi látogatá-
sának tükrében már bátrabban fogadott el felkéréseket előadásokra, illetve hivatalos 
magyarországi kultúrintézményekkel történő konzultációra. Debrecenben a népi 
irodalomról beszélt egy egyetemi klubesten, a budapesti Kossuth Klubban a nyugati 
magyar szellemi életről és ezen belül az Új Látóhatárról tartott előadást, az MTA 
Irodalomtudományi Intézetében pedig ugyancsak a nyugati magyar irodalomról és a 
folyóiratról tájékoztatta az intézet munkatársait. Társasági összejöveteleken az iro-
dalmi közélet sok jelentős szereplőjével tárgyalt és a beszélgetések során alkalma volt 
a nyugati magyar irodalmat, benne az Új Látóhatárt illetően tájékoztatni partnereit. 
Járt a debreceni Alföld, a budapesti Kortárs, az Élet és Irodalom, a Magyar Nemzet 
és a Századvég szerkesztőségében. Für Lajos és Bíró Friderika lakásában vendéges-
kedve Csurka Istvánnal és Bíró Zoltánnal a Magyar Demokrata Fórum alakulásáról 
és terveiről tudott szót váltani. Ismét felkereste a Petőfi Irodalmi Múzeumot, ahol 
egyrészt Nagy Csabával a készülő emigrációs lexikonról tanácskoztak, másrészt Bot-
ka Ferenc főigazgatóval a következő évben esedékessé váló, az Új Látóhatár megjele-
nésének negyvenedik évfordulóját megünneplő kiállítás részleteiről tárgyaltak. A 
Ráday Kollégiumban a Veres Péter Társaság szervezésében a volt parasztpártiakkal 
találkozott Borbándi, ahol szóba kerültek az emigráció szervezkedésének kérdései is, 
illetve annak igénye, miképpen lehetne Magyarországon egy nemzeti demokrata 
lapot megjelentetni.  

Borbándi úgy távozott Magyarországról, hogy érezhette az Új Látóhatár fontos 
szerepet játszik a magyar értelmiségi közéletben, bíznak értékrendjében, szüksége 
van a magyar rendszerváltozásnak a folyóirat szellemiségére. Arról is meggyőződhe-
tett, hogy a hazai szellemi élet képviselői ismerik és becsülik a lapot, a politikai vál-
tozások felgyorsultak, így bizakodással tekinthetett a jövőbe, Magyarország demok-
ratikus átalakulásának mielőbbi bekövetkeztére.  

Közvetlenül Borbándi elutazása után Molnár József tért vissza Magyarországra, 
1988-ban immár másodszor. Az 1943-as Szárszói találkozó negyvenöt éves évfordu-
lójára már egy éve készülődtek különböző intézmények, társadalmi szervek. A felső-
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oktatásban működő szakkollégiumok és a Honismereti és Társadalompolitikai Klu-
bok Tanácsának vezetői úgy határoztak, hogy augusztus 25. és 31. között ismét 
nagyszabású találkozót rendeznek a Balaton-parton; egyhetes programmal, sokrétű 
előadássorozattal adóznak az 1943-as találkozó emlékének. A Széchenyi Casino 
Hagyományőrző és Művelődési Társaskör ugyanezen időben háromnapos tudomá-
nyos tanácskozást rendezett a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Tovább-
képző Intézetében. Az előadók között érdemes megemlíteni Hartyáni István: A népi 
könyvkiadás szerepe; Salamon Konrád: Szárszó és a harmadik út; Rédey Pál: Sajtó és 
szabadság; Nyers Rezső: A Közép-Duna-medence közgazdasága; Molnár József: 
Népi mozgalom az emigrációban és Győrffy Sándor: Szárszó ébresztő szava című 
előadásait. Érdemes felfigyelni arra, hogy a Debreceni Dóra által szervezett tanács-
kozáson Molnár Józseffel, a müncheni folyóirat kiadójával egy pulpituson szólalt fel 
Nyers Rezső, akit ekkor már ismét bevontak a hatalmon lévő párt vezetésébe. A 
közélet enyhülésének fontos jele volt ez a találkozó is.  

1988-1989-ben tehát az Új Látóhatár és annak szerkesztői az érdeklődés közép-
pontjába kerültek Budapesten. A svájci Lugánóban 1988 őszén megrendezett talál-
kozón Sztáray Zoltán, aki egyébként a Látóhatárnak szerkesztője, amerikai kiadója is 
volt, ezt az érdeklődést már túlzottnak is tekintette. „...némi gyanúm merül fel mos-
tanában ezzel a folyóirattal kapcsolatban – mondta el előadásában –, amelyhez ne-
kem is volna valami közöm: túlságosan sokat emlegetik, valahogyan túlságosan nép-
szerű lett a mai otthoni világban. Valóban ez volna az egyetlen nyugati magyar nyel-
vű folyóirat, amelyről oly gyakorta kell megemlékezniük az otthoni folyóiratoknak, 
újságoknak? Hol van az Irodalmi Újság, hol a Katolikus Szemle, az amerikai egyre 
javuló Szivárvány? Meg a többiek? Meglehet, tévedek, ám engem ez a jelenség egy 
korábbi, tagadhatatlanul sikeres akcióra emlékeztet. A nyugati magyarsággal való 
foglalkozásra, kapcsolattartásra a mindenható párttól annak idején monopóliumot 
kapott Magyarok Világszövetsége stratégiájára, ahogy kiszemelték a nyugati magyar-
ság egyik-másik együttműködésre hajlamos tagját, majd ezeket kinevezték a többiek 
képviselőjének, elfelejtve, figyelmen kívül hagyva másokat. Figyelemre méltó az is, 
Magyarországon az Új Látóhatár-t olyanok is emlegetik, akik talán soha egyetlen 
példányát sem látták, nemhogy olvasták volna. E jelenség megértéséhez mások, talán 
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jobb ismerettel rendelkező otthoniak segítségére volna szükség. A tisztázás azért is 
kívánatos volna, mert másokkal együtt magam is úgy vélem, az Új Látóhatár – le-
gyen bármennyire is a nyugati magyarság egyik vezető folyóirata - egyedül semmi-
képp sem képviseli az időszakos nyugati magyar irodalmat. Miért kell agyonhallgatni 
az otthoniak előtt a többi, érdemes nyugati magyar kiadványt? Az irodalmi szegény-
ségünket akarják ezzel hamisan bemutatni? Azzal, hogy lám, a nyugati magyarság 
egyetlen valamirevaló folyóiratot tud csak magából kiszorítani?”120 Sztáray figyelmez-
tetése elgondolkoztatta az Új Látóhatár szerkesztőit. Valóban túlzottnak látszott a 
folyóirat iránti budapesti érdeklődés, ám ők ezt nem azzal magyarázták, miszerint az 
a lap itthoni „bekebelezésére” irányult volna. Az Új Látóhatár szemlélete, írásainak 
kritikus éle továbbra is megmaradt, a lap egyetlen politikai irányzat mellett sem kö-
telezte el magát. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy voltak olyan megkereséseik, 
amelyek a müncheni lap Magyarországra történő áttelepítése érdekében léptek fel, 
mint például a Hazafias Népfront akkori egyik alelnökének, Márton Jánosnak a 
felvetése, aki azt javasolta Borbándiéknak, hogy költözzenek haza és itthon adják ki 
lapjukat, ám ezeket a szerkesztők a jóakarat megnyilvánulásainak tekintették, sem-
mint valamilyen álságos megkörnyékezésnek. A magyarországi változások egyébként 
is olyan gyorsasággal zajlottak, hogy követni is nehéz volt őket Münchenből. A két 
szerkesztő semmiképpen nem gondolt arra, hogy az emigrációban alapított, és kife-
jezetten a nyugati magyar irodalom szolgálatába állított folyóiratot hazatelepítsék. 
Nem voltak álszerények, tudták, hogy milyen értéket hozott létre a folyóirat negyven 
esztendő alatt, ám azt is sokszor átgondolták már, vajon meddig bírják ők maguk a 
kiadás nehézségeit, illetve meddig lesz szükség még nyugaton megjelenő irodalmi 
folyóiratra. Az emigráció szerzőinek írásai szabadon megjelenhettek ekkor már Ma-
gyarországon, azaz nem kellett a kis példányszámú Új Látóhatárt igénybe venniük 
ahhoz, hogy alkotásaikat publikálhassák. Igaz nem mindenkinek adatott meg ez a 
lehetőség és sokan nem is szándékoztak egyelőre élni a lehetőséggel.  

                                                           
120  Sztáray Zoltán: Gondolatok a nyugati magyar irodalomról. Új Látóhatár, 1989. 2. 

szám. 145. o. 
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A negyvenedik évfolyamot beharangozó írásában Molnár József ebben a szemlé-
letben vonta meg a mérlegét a Látóhatár-Új Látóhatár negyven évének. „Könyves-
polcunkon a 39 évfolyam bekötött példányai 170 centimétert foglalnak el, pedig az 
emigráns nyomorúság miatt kezdetben csak kéthavonta, majd később 
portómegtakarítás végett még ritkábban, negyedévenként jelent meg kilenc 16 olda-
las íven, számonként 144, évenként összesen 576 lapon. Ha ennek a folyóiratnak 
más jelentősége nem lenne, csak az, hogy 40 esztendőn át évente 576 lapon, eddig 
tehát (figyelmen kívül hagyva, hogy néha volt némi ingadozás az oldalszámokban) 
23 000 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."121 Molnár 
hozzátette, hatósági tilalmak és kirekesztő intézkedések folytán „nem dicsekedhe-
tünk azzal, hogy a hazai szellemi élet alakulásában olyan fontos szerepe lett volna az 
Új Látóhatár-nak , amely megillette volna. Mégis örömmel látjuk, hogy azok a de-
mokratikus eszmék, amelyekért negyven éven át küzdöttünk, új életre keltek Ma-
gyarországon.” Elsősorban persze a Hitel című kéthetilapra gondolt, melynek szer-
kesztőbizottságában ott volt Borbándi Gyula is, illetve amellyel nagyon szoros kap-
csolatot tartott fenn a két müncheni szerkesztő.  

1988 végén azonban még nem volt annyira egyértelmű, hogy a magyarországi 
változások milyen irányt vesznek. „Örömünkbe azonban jócskán vegyül üröm is – 
folytatta Molnár József fejtegetését –, 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, egye-
sületek 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 de-
mokratikus szellemet csak új, tiszta múltú emberek teremthetnek. A kaméleonok 

                                                           
121  Molnár József: Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyama elé. Új Látóhatár, 1988. 4. 

szám. 574. o. 
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kora lejárt, ezek a köpönyegforgatók az országot csak újabb politikai, gazdasági és 
szellemi válságba sodorhatják és végképp tönkreteszik a megújulásra törekvő kom-
munista 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 Látóhatár-
nak, 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 véletle-
nül idézem. A 40-ik 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.” 

Az Új Látóhatár helyzete, szerepe mindamellett, hogy a megjelenés anyagi biz-
tonsága mindig hajszálon múlott, meghatározó volt az európai emigrációban. Az 
itthoni változások azonban felerősítették az emigrációban szunnyadó ellentéteket. 
Erre utaló jel volt már 1986-ban Fejtő Ferenc egy levele, melyet az Új Látóhatárban 
Molnár József által közölt A gordiuszi csomó megkerülése122 című cikkével kap-
csolatban írt Borbándi Gyulának. Ebben Fejtő éles kritikával illette azt a szemlé-
letet – melyet Molnár írásában hangsúlyozott –, amely a népi gondolatot, azaz a 
mind kelettől, mind nyugattól független, a sajátos, szociálisan érzékeny magyar 
demokratikus fejlődést tartotta követendő útnak. Fejtő újraélesztette ezzel az 
írásával a régóta lappangó népi-urbánus ellentétet, melynek akkor már évtizedek 
óta nem voltak jelei az emigrációs magyar közéletben.  

                                                           
122  Molnár József: A gordiuszi csomó megkerülése. Új Látóhatár, 1987. 1. szám. 121. o. 
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De nem csak Fejtő Ferenc megszólalása volt zavaró jel. Sztáray Zoltánnak az 
előbbiekben idézett hozzászólása a svájci emigrációs találkozón egyfajta bizalmatlan-
ságot tükrözött az Új Látóhatárral szemben. Mintha a müncheni folyóirat kedvence 
lett volna valamilyen oknál fogva a hazai változások homlokterébe került politikai 
erőknek. Az amerikai magyar emigráció egyes hangadói ugyanis egészen másképpen 
ítélték meg a magyarországi változásokat, mint az európai emigránsok nagy része.  

Sztáray Zoltán egy 1988. december eleji levelében arról tájékoztatta a szerkesztő-
ket, hogy az amerikai előfizetések egyesített összege 1988-ban valamivel kevesebb 
volt, mint az előzőben, jóllehet a mintegy tízszázalékos áremelés következtében an-
nál többnek kellett volna lennie. Sztáray nem nyugodott bele abba, hogy egyszerűen, 
egy levélben lemondták a következő évi előfizetést a lap régi olvasói, tizenöt előfize-
tővel telefonon beszélt és a folyóiratról alkotott véleményük iránt érdeklődött. Töb-
ben elégedetlenségüknek adtak hangot. Voltak, akik azt kifogásolták, hogy az Új 
Látóhatár a magyarországi változásokról szóló híradásaiban elhallgat olyan tényeket, 
amelyek aggodalomra adnak okot az óhazában. Konkrétan azt vetették fel, hogy a 
magyarországi nemzeti demokraták szervezkedése nacionalista, antiszemita jelensé-
geket is mutat, melyeket a közismerten népi irányzatú Új Látóhatár célzatosan el-
hallgatott. Voltak, akik úgy látták, hogy az Új Látóhatár az emigrációból bevonulván 
az otthoni irodalompolitikai életbe, elhomályosítja a többi, kinti orgánum szerepét. 
Akadtak, akik kifogásolták, hogy az emigráns elbeszélők Budapesten megjelent an-
tológiáját a folyóirat részletesen bemutatta, míg a Svájcban megjelentről csak futóla-
gos ismertetést adott. (Meg kell jegyeznünk egyébként, hogy a SMIKK kiadásában 
megjelent antológiát éppen Borbándi szerkesztette, tehát egyáltalán nem lehetett 
volna a magyarországi kiadvány iránti elfogultsággal vádolni a müncheni szerkesztő-
ket, hiszen elsősorban nekik volt köszönhető, hogy egyáltalán létezett még emigráns 
magyar nyelvű esszé.) Valaki azt kérdezte Sztáraytól, voltaképpen kit képvisel a fo-
lyóirat? Talán Sztáray is osztozott némely olvasói kételyben és ezért feltette a kérdést 
levelében, merre tart az Új Látóhatár? Sztáray Zoltán évtizedek óta élt Amerikában, 
ugyanakkor szintén évtizedek óta volt az Új Látóhatár munkatársa is. Ha az ő szá-
mára is kérdésessé vált, milyen értékeket képvisel a folyóirat, akkor az már nagy 
problémát jelentett. 
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Borbándiék is megdöbbentek Sztáray felvetésein és az előfizetőktől begyűjtött vé-
leményeken. Közös válaszukat még 1988. december elején elküldték Sztáraynak: „... 
nem tudom – írta a levélben, mindkettejük nevében Borbándi –, hogy a »merre tart 
az Új Látóhatár« csak szónoki kérdés volt-e, vagy annak jelzése, hogy kételyeid van-
nak a lap irányát illetően. Ha az utóbbi az eset, szeretnélek megnyugtatni, hogy ami 
minket illet, ma sem akarunk az Új Látóhatárral mást, mint az elmúlt évtizedekben: 
jó, színvonalas folyóiratot adni és amennyire ez tehetségünkből, lehetőségeinkből 
telik, az olvasókat elgondolkoztatni, eszmetisztázó írásokkal az eligazodást segíteni. 
Persze, ez ma nem olyan könnyű, mint amilyen a mindent tagadás és elutasítás korá-
ban volt. Amikor csak nemet kellett mondani, a nézetazonosság és egyetértés töret-
lennek bizonyult. Amikor differenciáltan kell gondolkodni és politizálni, előtörnek 
az eltérések a helyzet megítélésében és a taktikailag helyes álláspont eldöntésében. 
Ebben én nem látok semmi különöset és meglepőt. A megváltozott belső és külső 
állapotok következménye.” Annak ellenére, hogy Borbándiék határozottan vallották, 
a folyóiratnak továbbra is hivatása és feladata van a magyarországi átalakulásban, 
egyre nagyobb terhet éreztek a lap elkészítésében is, és elkedvetlenítette őket az a 
szórványos kritika, mely méltatlanul bírálta a lap szerkesztését.  

Az természetes volt, hogy a mozgásba jött politikai élet hatásai és következmé-
nyei alól egyik emigrációs kiadvány sem, még az elsődlegesen irodalmi célú folyó-
iratok sem tudták könnyen kivonni magukat. Annál kevésbé, mivel a szerzők első-
sorban politikai tárgyú írásokkal jelentkeztek, és az olvasók is elsősorban ilyen jellegű 
írásokat vártak az Új Látóhatártól, kisebb figyelmet szentelve a szépirodalmi művek-
nek. Az írók és költők érthető módon olykor háttérbe szorítottnak vagy mellőzött-
nek érezhették magukat. „Az Új Látóhatár egyre erőteljesebben politikai szaklappá 
lesz – írta egy levelében Washingtonból Zalán Magda. – Elhiszem és értem, hogy 
forr a világ bús tengere, mégis ijedten nézem ezt az eltolódást. Ijeszt, hogy úgy ér-
zem: nagyon odafelé vezet az út, ahová valamikor a zsdanovizált kortársainké veze-
tett, még ha másféle irányzékúak és főleg őszintébbek is a nálatok lehozott politikai 
töltetű írások, mint voltak azok az ántivilágbeli szájtépések. Ezek a politizáló ·– 
múltelemző, jelent leleplező, jövőt festő – írások lassan kiszorítják az Új Látóhatár 
lapjairól a »csak« irodalmat, holott a folyóirat alcímében első helyen irodalminak, és 
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csak azután politikainak vallja magát. [...] Ha nem adtok teret a sorból kilógó, »csak« 
szépirodalmi művecskéknek, akkor azoknak nemigen akad máshol méltó megjelenési 
helye, és ez egyértelműen azt jelenti: kirekednek a magyar irodalomból.” Zalán 
Magda észrevétele is zavarta a szerkesztőket. Ők maguk valóban benne forogtak a 
magyarországi közéleti változásokban, a szerkesztőség szobájának ajtaját egymás 
kezébe adták a hazai személyiségek, akik tanácsot kérni, konzultálni érkeztek Mün-
chenbe. Mégis úgy érezték, hogy jogtalan volt a kritika, mert a politikai-közéleti 
írások mellett továbbra is hangsúlyt helyeztek az irodalmi alkotások közlésére, illetve 
irodalompolitikai és kritikai tanulmányok is szép számban megjelentek a lapban. 
Kétségtelen azonban, hogy volt bizonyos eltolódás a folyóirat szerkezetében és szer-
kesztésében. Bár világosan megmagyarázható és értelmezhető lett volna ez mind a 
barátok, mind az olvasók irányába, ám Borbándiék erre már nem akartak vállalkozni, 
belefáradtak az állandó munkába és hadakozásba.  

Különösen Molnár József vált egyre pesszimistábbá. Barátainak írt leveleiben sű-
rűn emlegette, nem érzi úgy, hogy továbbra is érdemes megjelennie az Új Látóhatár-
nak. Hozzájárult persze elkeseredéséhez, hogy 1989 tavaszán átesett egy megterhelő 
betegségen. Igaz a lap elkészítésében ekkor már két segítsége is volt a hetvenedik 
életévét már betöltött Borbándiéknak, Lengyel K. Zsolt és Balázs Zoltán személyé-
ben, ám a tartalom továbbra is kettejük döntése alapján alakult ki.  

Európai barátaik megütközéssel és értetlenséggel fogadták a lap befejezésére vo-
natkozó terveiket. Gombos Gyula Párizsból azt írta, elhiszi, hogy a munka kezd 
fárasztó lenni, „de talán egy-két évig még csinálni kéne, föltéve, hogy anyagilag még 
fönntartható”. Németh László Kanadában élő leánya, Némethyné Németh Magda 
az Új Látóhatár létjogosultságáról és a magyarországi helyzetről szólva megjegyezte: 
„... úgy érzem, kár lenne a lap létét a politikai helyzethez kötni. A lényeg az, hogy 
minőséget adott és ad ma is, és látószöge azért más, mint az otthoni folyóiratoké.” 
Anyagilag a megjelentetés persze, fenntartható volt, hiszen az előfizetésekből beér-
kezett az az összeg, amennyibe az előállítás és postázás került. A szerkesztők kedvet-
lenségét pedig nem a politikai változások okozták, inkább a méltatlan intrikákba való 
belefáradás.  
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A negyvenedik évfolyam kapcsán természetesen elsősorban az ünneplés és a mél-
tatás kapott nagyobb szerepet. A nyár folyamán Borbándi és Molnár Magyarországra 
volt hivatalos. Május 10-én a Debreczeni Dóra elnökletével működő budapesti Szé-
chenyi Casinóban A népi mozgalom az emigrációban címmel tartottak előadást . Az 
azt követő eszmecserét pedig Pomogáts Béla vezette. 

Május 11-én a Kossuth Klubban a TIT országos irodalmi választmánya és buda-
pesti szakosztálya rendezett Új Látóhatár-estet, amelyen Kulcsár Katalin vezetésével 
kerekasztal-beszélgetés folyt Mészöly Miklós, Czine Mihály, Pomogáts Béla, 
Szakolczay Lajos, M. Kiss Sándor, Szeredi Pál, valamint Molnár József és Borbándi 
Gyula részvételével. Május 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezett Új Látóha-
tár-estet. Ezt Botka Ferenc főigazgató nyitotta meg, Mészöly Miklós a folyóirat 
tevékenységét méltatta. Három budapesti színművész, Havas Judit, Kovács István és 
Lukács Sándor lírai és prózai szemelvényeket olvasott fel. Végül Vass Lajos vezény-
letével a Vasas Kórus bemutatta az Illyés Gyula és Veress Sándor által írt Óda Euró-
pához című kórusművet, amelynek kottája az Új Látóhatár 1962-es Illyésszámában 
jelent meg. A május 13-ai szegedi Bibó-konferencián és május 17-én a budapesti 
Veres Péter Társaságban tartottak előadást.  

A magyarországi irodalmi sajtó a megnyílt lehetőségekkel élve minden aggály 
nélkül adott hírt az Új Látóhatárt érintő eseményekről és úgy foglalkozott vele, mint 
az egyéb magyarországi orgánumokkal. A szombathelyi Életünk című folyóirat kö-
zölte Mészöly Miklós laudációjának teljes szövegét, melyet a Kossuth Klubban és a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban mondott el. Mészöly szerint a folyóirat szerkesztői és 
munkatársai 1956 után „megtalálták azt a hangot és szemléletet, amire itthon és 
határainkon túl élő magyarok számára azokban az években és azt követően mindmá-
ig sürgetően szükség volt. Még akkor is, ha idehaza csupán elvétve olvashatták. A 
hazacsempészett egyes számok tematikája s szemlélete így is sokkal szélesebb körben 
szivárgott szét és hatott, mintsem gondolnánk. És ezt inkább utólag mérhetjük fel 
igazán.”123 A folyóirat érdemének nevezte, hogy „előrelátó szellemi látóhatára hozzá-
járult politikai gondolkodásunk korszerűsítéséhez. Vagyis, a ködevés helyett a köd-

                                                           
123  Mészöly Miklós: Negyven éves az Új Látóhatár. Életünk. 1989. 6. szám. 562. o. 
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oszlatás nem mindig népszerű feladatát vállalta. Végül nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy hasábjain közös otthont-helyet igyekezett biztosítani az ún. emigrá-
ciós irodalom nem kevés széthúzással nehezített kibontakozásának, nem téve kü-
lönbséget irányzatok között. Azt az irodalmat segítette megszületni, amelyet ma már 
megbélyegző tartózkodás nélkül vall magáénak és kebelez be az oszthatatlan magyar 
irodalom.” 

Érdemes megemlíteni, hogy a negyvenedik évforduló kapcsán Borbándi Gyula 
Érték és mérték. A negyvenéves Új Látóhatárról címmel jelentetett meg írást a Lá-
tóhatár című irodalmi válogatást közlő lapban, abban, melyet 1962-ben Vámos Imre 
és Horváth Béla kedvéért indítottak el itthon, amikor nevezettek visszatértek Ma-
gyarországra. Ki nem mondott elégtétel lehetett Borbándinak ez a megjelenés, annak 
ellenére, hogy az 1989-ben megjelenő Látóhatárnak már semmilyen köze nem volt 
Vámosékhoz.  

A Kortárs 1989. évi 11. száma Czigány Lóránt, Domahidy András, Domahidy 
Miklós, Ferdinandy György, Horváth Elemér írásait közölte, melyben az Új Látóha-
tárhoz fűződő emlékeiket idézték fel.  

1989 júniusában a Szabad Szó című budapesti hetilap hosszabb beszélgetést kö-
zölt Molnár Józseffel. Ebben Molnár a Látóhatárnál és Új Látóhatárnál végzett 
munkájáról szólva érintette a folyóirat jövőjét is. „Mi arra törekszünk – mondta –, 
hogy a folytonosságot megőrizzük, tartsuk, a szóródni kényszerülteket kössük ma-
gunkhoz. Mag, forrás és élesztő egyszerre legyünk az emigráció számára. Tehát mag, 
amiből új termés fakad, forrás, amelyből meríteni lehet és élesztő, amely állandó 
cselekvésre sarkallja a kicsi, gyakran megapadó közösséget. [...] Ma, először, itthon is 
ismertebbek lettünk. Bár ez kicsi kör még, de elegendő ígéret a jövendőre. Mi pedig 
mindig a jövőt terveztük, miközben a köznapokat szolgáltuk, térben ugyan távol, de 
lélekben együtt a nemzettel.”124 A Budapesten tartózkodó és az ünneplés örömében 
feloldódó Borbándiékat azonban ekkor már a befejezés gondolata foglalkoztatta.  

Szeptember elején Borbándi ismét Budapestre látogatott. Az Új Látóhatár bará-
taival és intézmények vezetőivel tárgyalt. Szegeden meglátogatta Ilia Mihályt, Kecs-

                                                           
124 Szabad Szó. 1989. június 10.  
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keméten pedig a Forrás szerkesztőségét. Budapesten részt vett a Hitel Csoóri Sándor 
által vezetett szerkesztőségi értekezletén, amelyen vele, valamint Bíró Zoltánnal és 
Alexa Károllyal a két folyóirat közötti együttműködésről is tárgyaltak. Megbeszélést 
folytatott az Írószövetség elnökével, Cseres Tiborral, azután Püski Sándor kiadóval 
és a Magyar Demokrata Fórum központjában Csurka Istvánnal, Joó Rudolf polito-
lógussal és Kiss Gy. Csabával. Az Új Látóhatár iránt mindenütt kifejezésre juttatott 
megbecsülés és elismerés, valamint az érdeklődés a jövője iránt némileg megingatta 
Borbándi elhatározását, hogy befejezzék a müncheni kiadást. Megbeszélésein óha-
tatlanul szóba került az esetleges megszűnés lehetősége és valamilyen hazai folytatás 
esélye. Hazai tárgyalópartnerei arra bíztatták Borbándit, fontolja meg a magyaror-
szági kiadás lehetőségét, Püski vállalkozott volna a terjesztésre, Csoóriék pedig a 
szerkesztéshez ígértek segítséget. Borbándi viszont egyértelművé tette, hogy a folyó-
irat csak Münchenben jelenhet meg, mert hivatása és küldetése az emigrációhoz 
köti, nem kívánta, hogy a magyar irodalmi folyóiratok palettáján megjelenjen az Új 
Látóhatár. Úgy vélte céltalan és talaj nélküli lenne Budapesten a lap. Magyarorszá-
gon kialakult és a Hitel megjelenésével megfelelően strukturálttá vált az irodalmi-
közéleti lapok piaca, az emigrációs szerzők is megtalálhatták a nekik leginkább meg-
felelő publikációs lehetőséget. Borbándi határozottan kiállt amellett, hogy az Új 
Látóhatár a nyugati magyar írók folyóirata, a nyugati magyar szellemi élet tartozéka, 
és ha ott nem létezhet tovább, legjobb, ha megszűnik és működése irodalomtörténeti 
emlékké válik. 

1989 őszén a budapesti Bethlen Gábor Könyvkiadó gondozásában megjelent az 
Illyés Gyula Új Látóhatára125 című kötet, amelyben a szerkesztő-kiadó Albert Tibor 
válogatást adott közre azokból az írásokból, amelyek a folyóiratban négy évtized alatt 
– beleértve a két különszám anyagát – Illyéstől vagy Illyésről megjelentek. A Kortárs 
című budapesti folyóirat 1989. novemberi számában Szakolczay Lajos az Új Látóha-
tár egy ankétját, az András Sándor Hazatérés című novellája körüli 1968-ban kere-
kedett vitát elevenítette fel és látta el az észrevételeivel.126 A folyóirat több munkatár-
                                                           
125  Illyés Gyula Új Látóhatára. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest, 1990. 
126  Szakolczay Lajos: Egy nemzedék nagykorúvá válása - Az Új Látóhatár egyik vitájá-

hoz. Kortárs, 1989. 11. szám 103. o.  
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sa saját emlékeit írta le. A többi között Domahidy Miklós azt a szerepet méltatta, 
amelyet Bikich Gábor játszott fiatal, kezdő írók felkarolásával és eligazításával. Czi-
gány Lóránt megemlítette, hogy „a közhiedelem az Új Látóhatárt (és elődjét, a Lá-
tóhatárt is) a népiek folyóirataként tartja számon. Ez, mint minden féligazság, félre-
vezető. Mert igaz, hogy a címe allúzió Szabó Dezső Egész Látóhatárára, de szellemi 
genealógiájába Jászi Oszkár is beletartozik, és a folyóirat sohasem alkotott »beszű-
kült« és »beszűkítő« szekértábort, mindig az Illyés Gyula nevével fémjelezhető tágas-
ság jellemezte [...] Mert a folyóirat szerkesztője, Borbándi, szemben az öreg Igno-
tusszal, aki a mondat zeneiségéért lelkesedett, azt tartotta legfontosabb szerkesztői 
elvének, hogy civilizált hangnemben mindenről lehessen értekezni, olyan témákról 
is, amelyek általa is elfogadott értékeket kérdőjeleznek meg. Vagyis, azt a liberális 
toleranciát valósította meg, amiről Oxfordban azt tanultam, hogy az intellektuel 
elidegeníthetetlen joga [...] Tehát én liberális lapnak tekintem az Új Látóhatárt, amit 
emelt fővel vállalhatok. Mert a másik szerkesztője, a morgó, dohogó, hirtelen indula-
tú Molnár Jóska is [...] a lap érdekeinek adott priorátust saját fellobbanásaival szem-
ben.”127 Horváth Elemér arra a kérdésre felelt miért tekintette a müncheni szemlét 
kéziratai első címzettjének: „Visszatekintve azt hiszem, azért, mert a folyóiratban 
való megjelenés a nyugati magyar irodalomba való belépést jelentette. S ami talán 
ennél is döntőbb fontosságú volt, az Új Látóhatárban való megjelenéshez egyetlen 
útlevél kellett: a minőség [...] Az Új Látóhatár következetesen ragaszkodott szer-
kesztési elveihez: az írás értéke a döntő, nem az újdonsága. Mondanom sem kell, 
hasonló az én szemléletem is. Dióhéjban: Ezra Pound forradalmi újítása nem ér-
vényteleníti a kortárs Audent, ahogy a kortársainál modernebb Kassák sem József 
Attilát vagy Pilinszkyt. Nyugodtan kimerem mondani, hogy 40 éves működése fo-
lyamán az Új Látóhatár volt a legszabadabb magyar folyóirat.” Domahidy András 
szerint az, hogy három évtizede az Új Látóhatár munkatársa, soha nem jelentette, 
hogy politikai alapállását is fenntartás nélkül vállalja. Honi tévhit ugyanis, hogy az 
írónak az őt kiadó folyóiratokkal egyet kell értenie: „nem csak a munkatársak gárdája 

                                                           
127  Domahidy Miklós–Czigány Lóránt–Horváth Elemér–Domahidy András–Ferdi-

nandy György: Emlékek az Új Látóhatárról. Kortárs, 1989. 11. szám. 109. o. 
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minősít egy irodalmi fórumot. Inkább az, ha egy adott történelmi pillanatban legjobb 
tudása szerint vállalja senki más által el nem végezhető szerepét. Az Új Látóhatár 
ennek a követelménynek is immár négy évtizede tesz maradéktalanul eleget.” – 
hangsúlyozta Domahidy András. 

A szerkesztők számtalan levelet kaptak szerzőiktől, barátaiktól, mivel gyorsan el-
terjedt annak híre, hogy meg akarják szűntetni az Új Látóhatár további kiadását. 
Borsody István levélben érdeklődött Borbándinál a folyóirattal kapcsolatos terveik-
ről. „Véleményem szerint folytatnod kellene a folyóiratot. Igaz, hogy otthon most 
minden megírható. De az Új Látóhatár eredeti szándékán, hogy szabadon írjon, 
idővel túlnőtt. Munkatársi gárda gyűlt köréje. Eredeti stílusa fejlődött ki. A terje-
delmes külföldi magyar irodalom legfontosabb fóruma, terméke. Ott és annak kell 
maradnia.” Borsody levelének időpontjában azonban már eldöntötte a két szerkesztő 
a lap beszűntetését.  

Elhatározásukban megerősítette őket a Párizsban 1957 óta megjelenő Irodalmi 
Újság főszerkesztőjének, Méray Tibornak levele: „Ha valaki, hát én megértem az Új 
Látóhatárral kapcsolatos döntésedet. Évtizedeken át húztad Te is az igát – nem lehet 
a végtelenségig folytatni. Akkor is nehéz volna, ha az otthoni helyzet változatlan 
maradt volna, de a kétségtelen javulás: ami talán a sajtó területén a legkézzelfogha-
tóbb s amit elsősorban az országra és az otthon élőkre vonatkoztatva örvendetes, 
Téged is, engem is felment a további igavonástól. Nem a fegyvert tesszük le, hanem 
emelt fővel adhatjuk át a hazaiaknak a stafétabotot. Ez így – tudom – frázisszerűen 
hangzik, mégis, gondolom, Neked is megnyugtató érzés, hogy megtetted, amit Ma-
gadra vállaltál – olyan körülmények között, amit igazán csak az ismer, aki a Tiédhez 
hasonló munkát végzett.” A párizsi Irodalmi Újság 1989-ben két számot adott ki, 
mindkettőt már Magyarországon, az utolsót a Nagy Imre újratemetés tiszteletére. 
Méray Tibor azt jelentette be, hogy az Irodalmi Újság megjelenését csak felfüggesz-
tik, mert „fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ha a felhők akár a világban, akár 
Magyarország fölött sűrűsödni kezdenek, akkor akár különszámokkal vagy újbóli 
megjelenéssel ismét megszólaljon az a hang, amely a magyar függetlenség, a nyugati 
típusú demokrácia és a szociális igazság hangja volt és marad.” Az Irodalmi Újság a 
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későbbiekben már nem jelent meg és közeledett az Új Látóhatár életében is az utolsó 
megjelenés időpontja, a szerkesztők elhatározása alapján az 1989. évi negyedik szám. 
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A MEGSZŰNÉS 

A folyóirat utolsó számának megjelenése ismét sokat késett. Akadozott a számítógé-
pes szövegszerkesztés, a szerkesztők budapesti útjaik miatt késve fogtak hozzá a 
szövegek korrigálásához, a nyomdának is akadt más munkája. Mintha mindenki 
érezte volna, hogy vége, tehát minek sietni. A kéziratok is késve érkeztek be, a gépe-
lés lassan folyt és már 1990. január első hete is elmúlt, amikor a tördelt kefelevonatot 
leadták az augsburgi nyomdának. Annak meg egy hónap kellett, hogy kinyomtassa, 
úgyhogy csak február közepén szállította le a kész példányokat.  

Az utolsó szám Borsody István Az új kezdet című politikai esszéjével indult. 
Borsody a kelet-európai fordulatról, Gorbacsovnak ebben játszott szerepéről és a 
föderáció eszméjének jövőjéről értekezett. A Sinka István hagyatékát és emlékét 
őrző, Budapesten élő Medvigy Endre újabb verscsokrot engedett át közlésre Sinka 
István költői hagyatékából. Molnár József hosszabb részt közölt Misztótfalusi Kis 
Miklósról szóló monográfiája kéziratából. A budapesti Petrik Béla az 1942. tavaszi 
lillafüredi írótalálkozó történetét ismertette. Domahidy András elbeszélést, Balla 
Máté, Somos Gyula, Határ Győző és Horváth Elemér verseket közölt. Örvös Lajos 
írói emlékeiből idézett fel néhány epizódot. Feketekúty László arról számolt be, 
hogyan szerepelt Magyarország, az amerikai New Jersey állam tankönyveiben. Szabó 
T. Ádám a magyar irodalomban fellelhető székely szavakat és kifejezéseket idézte fel 
a Székely nyelvjárások a magyar irodalomban című esszéjében. Zsigmond Endre az 
elfogyóban lévő burgenlandi magyarokról írt. Czigány Lóránt Illyés Elemért búcsúz-
tatta. Csengey Dénes Találkozások az angyallal című regényének recenzióját Szente 
Imre ismertette, az Egyesült Államokban élő Hetzron Róbert lírai műfordításaival a 
budapesti Fabó Kinga, az amerikai Sziklay Andor cikkgyűjteményével Sztáray Zol-
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tán és végül Borbándi Gyula Ötszáz mérföld című esszé- és naplókötetével Gecsényi 
Lajos foglalkozott. 

Az Új Látóhatár évtizedek óta tudósított az emigráció, a nagyvilág magyarságot 
érintő eseményeiről, fontos hazai rendezvényekről. Érdemes felidézni az utolsó szám 
Hírek rovatának közleményeit.  

„Határ Győző 1989. november 13-án 75 éves lett. Ebből az alkalomból az Új Lá-
tóhatár 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 Köztársa-
ság 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 mon-
dott megnyitót.” Jellemző volt a folyóirat szerkesztőire, hogy Határ Győző budapesti 
elismerését és kitűntetését hosszabban idézték, mint az emigrációs méltatásokat, 
saját köszöntésüket. Méltóbbnak érezték a hazai visszhangot, mint a nyugati fanyal-
gásokat. 

„Szeptember 15-én New Yorkban meghalt Thury Lajos író és újságíró, folyóira-
tunk 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.” 
Múlhatatlan érdemei vannak az Új Látóhatár szerkesztőinek abban, hogy az emigrá-
cióban élő magyar alkotókról hírünk és emlékünk van. Nem csak műveik megjelen-
tetésével, hanem életük figyelemmel kísérésével és bemutatásával is hozzájárultak 
ahhoz, hogy a magyar irodalomtörténetben számon tarthatjuk őket.  

„Bécs tartomány írói munkásságáért aranyérdemrenddel tüntette ki Monoszlóy 
Dezső munkatársunkat. Az ünnepélyes átadásra október 11-én került sor az osztrák 
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fővárosban.” Az Új Látóhatár mindig megemlékezett szerzői, munkatársai elismeré-
séről. Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy a két szerkesztő soha 
semmilyen elismerésben nem részesült az Új Látóhatár megjelentetésének negyven 
éve alatt. Igaz nem is azért végezték munkájukat, de olyan természetesnek tűnt, hogy 
a folyóiratukban megjelenő írások, munkásságuk alapján szerzőik különféle elisme-
résben részesülnek, míg a lap szerkesztői csak a szorgos munka eredményeképpen 
megszülető lapszámok utáni elégedettséget élhették át.  

„A budapesti Bethlen-alapítvány új díjazottjai: Szeli István újvidéki irodalomtör-
ténész, Turczel Lajos pozsonyi irodalomtörténész, Tőkés László temesvári reformá-
tus 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.” 
A Bethlen Gábor-alapítvány Illyés Gyula egyik kezdeményezése volt. A halála után 
két évvel, legálisan, állami engedéllyel működését megkezdő alapítvány vezetőinek 
szintén nem jutott eszébe, hogy az Új Látóhatárt is elismerésben részesítsék. Vélhe-
tőleg abban bíztak, hogy a lap folytatja munkáját és majd az ötvenedik évfordulón 
fogják díjazni. 

„Kabdebó Tamás 1983-ban az Új Látóhatárban megjelent „Inspiráció az iroda-
lomban" című esszéjének angol nyelvű változata belekerült a stockholmi Bromberg 
Kiadó által az alkotás folyamatáról megjelentetett antológiába, amelyet Klein 
György, a svédországi Karolinska Institutet rákkutató részlegének vezetője szerkesz-
tett.” Az Új Látóhatár minden egyes alkalommal beszámolt, ha valamelyik magyar 
alkotás idegen nyelven jelent meg. A szerkesztők számára ugyanolyan küldetés volt a 
magyar irodalom idegen nyelven történő terjesztése, megismertetése, amint a magyar 
nyelvű alkotások közlése.  

„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 egyes emigrációs összejövetelek, tanulmányi 
napok előadásainak ismertetése szintén az Új Látóhatár kötelessége volt. Ebből lehet 
nyilvántartani mind a mai napig az egyes emigrációs csoportok működését.  
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„Az 1989. évi Szirmai Károly irodalmi díjat Dusan Beléa kapta „Antonije 
Mihajlovié 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 határon túli magyar irodalmi élet eseményeinek nyomon követése szintén az Új 
Látóhatár kötelezettségének számított.  

„A Magyar Baráti Közösség (Itt-ott) által augusztus 19 és 26 között rendezett ta-
lálkozónak 270 résztvevője volt (köztük 65-70 fiatal). Előadott a többi között két 
budapesti vendég – Für Lajos és Mécs Imre –, valamint az Új Látóhatár több mun-
katársa: 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.” Érdemes 
felfigyelni Borbándiék szóhasználatára. Ők minden olyan szerzőt, aki folyóiratukban 
valamikor is megjelent alkotásával, munkatársuknak tartották és ennek megfelelően 
tájékoztattak tevékenységéről, szerepléseiről. A szerkesztők ezt a titulust megbecsü-
lésük és elismerésük szándékával fűzték hozzá szerzőikről szóló híradásaikhoz.  

„A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör november 1 és 5 között Lu-
ganóban rendezett tanulmányi napjain folyóiratunk szerzői közül Hanák Tibor, 
Kende Péter és HansHenning Paetzke adott elő. A központi téma ez volt: Remé-
nyeink-gondjaink, Magyarország 1989.” A SMIKK egyike volt azoknak a magyar 
szervezeteknek, akikkel a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn az Új Látóhatár. 
Sokszor segédkeztek könyveik megjelentetésében, tanulmányi napjaik megszervezé-
sében.  

„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 



 

174 

szegedi fiókjába küldhető.” Jellemző szintén a szerkesztőkre, hogy nem elsősorban a 
saját lapjuk támogatását, hanem nemes ügyek meghirdetését is elősegítették a támo-
gatói felhívások közzétételével.  

„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 Szervátiusz Tibor szobrászművész. A Társaság a nyugati ma-
gyarok támogatását is kéri. Pénz a következő csekkszámlára utalható át: Sz. D. Em-
léktársaság, OTP VI. 510-46328, Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9, H-
1850 Budapest.”  

„A nemzeti kultúra megőrzése fontosságának jegyében alakult »Erdély Művésze-
téért 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 látha-
tók.” 

Jelképesnek tekinthető, hogy az utolsó lapszám záróközleménye a frissen megje-
lent kötetekről tájékoztatott. 

Ezt követte a kiadó és a felelős szerkesztő elköszönése. 
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JUBILEUMI SZÁMVETÉS ÉS A KIADÓ BÚCSÚJA AZ OLVASÓTÓL 

Folyóiratunk ezzel a számával betöltötte 40-ik évfolyamát és néhány csöndes, majd-
nem visszhangtalan hazai ünnepséggel véget ért a jubileumi esztendő is. Ha olvasó-
ink 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 jelen-
tenem 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 ta-
pasztalatok 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 megszünteté-
sét.  

Az elmúlt években ezen a helyen mindig, mint a lap kiadója szóltam olvasóink-
hoz és előfizetőinkhez, most is, mint a felelős kiadó és egyik szerkesztője szólok 
arról, miért tartom elkerülhetetlennek a folyóirat megszüntetését. Elsősorban termé-
szetesen korunk miatt, mert mindketten túl vagyunk már a hetvenen, sok időnk már 
nincs hátra. Babits Mihály a Nyugat egyik jubileumán azt mondotta, hogy egy folyó-
irat 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 Oszkár-
tól, a Nyugat Fenyő Miksájától majdnem egy évszázad legkiválóbb magyar szelleme-
inek 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 
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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 se-
gítségével meghosszabbíthatom a folyóirat létét. Elsősorban a legnagyobb számú és 
viszonylag a legjobb körülmények között élő szórvány-magyarság, amerikai honfitár-
saink segítségére gondoltam, egy amerikai előadó körút megszervezésével. Az utat 
New Yorkig és vissza álltam volna a magam csekély nyugdíjából megtakarított pén-
zemen, 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 [kötele-
zettsége] 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 megkísér-
lem a lehetetlent. Az otthoni jubileumi ünnepségek alkalmából viszont azt tapasztal-
tam, hogy a nyugati magyar és általában a kisebbségi irodalmunk iránt érdeklődő, 
néhány lelkes írón kívül, az írók alig ismerik az Új Látóhatárt, legfeljebb pár pél-
dányt láttak és egy-kettőt talán olvastak is. Ennek nemcsak az az oka, hogy a leg-
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utóbbi időkig szellemi dugárú volt Magyarországon, hanem az is, hogy az írók több-
sége 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.  

Hasonló lesújtó tapasztalatokat szereztem könyvkiadói tevékenységem értékelé-
sével 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 min-
dig jogtalannak tekinthető emigráns kiadónál jelent meg – nem tartotta érdemesnek 
feltüntetni az első kiadó nevét és helyét, csupán csak azt jegyezte meg a hátsó borító-
lapon, 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 esszégyűj-
teményének 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 el-
ajándékoztam – 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 pillana-
tig 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 muzsi-
káról. 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 
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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 ah-
hoz, 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.  

Talán ezek után érthető, ha az Új Látóhatár megmentésére elgondolt utolsó ter-
vemmel 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 előállítás-
ban, de eddigi szellemét megőrizve és a nyugati előfizetők lehető megtartásával. Rá 
kellett jönnöm, hogy ez is megvalósíthatatlan. Odahaza ma, a friss szabadság mámo-
rában 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, ha-
nem az egész nyugati magyarságé. De mit tehet a kiadó, ha már nem bírja a remény-
telen 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 kö-
vetkező évfolyamhoz, most már nem kérek semmit. Csak köszönetet mondok so-
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kuknak negyven év hűségéért, barátságáért és áldozatkészségéért. Szeretném meg-
szorítani 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 munkatársa-
inknak, akiknek honorárium nélkül közölt írásaik emelték magasba e folyóirat szín-
vonalát. Végezetül külön köszönetet kell mondanom azoknak az előfizetőknek, akik 
nálam is optimistábbak voltak és annyira bíztak az Új Látóhatár jövőjében, hogy 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. 
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ISTEN HOZZÁD ... 

Amikor Molnár József és jómagam, mint az Új Látóhatár tulajdonosai, úgy döntöt-
tünk, hogy ez év végével, a negyvenedik évfolyam utolsó számával a folyóirat munká-
ját 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 elvisel-
ni, 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. 
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 to-
vábbra is.  

Egy ilyen irodalmi és politikai szemle éltető eleme nemcsak a tagadás és a szem-
benállás, mint volt az elmúlt évtizedekben, hanem a másság, a különbözőség is. Ma-
gyarokként ugyan, de a hazaitól eltérő életfeltételek között, idegen hagyományok, 
beidegzettségek és kultúrák hatására mások vagyunk, mint a magyarországi, az erdé-
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lyi vagy a vajdasági magyarok. Attól eltekintve, hogy immár vannak saját hagyomá-
nyaink 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 chicagó-
inak. Az Új Látóhatárt tehát nem kellene megszüntetni politikai okokból vagy azért, 
mert kétségessé vált, hogy szükségük van-e a nyugati magyaroknak saját irodalmi 
orgánumokra.  

Azért sem, mintha a nyugati magyar írókat immár kielégítené, hogy Magyaror-
szágon közlik műveiket. E tekintetben az a helyzet, hogy még mindig vannak szép 
számmal szerzők, akik politikai vagy személyi okokból ezután sem kívánnak publi-
kálni 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 bizo-
nyos 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 olvasó-
ink száma a megváltozott magyarországi állapotok következményeként nem csap-
pant meg. Kéziratban ugyanúgy nincs hiány, mint érdeklődésben és figyelemben. 
Mindig annyi kéziratunk volt, hogy egyszerre akár két vagy három számot is összeál-
líthattam 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, 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 gon-
doltunk 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.  
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Sokat töprengtünk azon, hogyan menthető meg az Új Látóhatár és lehetne-e 
folytatni a mi közvetlen részvételünk nélkül is. Ajánlat a folyóirat teljes vagy részle-
ges átvételére mind idekint, mind Magyarországon akadt, nem is egy. Ezeket azon-
ban udvariasan és köszönettel elhárítottuk, mert nem láttunk elegendő biztosítékot 
arra vonatkozóan, hogy folyóiratunk szelleme és színvonala csorbítatlanul megma-
radhat. Nem az ajánlattevők személye és szándéka tartott vissza a velük való meg-
egyezéstől, 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 korszak-
ára, az önkény és a megosztottság évtizedeire, arra a küzdelemre, amelyet a szabad-
ságért, a demokráciáért, a szellem autonómiájáért, a virtuális és a valóságos Magyar-
ország találkozásáért folytattunk.  

Hadd említsek még egy érvet a mostani megszűnés mellett. Talán még elhúzhat-
tuk 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 meg-
szűnés. Nekem az a véleményem, hogy egy vállalkozást a delelőjén kell abbahagyni 
és nem akkor, amikor hanyatlani kezd. A negyvenedik évfolyam alkalmából a koráb-
binál is elevenebbül nyilvánult meg az a felfogás, hogy folyóiratunk az elmúlt évtize-
dekben jelentős teljesítményt nyújtott és ezt olyanok is hajlanak elismerni, akik a 
szerkesztési politikánkat olykor fenntartásokkal kísérték. Attól félek, hogy az örege-
déssel nemcsak erőnk és energiánk 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 vissza-
esést tapasztalnak, a felelős személyek meg mindezt képtelenek felismerni. Kár len-
ne, ha az Új Látóhatárral is ez történnék. Tudni kell, mikor érkezett el a félreállás, a 
visszavonulás, a befejezés ideje.  
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Mint szerkesztőt megnyugvással és elégedettséggel töltöttek el az elismerés szép 
szavai, amelyeket folyóiratunk szerepéről és jelentőségéről munkatársaink fogalmaz-
tak 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 iroda-
lomtörténeti megítélése majdan be fog következni és helyét is kijelölik az arra illeté-
kesek. A mérleg elkészítése nem a mi feladatunk. Mi csak azt mondhatjuk, hogy 
amire vállalkoztunk, azt igyekeztünk tisztességgel és képességeinkhez mérten elvé-
gezni. 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, ame-
lyeket Magyarországon tiltottak és olyan elveket hirdetni, amelyeket üldöztek. Egy 
majdani mérlegkészítés nyilván arra is kiterjed, hogy ennek mi volt az értelme, kö-
vetkezménye és hozzájárult-e a nemzet és az ország helyzetének javulásához. 

Olvasóink talán nem tartják szerénytelenségnek, ha a búcsúzás alkalmából a ma-
gam személyes mérlegét is elkészítem. Ez inkább pozitív, mint negatív. 1958-tól 
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 olya-
nok, 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 egy-
aránt tiszteletdíj nélkül dolgoztak, aminthogy a szerkesztők munkájának honorálásá-
ra sem volt soha lehetőség. A munkatársak hűséges kitartása és áldozatkészsége mél-
tán társul az előfizetők és olvasók hűségéhez. Az a magas színvonal, amelyet folyó-
iratunkról szólva oly gyakran és oly sok helyütt emlegetnek, elsősorban munkatársa-
inknak köszönhető, hiszen az ő műveiknek összessége adta az Új Látóhatár már ma 
is irodalomtörténetinek mondott értékét. A velük való együttműködés nemcsak szer-
kesztői öröm volt, de emberileg is kivételes ajándék.  

Persze, kudarcok és balsikerek sem kerültek el, vereségeket is szenvedtem és mél-
tánytalannak érzett ütések is értek. Talán Istentől kapott természetemnek köszönhe-
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tem, 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 érez-
tem, 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 együtt-
működésre azokkal, akikkel a folyóirat gondjai összekötöttek (elsősorban Molnár 
Józseffel és Sztáray Zoltánnal), a bizalomra, amellyel régi és új munkatársak meg-
ajándékoztak, a hűségre, amellyel az előfizetők és az olvasók az Új Látóhatárt fenn-
tartották, azokra a nyugati magyar szellemi és értelmiségi intézményekre, amelyek 
közreműködtek olyan légkör kialakításában, amelyben érvényre juthattak a folyóira-
tunk által termelt és népszerűsített értékek.  

Büszkeséggel tölt el, hogy a Látóhatár és az Új Látóhatár négy évtizedes tevé-
kenységében részt vehettem. Köszönet mindenkinek, aki támogatott és segített ab-
ban, hogy a bajokat feledve munkámat mindig jókedvvel és élvezettel végezhessem.  

Isten hozzád, Új Látóhatár! Isten hozzátok. kedves olvasók, előfizetők, munka-
társak!  
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR EMLÉKEZETE 

A folyóirat megszűnéséről a hivatalos helyeket, a nyomdát és a könyvkötőt, a helyi 
megbízottakat és terjesztőket, valamint a történtek iránt érdeklődő előfizetőket és 
olvasókat Molnár József, a munkatársakat, a társlapokat és az irodalmi intézménye-
ket Borbándi Gyula értesítette. A kiadóhivatal és a pénzkezelés hónapokig tartó 
elszámolását is Molnár végezte. Azoknak, akik az előfizetési díjat 1990-re is elküld-
ték, ha igényt tartottak rá, a folyóirat visszatérítette a többletet. A végső mérleg sze-
rint a pénztárban maradt összeg éppen fedezte a fennálló adósságokat. 

A bejelentés a folyóirat megszűnéséről döbbenetet váltott ki az olvasók körében. 
Még a beavatottak, akikkel Borbándiék már hónapokkal korábban közölték elhatá-
rozásukat, sem hitték el, hogy betartják döntésüket. Hát még a több száz mit sem 
sejtő olvasó!  

Borbándi Gyulának 2000-ben az Európa Könyvkiadónál megjelent, az Új Látó-
határ négy évtizedét áttekintő visszaemlékezéséből felidézzük a megszűntetés hírére 
érkezett levelek néhány mondatát.128 Domahidy András az ausztráliai magyar nyil-
vánosságnak szóló levelében azt írta, hogy „szegényebbek leszünk. Szegényebbek 
leszünk mi olvasók, munkatársak, a nyugati magyar emigráció, a kisebbségben élők, 
az otthoniak. Az Új Látóhatár megszűnésével szegényebb lesz az egész magyar szel-
lemi élet. Most látjuk csak igazán, mit is jelentett nekünk ez a lap, milyen gazdagok 
voltunk vele. [...] Az Új látóhatár neve örökké élni fog, mert negyven évfolyama 
tanúbizonyság, jó kút, melynek vizéből meríthet, aki a szabad földön született igaz 
szóból okulni akar. Ama nemes harcot megharcoltad, futásodat elvégezted, a hitet 
megtartottad. Isten veled, Új Látóhatár.” 
                                                           
128  Borbándi Gyula: Nem éltünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede. Európa Kiadó, 

Budapest, 2000. 
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Zalán Magda Borbándinak írt levelében így fogalmazott: „Azt hiszem, korai volt 
az Új Látóhatár felszámolása. Velem együtt jó néhány nyugati magyar tollforgató 
halálát okoztad. Mint magad is látod, a hazai piac nem sokunk előtt nyílt meg, sőt 
egyre jobban bezárul a belsők előtt is. Fő a tőkésedés, le az ingyenélőkkel. Na persze, 
meglesz a világ nélkülem is, hiszen még én is megvagyok nélküle.”  

A stuttgarti Szirmai Endre ezt írta a döntésről: „Nagyon geniális elhatározás. 
Munkád és munkátok örökké élni fog. 40 év nagy idő. Kár lenne a továbbiakkal 
Magad és Magatokat fárasztani. Az Új Látóhatár a legjobb és legidősebb magyar 
folyóirat marad így is.”  

Feketekúty László úgy nyilatkozott: „Az Új Látóhatár megszűntét mindenki na-
gyon sajnálja, de általában megértik az okokat.”  

Sanders Iván köszönetét fejezte ki: „... én csakis hálával tartozom Nektek, a lap-
nak, túlzás nélkül állíthatom, hogy esszéíró pályámon Ti indítottatok el. Nagyon 
sokat jelentett számomra, hogy érdeklődéssel, megértéssel fogadtátok első írásomat.”  

A svédországi Lundban élő Pétery Zoltán volt egyetemi tanár szerint: „... a leg-
szebben, legjózanabbul, reméljük legeredményesebben fogalmazó emberek lényegé-
ben az Új Látóhatár hangnemét, alapfelfogását viszik tovább. Ez a legtöbb, amit egy 
emigráns csoport elérhet.”  

A fiatal debreceni Angi János szerint az Új Látóhatár „a legszínvonalasabb nyu-
gati magyar folyóirat volt, s az utóbbi években talán a legjobb magyar folyóirat”.  

Saáry Éva Luganóból ezt írta: „Noha emberileg érthető, mégis nagy szomorúság-
gal olvasom (az Irodalmi Újság és a Magyar Füzetek hasonló elhatározása után!) az 
Új Látóhatár búcsúzását. Sajnos, nyugati írók és olvasók egyaránt »két szék között a 
pad alatt« maradunk.”  

Pap Iván svédországi olvasó közölte: „Táplálék volt részemre a lap közel három 
évtizedig. Nehéz idők következnek ezek után – a lap nélkül!”  

Tomán László író, 35 év óta Új Látóhatár olvasó Újvidékről ezt írta: „Ez alatt a 
35 év alatt, gondolhatod, sokszor voltak nehéz pillanataim, óráim, napjaim, de hidd 
el, hogy a lap mindig erőt adott, hitet, reményt táplált bennem. A Ti gondolataitok 
az én gondolataim is voltak, Ti adtatok sokszor erőt, hogy bízzam a változásban. S 
talán most teljesül az, amire évtizedekig vártunk. Igaz, amíg minden rendbe jön, 
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addig még sok víz lefolyik a Dunán, de talán megérjük. Rátok, akik a lapot csináltá-
tok, büszke voltam és vagyok. Nagy dolog volt, kitűnő munka. Ezt soha senki nem 
fogja elfeledni.”  

A bécsi Piazza-Hunyor Katalin véleménye: „Derék munka volt, 
mindannyiunknak – kinti és benti magyaroknak – örömére.”  

Megköszönte a göteborgi Polgáry Sándor is a szerkesztőknek és a munkatársi 
gárdának „azt a páratlan teljesítményt, amellyel évtizedeken keresztül fenntartottátok 
az egész magyar szellemi glóbusz legkülönb lapját, amely [...] helyet adott a legkü-
lönfélébb megnyilatkozásoknak, pro és contra, bebizonyítva ezzel annak az ostoba 
hazugságnak az ellenkezőjét, hogy mi, magyarok, alkalmatlanok vagyunk az őszinte 
demokráciára [...] valami olyasféle most az érzésem, mintha leoperáltak volna rólam 
valamit, aminek a sebhelye nehezen fog begyógyulni. Hiányzik az Új Látóhatár.”  

Csekonics Endre Lisszabonból így írt: „Mondhatnám, hogy ezt nem érdemeltük 
meg! Most, amikor hazánk egy Új Látóhatárhoz ért, a kommunizmust megszünteti 
és a Nyugathoz csatlakozik, fájdalmas olvasni, hogy azok félreállnak, akik annyit 
dolgoztak a magyar irodalom érdekében.”  

Haldimann Éva, a Neue Zürcher Zeitung irodalmi munkatársa, megjegyezte, 
hogy „az Új Látóhatárral belőlünk is, akik olvastuk, valami visszahozhatatlan tűnt 
el”.  

Vető Miklós egyetemi tanár régi olvasót megdöbbentette a befejezés híre, nehe-
zen tudta elképzelni, hogy ez az intézmény megszűnik. 

Papp László amerikai építész azt írta, hogy „mi mind szegényebbek lettünk! Na-
gyon sajnálom, hogy eljött ez a nap. Mindig érdeklődéssel és izgalommal vártam az 
újabb számokat és nem csalódtam a várakozásban.”  

Görömbei András Helsinkiből, ahol vendégtanárként tanított, úgy vélte, bölcsen 
cselekedtek a szerkesztők: „Az Új Látóhatár élete így teljes: addig végzett külföldön 
felbecsülhetetlen értékű szellemi értékóvást és értékteremtést, amíg otthon annak 
áthághatatlan akadályai voltak [...] A szellemi elnyomottság éveiben is nagy érzés 
volt tudni, hogy az Új Látóhatár kikezdhetetlenül tisztességes és magas szellemi 
színvonalon képviseli a magyar kultúra ügyét, igazat ír arról, amiről otthon lassan az 
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igazság tudása is lehetetlenné vált – a sok rárakódott hazugság miatt. Kincsként őr-
zöm azt a néhány számot, amelyikhez hozzájutottam valamiképp. Köszönet érte.” 

A budapesti újságok, lapok, folyóiratok nem igazán foglalkoztak az Új Látóhatár 
megszűnésével. Az megmaradt a magyar emigráció fájdalmának. Igaz, azokban a 
hónapokban már a választás és a pártpolitika bűvöletében élt a hazai társadalom és 
közélet.  

Egyedül a Hitel folyóirat foglalkozott a lap megszűnésével hosszabban. A helyet-
tes főszerkesztő Alexa Károly így értékelte a lap négy évtizedes megjelenését: „Az Új 
Látóhatár már életében is sajtótörténeti tény, hungarológiai faktum volt, s az lesz 
mindinkább az időben. Útitársa és nyílt szavú kísérője volt az elmúlt negyven év oly 
lidérces, oly távlattalannak mutatkozó és csak olykor-olykor megvillanó magyar tör-
ténelmének. És nemcsak az: részese is, alakítója is. Szervezett, programokat javasolt, 
mentalitást jelzett és igényelt. Meg színvonalat. Létében és megmaradásában nem is 
az a legbámulatosabb, hogy kibírta szervezet és szervezeti háttér nélkül ennyi ideig, 
hanem az, hogy a puszta fennmaradás végett nem kötött átlátszó, talmi paktumokat, 
nem hódolt se ízlésfordulatoknak, se politikai divatoknak, se mézes szavú csoportkí-
vánalmaknak. Léte maga volt a letaposhatatlan demokrácia. Az lesz emléke, legen-
dája is. Az Új Látóhatár az emigráció lapja volt. Egyetlen intézmény sem tett nála 
többet Nyugaton az irodalmi kultúra szervezése és rangosítása, a politikai eszmék és 
beszédmód regulázása, a magyar kultúra és történeti tudat ápolása terén. [...] S talán 
abban is volt szerepe az Új Látóhatár erélyes és türelmes négy évtizedének, hogy a 
hazalátogatók egy tisztultabb Magyarországgal találkozhatnak, ahol a társadalom 
önszerveződése olyan szociális ideálok, olyan politikai eszmék, olyan múlt-tudat és 
jövőképzet alapján folyik, amely jegyében a lap munkálkodott, volt.”  

Borbándi Gyula tárgyalt Csoóri Sándorral, Bíró Zoltán főszerkesztővel és a szer-
kesztőkkel arról, hogy miképpen lehetne az Új Látóhatár emigráns szerzőinek felüle-
tet biztosítani a Hitel hasábjain. A budapesti lap azt ajánlotta, hogy elindít egy rova-
tot a Hitelben, melynek az Új Látóhatár rovatcímet adja, és arra buzdítja az emig-
ráns szerzőket, hogy ebbe a rovatba küldjék el írásaikat, így a müncheni folyóirat 
szellemisége fennmaradhat. Molnár és Borbándi 1990 januárjában erre áldását adta, 
s bár írásban nem állapodtak meg róla, de a szóbeli ígéretnek megfelelően a Hitel 
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bejelentette a rovat elindítását. Sajnálatos módon a müncheni szerkesztők nem szól-
tak erről a búcsúzó számban, így inkább vitát, semmint támogatást váltott ki a buda-
pesti lap bejelentése. Erről egyébként Alexa Károly tájékoztatta a Hitel olvasóit, ám 
arról mindannyian elfeledkeztek, hogy bármennyire is ismert és keresett lap volt a 
Hitel, annak példányai egyáltalán nem jutottak el a nyugati magyar emigráció tagjai-
hoz.  

„Pótolni az Új Látóhatárt nem tudhatjuk. Szellemét s némileg szerepét tovább-
vinni – megpróbáljuk. – írta Alexa Károly a Hitel 1990. évi első számában. –Bírjuk 
Borbándi Gyula és Molnár József szíves hozzájárulását ahhoz, hogy a Hitelben – 
amely megalapításakor épp úgy a Választ nyilvánította ki ősének, mint az Új Látóha-
tár – a müncheni lap címével rovatot indítsunk. Ez a rovat azoké, akik ott kint is 
itthon vannak, mert voltak akkor is, amikor nem lehettek. Szeretnénk megnyerni 
segítőként, szervezőként a legjobb, a legmozgékonyabb szellemeket, mindazokat, 
akiknek erre (is) van energiájuk és figyelmük. Általuk (is) szeretnénk azon munkál-
kodni, hogy a nyugati magyar kultúra itthoni jelenléte a Hitelben folyamatos és ben-
sőséges jelenlét legyen.” A rovat minden próbálkozás ellenére sikertelennek bizo-
nyult, külföldről alig érkeztek írások a szerkesztőségbe, ezért rövid idő múltán elhalt. 

Az Új Látóhatár megszűnése nagyobb hullámokat nem gerjesztett sem Magyar-
országon, sem az emigrációban. Pár hónapig még téma volt beszélgetéseken, de az 
itthoni politikai változások elsodorták hírértékét. Az elkövetkező években is kevés-
szer esett szó róla. Néhány elkötelezett híve, a folyóirat volt barátja megemlékezett 
az Új Látóhatárról – például Szakolczay Lajos vagy Szente Imre –, de szép lassan 
feledésbe merült.  

E kötet szerzője és kiadója évtizedek óta próbálkozott, hogy a folyóirat példányait 
reprint kiadásban meg tudja jelentetni. Anyagi forrást nem találtunk hozzá, támoga-
tást nem kaptunk. Végül 2013-ban döntöttünk úgy, hogy elektronikus formában 
tesszük közzé a folyóirat lapszámait. A www.ujlatohatár.com internetes felület az 
évek során egyre jobban kibővült. Ma már nem csak a Látóhatár és az Új Látóhatár 
példányai olvashatók rajta, hanem a magyar emigráció életrajzát feldolgozó kiad-
ványok, illetve az emigráció jelentős képviselőinek virtuális emlékszobái is megtalál-
hatók a felületen.  
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Az Új Látóhatár lappéldányai ma már szinte egyáltalán nem lelhetők fel. Antik-
váriumokban néha feltűnik egy-egy példány, de egyre ritkábban. A két magyar 
könyvtár, a Széchenyi és a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára időközben feltöltötte 
a hiányzó lapszámokat az egyes hagyatékokból, de az első, az 1950. novemberi szám 
anyaga csak az internetes felületen, illetve Borbándi Gyula Regensburgban, a Ma-
gyar Intézet gyűjteményében őrzött hagyatékában található meg.  

Molnár József, a folyóirat kiadója, 2009. december 1-én hunyt el, Borbándi Gyu-
la, a szerkesztő 2014. július 23-án. Az Új Látóhatár és a kiadó, a szerkesztő neve és 
munkássága viszont soha nem felejtődik el! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



191 

TARTALOM 

Előszó  ............................................................................................................................... 5 

Az Új Látóhatár megkerülhetetlenné válik ....................................................................... 7 

A huszonötödik születésnap keserűsége .......................................................................... 32 

Repertórium és könyvkiadás ........................................................................................... 63 

Borbándi könyvének kiadása New Yorkban ................................................................... 70 

Ankét az emigráció jövőjéről ........................................................................................... 83 

Látogatók, változások ..................................................................................................... 97 

Kovács Imre és a Látóhatár ........................................................................................... 110 

Korszakváltás bukkanókkal ........................................................................................... 117 

Az összekapcsolódás évei .............................................................................................. 139 

Feladatukat teljesítették ................................................................................................ 150 

A megszűnés ................................................................................................................. 170 

Jubileumi számvetés és a kiadó búcsúja az olvasótól ..................................................... 175 

Isten hozzád ... .............................................................................................................. 180 

Az Új Látóhatár emlékezete ......................................................................................... 185 

Tartalom ....................................................................................................................... 191 



Az Új Látóhatár című Münchenben megjelent fo-
lyóirat történetét feldolgozó sorozatunk befejező 
kötetében a lap utolsó másfél évtizedét tekintjük 
át. Ez a korszak már enyhülést hozott a magyar-
magyar kapcsolatok kiépítésében, a folyóirat is 
egyre inkább belekerült a hazai tudományos köz-
élet forgatagába. A magyarországi változások, a 
reformtörekvések felerősödése megérintették a fo-
lyóirat szerkesztőit is, de kényesen ügyeltek mind-
végig arra, hogy egyetlen politikai irányzat se ke-
rüljön kiszorított helyzetbe a lap hasábjain. Füg-
getlenségüket és a minőség iránti elkötelezettsé-
güket a lap megszűntetéséig fenntartották. Céljuk 
az volt, hogy előbbre vigyék a magyarság ügyét, a 
szabad, demokratikus Magyarország megteremté-
sében. Feladatukat teljesítették! 
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