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BEVEZETŐ
Az 1945 utáni magyar emigráció két emblematikus alakjának, Kovács Imrének és

Borbándi Gyulának levélváltásait tartalmazza ez a könyv. Az első dokumentum

1949. március 8-án született, az utolsó 1980. október 17-én. Harmincegy esz-

tendő pereg le a kötetben közölt levelek oldalain. Megismerhető belőlük egy
korszak, egy barátság, két életsors, két életpálya.

A történelem nélkülözhetetlen forrásának tekintjük azokat a dokumentumo-

kat, melyek az adott korszakban születtek, méginkább azokat, ahol nem a hivata-

losság felé küldött üzenetek fogalmazódnak meg, hanem a mindennapi élet je-

lenségei, történései, mozzanatai, beleszőve természetesen a világban zajló eseményekről vallott nézetek, gondolatok, félelmek mondatai is. Borbándi Gyula és

Kovács Imre levélváltása tartalmazzák mindazt, amit a második világháború utáni évek zűrzavaros változásairól, a magyar emigráció torzsalkodásairól tudni lehet
és érdemes.

Kovács Imre 1949. október 27-én érkezett meg Amerikába, s mint ismert és

elismert politikus azonnal munkába állt a Szabad Európa Bizottságnál. Élete
végéig aktív szereplője volt a magyar emigráció politikai törekvései megvalósítá-

sának. Elvbarátai, a magyar népi mozgalom, vagy nevezzük inkább úgy, a magyar
nemzetépítő demokratikus mozgalom tagjai Európában maradtak, így csak levelezés útján tudtak kapcsolatot tartani egymással. Az írásos beszámolókból meg-

ismerhetővé válik mind az amerikai, mind az európai politikai helyzet, a magyar

emigráció megosztottsága, tétovasága, az egyéni és közösségi törekvések egymással való ütközése, összekapcsolódása.

Borbándi Gyula 1949 januárjában kényszerült elhagyni Magyarországot,

Svájcban telepedett le, ám sorsa, jövője sokkal bizonytalanabb volt, mint Kovács
5

Imrének. Életében sorsdöntő változást a Látóhatár című folyóirat megteremtése

és megjelentetésének munkálatai, illetve a Szabad Európa Rádió müncheni szer-

kesztőségéhez történt csatlakozása hozott. 1951 augusztusától 1984-es nyugdíjba
vonulásáig volt munkatársa a rádiónak, és 1990-ig szerkesztője az emigráció

talán legjelentősebb lapjának, a Látóhatár, majd Új Látóhatár címmel megjelenő
irodalmi-társadalomtudományi folyóiratnak. Kovács Imrével zajló levelezésében

megelevenednek mind a rádió, mind a folyóirat mindennapi tevékenységei, problémái, belső vitái, a nyilvános közlés nehézségei.

Nem kétséges, hogy a huszadik század története még az írott dokumentumok

útján ismerhető meg. Mind Kovács, mind Borbándi szorgalmas levélíró volt,

kötetünkben 235 levelet, dokumentumot közlünk, hozzátéve, hogy több olyan

levélről is tudunk, mely még nem került elő. Ismerjük továbbá, hogy mindketten
számos további barátjukkal, sorstársukkal folytattak levelezést, amint arról is

tudomásunk van, hogy azok mennyisége sem tér el jelentősen a kettejük között
zajló levélváltás sűrűségétől.

Kötetünkben – első vállalkozásként – Kovács Imre és Borbándi Gyula levél-

váltását közöljük. Mind mennyiségében, mind terjedelmében hatalmas informá-

ciós anyagról van szó, amit tovább súlyosbít, hogy a levelezésben előforduló említések nyilvánvalóan mindegyikük számára egyértelműek voltak abban a pillanat-

ban, ám az utókor olvasójának sokszor kell a lexikonok, korabeli újságok, archívumok anyagaihoz nyúlnia, egyes mozzanatok megértéhez.

Kovács Imre levelei, szellemi hagyatéka Amerikában, New Yorkban, a Co-

lumbia Egyetem könyvtárában található. Halála után családja Varga Bélát, Varga
Lászlót, Király Bélát és Hamza Andrást kérte fel a Kovács Imre által megőrzött
dokumentumok rendszerezésére. A négy fős „kuratórium” elvégezte a hagyaték

rendezését, ám annak mennyisége és történelmi értéke megkövetelte, hogy elhe-

lyezésére valamilyen végleges megoldást találjanak. Király Béla – aki a New

York-i Columbia Egyetemen doktorált – 1985-ben felajánlotta a Columbia

Egyetem könyvtárának Kovács Imre dokumentumait, megőrzésre. Hosszas tárgyalások után a teljes hagyaték az Egyetem könyvtárába került, ott feldolgozták,

jegyzéket készítettek róla, s mind a mai napig ott őrzik. Az 1980-as évek végén
6

Tóth Pál Péter áttekintette az akkor még csak részben rendszerezett anyagot,

tartalmas jegyzetet készített róla. A kötetünkben közlésre kerülő levelek egy része a Columbia Egyetem gyűjteményéből származik. 1

Borbándi Gyula 2010-ig Münchenben élt. Az Új Látóhatár szerkesztőségé-

ben, saját lakása pincéjében tárolta kiterjedt levelezését, összegyűjtött dokumentumait. Borbándi nemcsak folyóirat-szerkesztőként, rádiós újságíróként dolgo-

zott, hanem történészként is gazdag életművet hagyott maga után. Elkészítette a

magyar népi mozgalom történetéről szóló monográfiáját, két kötetben összefoglalta az 1945 utáni magyar emigráció életrajzát, további számos forrásértékű

könyvet, tanulmányt publikált. Egész életében szorgalmasan gyűjtögette az
emigrációval kapcsolatos dokumentumokat, szinte minden nyugaton megjelenő

lap, könyv eljutott hozzá. A rendkívül szerteágazó, gazdag dokumentáció egy
részét hazatérése előtt elhelyezte a Müncheni Magyar Intézetben, további darab-

jait pedig a budapesti Széchenyi könyvtárnak ajándékozta. A Magyar Intézet
időközben Regensburgba költözött. 1984-től az Intézetben Dr. Baumgartner

Bernadette ( Budapest, OSZK) kezdte el a Németországban megtalálható

Borbándi-hagyaték feldolgozását, rendszerezését. Regensburgban 1500 kötet és

– rendszerezetten – 25 folyóméternyi, kb. 190 doboznyi iratanyag található. Hazatelepülését követően a müncheni lakásában található iratanyagot Borbándi

Gyula a Széchenyi könyvtárban helyezte el. A közlésre kerülő levelek másik része
a regensburgi hagyatékból származik.2

A leveleket időrendben közöljük. Címzésükben feltüntetjük származási he-

lyüket. A Columbia Egyetem könyvtárában található leveleket [C], a Regensburgi Magyar Intézetben felelhetőeket pedig [R] jelzéssel láttuk el.

A levelezés közlése során tiszteletben tartottuk az érintettek magánéletéhez

fűződő személyes jogait, semmilyen olyan információt nem hozunk nyilvános-

ságra, mely sértené emléküket. Ugyanakkor szó szerint közöljük a leveleket, az
1

2

Columbia University Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, But-

ler Library, New York. Imre Kovacs papers. [CUL B/1.]

Müncheni Magyar Intézet, Regensburg. Könyvtár, Különgyűjtemények. Borbándi
Gyula hagyatéka. [MMI.BGYH.]
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ahhoz fűzött megjegyzéseket. Mind Kovács Imre, mind Borbándi készített saját
leveleiről is másolatot, melyet megőrzött dokumentumai között. Sajnos számos

olyan levél van, melyet egyelőre nem találtunk meg, ám létezéséről tudunk. Különböző memoárokból, levéltári forrásokból következtetni tudunk ezek tartalmá-

ra is, az ismereteket hivatkozásokban közzétesszük.

A leveleket bőséges jegyzetanyaggal láttuk el, egyrészt a dokumentumokban

szereplők életrajzi adatainak megismerése végett, másrészt a kevésbé ismert dá-

tumok, események, összefüggések, tények bemutatására. A levelek szövegében

szögletes zárójelek közé téve feloldjuk a kezdőbetűkkel szereplő neveket, intézményi rövidítéseket.

Hitünk szerint a Kovács Imre és Borbándi Gyula között lezajlott levelezés

közzétételével elindíthatjuk azt a folyamatot, melynek eredményéül átfogóbb,

tisztább és objektívebb képet alkothatunk az 1945 utáni magyar emigráció működéséről. A személyes sorsok megismerésén túl érdemes felfigyelni a szövegek

stílusára, a magyar nyelv szabályainak szigorú betartására és betartatására, a kifinomult közlési formákra. Olvasva a sorokat, kitárulkozik előttünk e három évti-

zed történelme, két elkötelezett ember gondolatvilága, a magyar emigráns politi-

ka tévelygő útkeresésének története, egy folyóirat megjelentetésének mindennapi
gondjai.

A szerkesztő tisztelettel adózik a 100 éves Borbándi Gyula emléke előtt, kö-

szönettel tartozik mindazoknak, akik e kötet megjelentetéséhez hozzájárultak.

Pilisszentkereszt, 2019. október 15.
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Szeredi Pál
szerkesztő

KOVÁCS IMRE LEVELE BORBÁNDI GYULÁNAK [R]
Zürich, 1949. március 8.
Kedves Barátaim! 3

Nagyon megörültem a leveleiteknek, főleg annak, hogy jó helyre kerültetek.
Egyelőre pihenjétek ki emigrációs fáradalmaitokat, s aztán majd valamilyen
munkaalkalom csak adódik. Gondoljatok arra, hogy mégis csak jobb ott, mint az
Andrássy út 60-ban, vagy valamelyik börtönben Magyarországon.4

Vasárnap együtt voltunk 5 és megpróbáltuk kielemezni a pártalakítás lehetősé-

geit. Mikita Istvánt kivéve, aki Szabó Páltól tette függővé elhatározását, valamennyien úgy látjuk, hogy most már nem érdemes, de nem is szabad várni, és meg
kell csinálni a Parasztpártot. A véleményeink tehát megegyeznek, csupán az van

hátra, hogy tényleg megcsináljuk. Arra kérlek Benneteket, hogy állítsátok össze a
pártról vallott fölfogástokat. Írjátok meg, hogy hogyan képzelitek el a megalaku-

lást, a megalakulás bejelentését, a szervezkedést, hogyan gondoljátok a kapcsolat
kiépítését Magyarországra, csak emigrációs körökre terjedjen-e ki a tevékenysé-

günk, vagy otthon is kezdjünk el valamit óvatosan? Azért fontos, hogy mindezt
közöljétek velünk, mert a pártalapítás, e pillanatban nem is annyira politikai

szempontból fontos, mint felelősségvállalásból, hiszen mindaddig, amíg valami-

lyen fordulat nem jön a nemzetközi politikában, elképzelhetetlen az aktívabb
pártélet. De azzal, hogy megcsináljuk a Parasztpártot, nagy felelősséget vállaltunk magunkra, mert el kell látnunk a magvar parasztság képviseletét és azontúl
mindent, ami a parasztsággal összefügg rajtunk mérnek le, velünk kapcsolatban

3
4

5

Kovács Imre közösen, Borbándi Gyulának és Gál Mihálynak írta a levelet.

Borbándi Gyula 1949 januárjában hagyta el Magyarországot, s a különböző mene-

külttáborokban töltött hónapjai után később tudott Zürichbe érkezni.

Az emigráns párt megalakításáról 1949. március 6-án folytattak először tárgyalást a

Zürichben összegyűlt volt parasztpártiak. Ezt Kovács egy előkészítő beszélgetésnek
szánta. Oka az volt, hogy Magyarországon a Nemzeti Parasztpárt belépett a Magyar
Függetlenségi Népfrontba, s tevékenységét megszűntette.
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ítélnek meg, és ez olyan nagy felelősség, amit csak közösen vállalhatunk és viselhetünk.

Nem arra gondolok, hogy gittegyletesdit, vagy önképzőkörösdit játsszunk, ha

szét kell szóródnunk, úgyis csak nagyon ritkán jöhetünk majd össze, de ez ne
jelentse azt, hogy nem foglalkozunk rendszeresen a párttal, a programmal és

általában a tennivalóinkkal. Úgy gondolom, hogy ha megalakultunk, akkor kioszthatjuk a szerepeket, mindenki vállalna egy-egy témakört es abba beledolgozná magát. Persze nemcsak arra gondolok, hogy pl. szervezési kérdésekkel foglal-

kozzunk, vagy, ifjúsági dolgokkal, hanem arra is, hogy a Párt keretein túl, próbáljunk egy olyan garnitúrát összeállítani vagy összehozni, amelyik az ország

vezetésére is alkalmas lehet. 6 Azzal az igénnyel jelentkezzünk, ha egyszer alkalmunk es módunk lesz rá, mint amivel a kommunisták tértek vissza Moszkvából,
hogy a Párttal és a parasztsággal megszerezzük a hatalmat. Ha a Parasztpárt csak
a parasztság képviseletére akar vállalkozni, máris szektárius jelleget vesz fel, mert

ne a parasztság képviselete legyen a célja, hanem a parasztság beemelése a hatalomba és a saját elképzelése szerinti országvezetés.

Mindezekre kitérően mondjátok el a véleményeteket. Van időtök és azt is ír-

játok meg, hogy mihez volna kedvetek, milyen munkára tudnátok vállalkozni.
Gál Mihályt arra kérem még, hogy a nők jellemzését szélesebb skálával végezze,

mert már a könyökömön jön ki, hogy a kiéltségükről beszél. Honnan tudja, hogy
kiéltek?

Barátsággal és szeretettel köszönt mindkettőtöket:

6

Kovács Imre

A Magyarországról elmenekülő parasztpártiak emigrációjukat csak pár évre tervezték,
biztosak voltak abban, hogy hamarosan visszatérhetnek hazájukba. Végérvényesen
csak az 1956-os népfelkelést követően mondtak le a közeli hazatérésről.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
Zürich, 1949. március 24.
Kedves Barátom,

legutóbbi leveledben arra kértél bennünket, Gál Miskát és engem, hogy közöljük

a párttal, annak megalakulásával, és közelebbi tennivalóival kapcsolatos vélemé-

nyünket. Én most igyekszem ennek eleget tenni, és egészen vázlatosan közlöm a
tennivalókat illetően felfogásomat.

Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a párt feladata nem csupán a parasztság

képviselete legyen, hanem elsősorban a parasztság „beemelése a hatalomba és a

saját elképzelése szerinti országvezetés.” Bár a párt társadalmi háttere a magyar
parasztság, és tetteinek mozgatója az ebben a társadalmi osztályban felszínre

kerülő és megfogalmazásra váró vágyak és igények, mégis a párt nemcsak a parasztság, hanem az egész nemzet pártjának tekinti magát. A Magyar Parasztpárt 7
– vagy ahogy majd nevezzük – a magyar parasztság politikai igényét az országról

való elképzelését igyekszik megvalósítani, és olyan politikai, társadalmi, gazdasá-

gi és kulturális rendet teremteni, amelyben a magyar parasztság elfoglalja azt a
társadalmi helyet, melyre jogosult. Azzal, hogy – az emberi szabadságjogok és

politikai jogok helyreállítása mellett – elsősorban a parasztság megerősödését,

termelési és emberi kultúrájának emelését, felbomlott életformájából egy más

életformába való átsegítését kívánjuk szolgálni, egyúttal a legfontosabb nemzeti

feladatot vállaljuk. Én úgy gondolom, hogy nem vagyok romantikus, ha azt
mondom, hogy a bolsevizmus várható bukásával nemcsak ez a politikai irányzat

önmagában bukik meg, hanem – érdemtelenül ugyan – meggyengíti, erőtlenebbé
7

Az emigrációba kényszerült parasztpártiak pártalapító megbeszélésre 1949. március

27-én került sor Wallisellenben, Zürich közelében. A tanácskozáson felolvasták

Borbándi írásban elküldött hozzászólását. A pártalapításra nem került sor, mert
Mikita István és Sz. Szabó Pál ellenezte azt, az alakulóban lévő emigrációs Magyar
Parasztszövetségbe történő belépést, azaz a közös emigrációs parasztpolitikát támo-

gatták. Kovács Imre visszalépett a pártalapítás szándékától, mert nem látta egységesnek a csoport álláspontját.
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teszi az egészhez negyedik rendet, az egész munkásosztályt, és ezáltal megnő az

„ötödik rend”, a parasztság mozgató ereje, befolyása és politikai hatalma. Ha

számolunk ezzel, még ha ez nem is következik be, akkor is nem lehet közömbös
számunkra hogy a parasztság milyen felkészültséggel, milyen szervezetekkel,

milyen programmal vállalja a rá háruló feladatokat. Nagyon kell vigyáznunk,
hogy a munkásosztály politikai zsákutcái ne ismétlődjenek meg a parasztságnál.

Minden eszközzel azon kell dolgoznunk, hogy a magyar parasztság kilépjen
technikai, művelődési elmaradottságából, és a demokrácia, a szabad politikai

társulás, az érett politikai élet bizonyítsa számára képességeinek hasznosítását. A
Magyar Parasztpárt ilyen irányú céljai mellett azonban programot, tervet, az

egész ország, az egész nemzet számára készít, és a parasztság boldogulását is csak

az egész nemzet boldogulásával együtt képzeli el. Nagyon vigyázzunk, nehogy a
Nemzeti Parasztpárt zsákutcájába jussunk, mezei haddá váljunk, szektává, olyan
társulássá, melynek csak a parasztság speciális dolgaiban van mondanivalója. Az

egész magyar népnek látnia kell, hogy a párt nem egyedül a parasztságé, az egész
nemzeté, tehát – minden hátsó gondolat nélkül – mindazoké, akik a párt programjával egyetértenek. A lehetőségét is el kell kerülni annak, hogy a pártban

önhibáján kívül bárkinek, aki nem paraszt pillanatnyi életformájánál, funkciójá-

nál fogva, kisebbrendűségi érzése támadjon, és a pártban értelmiségellenes, polgárellenes, munkásellenes, vagy bármely felekezetellenes tendenciák érvényesüljenek. Én azonban azt hiszem, ha nem leszünk szekta, hanem magunkban az
egész nemzet tükröződik, nem lesznek ilyen problémáink. A pártot megalakító

értekezletnek feladata lenne kinyilvánítani azt a tényt, hogy a magyar népnek és

benne a magyar parasztságnak otthon nincs meg az az emberi és politikai szabadsága, hogy elképzelésének, akaratának megfelelően gyülekezzék a neki meg-

felelő pártokban, és igényeit, vágyait olyanokkal képviseltesse, akiben megbízik.
Magyarország kormánya, országgyűlése, és működő politikai pártjai, nem tekint-

hetők a népakarat kifejezőinek, a magyar parasztságnak otthon nincsen párja,

mert a magukat parasztpártoknak nevezők nem azt a feladatot teljesítik, amelyre

választóiktól megbízást, és a pártokban helyet foglalóktól felhatalmazást kaptak.
Immár több mint három esztendeje a népakaratnak minden megnyilatkozása –
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ha erre módot adott a rendszer – erős nyomás, megfélemlítés hatása alatt született, és tele van erőszakoskodásokkal, hamisításokkal. A Magyar Parasztpárt

azzal az igénnyel lép a világ közvéleménye elé, hogy akaratának kinyilatkoztatá-

sától, szervezkedésének lehetőségétől, a szabad politikai élettől megfosztott, és a

munkásosztály nevében a hatalmat bitorló bolsevista kisebbség által elnyomott

parasztság képviseletét ellássa, és közreműködik egy szabad, független, demokratikus Magyarország megteremtésében. Úgy gondolom, hogy az alakuló értekezlet

deklaráció formájában hozhatná a közvélemény tudomására a párt megalakulását.
Valószínűleg nem leszünk abban a helyzetben, hogy pontosan kidolgozott prog-

rammal állhatunk elő az alakuló értekezleten, mégis vázlatosa, nagy vonalakban,
meg kell állapítani a politikai alapelveket, és a közeljövőben megoldandó feladattá tenni egy részletes pártprogram kidolgozását. Gondolkodnia kell az alakuló
értekezletnek egy ideiglenes vezetőség megválasztásáról, és ennek első feladata, a

közeljövő munkáját rendszerező menetrend és munkaprogram összeállítása. A
párt megalakulását, a deklaráció megküldésével, közölni kellene a Nemzeti Bizottmánnyal, a már megalakult többi pártokkal, és a deklarációt közzé kellene

tenni az emigrációs sajtó termékeiben is. Ugyancsak közülünk kellene a párt

megalakulását a nemzetközi parasztunióval (kérve felvételünket), a nyugati parasztpárttokkal, és amilyen mértékben célszerűnek látszik, az egyes külföldi sajtó
ügynökségek részére is fogalmazhatnánk kommünikét.

A megalakulás után el kellene kezdeni a párkapcsolatok építését, kezdemé-

nyeznünk kellene megbeszéléseket, melyeken tisztázandóak volnának a többi

párttal való viszonyaink, kapcsolataink, esetleges együttműködésünk. Úgy gondolom, hogy elvi álláspontunk keretén belül rugalmas álláspontot és tárgyalási

módszer kellene képviselnünk, és minden eszközzel az emigráció kifelé való egységét elősegíteni. Nagyon jó volna, ha barátságos viszonyba kerülhetnénk a keresztény népmozgalommal és a szociáldemokrata párttal. Európában ugyanis
pillanatnyilag a katolikus egyház által támogatott pártok és a szociáldemokrata

pártok – mindkettő jól kiépített nemzetközi szervezetével – a legjelentősebbek,
és nem volna üdvös, ha már az emigrációban szemben találnánk magunkat a két
tábor ellenérzésével. Ez belpolitikailag is, kifelé is nagyon megnehezítené dol-
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gunkat. Tudnunk kell, hogy most is, de idővel mindig fokozottabb mértékben, a

katolikus politikai mozgalom nagyjelentőségű, és ezért nem szabad számításon

kívül hagyni majdani hazatérésünk, és otthoni munkák megkezdése idején. Számolnunk kell azzal, hogy a katolikus egyház támogatását élvező párt, vagy pár-

tok, helyzeti előnyben lesznek majd, a katolikus politika pedig lényeges tényező
lesz Közép Európában a bolsevizmus bukása után egy ideig. Számunkra, és a párt

által képviselni szándékozott ügy számára, kedvező lenne, ha a katolikus tömegek, és az azokat befolyásoló szervek, nem foglalnának el a párttal szemben el-

lenséges álláspontot. Persze az ügyességünkön múlik, hogy ne kerüljünk ennek a
politikai irányzatnak az uszályába, és álláspontunkat tisztán erőteljesen megőrizzük. A katolikus tömegek és szervek felé való ügyes politizálással elérhetjük,

hogy sikeresen átéljük az időt addig, amíg a bolsevizmussal szemben törvényszerűen jelentkező keresztény fellángolás és politikai igény lecsillapodik, és a nép-

ben, a sokszor keveset mondó, nagy elvi útmutatások helyébe, az érdeklődés, a
konkrét tennivalók, megoldási módok felé fordulás lesz a jellemző. Ekkor kell

majd okosan megragadni a problémákat, hogy többet, korszerűbbet tudjunk az
egész nemzet, de legfőképpen a parasztság számára mondani, mint más pártok.

A külfölddel való kapcsolattartást és a kapcsolatokat illetően, elsősorban az

agrárunió és a nyugati, valamint emigrációs parasztpártok felé kell jó összeköttetést kiépíteni, persze erre a feladatra külön képességek kellenek, és nagyon nagy

jelentőségű volna, ha a magyar parasztságnak is volnának megfelelő diplomatái,

akik jó felkészültséggel, nyelvtudással és tárgyalási készséggel tudnák ezeket a
nemzetközi kapcsolatokat – köztük sok személyi kapcsolatot – kiépíteni.

Amennyiben a parasztpártok részéről kedvező fogadtatást, elismerést nyerünk,

nagyon fontos volna, ha gondoskodni tudnánk megfelelő képviseletünkről minden olyan rendezvényen (kongresszusok, külföldi pártok megmozdulása is), ahol

fontos, hogy tudjanak rólunk, ismerjenek bennünket, beszéljenek rólunk. Ez,
természetesen gazdasági kérdés is. Lesz ehhez szükséges anyagi fedezet?

Igen fontos feladata lesz a pártnak a megfelelő politikai garnitúra kinevelése,

embereinknek egyénileg is fel kell készülniük a feladatokra, meg kell szerezni a
szükséges ismeretanyagot, el kell érni a jól tájékozottság fokát, és meg kell tanul14

ni, hogyan kell kihámozni az eseményekből, adatokból a lényeget, hogyan kell

történéseket helyesen értékelni. A pártnak pedig, az emberekkel való helyes gaz-

dálkodással elő kell segítenie funkcionáriusainknak a politikai tapasztalatszerzést.

El kell kerülni a Nemzeti Parasztpárt egyik legnagyobb hibáját, hogy nem tudott

mit kezdeni emberanyagával. Igen jó képességű párttagok hevertek parlagon,
kihasználatlanul és ezért a párt megfelelő képviselete is gyenge volt. Fontos, hogy
a párt funkcionáriusai jól és aktuálisan legyenek tájékozódva. Nemcsak a nem-

zetközi politikát és az emigrációs politikát kell jól ismerniük, de legalább ennyire
a hazai politikai, társadalmi, gazdasági, és kulturális élet eseményeit is. A jól

politizálás előfeltétele a jól tájékozottság, a hazai eseményeket úgy kell ismernünk, mint azoknak, akik otthon maradtak. Minden emigráció egyik legnagyobb

baja, ha elszakad az otthoni eseményektől. Nagyon alaposan kell majd megtárgyalni annak a módját, hogy célszerűen és gazdaságosan hogyan oldjuk meg ezt a

problémát. Nagyon lényeges, hogy a párt politikai taktikáját és menetrendjét ne
csak a nemzetközi helyzethez, az emigrációs politikához, hanem a hazai politikai
eseményekhez is kapcsolja. Ezzel azt akarom mondani, hogy az országban törté-

nő minden fontos eseményhez, politikai lépéshez állást kell foglalni, és mindent,
ami otthon történik, alaposan ki kell elemezni, megmérni. Ehhez kapcsolódik az
otthonnal való kapcsolat kérdése. Minden lehetőséget meg kellene a pártnak
ragadnia, hogy hazafelé kapcsolatot építsen ki.

Meg kellene szervezni egy illegális utat hazafelé, ezen keresztül otthoni bará-

tainkat tájékoztatnunk politikánkról, pártunk munkájáról, a nemzetközi helyzetről, az otthoni eseményekkel kapcsolatos állásfoglalásainkról. Ezek a barátaink

azután, további körök felé végezhetnék a tájékoztatás munkáját. Ezen az illegális

úton, azután hazulról is kaphatnánk híreket. Nem lehet közömbös a párt számára, hogy a magyar parasztság és a nemzetnek hozzánk húzó része, mit tud a párt-

ról, valamint ismeri e helyesen a nemzetközi helyzetet és az emigráció tevékenységét. De ezen túl, jelentős tömegek vannak az országban, melyekről megállapít-

hatjuk, hogy igen kevéssé ismerik a politikai elképzeléseinket. Meg kell a pártnak

teremtenie annak lehetőségét, hogy a hazaküldött hírek, tájékoztatók alapján,
láthatatlan formában ugyan, de összeverődik az a tábor, amelyre hazamenetelünk
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esetén, azonnal számíthatunk. A párt szélesebb keretét kell, ezzel megteremtenünk. Gondolom, hogy valahogyan úgy kellene pártunk mögé láthatatlan tábornak gyülekeznie, mint ahogyan annak idején a népi írók mögött nőtt meg egy

tábor. Azután majd megfelelő időpontban előlép és pártunk rendelkezésére áll,

párt áll össze. Hogy ezt hogyan kell kiépíteni, arról sokat kell még beszélni.

Mindenesetre hazafelé, óvatosan körültekintően kell munkánkat kiterjeszteni,
nem szabad tápot adni valami fajta céltalan illegális szervezkedésnek. Mindenesetre, egy csatornát meg kell építeni hazafelé, és a szervezetlen, láthatatlan, egy
politikai cél érdekében történő, kis csoportonként összeállást elő kell segíteni.

Ami személyes helyzetünket illeti, különösebb változás nincsen, jól vagyunk.

Miska dolgozik már és most én törekszem, hogy sok munkaszerzési nehézség
ellenére is találjak valami elfoglaltságot. Hallottuk, hogy Szabó Pál 8 és Pap Ist-

ván 9 a napokban Zürichben lesznek, sajnáljuk, hogy mi nem lehettünk veletek az
előreláthatóan fontos megbeszéléseknél. Arra kérünk, hogy tájékoztassatok majd

a lehetőségekhez mérten arról, amiről tárgyaltatok, és amit határozatok. Miska
üdvözletét küldi.

Szeretettel és barátsággal köszönt

8
9
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Szigeti [Sz.] Szabó Pál (1912–1975) földműves, politikus.
Pap István (1908–1989) kertészmérnök, politikus.

Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Zürich, 1949. április 18.
Kedves Barátaim! 10

Szíves húsvéti jókívánságaitokat köszönöm, és szívből viszonzom. Nagyon sajná-

lom, hogy a múltkor nem tudtunk találkozni. Én estig vártalak benneteket a
walliselleniekkel, de Pap Pista félreértette az időpontot, a felelősség az övé. A
pártalapításról információt kaptatok és láthatjátok, hogy kik miatt nem tudunk

előre jutni. Értékes álláspontotokat a jegyzőkönyvbe bele vesszük, és egyszer,

talán nem is sokára, ők is szégyellni fogják, hogy így viselkedtek. Amerikából
érdekes híreket kapok. A szenátus készülődése is egyre nagyobb arányú. Úgy

látszik, jóslatom szerint 1951 őszéig háború lesz. Ezt támasztja alá az a hír is,
hogy a Nemzeti Bizottmány hivatalos elismerése rövid időn belül várható. 11 Ez

bennünket is arra késztet, hogy komolyan dolgozzunk. Legközelebb részletesebben, addig is barátsággal köszönt mindkettőtöket

10
11

Kovács Imre

Kovács Imre közös levelet küldött a Zürichben élő parasztpárti társainak.

Az 1947-ben Varga Béla, a Nemzetgyűlés volt elnöke által kezdeményezett Magyar
Nemzeti Bizottmány „emigrációs ellenkormányként” kívánt megjelenni, ám az ame-

rikai politika ezen szerepét hivatalosan soha nem ismerte el.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Zürich, 1949. május 31.
Kedves Barátom!

Örülök, hogy végre el tudtál helyezkedni, ha nehéz is a munka, a fontos, hogy
dolgozol, és kereshetsz.12 A svájci Alkotmány tanulmányozását helyeslem, azon-

ban azt hiszem, hogy nálunk az amerikai behatás elkerülhetetlen lesz, és ezért

inkább Amerikával kellene foglalkozni. Nekem az Egyesült Államokba szóló

vízumom meg van, ősszel indulok. 13 Szeretnék veled találkozni, de én holnap
Párizsba utazom, és néhány hét múlva jövök vissza. Akkor esetleg felkereslek.
Minden jót kívánok neked és barátsággal köszöntelek

12

13

Kovács Imre

Borbándi Gyula hónapokon keresztül csak szállodai alkalmazottként, portásként
tudott elhelyezkedni.

Kovács Imre 1949. október 22-én hajón indult Amerikába a franciaországi
Cherbourg kikötőjéből, a Queen Mary fedélzetén. 1949. október 27-én érkezett New
Yorkba.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
Zürich, 1949. július 22.
Kedves Barátom!

Pap István levelében beszámolt az emigráció jelenlegi helyzetéről. Az általa adott
helyzetkép, a te párizsi tapasztalataid és egyéb értesülései alapján alakult ki. Ör-

vendetes, hogy a Parasztszövetség formális, hivatalos megalakulása felé megtörténtek az első lépések. Közölte Pap István a Nagy Ferenc 14 által javasolt választ-

mányi névsort is. Ez, és néhány megjegyzése, igen elgondolkoztató. Milyen célt
akarunk elérni a parasztszövetséggel? Mi az a konkrét feladat, mely érdekében

embereket mozgósítunk? Abban egyetértünk, hogy szükséges egy olyan szervezet

létrehozása, mely egyrészt a magyar parasztság szabadföldön való képviseletét
ellátja, másrészt pedig érdekeit megvédi. De, nem utolsósorban, olyan politikát

alakít ki, mely elképzeléseinek, vágyainak, érdekeinek megfelel. Ezt a feladatot

elláthatja egy párt, de bármilyen más szervezet is. A Parasztszövetség 15 nyilván

ilyen megfontolásból születik, és funkcióit tekintve nemcsak érdekképviseleti,
hanem – és az emigráció ideje alatt elsősorban – politikai szervezet. Politikai
szervezet, melynek az emigrációs politikát illetően, továbbá a világ politikai, szel-

lemi, gazdasági felépítését illetően, határozott, konkrét elképzelései vannak. Ilyen
értelemben tehát, egy párt funkcióit látja el, habár, nem hívják pártnak. Ha a

Parasztszövetség ilyennek készül, akkor vezetői, tagjai, alapvető kérdésekben
egyet kell, hogy értsenek, és természetesen tagjai nem lehetnek más párt vagy

politikai szervezet tagjai. Ha pedig a Parasztszövetség érdekképviseleti és kulturális szervezet (amint ezt úgy tudom, sokan akarják), akkor tagjai természetesen

bármely más párt tagjai lehetnek (amint otthon is volt). De ebben az esetben
felvetődik a kérdés, mi lesz a parasztság politikai megszervezésével, és a paraszti

politikát hordozó párt megteremtésével az utóbbi esetben – ha a Parasztszövet14

15

Nagy Ferenc (1903–1979) politikus, 1946-1947 között Magyarország miniszterelnöke. 1947-ben emigrált, Amerikában, Virginia államban, Herndon városában élt.

1950 februárjában, Washingtonban, Nagy Ferenc jelentette be a Magyar Parasztszö-

vetség Emigrációs Szervezetének megalakulását.
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ség érdekképviseleti szerv –, először a pártalakítás szükséges. A párt, amelyik
politizál. Így azonban, hogy a Parasztszövetség párt is, meg nem is, nem jutunk

előre. Mert egy keretben, sokféle politikai szándék gyűlik egybe, és ez előrevetíti

súlyos belső küzdelmek árnyékát. A választmányi névsor éppen így, ilyen felemás

megoldást mutat. A Parasztszövetség érdekképviseleti síkra való eltolása kedvez

azoknak, akik nem szívesen veszik egy paraszti jellegű politikai mozgalom kialakítását. Pedig erre szükség van. Szerte a világon, a különböző politikai mozgal-

mak lázas tevékenységben vannak, hogy az idők feladta leckéket jól megoldják.
Szemünk előtt folyik a katolikus politika nagy erőfeszítése, a szociáldemokraták

igyekezete, hogy nézeteiket az eseményekhez igazítsák, a liberálisok meginduló
nagy kampánya, a liberalizmus térnyerése érdekében. Nem ülhetünk tétlenül

tehát. Azok a politikusok, akiknek a sors azt a feladatot adta, hogy a parasztság

erejével formálják a világot, érdekeinek, nézeteinek megfelelő politikát folytassanak. Ezért nem érdemtelen, érdektelen hogy milyen lesz a magyar Parasztszövetség.

Őszinte barátsággal köszönt
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Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Crans Montana, 1949. augusztus 9.
Kedves Barátom!

Szíves elnézésedet kérem, hogy július 22 én kell leveledre csak most válaszolok,
de egyik helyről a másikra vándorolok feleségemmel, aki jazz-zongorázik, 16 és

hol a postám késik, hol meg a magam dolgai foglalnak le annyira, hogy a levelezéseimet nem tudom idejében elvégezni. Teljesen igazad van abban, hogy a Pa-

rasztszövetség jellegét, és célját tisztázni kellene. Nagy Ferenczék azonban ettől
tartózkodnak. Hogy miért, nem tudom, de bizonyos jelek arra mutatnak, hogy

felismerték a bekerítettségüket, illetve az elszigeteltségüket, és most erősen barátkoznak velünk és velem. Én legszívesebben paraszt pártot csináltam volna, ők

nem akartak „osztály pártpolitizálni”, nagyobb egységre, hogy úgy mondjam
„keresztmetszeti pártra” gondoltak. Ez lett, vagy lesz, a kereszténydemokrata-

keresztény népmozgalomból, és ők, ha akarják, ha nem, kénytelenek lesznek

teljesen az én álláspontomra helyezkedni, és parasztpártot szervezni, a vegyes

felvágott helyett. Addig a Parasztszövetséget kell megtartsuk, belső elkülönülésünket (ezt bizalmasan írom!) megtartva, és igyekeznünk minden fontosabb po-

zíciót megszerezni. Én Nagy Ferenctől a választmány jelentős kiegészítését követelem, és a Bizottmányban is megfelelő helyeket kérünk. Az ifjúsági szervezke-

dést teljesen kézbe akarom venni, már úgy értve, hogy a mi kezünkben. Persze
mindezekről jó lenne személyesen elbeszélgetni, és ha lehet, egyik értekezletre
(talán az augusztus 21-ére) gyere le, annál is inkább, mert én szeptemberben
Párizsba, onnét késő ősszel Amerikába utazom.
Sokszor és barátian üdvözöl

16

Kovács Imre

Kovács Imre 1946 augusztusában vette feleségül Földes Ilonát, akivel közösen éltek
Svájcban. Földes Ilona nem követte Kovács Imrét Amerikába. Válásukat 1951. októ-

ber 5-én mondták ki hivatalosan.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Engelberg, 1950. március 24.
Kedves Barátom,

olvastam a Nyugati Hírnökben Nagy Ferenc cikkét a Parasztszövetségről 17, és

eljutott hozzám a Parasztszövetségi Értesítő 18 első száma is. Szeretném Veled

ezekkel kapcsolatban néhány megjegyzésemet közölni. Hogy eddig nem kereste-

lek fel soraimmal, annak egyetlen oka az, hogy nem volt mit írni. Barátainktól és
a svájci emigrációs gócoktól való távollétem következtében kiestem a politikai

eseményekből, nehezen jönnek ide a hírek, no meg aztán általában csend van itt
a politikai életben azóta, hogy Te és mások áthajóztatok.

Nagyon örültem, amikor N. F. [Nagy Ferenc] cikkét olvastam a Ny. H.-ben

[Nyugati Hírnök]. Hiszen már jó ideje várjuk valamennyien, hogy a Parasztszö-

vetség körül valami történjék, induljon meg a munka, és hallassunk magunkról.
A cikk és az Értesítő megjelenése feljogosít arra, hogy az elindulást komolyan

vegyük, megkezdjük immár az érdemleges tevékenységet, rendezzük sorainkat és
hozzunk be valamit abból, amit eddig elmulasztottunk. Azt hiszem magad is

tudod mennyi hátrányt jelentett ügyünk számára az a tény, hogy egyenként csatároztunk, partizánkodtunk, nyavalyogtunk akkor, amikor a többiek csendben

szervezték az embereket, építették a kapcsolatokat, egyszóval pártot csináltak
politikai nézeteik, céljaik megharcolásának eszközéül. Schwejci [sic] tartózkodá-

som idején alkalmam volt kissé beletekinteni pl. a Demokrata Néppárt 19 képvise-

lői csoportjának tevékenységébe. Mondhatom, hogy az a néhány ember úgy élt
pártéletet, mint otthon, megbeszélések sorozatával, állandó írásos tájékoztatók,
17

18

Nagy Ferenc: A Magyar Parasztszövetség célja az emigrációban és a felszabadulás
után, Nyugati Hírnök, 1950. március 6.

A Parasztszövetségi Értesítő 1950 februárjában, Washingtonban megjelent első

számban Nagy Ferenc jelentette be a Magyar Parasztszövetség Emigrációs Szerveze19

tének megalakulását. Parasztszövetségi Értesítő, 1950. február.

Barankovics István 1949 elején hagyta el az országot, s az emigrációban is megtartotta a Demokrata Néppárt nevét.
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pontos értesülések birtokában, kapcsolatok kiépítésével állandó kontaktusban

voltak az eseményekkel és cselekedtek, ha kellett – persze politikai álláspontjuknak megfelelően. Ez hiányzott és hiányzik nálunk, ennek hátrányait időnként

keserűen állapítottuk meg. Ennek a helyzetnek a megváltozása rajtunk is múlik,
de keveset ér a Ti impulzusotok, útmutatásotok és támogatástok nélkül.
Most még hadd adjak kifejezést néhány aggályomnak.

1. A Ny. H. megjegyzi, hogy a cikket Nagy Ferenc írta és az ő neve is jelzi, vi-

szont a cikk a szövetség deklarációja. Az Értesítőben N. F. azt mondja, hogy a
deklaráció közösen fogalmaztatott meg. A kérdés most az, hogy a megjelent

cikket Nagy Ferenc írta-e, vagy a Szövetség közös deklarációja, és az utóbbi esetben pl. Te aláírtad-e?

2. Fogalmi zavart okoz az a tény, hogy a munkásság és parasztság mellett,

mint harmadik rétegről, értelmiségről beszélünk, a 45 utáni és mostani otthoni
fogalmazási gyakorlatnak megfelelően, mely a polgárságot próbálta az értelmiség

fogalmi körébe szorítani. Parasztság és munkásság szociológiai osztályfogalmak,
úgy szintén a polgárság is. Az értelmiség nem osztály – oly sokszor mondtuk

már, hogy banalitásnak hat –, hanem állapot, és minden osztálynak megvan a
maga értelmisége. A polgárságról, pedig akár akarjuk, akár nem, beszélni kell,

mert van függetlenül attól, hogy a történelmi fejlődés következtében nálunk milyenné vált. Méltánytalan volna az értelmiség ilyen körülhatárolásával kihagyni

belőle azokat, akik oda tartoznak és helytelen olyanokat belegyömöszölni, akik
nem oda valók.

3. Nagyon megütköztem azon, hogy Nagy Ferenc kijelenti, a Parasztszövetség

kénytelen az emigrációban politizálni, de otthon politikamentes érdekképviselet
lesz. Ennek a megfogalmazásnak súlyos következményei lehetnek.

Ha a PSZ. [Parasztszövetség] politizál, politikai párt funkcióját látja el – ezt

valakinek el kell látnia –, akkor számolnunk kell annak a lehetőségével, hogy
egyszer az emigrációban politikamentes paraszti érdekképviseletet csinálnak.
Persze, ha csak érdekképviselet lennénk, pártot is kellene csinálni. Ha fennmarad

a mai helyzet, emigrációban párt, otthon érdekképviselet, akkor előáll majd az a
súlyos feladat, hogy nekünk – miután egyszerre érdekképviseletté válik a Paraszt23

szövetség – a felszabadulás után kell majd a paraszti politika hordozására pártot

csinálni, amikor a többiek majd kész párttal, programmal mennek haza és csak
maga köré tömeget kell szerveznie, a kereteket kitölteni. Mi nem mehetünk haza

úgy, hogy a paraszti politika harcainak megvívására ne vigyünk haza pártot, hanem a hazatérés utáni számtalan feladat mellett akkor kezdjünk majd életerős
pártot csinálni.

Az én szerény véleményem nem változott, hogy tavaly először beszéltünk ar-

ról, csinálnunk kell pártot, mellyel hazamegyünk, de érdekképviseletet is, mely-

nek sajátos feladataira is itt kell már felkészülni. A kettő összekeveredését, egyszer egyiknek, másszor másiknak kijátszását nem látom helyes útnak.

Az új D. P. 20 javaslat nagyon elszomorított, hiszen ’49 jan. 1. után értem sza-

bad földre! Nem tudom érdemes-e várni Amerikára? Jó lenne valami bizonyosat

tudni,

mert

ha

nem

megy

Amerika,

Valamennyiünknek Benned van a reménye.
Őszinte barátsággal üdvözöl

20

másfelé

kellene

tájékozódni.

Borbándi Gyula

Az 1950 nyarán elfogadott második DP-törvény újból szabályozta, ki tekinthető

bevándorlásra jogosultnak és ki nem részesülhet ebben a kedvezményben. Borbándi
1945-ig a magyar hadsereg katonája volt, tehát nem reménykedhetett amerikai befogadásban. A nyugatra menekültek Amerikába történő letelepedését szabályozó tör-

vény részletezése megjelent a Nyugati Hírnök, 1950. augusztus 25. számában. Az

1948-as és 1950-es ún. Displaced Persons törvények következtében 16 718 magyar
„dipi” telepedett le az Egyesült Államokban, akikhez az 1952-es McCarran-Walter

Act és az 1953-as Refugee Relief Act nevű törvények következtében még további
mintegy kilenc és fél ezer bevándorló csatlakozott.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Washington, 1950. április 29.
Kedves Barátom!

Ne haragudj a késedelmes válaszolásért, de hidd el rengeteg a dolgom, s nagyon
sokat kell írnom mindenfelé.

A Parasztszövetség ügy most már rendbe jön. Az egyetlen helyes politika ré-

szünkről is csak az lehet, hogy komolyan részt veszünk benne. A hazai átalakulás

teljesen megsemmisíti a maradék polgárságot és a régi középosztályt a változás
idejére csak a parasztság és a munkásság marad a porondon, s nekünk ehhez a

két nagy társadalmi osztályhoz úgy kell pozitíve viszonyulnunk, hogy az egyiket

megszervezzük, a másikkal szövetségbe lépünk. Én a birtokonbelüliség politikáját tartom helyesnek, ezért kell a Parasztszövetségben, meg a Nemzeti Bizottmányban is bennmaradnunk és fokozatosan tért hódítanunk. A Parasztszövet-

séggel nem lesz baj, mert mi, a volt parasztpártiak, szellemileg, politikailag, ideo-

lógiailag már most is uraljuk, s okosan, tapintatosan birtokba vesszük. A Nemzeti Bizottmánnyal már nehezebb a helyzet, mert az összeszerelésénél érthetetlen

engedményeket tettem a deklasszálódott és demoralizálódott nyugatosok képviselőinek, akik bizony jól befészkelték magukat, s a kiakolbólintásukra egyelőre

nem igen gondolhatunk.

Nem vitás, hogy az emigrációs kettősséget fel kell számolnunk. Az sem vitás,

hogy ez egyszer meg fog történni, de én tartom magam ahhoz a taktikához, hogy
a sztálingrádi csatát csak Sztálingrádnál lehet (ill. lehetett) megvívni. Előbb,

mondjuk 1941-ben és a Don-nál, nem! A magyar emigráció és azt hiszem az

egész magyar nép menetel a maga Sztálingrádja felé, s ez a harc lesz a végső...
Erre készüljünk! Én nagy figyelemmel kísérem a tevékenységedet, a Nyugati

Hírnökben közölt írásod, a „ledöntött bálvánnyal” kapcsolatban kitűnő volt,
őszintén gratulálok hozzá.21 Képezd magad továbbra is, Rád komoly feladatok

várnak. Én a parasztság jövőbeli politikáját csak igen magas színvonalon tudom
21

Borbándi Gyula: A bálványok ledöntése. Nyugati Hírnök. 1950. április 5.
25

elképzelni, ezért örülök, hogy tőled komoly dolgokat hallok és olvasok. Szeretném, és erre megkérlek, ha megírnád a levelemben felvetett problémákat a Pa-

rasztszövetség jellegéről, az értelmiségről stb. egy cikkben, ami nagyon őszinte,
de politikus legyen, s 60-80 gépírt sornál nem lenne több. 22

Amiért ritkán írok Neked, nem jelenti azt, hogy nem gondolok Rád. Ellen-

kezőleg, s ha valamit tusok csinálni a propaganda ügyek kiszélesítésével, akkor
feltétlenül be akarlak vonni a munkába.
Őszinte barátsággal köszönt

22

Kovács Imre

Borbándi Gyula: Parasztmozgalom és értelmiség. Columbia University Bakhmeteff
Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library, New York. Imre Kovacs
papers. [CUL B/1.]
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Schinznach-Bad, 1950. május 13.
Kedves barátom,

április 29-i leveledet Engelbergből küldték utánam Zürichbe, ahol másfél hetet
tartózkodtam, mielőtt idejöttem. Egy héttel ezelőtt érkeztem Schinznachba. Ez

37 km-re van Zürichtől, Brugg és Aarau között, az Aare folyó partján és Habsburg várának tövében. Az itteni fürdő- és üdülőtelepen kaptam állást a nyári

szezonra. Munkaidőm reggel 6-tól este 7-ig tart. Estéim – előző állásaimmal

szemben – szabadok, úgyhogy van kevés időm olvasásra, tanulásra.

Zürichi tartózkodásom alatt néhányan összejöttünk csoportunkból és a Pa-

rasztszövetség ügyéről beszélgettünk. Erről Pap István valószínűleg beszámolt
már Neked, vagy ha nem, be fog számolni.

A svájci hatóságok most már gyakrabban zaklatnak a továbbutazással. Min-

denkit – főleg a nőtleneket – igyekeznek rávenni az ausztráliai kivándorlásra.

Nem tudom hogyan döntsek a magam dolgában. Az utóbbi időben nem hallottam semmit a politikai kvótáról és nem tudom van-e esély az ezen az úton való
Amerikába jutásnak. Ha tudsz erről valamit, írd meg légy szíves. Sokáig ugyanis
már nem maradhatok itt, és ha az Amerikába való kijutás nem megy, más megoldásnak kellene utánanézni, vagy esetleg mégis Ausztráliát választani. Ettől
pedig irtózom. Nem tudom előkészült-e a Parasztszövetség arra az esetre, hogy

politikai kvóta esetén emberei egy részét át tudná juttatni Amerikába. Úgy tudom, hogy egyes politikai pártok erre már felkészültek. Svájcban vannak olyanok,
akik már tudják, hogy kvóta esetén kijutnak, s Varga Béla által a megfelelő idegen nyelven írt igazolással rendelkeznek arról, hogy Amerikába való kijuttatásuk

folyamatban van (olyanok is, akik pl. a törvény alapján nem jogosultak és csak
pol. kvóta alapján juthatnak ki). Ne vedd kérésemet zaklatásnak, de jó lenne
valami bizonyosat tudni, különösen akkor, mikor hatóságok sürgetik az embert,
hogy igyekezzék a kivándorlással.
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Mellékelten elküldöm azt az írást, amiről leveledben említést tettél. Talán

megfelel majd.23 A Világposta válaszívét a napokban szintén visszaküldöm majd.
Köszönöm, hogy elküldted a lapot és örülnék, ha továbbra is kaphatnám. A he-

tekben kezembe került a tanulmányi és tájékoztatási központ sajtószemléje. Kitűnőnek tartom és úgy vélem nagyon hasznos szolgálatot tesz. Nem tudom, milyen elv alapján kerül szétküldésre, de ha van rá lehetőség, szeretném, ha számomra is meg tudnátok küldeni.

Jómagam most kultúrpolitikai és – főleg Pap István és más barátaim unszolá-

sára – külpolitikai, nemzetközi kérdésekkel kívánok foglakozni, ebben a körben

szeretném képezni magam. Egyébként az Európa-mozgalom és főleg az európai

szellemi együttműködés ügyét kívánom most tanulmányozni és erről egy na-

gyobb tanulmányt írni. Időmtől és a megfelelő forrásanyag beszerzésének lehető-

ségeitől függ, hogy mikor készülök el vele. Az utóbbi hetekben írtam egy ismertetést a Lukács-vitáról (ezt a Londoni Szemle közölte is már) és legújabban egy
kisebb cikket a „20. század iszlámjáról”, a kommunizmusról. Ezt a Nyugati Hír-

nöknek küldtem el. Ez év őszénél tovább nem kívánok Svájcban maradni. Ha a

kivándorlás addig nem sikerül és biztosítani tudom egy időre a megélhetésemet,
ősszel átmennék Párizsba. Ha kapnék esetleg valamilyen ösztöndíjat, beiratkoz-

nék az egyetemre és nemzetközi jogot hallgatnék. Ha ez nem megy, más megoldást kell keresnem.

Itt Svájcban különben emigrációs politikai szélcsend van. Nem történik sem-

mi lényeges. Meg kell írnom, hogy a Barankovics-csoport tagjai nagy súlyt he-

lyeznek a velünk való jó kapcsolatra. 24 Téged és a mi csoportunkat sokra becsü-

lik, és ha jó ítélem meg a helyzetet, ez a rokonszenv elég őszintének látszik.

Ne haragudj, hogy leveledre csak most válaszolok, de sok volt a dolgom az

utóbbi időben.

Őszinte barátsággal köszönt,

23
24

Borbándi Gyula

Lásd előző lábjegyzet.

Barankovicsnak a párt szervezésében emigráns társai voltak segítségére: Babóthy

Ferenc, Belső Gyula, Eszterhás György, Horányi Tibor, Kovács K. Zoltán, Mézes
Miklós, Pethe Ferenc, Pócza Lajos, Varga László, Villányi Miklós.
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BORBÁNDI GYULA LEVELE KOVÁCS I MRÉNEK [C]

Schinznach-Bad, 1950. május 30.
Kedves Barátom,

Molnár Jóska25 felhívta figyelmemet arra a levélbeli közlésedre, hogy esetleg

lehetőség nyílik a Szabad Európa rádióállomásnál való foglalkoztatásomra, ezért

juttassam el Hozzád sürgősen az életrajzomat. Ennek megfelelően mellékelten

elküldöm. Magam fogalmaztam az angol szöveget és így valószínű, hogy vannak
benne nyelvtani hibák. Talán nem lesz ez baj.

Ma ugyancsak eljuttatok Hamza Bandinak 26 Molnár Jóskán keresztül egy

személyi adatokat tartalmazó írást és egy – általad bizonyára ismert – kötelezvényt, hogy nem kívánok az assurance27-ot kiállító személy terhére lenni. Hamza

írt, hogy valószínűleg tud assurance-ot szerezni.

Végtelenül örülnék, ha valami úton-módon sikerülne az Amerikába való kiju-

tás. Sok gondtól és a szükséges szellemi munkát zavaró körülménytől mentene ez
meg.

Nagyon köszönöm fáradozásodat. Őszinte barátsággal köszönt

Borbándi Gyula

25
26
27

Molnár József (1918–2009) író, szerkesztő, az Új Látóhatár kiadója.
Hamza András Andor (1920–1983) református lelkész.
assurance=jótállás
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1950. augusztus 11.
Kedves Barátom,

rövidesen levelet kapsz a Free Europe Rádió 28 igazgatóságától, pontos feltételek-

kel arról, hogyan kerülhetsz be a szerkesztőségbe. Angol és magyar nyelven felsorolt témákat kell majd kidolgoznod, az anyagot jeligés levélben a megadott

címre kell elküldened, s annak alapján döntik el, hogy alkalmas vagy-e a munkára vagy sem. Ez elől a levizsgáztatás elől nincs kivétel. A Free Europe
Committee-t 29 az eddigi szomorú tapasztalatok késztettek erre a lépésre, s mivel

a felvételeket nem lehet egy szűkebb körre leprotezsálni, többen kaptok felszólí-

tást a vizsgára. Ne dobd félre ezt a lehetőséget, mert több ilyen akció nem lesz, s

különben is, akiket nem hívnak be szerkesztőségi munkára, azokat külső munka-

társként tartják nyilván, alkalmi megrendeléseket tesznek náluk, vagy script írókként 30 foglalkoztatják őket.

A másik: a Free Europe Committee párisi központtal 60 tagú európai irodát

állít fel. A vezetője Mr. Elmer Barnes 31 [sic] volt szófiai nagykövet már Párisban

tartózkodik és tárgyalásokat folytat. Auerrel 32 is beszélt. Úgy tudom eléggé kiáb-

rándult az elérhető emigránsokból, mert fúrják-denunciálják egymást, sőt őt

magát is kikezdték. hogy erkölcstelen, stb. Azt hiszem, hogy okos, óvatos megközelítéssel célt lehet nála érni. Tejhatalommal rendelkezik az iroda összeállítását

illetően. Innét nem befolyásolható. Próbálkozz feléje lépéseket tenni, de a kér-

dést kezeld bizalmasan. Ha kedved lenne az amerikai hadseregbe belépni, vagy
tudsz valakit, akinek ez a szándéka és az illető megbízható demokrata, nem több

35 évesnél, nőtlen, vagy a felesége otthon maradt, az adataidat, ill. az adatait
28
29
30
31

32

30

Szabad Európa Rádió.

Szabad Európa Bizottság.

script=rövid hír, összefoglaló.

Tracey Barnes (1911–1972) a CIA összekötője volt Európában, s a Szabad Európa
Rádió egyik szervezője.

Auer Pál (1885–1978) diplomata, jogász.

sürgősen közöld velem, mert itt olyan helyen tudom az ügyet protezsálni, hogy

az európai jelentkezésekor feltétlenül előnyben részesítik. Legalább 5 évig kell

szolgálnia, de előbb is leszerelhet. A normális ranglétrát végigjárhatja egészen az

ezredesig. A fizetése egyenlő az amerikaiakéval, közlegényként havi 50, dollárt
kap, aztán ahogy előlép. Angolul nem kell tudni, de vízum nélkül jöhet be, 5 év
után kérheti az USA polgárságot.
Őszinte barátsággal köszönt:

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Schinznach-Bad, 1950. augusztus 21.
Kedves Barátom,

megkaptam augusztus 11-i leveledet. Nagyon köszönöm szíves közléseidet. Ép-

pen ma délben kaptam meg a Free Europe Rádiótól az említett levelet. Termé-

szetesen élek majd az adódó lehetőséggel és hamarosan elküldöm a kért anyagot.
Igyekszem majd Mr. Barnes felé is lépéseket tenni; remélem sikerül rövid időn
belül párizsi címét megtudnom.

Említetted leveledben az amerikai hadseregbe való felvétel lehetőségét. A

gondolat erősen foglalkoztat. Ha valóban arról van szó, hogy azok, akiket fel-

vesznek ennek a törvénynek alapján, az esetleg majd magyar földön harcoló és
megszálló csapatok parancsnokai mellett kapnak megfelelő beosztást, akkor ez

igen jelentős valami, és demokratikus elveink, szándékaink szempontjából nem

lényegtelen, hogy kik lesznek azok a magyarok, akikre ez a feladat hárul majd.
Én ilyen munkában szívesen vennék részt, és hajlandó lennék jelentkezni, ha

bizonyosra vehetjük, hogy erről lesz majd szó. Megkérnélek, próbálj részletesebben is tájékozódni ebben az ügyben, és ha megítélésed szerint népünk felszabadí-

tása érdekében jó szolgálatot teszünk az akcióban való részvétellel, légy szíves
pártfogásoddal együtt személyes adataimat az illetékes helyre eljuttatni. Arra is

megkérnélek, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekről a jövőben is légy szíves tájé-

koztatni. Nagyon örülnék, ha sikerülne akár a rádióval kapcsolatos terv, akár az

utóbbi. Én az emigrációt nem azért választottam, hogy életemet egyszerűen a
jövő Magyarországába átmentsem, vagy pedig Magyarországon kívül próbáljak

anyagi karriert csinálni. Ittlétem egyetlen értelme az a munka, amit képességeim
és erőm szerint adni tudok országunk felszabadításának, jövendő demokratikus

élete megalapozásának érdekében. Az ebből a szempontból terméketlen, csupán
nehéz munka árán a megélhetést biztosító svájci tartózkodás után, talán majd
alkalmam nyílik népünk ügyéért valamit tenni.

Úgy döntöttem, hogy itteni alkalmazásom megszűnése után, tehát október-

ben, vagy november elején áttelepszem Párizsba. Az itteni rendőrségtől kaptam 5
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hónapos rückviszt, és egy héttel ezelőtt el is küldtem már vízumkérelmemet a
zürichi francia konzulátusra.

Úgy tervezem, hogy beiratkozom az egyetemre nemzetközi jogot hallgatni. A

fontos most az, hogy a vízumot lehetőleg hamarosan meg is kapjam. Igyekszem

majd Párizsban mozgatni az ügyet, de ha nem terhellek vele, megkérnélek, hogy
adott alkalommal légy szíves Auer Pál figyelmét erre felhívni és részemre támogatást kérni. Nagyon fontos, hogy időben el tudjak utazni, mert munkanélküli

ittlétem felemésztené a párizsi tartózkodásra összegyűjtött és amúgy is kevés
pénzt.

Különben Borsosnak és Vámosnak is ez a szándéka. Ha mindent össze tu-

dunk egyeztetni, akkor együtt mennénk. Úgy tudom, hogy Pap István is szándékozik Belgiumból Párizsba áttelepedni.

Most pedig hadd számoljak be röviden a tegnapi zürichi Szent István napról

és az ezzel kapcsolatban felmerült problémákról. Az ünnepség előkészítő bizott-

ságát Szekeres László 33, mint református lelkigondozó hívta össze. A bizottságban szerepeltek a népmozgalom-néppárt képviselői, mindkét szoc. dem. párt-

szervezet képviselői, (tehát mind a Peyer-párt, mind a Bán-Szélig párt embere),

a Parasztszövetség részéről meghívást kapott Mikita István és Gombos Gy.34

[Gyula] (ő azonban nem vett részt a megbeszélésen), továbbá a Bajtársi Közösség részéről Orbán F. [Ferenc], és nem tudom kinek képviseletében Ember Sándor. 35

Nagyon helytelenítettem (és ebben egyetértettünk), hogy Szekeres László

személy szerint hívott meg parasztszövetségi tagokat ahelyett, hogy az itteni

szervezet illetékes szervéhez fordult volna a PSZ. [Parasztszövetség] képviseletének biztosítása érdekében. Ez a bizottság megállapította az ünnepség műsorát és

megállapodott a közös ebéd szónokának személyében. Ez pedig nem volt más,
33

34
35

Pándy-Szekeres László a zürichi református gyülekezet lelkipásztora volt – Molnár

József barátja –, akire sokan rossz szemmel néztek Magyar Közösség-i tagsága miatt.
Gombos Gyula (1913–2000) irodalomtörténész.

Ember Sándor Svájcban élő 1939-es országgyűlési képviselő volt, akit – képviselősége
ellenére – nem hívtak be a Magyar Nemzeti Bizottmányba.
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mint Wettstein János 36, volt prágai és berni követ. Meg kell mondanom, hogy

Wettstein János nem volt megfelelő személyiség arra a feladatra, hogy az itteni

magyar emigrációt reprezentálva az ünnepség szónoka legyen. A bizottság ülésén

az ő személye ellen csak a Bán-Szélig csoport képviselője jelentett be tiltakozást.

Mikita hozzájárult, állítólag azért, mert nem tudta kiről van szó. A kiadott meg-

hívót egyébként Orbán és Eszterhás 37 írta alá a rendezőbizottság nevében. Molnár József, Borsos Sándor 38 és Vámos Imre 39 Eszterhás Györgyhöz írott levelükben bejelentették, hogy a rendezéssel kapcsolatban történtek miatt – Eszterhást

és csoportját azonban bizalmukról biztosítva – a közös ebéden nem vesznek

részt. Ők hárman, továbbá Gál, Molnárné és jómagam az ő álláspontjukhoz
csatlakozva az ebéden nem vettünk részt, a délelőtti szentmisére, ill. a protestáns

istentiszteletre, valamint a délutáni Közi Horváth 40 beszámolóra természetesen

elmentünk.

A délelőtti istentiszteletekre nagyon sokan jöttek össze magyarok egész

Svájcból. A katolikus szentmisén igen sokan voltak és impozáns volt. Az ebéden

mi hatunkon kívül mindenki részt vett, tehát a két szoc. dem. csoport is. (Presser 41 örül, hogy az elszigeteltségük lassan szűnőben van) Wettsteint megkérték,

hogy politikáról ne beszéljen. Ennek megfelelően kínosan ügyelt arra, hogy a
jelent és a közelmúltat még csak véletlenül se érintse. Beszéde egyedül Szent
Istvánnal és korával foglalkozott.

Akikkel erről beszéltem, egyáltalán nem voltak ettől a beszédtől elragadtatva.

36

Wettstein János (1887–1972) Berni követként hajlandó lett volna részt venni Kállay

Miklós béketapogatódzásaiban, de német kapcsolatai miatt nem bíztak benne. A
nagykövetségen Bakách-Bessenyey György lett az utódja. Nyugdíjazása után Svájc37

38
39
40

41

34

ban telepedett le.

Eszterhás György (1916–2002) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője,
Barankovics István munkatársa.

Borsos Sándor (1920–1984) közgazdász, politikus, a Látóhatár egyik alapítója.
Vámos Imre (1927–1993) újságíró, szerkesztő, a Látóhatár egyik alapítója.

Közi Horváth József (1903–1988) a Keresztény Népmozgalom alapítója, a Nemzeti
Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja.

Presser István (1897–1972) szociáldemokrata politikus.

Délután 6-kor Közi Horváth József adott tájékoztatást menekültügyi kérdé-

sekről. Itt is igen sokan jelentek meg. Közi Horváthon kívül felszólalt még az
éppen Svájcban tartózkodó Vincze Károly ref. esperes is. Mindketten az amerikai

bevándorlással kapcsolatos kérdésekről beszéltek. Közi Horváth politikai kérdéseket nem érintett, mint mondotta a svájci hatóságoknak szavát adta, hogy kizá-

rólag menekültügyi kérdésekről kívánja az itteni emigrációt tájékoztatni. Beszámolója igen hatásos volt és kedélyes, mosolygó modora a többségben nagy tet-

szést ért el. Sokunk számára nagyon furcsának tűnt az a tény (és ez a rendezőség

súlyos hibája), hogy amikor a N. B. [Nemzeti Bizottmány] végrehajtó bizottsá-

gának egyik bizottsági elnöke ebben a minőségében Svájcban előadást tart, a VB
egyik itt élő és jelen lévő alelnöke (Dombay) a hátsó sorokban ül, ugyanakkor az
elnöki asztalnál többek között Orbán F. és Ember Sándor foglal helyet.

Közi Horváth és Vincze előadása után alkalom volt a hozzászólásra és kérde-

zésre. Ezek a hozzászólások mind a kivándorlás kérdésével foglalkoztak. Egyedül

Kóródi Katona 42 vetett fel politikai kérdéseket (Bizottmány kiszélesítése). Közi

Horváth – miután Kóródi Katona Eckhardtnak 43 hozzá intézett leveléből részle-

teket olvasott fel, melyben Eckhardt helyesli álláspontját – igen helyesen nem

reflektált erre a felszólalásra, mondván, nem kíván foglalkozni egyik kollégája
közlésre nem szánt levelének megállapításaival.

A Parasztszövetség svájci szervezete délután taggyűlést is rendezett. (Ebéd és

a Közi-Horváth beszámoló között) A taggyűlésen a Szent István-napi ünnepséggel kapcsolatban felmerült kérdésekről tárgyaltunk. Erről nem kívánok részlete-

sebben írni, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvvezető ígérete szerint a jegyző-

könyv még ezen a héten elkészül, így hamarosan eljut Hozzád és Nagy Ferenchez.

Közi Horváth egyébként pénteken este megbeszélésre hívta meg a PSZ Zü-

richben lakó választmányi tagjait (személy szerinti meghívással). Ennek a beszél-

42
43

Kóródi Katona János (1890–1961) legitimista politikus.
Eckhardt Tibor (1888–1972) politikus.
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getésnek inkább ismerkedő jellege volt. Különösebb jelentősége nincs. A jelen
voltak közül bizonyára beszámol majd erről valaki Neked.

Ne haragudj, hogy a másolati példányt küldöm, de most, hogy kivettem a

gépből a levelet, látom, hogy mivel nagyon vékony a papír, az eredeti példány
nehezen olvasható.

Őszinte barátsággal köszönt:

Borbándi Gyula

Ui.: Csaknem valamennyien nagyon rendszertelenül kapjuk a PSZ Értesítőt.

Jómagam pl. az eddig megjelent hat számból csak kettőt kaptam meg. Az augusztusi szám sem érkezett meg. Jó lenne, ha megfelelő helyen szóvá tennéd.
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KOVÁCS IMRE LEVELE BORBÁNDI GYULÁNAK [C]

New York, 1950. szeptember 21.
Kedves Barátom,

köszönöm aug. 21-i értékes beszámolódat a Szent István-napi eseményekkel

kapcsolatban. Szekeres viselkedése is megerősít abban a hitemben, hogy igen
bajos a volt kisgazdapártiakkal és a parasztszövetségiekkel együtt lennünk, mert

nemcsak programmatikus és ideológiai különbségek vannak közöttünk, hanem
igen súlyos magatartásbeli különbségek is, s ez mindennél döntőbb a további
terveinket illetően.

Biztosan olvastad azóta a csoportnak Molnár Jóska címére küldött beszámo-

lómat az itteni helyzetről, amelyikben megírtam, hogy mit jelent és mennyit
ártott Saláta Kálmán 44 viselkedése, aki sokkal nagyobb méretekben űzi azt Ame-

rikában, amit Szekeres csinál odaát, persze jól meg kell fontolnunk, hogy mit

csináljunk, a kapkodás nem politika, s különösen veszélyes az emigrációban,

ezért egyenlőre nyílt akcióra nem is gondolok. Nem hinném, hogy sok értelme
lenne az izgatott napi politikai életnek, ezt csak azok kultiválják, akik az emigrá-

ció mai összetételét azonosítják a hazaiéval, a kint lévőket az otthoni magyarság
képviselőinek, afféle elektoroknak tekintik, akik megválaszthatják a szükséges

politikai és társadalmi szerveket. Súlyos hiba lenne nekünk ezt az egyre népszerűbb felfogást csak annyira is elfogadni, hogy a nyugatos tömegek politikai létjogosultságát a vita erejéig, ill. határáig toleráljuk. Az emigráció mindennapi fel-

mérése, mozgásának bármily lereagálása olyan energiapazarlással járna, ami
előbb-utóbb megbosszulná magát a későbbi lehetőségek kihasználásában. Ezért

nem tudok más tanácsot adni, hogy a feladatunk változatlanul a felkészülés és a
tanulás.

Itt Amerikában különben sem lelkesednek az emigráció pártszerű tagolódásá-

ért, sőt újabban a nemzeti tagolódást is erősen kifogásolják, mert az Egyesült
Európában látják a jövőt, s félnek minden regionális elképzeléstől. A Nemzetkö44

Saláta Kálmán (1917–1958) kisgazdapárti politikus, Nagy Ferenc közvetlen munkatársa.
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zi Parasztunió a sikereit elsősorban a nemzetközi jellegének köszönheti, annak,
hogy a parasztságot országhatárok felett fogja össze, és már most ráneveli a na-

gyobb távlatokra, az őszinte nemzetközi együttműködésre. Bármily tetszetős,
vagy izgalmas is a pártpolitika Európában, már ti. az emigrációs körökben, erre-

felé kissé korszerűtlenül hat, s magam is hajlok a nagyobb egységekhez jobban

illő átfogó tervek elkészítése felé, nem adva fel azonban egy nagy magyar parasztpárt megalakításának a gondolatát. Mindnyájunknak a nemzetközi problé-

mákat felmérni tudó, koncepciózus politikusokká kell lennünk, s akkor a hazai
kérdéseket, élükön a hozzánk legközelebb álló parasztkérdést is a legkorszerűbben tudjuk megoldani.

Adataidat továbbítottam illetékes helyre. Nem tudom kaptál-e már valami-

lyen értesítést. Akár igen, akár nem, felhívom a figyelmed arra a körülményre,

hogy neked kell jelentkezned valamelyik követségen, ahol toboroznak, s ott lesz a
figyelmeztetés, hogy veled kivételesen bánjanak.

Csak helyeselni tudom párizsi utadat. Azt hiszem benned éppen a fentebb

szükségelt politikust fogja egyszer megkapni a magyar parasztság. A Parasztszö-

vetségi Értesítő egyelőre nem jelenik meg. A Saláta-kérdés elintézéséig nem

vagyok hajlandó szerkeszteni. Ha mégis megjelennék, ahhoz semmi közöm nem
lesz.

Mindig örülök, ha hallok rólad, tehát írj. Semmi esetre sem az én terminusa-

im betartásával.
Üdvözlettel
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Kovács Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
Schinznach-Bad, 1950. szeptember 22.
Kedves Barátom,

elnézésedet kérem,hogy ezúttal egy számomra fontos és sürgős személyes ügyben

fordulok Hozzád. Legutóbbi levelemben jeleztem, hogy október folyamán Párizsba szándékozom utazni és Borsossal meg Vámos Imrével együtt ott néhány

hónapot eltölteni. A svájci hatóságok öt hónapos rückvisat adtak és augusztus
elején a francia visumkérelmet is beadtam. Ugyanakkor írtam Auer Pálnak is,

hogy kapcsolatai révén legyen segítségemre a visum megszerzése ügyében. Auer
Pál közbenjárását meg is ígérte, jelezte azonban, hogy nem könnyű az ügy, mert

„a franciak csak politikai személyek érdekében látják szívesen a közbenjárást”.

Mivel Auer Pál engem személyesen nem ismer, az lenne a kérésem hozzád, lennél szíves neki írni az érdekemben és megkérni, hogy tegyen meg minden lehetőt, hogy a visumot megkapjam, illetőleg majd Borsos és Vámos is megkapja.
Számomra azért sürgős az ügy, mert alkalmazásom október elejéig tart, utána

munka nélkül leszek, és ha nem tudok hamarosan utána utazni, az a veszély fenyeget, hogy felélem a párizsi útra megtakarított pénzemet. Ne haragudj, hogy

kérésemmel idődet és fáradozásodat igénybe veszem, de nagy csalódás lenne
számomra, ha a párizsi utam terve másodszor is kútba esnék.
Segítségedet megköszönve, őszinte barátsággal köszönt,

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1950. szeptember 30.
Kedves Barátom,

köszönöm szept. 5.-iki soraidat, főképpen azok őszintesége miatt. Nem harag-

szom, azt kértem, hogy kertelés nélkül írjátok meg, hogy mit gondoltok felőlem,
mert különben egymást csapjuk be, aminek nincs semmi értelme, legalább is a mi
esetünkben nincs.

Bizalmas beszámolóm bizonyára hozzád is eljutott, tehát nem bocsátkozom

ismétlésekbe, hanem ott kezdem, hogy nemcsak nektek, de nekem is igazam lett.
Emlékezned kell arra, hogy én sem helyeseltem a fúziót, az önálló parasztpárt

mellett döntöttem, csak két tévelygő barátunk állásfoglalása miatt nem tudtuk
azt megcsinálni. Itt Amerikában azután kettős csalódás ért. Rájöttem, hogy igazunk van, a Kisgazdapárt maradt az, ami volt, ugyanolyan vegyes felvágott, és

változatlanul Mr. Saláta dirigálja, ill. akarja dirigálni, még pontosabban kihasználni. A másik ennél sokkal fontosabb: Amerika nem érdeklődik a magyar párt-

politika iránt. Innét valóban értelmetlen nyüzsgésnek látszik mindaz, amit Euró-

pában „pártpolitika” címszó alatt csinálnak. A Saláta-féle machinációkkal kapcsolatban levontam a konzekvenciákat, közölve Nagy Ferivel, hogy én Salátával
nem vagyok hajlandó parasztpolitikát együtt csinálni, s ha ő nem tudja elejteni,

akkor jelentsük ki, hogy a Parasztszövetség tisztára érdekképviseleti szervezet, s
politikailag mindenki visszanyeri a szabadságát. Ferit a szavaim megdöbbentet-

ték, s azt mondotta, hogy ő belőlem az utódját akarja nevelni, mindig úgy képzelte el a hazatérésünket, amikor már ő öreg lesz, hogy Kovács Bélával 45 mi ket-

ten fogjuk csinálni a nagystílű parasztpolitikát. Abban maradtunk, hogy Kálmánnak olyan munkát keresnek, ami teljesen függetleníti a Bizottmánytól és a
Parasztszövetségtől is, és ezt fogadjam el megoldásnak. Egy ideig tehát még
várok, s aztán döntök: arra kérlek benneteket is, hogy tartsátok magatokat ehhez,

45

Kovács Béla (1908–1959) kisgazdapárti politikus, gazdálkodó.
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szakítsatok meg minden hivatalos érintkezést a volt kisgazdákkal és parasztszövetségiekkel, s legfeljebb, mint magánemberek álljatok velük szóba.

A másik: a pártpolitika. Hidd el, hogy nem adtam fel semmit az elveimből,

változatlanul egy nagy parasztpártban tudom csak elképzelni a helyemet, de itt
Amerikában egészen más a mentalitás, másként nézik a problémákat, s nekünk

hozzájuk kell igazodnunk. Amerikai hivatalos körök minden kérdést regionálisan

néznek, ami kb. azt jelenti, hogy nagyobb, természetes egységekbe illesztik, s a
részletek iránt teljesen érzéketlenek és érdektelenek. Ők külön parasztkérdést, de

még magyar kérdést sem ismernek: Kelet-Európáról, vagy egyszerűen csak Európáról beszélnek, s mindennemű megoldás központjába a gazdasági terveket
állítják. Ha te arról beszélsz nekik, hogy a magyar parasztság külön társadalmi

képlet, ezért kell politikailag is külön foglalkozni vele, akkor úgy néznek rád,
mintha zulukafferul beszélnél, amit ők nem érthetnek meg. De ha azt mondod,
hogy hiába szabadítják fel az országot, attól még a magyar nép szegény marad,
erre bólogatnak, s mindjárt valamilyen regionális gazdasági segélytervet emleget-

nek. Jelenleg legkedveltebb vesszőparipájuk az un. Point foor, vagyis a negyedik

pont: az elmaradott területek gazdasági, pénzügyi és technikai megsegítése. Mit
szaporítsam a szót, itt minden kérdésnek más az akusztikája és a perspektívája, s

miközben mi apró-cseprő párt-ügyekkel voltunk, vagy vagyunk elfoglalva, az

ügyesebbek bedolgozzák magukat az amerikai gondolkozásba, s mindenütt megelőznek bennünket.

Van még egy másik vetülete is a pártpolitikának. Nagyon helyesen, mi a ma-

gyar társadalom keresztmetszetében, vagy ha ez jobban tetszik, a magyar való-

ságban politizálunk, ezért helyezkedtünk osztályalapra. Amerikában az osztály
szótól úgy irtóznak, mint az ördög a tömjénfüsttől. Azonnal a marxizmussal

kapcsolják össze, az meg a kommunizmust idézi fel, s a legrosszabb véleményt
formálják rólad. Különben Amerikában igen nagy irodalma van a marxizmusnak,
s a csődjét minden vonatkozásban már kimutatták. A szakszervezetek nem mar-

xisták, a két egymással vetélkedő párt az abszolút szabadság híve, a jövőt politikusok, szociológusok, fizikusok, stb. csak egy teljesen szabad, minden kötöttségtől független társadalomban tudják elképzelni. A politikájukat illetően erőszako41

sak, nem hisznek az emigránsokban, már ti. úgy értve, hogy képtelenek lennének
az országukat az ideális demokráciának megfelelően berendezni, ezért a kezdeti

lépéseknél ott akarnak lenni. Ez külön biztosíték a különítményes politika ellen,

de ugyanakkor olyan nagy megkötöttséget is jelent, hogy az emigrációban nem
nagyon érdemes aktív pártpolitikát vinni.

Gondold csak meg, hogy azok, akik ma kiabálnak, hova lesznek 4-5 év múl-

va? Az emigránsokra, mint tömegre nem érdemes építeni, mert még a homoknál

is lazább alapzatnak bizonyulnának. Ha pedig ez így van, akkor nem érdemes
lereagálni az emigráns politika mindennapos mozgását. Hova vezetne, ha legki-

sebb rezdülésre is úgy reagálnál, hogy az teljesen kimerítene, s a végén az igazi

küzdelem elérkeztekor nem lenne erőd a harchoz. Ezzel nem azt mondom, hogy
szemet kell hunyni minden felett, sőt a demokratikus szellemi csatározást tovább

kell vinni, de egyelőre a Márciusi Front alakzatát kell felvennünk, mert még csak
ott tartunk az új kibontakozást illetően. A háború előtt azok, akik a népi írók
gyűjtő fogalma alá tartoztak, ha pártot csinálnak, nevetségesen néztek volna ki, a

háború után azonban tényező lettek. A szemeteket az országra fordítsátok, s

hagyjátok az emigráció ostoba dolgait, hiú vágyait, s akkor az sem fog bántani
benneteket, hogy ez, vagy az miért választmányi tag, s ti miért nem vagytok
azok…

Nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt kint legyenek komoly pártszer-

vezeteink, mert abból több bajunk, mint hasznunk lenne: a célunk az legyen,

hogy úgy készüljünk fel idekint, hogy otthon kezdeni tudjunk. Ezért ajánlom a
mindennapi emigráns nyüzsgés helyett a munkát. Egy idegen nyelvet mindegyiküknek tökéletesen kell beszélnie, a hazai fejlődéssel lépést kell tartanunk, s az

otthoniakkal a lehetőséghez képest ki kell építenünk a kapcsolatokat. Persze
mindezt jobb lenne anyagilag függetlenül csinálni, de e tekintetben vagyunk a
legtehetetlenebbek. Egyszer már írtam, hogy itt azokkal állnak szóba, akik itt

vannak. Az új DP-törvény alapján már jönnek az új bevándorlók, ezek most
megrohanják a Free Europe Committee-t is, s minden helyet elfoglalnak, nem
tudsz semmit sem tenni ellenük, mert beszélik a nyelvet, s valamelyik amerikai
tiszttel, vagy diplomatával annak idején összebarátkoztak, s az most segíti őket.
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A Free Europe Rádiónál is teljesen reménytelen a helyzet: nem bízzák a magyarokra az adást, maguk csinálják, állítják össze, s a beérkezett pályaműveket is ők
fogják elbírálni. Valamennyit lefordíttatják angolra, s az eredményt majd hivata-

losan közlik. Számotokra egy lehetőség van ha Mr. Thorbecke-t46 megfizetitek.

Ő azt mondotta, feltétlenül felkeres benneteket, jól beszél németül, rohanjátok
le, s akkor minden rendbe jön.

Velem egyéként semmi különös. Találkoztam Ottóval 47, sehogy sem lehetett

kitérni előle. Nagy Feri még mindig Eckhardttal van elfoglalva. Szabó Paliban jó

partnert kapott: Palink összeférhetetlenségi bejelentést tett Eckhardt ellen, amiért belépett a Harcosok Szövetségébe. A bibi csak ott van, hogy a Bizottmány

eddig még nem mondotta ki a kétféle tagság összeférhetetlenségét, s ha most
Eckhardt esetében kimondják, az illető meg fogja szüntetni, azaz kilép vagy a
bizottmányból, vagy a szövetségből. Ez itt a nagy kérdés, s általános a vélemény,
hogy Pali politikailag elvágta magát. 48 Varga Béla 49 Európába készül: tartsátok

majd szemmel.

Örülnék máskor is a levelednek, s hidd el, egészen másként kell politizálnunk,

mint eddig tettük. Őszinte barátsággal köszönt:

46
47
48

49

Kovács Imre

William Thorbecke, a Szabad Európa Rádió politikai tanácsadója.

Habsburg Ottó (1912–2011) az utolsó Habsburg trónörökös, politikus, közíró.

Részletesen az Eckhardt Tiborral kapcsolatos konfliktusról: Sulyok Dezső: A magyar
emigráció szerencsétlensége. Magyar Október 23 Mozgalom, New York 1962.

Varga Béla (1903–1995) katolikus pap, politikus, a Magyar Nemzeti Bizottmány
kezdeményezője.
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KOVÁCS IMRE LEVELE PARASZTPÁRTI BARÁTAINAK [R]
New York, 1951. február 17.
Szig. biz. New York, 1951. febr. 17.
Kedves Barátaim,

soha sem gondoltam volna,hogy a parasztpártot Honauerné teszi tönkre. 50 Ami

nem sikerült Rákosinak, Erdeinek, a kommunistáknak és hazai cinkosaiknak, az

sikerült egy terhelt asszonynak, a sexualpatologia legsúlyosabb esetének,

valamennyiönk tönkretevőjének, Honauernénak. Pap Pista felelőssége felett nem

tudok egyszerűen napirendre térni. Amíg kettejük ügye volt a kínos viszony,

fedeztem, védtem, mert az emigrációban több mentség van az efféle emberi

gyengeségre, mint normális körülmények között, bár történelmünk Rákóczitól

kezdve az erkölcsi züllésre elég sok figyelmeztető példával szolgálhat. Félek az

emigrációnak mi szolgáltatjuk a·legtragikusabb anyagát. Az a szerencsétlen em-

ber legalább annyit megtehetett volna, hogy szól, miután észrevette, hogy egymásután eltűnnek a hozzá intézett levelek és a saját feljegyzései is. Most itt ál-

lunk olyan kétségbeejtő helyzetben, amilyenre még nem volt példa, legalábbis az

én közéleti pályám során sohasem. Őszintén megmondom, nem is tudom, hogy

mit csináljak. Azért vállaltuk valamennyien nagyon tudatosan az emigrációt,

hogy adandó alkalommal továbbvigyük a magyar nép saját elképzelésünk szerinti
politikáját, s most ki vagyunk szolgáltatva ellenfeleink kénye-kedvének akkor és

úgy intézhetnek el bennünket, a legsúlyosabban és a legkíméletlenebbül enge-

met, amikor és ahogyan akarnak:. E pillanatban nem is tudok mást tenni, mint
összeférhetetlenségi bejelentést teszek magam ellen, alávetve magam a nem két-

séges kimenetelű döntésnek, ami azonban csak politikai megbélyegzést jelent

majd, de hogy intézzem el azokkal az emberekkel szemben a dolgom, akik felé
barátságot mutattam, sőt némelyikükkel szemben éreztem is, csupán a politikai

vonalvezetésüket és határozatlan egyéniségüket kifogásoltam és bíráltam kemé50

Részletesen Kovács Imre meghurcolásáról: Szeredi Pál: „Magyarországi földalatti

leleplező anyag van a birtokomban...” – Kovács Imre Pap Istvánhoz írott levele 1950ből – Betekintő, 2013. 1. szám.
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nyebben. Bizalmas körben az ilyen tájékoztató nem kifogásolható, amint azon-

ban nyilvánosságra jut, a legelítélendőbb cselekedet, s ennek a konzekvenciáit
valamilyen formában ugyancsak viselnem kell.

Pap Pista ellen semmiféle megtorlásra nem gondolok, de nagyon sokáig mér-

legelnem kell, hogy bárminemű bizalmasabb együttműködésre vállalkozhatom-e
vele. A botlásai mind súlyosabbak, s ahogy a Közösséget a konspirációi miatt

tartottam ártalmasnak és veszélyesnek, keményen szembe is helyezkedtem vele,
úgy érzem nem igazságtalanság, sőt magától értetődő állásfoglalás, ha most Pap

Pista barátunkat indexre tesszük, s ügyei és az ügyeink teljes tisztázásáig megvonjuk: tőle a bizalmunkat. A sorainkból kitaszítani nem kell, olyan ballaszt ő,

amelyik már elsüllyesztette a hajónkat, s ha még egyszer abba a helyzetbe kerü-

lünk, hogy bátran és nyugodtan vitorlázhatunk, akkor majd megnézzük, hogy
mit is csinálhatunk vele.

• Számotokra a következő a tanácsom; maradjatok bent a Parasztszövetségben

és egyelőre passzívan, szinte teljesen tétlenül próbáljátok átvészelni a következő

nehéz hónapokat. Bárminemű megszólalás provokálólag hatna, nincs értelme
izgatni az ellenséget, amikor az úgyis annyira felizgatott, hogy most már csak az

alkalmat várja, hogy végezzen velünk. A Parasztszövetség megfelelő keret, múlt

vasárnap Herndonban voltam és Ferivel [Nagy Ferenc] mindenben megegyez-

tem. Új nevet, új szervezetet és új vezetőséget kap a szövetség. Elnöke, három

alelnöke, politikai, külügyi, kulturális, gazdasági és érdekképviseleti bizottsága és

választmánya lesz. Én csak a választmányban és a politikai bizottságban akarok

szerepelni, ott is nagyon csendesen. Igyekezni fogok közületek minél többet
beemelni az egyes bizottságokba, s nagyon kérlek benneteket, hogy ezt a taná-

csomat fogadjátok meg. Zártabb összetartozásunkat a Látóhatárral jelezzük,
ezért • azt javasolnám, hogy alakítsatok egy háromtagú szerkesztőbizottságot és

pedig Borsos Sándorból, Molnár Jóskából és Vámos· Imréből. Az én nevem nem
kell rá, legyen ez a folyóirat a ti kezeléstekben, ilyen hármas összetételben, ami

egyúttal kifejezésre juttathatja az egykori Márciusi Front és a Parasztpárt megté-

pázott, de még mindig elevenen ható céljait és hagyományait. Azt nem tartanám
szerencsésnek, ha megkötnétek a munkatársak, vagy a szerkesztőbizottsági tagok
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kezét, hogy csak odaírhatnak, mert az szektárius bezárkózás lenne, olyan amitől a
Parasztpártot és benneteket is mindig óvtalak. Minél több helyen, persze csak

elfogadható lapokban forog a nevetek, annál jobb, mert annál többen megismernek benneteket és csak így lehet összeverbuválni azt a szellemi frontot, amelyik-

kel a későbbi politikai harcunkat megvívhatjuk.

Különben a Free Europe Rádiónál Vajda51 megbukott és Szegedy-Maszák

Aladárnak 52 ajánlották fel a vezetést. A tárgyalások most folynak, Aladár nem

akarja vállalni, én erősen rábeszélem, mert én is átmennék vele és végre kézbe

kaphatnánk az egészet. Akkor mondanom sem kell, hogy minden megváltozna

és benneteket is tudnánk foglalkoztatni,• ha mással nem, egy-két cikk megírásá-

val havonta, ami 35-70 dollárt jelentene. Ha Aladár nem vállalja, akkor szá-

munkra a Free Europe Rádiónál jó időre befellegzett: úgy hallom utána sorrendben egy előttem ismeretlen, 15 éve külföldön élő magyar újságírót, aztán Fabinyi

Tihamért 53 és Nyárádi Miklóst 54 ajánlják. Szóba került Gellért Andor 55 neve is.

Hát így nézünk ki...

Egyelőre „szig. biz”-t nem küldök – remélem, ezt megértitek. Nem bizalmat-

lanságból, remélem, tőletek nem lopják el, nem kerül nyilvánosságra, csupán

óvatosságból, mert most nagy árat fizetnek minden levelemért. Teremtsétek meg

egymás közt a békét és az együttműködést, Sándorral beszéljétek meg az Újság-

író Szövetségbe való belépést, s Varga Laciról 56 minden anyagot szedjetek össze,

mert itt kavarja legjobban az ügyet. Az elvem• vele szemben: fogat fogért. Őszinte barátsággal köszönt benneteket

51
52
53

54
55

56
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Kovács Imre·

Vajda Pál a Szabad Európa Rádió New York-i szerkesztőségének vezetője volt.
Szegedy Maszák Aladár (1903–1988) diplomata

Fabinyi Tihamér (1890–1953) jogász, politikus, volt kereskedelmi és pénzügyminiszter.

Nyárádi Miklós (1905–1976) ügyvéd, politikus, volt pénzügyminiszter.

Gellért Andor (1907–1990) újságíró, 1954-től 1957-ig a SZER Magyar Osztályának
vezetője.

Varga László (1910–2003) ügyvéd, politikus.

BORBÁNDI GYULA LEVELE KOVÁCS I MRÉNEK [C]

Biel, 1951. február 22.
Kedves Barátom!

Szerettem volna már előbb hírt adni magamról, de a késedelem nem egészen írni

akarás vagy nem akarás következménye. Február első napjaiban eljöttem Svájcból

és azóta Ausztriában tartózkodom. Az utazás, aztán az itteni programok nem

nagyon hagytak időt a levélírásra. Gondoltam, hogy még elutazásom előtt írok

Neked, de ez amiatt maradt el, mert vártam, hogy hátha érkezik Tőled levél.

Nem tudom megkaptad-e decemberben Zürichből irt levelemet. Lehetséges,
hogy azóta már írtál, mert svájci postámat nem küldettem utánam és csak visszaérkezésem után lesz módomban azt kézhez kapni.

Legutóbbi zürichi levelem óta annyi a változás személyes helyzetemben, hogy

január elején átköltöztem Bielbe. Valószínűleg áprilisig tartózkodom majd ott.
Akkor ugyanis – ha valami közbe nem jön – visszamegyek Schinznachba, tavaly

nyári állásomba. Sikerült január végén osztrák vízumot szereznem és ezt a lehetőséget felhasználtam arra, hogy kicsit körülnézzek Ausztriában. A párizsi út

terve ugyanis nem valósult meg. A franciák négy hónapig várattak, míg döntöttek vízumkérelmem ügyében. Akkor kijelentették, hogy nem adnak vízumot.
Bizony nagyon bosszantott a dolog. Nemcsak párizsi terveim estek ezzel kútba,

de anyagilag is súlyosan érintett, mert a vízumra várva nem mentem állásba, a

zürichi tartózkodás minden pénzemet felemésztette. Auer azt írta, hogy mindent

megtett a vízum érdekében, de a franciák makacskodtak. Persze nem tudom,
hogy a franciák „vízumot nem adunk” elve mellett mi minden játszott még közre,
hogy kérelmemet ne teljesítsék.

Ily messziről ezt kutatni úgysem lehet, de úgy gondolom felesleges is. Így

Nyugat helyett Kelet felé mentem. Nem bántam meg ezt az ausztriai utat. Három hete vagyok itt és gyűjtöttem néhány nagyon hasznos tapasztalatot. Jártam

Feldkirchben, Zell am Seeben, Gmundenban, Welsben, Linzben (egész közel a
vasfüggönyhöz) és visszafelé menet megállok majd Salzburgban, Innsbruckban és

talán Bregenzben is. Megnéztem néhány lágert is. Bizony nagyon szomorú álla47

potok vannak ezekben a táborokban. Welsben például egészen friss menekültek

vannak. Kétségbeejtő ezek helyzete. Sok kivándorlási lehetőségbe nem férnek

bele, idegesíti őket a vasfüggöny közelsége, tolonganak nyugat felé és mivel legá-

lis lehetőség kevés van, hát hamisított iratokkal próbálkoznak. Alkalmam volt
látni, hogyan működik az okmányok, vízumok, tartózkodási engedélyek fekete

piaca. (Apropós: a mai Wiener Kurier közli, hogy Zoltán Pált 57 az osztrák ható-

ságok Grazban letartóztatták hamis útleveleknek „iparszerű” gyártása miatt. A

W. K. szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy Zoltán Barankovics közvetlen

munkatársa.) Előreláthatóan jövő hét elejéig maradok Ausztriában és a hét végé
felé, tehát márc. 1-2. körül érkezem majd vissza Bielbe.

A Free Europe Rádiótól kaptam egy udvarias hangú levelet, melyben tud-

tomra adják, hogy egyelőre nincs módjukban foglalkoztatni, de majd esetleg a

munkatársi gárda kibővítésekor … Nem lepett nagyon meg, hiszen úgysem fűztem sok reményt az egész dologhoz. Egy vigasztal csak, hogy olyanokkal együtt

hulltam ki a rostán, akikkel egyformán minősíttetni egyáltalán nem szégyellni
való dolog. 58

Nem tudom mi a véleményed a Látóhatár új számáról 59. Engem szinte fejbe-

vágott. A rossz, mondhatnám ordenáré kiállítás egészen lerontja azt a pluszt,
amit az anyag érdekessége és a lapnak mindkét oldalon való nyomása az első

számmal szemben jelent. A cikkek gépelése olyan pocsék, hogy alig van példa rá
az emigrációs sajtóban. Tele hibákkal, ezekből származó értehetetlenséggel. Saját

cikkemre alig ismertem rá, mert a gépelési hibák tömege mellett olyan szerkesztői „javításokat” fedeztem fel, amelyek ellenkező értelműek, mint ahogy megír-

tam. A szerkesztő (úgy tudom, hogy Borsos) olyan „kiigazításokat” eszközölt,
57

Zoltán Pál (1898–1989) katonatiszt, az emigrációban könyvkötő, a Demokrata Nép-

58

párt volt országgyűlési képviselője.

A Szabad Európa Rádió magyar nyelvű adása New Yorkból, 1950. augusztus 4-étől

működött, a müncheni adások pedig 1951. október 6-án indultak el. Borbándi a
59

müncheni szerkesztőségbe kapott meghívást.

A Látóhatár című folyóirat 1951. évi első száma Párizsban jelent meg, szerkesztését,
nyomtatását Borsos Sándor intézte egyedül.
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melyek nemcsak értelmileg helytelenek, de a kialakult új szöveg nyelvtanilag is

hibás. Nem becsülöm túl az írásomat, nagyon is ismerem hiányosságait, de szinte
szégyellem, hogy ennek a cikknek ilyen közlésben kellett megjelennie. Vámos
ugyanezekről panaszkodik, hiszen Sándorunk szerkesztői tolla még Vámos írását

sem kímélte és így születtek olyan maflaságok, mint a Szabó Dezső jegyzet utolsó mondata. 60 Borsos figyelőjének van egy nagyon fontos mondata, melynek
értelme éppen ellenkező, mint ahogy azt ő mondani akarta. Én úgy látom, hogy

súlyos bajok vannak a lap körül, mert ilyen módon nem lehet lapot csinálni. Jómagam nem ok és értelem nélkül fáradoztam azon, hogy a lap szerkesztőségi

körét szélesítsük ki, mert bármennyire is tisztelem és becsülöm Borsos képességeit és aktivitását, nem tartom alkalmasnak, hogy Vámos betegsége miatt egyedül birkózzék meg a lapszerkesztés igen sok szempont figyelembevételét igénylő
munkájával.

Nagyon komolyan kell kezelnünk a lap dolgát és rendet teremtenünk, mert

akár akarjuk, akár nem, a lapot az emigrációs közvélemény a mi lapunknak

könyvelte el és a lapon keresztül bennünket – tehát Téged és a Te közvetlen
politikai barátaid körét – mérnek meg. Azt az igényt, amit mi joggal támasztunk
az emigráció különböző megnyilvánulásaival, aktusaival szemben, elsősorban

magunkkal szemben kell érvényesítenünk. Azt hiszem, hogyha Vámos és Borsos
komolyan akceptálja – mint ahogy ígérgetik – a mi véleményünket, közös erővel
nagyon jó lapot lehet a Látóhatárból majd csinálni. Örülnék, ha hamarosan hír

érkeznék Felőled.

Addig is őszinte barátsággal üdvözöl

60

Borbándi Gyula

Az ominózus mondat így hangzott: „Az új magyar »honfoglalást« egy sötét korban

álmodta meg, mely a bolsevizmuson és az úri Magyarországon túl építőkocka lesz.”

Nem tekinthető tehát túlzásnak Borbándi felháborodása a nyelvezet és a stílus miatt.
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BORBÁNDI GYULA LEVELE KOVÁCS I MRÉNEK [C]

Biel, 1951. március 4.
Kedves Barátom!

Tájékoztatás céljából elküldöm Neked a Parasztszövetség kongresszusa tárgyá-

ban a szervezet tagjainak küldött körlevélre írt válaszom. Tegnap érkeztem vissza
Ausztriából. Az utazás igen tanulságos volt. Hasznos tapasztalatokat szereztem.

Tegnap vettem kézhez Varga Béla levelét is, melyben közli, hogy felvettek a

politikai kvótába. Nem tudom jelent-e ez valamit gyakorlatilag. Nem tudok már

reménykedni

az

amerikai

áttelepedésben.

Ugyancsak

megérkezett

az

assuranceom is. Hamza szerezte és Szabó Pali továbbította ide. Isten tudja mikor
lesz mindebből kézzelfogható eredmény. Pedig szeretném már elhagyni Svájcot.

Molnár Jóska leveleiben állandóan hivatkozik egy általad küldött és

valamennyiünket érintő tájékoztatóra. 61 Szerinte ezt nekem is meg kellett volna

kapnom. Minthogy egy hónapig távol voltam, nem tudom küldtél-e nekem is

belőle, mert ha igen, akkor minden bizonnyal elveszett.
Őszinte barátsággal üdvözöl

61

Kovács Imre „szigorúan bizalmas” jelzettel folyamatosan küldött politikai tájékoztatókat Európában élő elvbarátainak, körlevél formájában.
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Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1951. március 11.
Kedves Barátom,

febr. 22-i és márc. 4-i leveleidre egyszerre válaszolok. Még jó, hogy nem írtam

mindjárt, mert azt sem kaptad volna meg, mint ahogy az a gyanúm, hogy a leg-

utóbbi levelem is elkallódott valahol, míg te úton voltál.

Jó lenne, ha ausztriai benyomásaidat a Látóhatárban megírnád. Mindig fon-

tosnak tartottam az emigráció feltérképezését, s a legérdekesebb terület kétségtelenül Ausztria, amelyik elsőnek veszi fel a menekülteket és adja tovább. De érdekes azért is, mert a menekült ott találkozik először a nyugati világgal, s a benyo-

másai a legtöbb esetben tragikusan és sajnálatosan meg is határozzák a további

magatartását. Persze a Látóhatár ellen nekem is sok a kifogásom. A gépelése
pocsék, tele van hibával, Sándorunk szerkesztése egy kissé önkényes, aminek

semmiképpen sem lehet jó vége. Én azt gondolnám, hogy szerkesztőbizottságot
kellene összehozni, ajánlottam is Borsost, Molnár Jóskát és Vámost, ha te is

vállalnád, akkor neked is bent kellene lenned. Meggyőződésem, hogy négyen

remekül össze tudnátok állítani, s a kiadása is szebb, ízlésesebb, komolyabb lenne. 62 Ha ez a tervem tetszik neked és elfogadod, akkor talán beszéld meg a másik
hárommal és a legközelebbi számot a jegyzéstekkel hozzátok ki.

Magamról semmi jót nem irhatok. Azóta bizonyára tudod, hogy Honauerné

miket csinált, s jó időre tönkre tett bennünket. 63 Én kénytelen voltam összefér-

hetetlenségi bejelentést tenni magam ellen, amit Varga Béla alaki kifogásokra

hivatkozva visszautasított, de amint a kezemben lesz minden bizonyíték újból

beadom, most már az alaki kellékeknek megfelelően, mert a jobboldali gang-et le

akarom leplezni. Honauerné a parasztpártot egyenlőre tönkre tette, de a munkánkat nem hagyhatjuk abba, csak más területet kell választanunk. A túlságos
62

63

A Látóhatár 1951. évi első számában Borsos sok grafikai elemet helyezett el, s a tördelése áttekinthetetlen, eklektikus volt.

Részletesen: Szeredi Pál: „Magyarországi földalatti leleplező anyag van a birtokomban...” Betekintő, 2013/1. szám.
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politizáltságot eddig sem helyeseltem, az emigráció mindennapos harcaiban nem

szabad részt vennünk, mert idő előtt felőrlődnénk; nekünk az utolsó öt percre

kell tartogatnunk az erőnket és a tudásunkat, addig pedig szellemi síkon vigyük a
harcot. Ezért kellene a Látóhatárt rendbe szedni és felfejleszteni. A cikkemet a

Bányászlap átvette és olyan port vert vele Magyar Amerikában, hogy csak úgy

kavarog.64 Boros László 65 kormányfőtanácsos úr őméltósága az Amerikai Magyarságban élesen és kíméletlenül nekem rohant és a Free Europe-nál is feljelen-

tettek Amerika ellenes tevékenységért. Kiírtani nem tudnak, de a másik oldal

nem nyugszik, és mindent elkövet az elhallgattatásom érdekében. Nagyon óvatosaknak, meggondoltaknak kell lennünk, a legkisebb hiba is végzetes lehet most,
ezért nagyon vigyázzatok ti is, s nagyon kérlek, hogy intsd le vérmesebb baráta-

inkat és magyarázd meg nekik, hogy ma nem a nyílt támadás, hanem kamuflált 66

harcmodor az eredményes.

A Free Europe Radio bővül, de nekem semmi beleszólásom nincs, úgy volt,

hogy Szegedy-Maszák veszi át, de visszalépett, továbbra is Vajda intézkedik, de
ő minket nem szeret. Jó lenne, ha Mr. Thorbeckétől megkérdeznétek, hogy mi

van az ígéretével, mert most szedik össze az embereket a müncheni staffhoz 67 is.
Ha oda be tudnátok jutni, az lenne a legjobb, mert itt Amerikában már minden

hely foglalt: az összes jobboldaliak és nyilasok állásban vannak. A politikai kvóta
ügye ezekben a hetekben dől el: talán sikerül... Kíváncsit vagyok, hogy Nagy Feri
mit válaszol, akivel most eléggé rossz viszonyban vagyok, Honauerné jóvoltából.

Sokszor üdvözöl:

64

Kovács Imre

Kovács Imre A szellem szuverenitásáért című esszéjéről van szó, mely írás sokak
szerint döntő tényezője volt Kovács Imrének a Szabad Európa Bizottságtól történt el-

65
66
67
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távolításának.

Boros László (1927–1981) teológus, író, újságíró.
kamuflál=álcáz

staff=személyzet

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Isleworth, 1951. március 29.
Kedves Imrém,

Mellékelve küldöm Bánék 68 memorandumát, melyet egy magyar munkaközösség

megteremtése céljából adtak ki. Megkértek, küldjem el Nagy Ferencnek és Ne-

ked. Ugyancsak mellékelem egy, inkább népies formában írt válaszomat. Ez kissé
hosszú és inkább időszakonként írt, nem methodikus jegyzetekből áll, mert na-

gyon kevés idő áll rendelkezésemre a rendszeres munkához. És a rövid időnek is
a legnagyobb részét tanulmányoknak és a magam filozófiai munkájának kell
szenteljem. Ezért nem fontos, hogy elolvasd és drága idődet fecséreld.

Ha nem akarjátok, hogy az itteni szocialisták más államok szocialistáival

együtt, minden törekvését aláássák a Nemzeti Bizottmánynak, úgy feltétlenül be
kell vonni őket a Bizottmányba.
Szeretettel köszönt,

68

Borbándi Gyula.

Bán Antal (1903–1951) szociáldemokrata politikus, az emigrációban szerveződő
Szociáldemokrata Párt európai ágának vezetője.
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BORBÁNDI GYULA LEVELE KOVÁCS I MRÉNEK [C]

Zürich, 1951. május 1.
Kedves Barátom,

bizonyára tudod már Molnár Jóska leveléből, hogy betegen fekszem Zürichben.
Vagy másfél hónap óta a betegségek egész sorozata látogatott meg. Nem sokkal

azután hogy Ausztriából visszajöttem influenzát kaptam, aztán egy idő múlva

ízületi reumát, végül sárgaságot. A sárgaság még mindig nem múlt el és csaknem
5 hete fekszem. Szedek egy csomó orvosságot, szigorú diétát kell tartanom és

minden megerőltetéstől tartózkodnom kel. Az orvos szerint a betegség elmúlta

után még jó ideig nem szabad dolgoznom. Ez bizony elég kellemetlen, annál is

inkább mert a betegség költségeit magam kell fedezzem és mindez ideig nem

sikerült a Caritastól a megfelelő támogatást kieszközölni. Egy előnye azonban

van ennek a betegségnek, hogy sok a szabad időm és ezt igyekszem jól kihasználni. Olvasok sokat, anyagot gyűjtök különböző témákhoz, és ha már állandóan
fenn lehetek, igyekszem majd írni is.

Sajnos az amerikai kivándorlás ügye nagyon lassan halad előre. Most azzal

foglalkozom, hogy különféle okmányokat szerzek be, fordíttatok, másoltatok.
Nekem az az érzésem, hogy az itteni amerikai külképviseleti szervek nem eléggé

tájékozottak ebben az ügyben: állandóan összekeverik a régi és az új bevándorlási

törvénnyel kapcsolatos rendelkezéseket. Sok idő telik el azzal, hogy ilyen nézetel-

téréseket kell tisztázni. A politikai kvóta ügye – én csak ennek alapján kaphatnék

vízumot – pedig ugyancsak zavaros az ő ügyintézésükben. Ha az amerikai hatóságok ilyen lassan kezelik ezeket az ügyeket, nagyon bizonytalan mikor kerülök

ki Amerikába, ha erre egyáltalán valamikor sor kerül. Pedig már alig várom azt a
pillanatot, hogy Svájcot elhagyjam. Nincs okom panaszra, de több mint két esztendőt itt eltölteni egy kicsit sok.

Vasárnap itt volt Vámos Imre. Ismét leültünk beszélgetni a Látóhatár ügyé-

ben, főleg Molnár Jóskának a szerkesztésbe való bevonásáról volt szó, és most
sem sikerült a köztük lévő módszerbeli ellentéteket elsimítani. Megítélésem sze-

rint Borsos és Vámos nem hajlandó a Látóhatár szerkesztésébe másokat is be54

vonni (meg kell jegyezni, hogy csak Molnárról lenne szó), annál is inkább nem,

mert most már nem csak a munkán, hanem a sikeren és elismerésen is osztozni
kellene. A vasárnapi beszélgetés is eredménytelen maradt, és a szakadék, mely

Borsos-Vámos és Molnár között van, még csak mélyült. Igen szerencsétlen hely-

zetnek tartom a mi mostani állapotunkat: a külső nyomás nemhogy közelebb

hozna egymáshoz, hanem belső ellentétek élesztésével és mélyítésével gyengítjük
magunkat. Akkor, amikor nagy igényekkel fellépő szellemi mozgalom elindításá-

ról, annak életben tartásáról és fejlesztéséről beszél mindenki, arra sem vagyunk
képesek, hogy a mi kis csoportunkat együtt tartsuk. Úgy látom, igen sok barátunk a közös munkát, az együttműködést, a szolidaritást csak olyan módon tudja

elképzelni, ha ennek irányát ő szabhatja meg és a vezetés jogát magának vindikálja.69 Pedig minden együttműködésnek előfeltétele, hogy az érdekeltekben
legyen meg a kompromisszumra való hajlandóság és a többség véleményéhez
való igazodás készsége. A demokrácia magatartás kérdése elsősorban és ezt a

demokratikus magatartást nincs joga másoktól követelnie annak, aki képtelen
ilyen magatartásra. A Látóhatár ügyében is alakult ki ilyen többségi vélemény –

mivel a szerkesztők erre való kívánságukat kifejezték – és mégsem sikerült ennek
érvényt szerezni, mert ez jelen esetben személyi érdekekkel ellenkezik. Így vágják

fejbe az egyéni érdekek a csoportunk egységéhez és a zavartalan személyi kapcsolatainkhoz fűződő érdekeket.

Pap Pista ügyében van néhány újság, amiről bizonyára nem tudsz. Erről nem

írok, mivel Molnár Jóska erről részletesen kíván Neked beszámolni. Szólok majd
neki, hogy lehetőleg még ma vagy holnap írjon Neked erről. Mr. Griffithet 70
nagyon várjuk. Úgy hallottam tegnap, hogy még Párizsba sem érkezett meg. Mr.

69

Borbándi Gyula Vámos Imrével kapcsolatos megérzése váteszi jóslatnak bizonyult.
1958-ban Vámos szakított a szerkesztőség volt tagjaival, Látóhatár címmel saját ma-

ga adott ki lapot, s Borbándiéknak Új Látóhatár címmel kellett folytatnia a népi

70

emigráció folyóiratának megjelentetését.

William E. Griffith (1920–1998) a Szabad Európa Rádió politikai igazgatója volt
1950 és 1958 között.

55

Tyler71 van ott, de úgy tudom ő nem intézkedett személyi kérdésekben. Nagyon

reménykedünk, hogy ezúttal talán mégis sikerül valamit elérnünk.

Borbándi Gyula

71

Royall Tyler (1884–1953) a Free Europe Committee nyugat-európai képviselője volt
Párizsban.
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BORBÁNDI GYULA LEVELE KOVÁCS I MRÉNEK [C]

Zürich, 1951. június 11.
Kedves Barátom!

Elolvastam többünkhöz intézett leveledet. Köszönöm a részletes tájékoztatást.

Kérésednek megfelelően mellékelten küldök egy magyar nyelvű curriculum
vitaet, bár már alig van valami reményem, hogy bárkinek is szüksége lesz a mi

körünk munkájára. Néhányunknak az a törekvése, hogy a fizikai munka terhétől
megszabadulva, azt csináljuk, amiért végeredményképpen emigrációba jöttünk,

úgy látszik, eredménytelen marad. Hiszen minden ilyen irányú kísérlet mindez
ideig csődöt mondott. Mr. Griffith – úgy hallom – Münchenben van, ahol

Hennyey 72 a főbizalmasa (Párizsban Radvánszky73 volt). A Rádióhoz titkárként

Stomfay-Stitz Jánost 74 alkalmazták, akinek egyik feladata az is, hogy a felvételeknél közreműködjek és javaslatokat tegyen. Hát, ha tőle függ majd, úgy mi

sohasem leszünk a Rádiónál. Eddig András Károlyt75 szerződtették, de ő még

nincs állandóan Münchenben. Nem csodálkozom, hogy Mr. Thornbecke miszsziója nem jár valami nagy eredménnyel, hiszen az általa kívánt munkához legalább Bécsben kellene lenni. Nehezen fog ő Svájcból vagy Franciaországból meg-

felelő és friss anyaghoz jutni. Lelkiismerettel nem is lehet innét ilyen feladatra
vállalkozni. Örülnék és valamennyien örülnénk, ha sikerülne az ügyünkben va-

lamit elérni. Engem a Strasbourgi Egyetem 76 sorsa is érdekelne (nem tudom

72

73
74

75

76

Hennyey Gusztáv (1888–1977), vezérezredes, volt Külügyminiszter, a Nemzeti Bizottmány müncheni irodájának vezetője.

Radvánszky Antal br. (1908–1996) újságíró, politikus.

Stomfay-Stitz János (1897–1985) vegyészmérnök, a Magyar Élet Pártja volt országgyűlési képviselője.

András Károly (1917–2004), közíró, politológus, 1951 áprilisától, 1988 végéig a Sza-

bad Európa Rádió munkatársa.

A Szabad Európa Főiskolát (Collège de l'Europe Free) 1951 novemberében alapította meg a Szabad Európa Bizottság. A főiskola Strasbourg külvárosában, a Chsateau
Pourtales-ban, Robertsau faluban működött, 1958-ban zárták be.
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azonos-e ez Czapski 77 menekült-egyetem tervével, amivel ő ugyan a Free Euro-

pe-hoz fordult, de úgy tudom az első tárgyalásokon nem tudott az amerikaiakkal

az egyetem célját illetően megegyezni). Ha valami biztosat tudsz, légy szíves
arról értesíteni, ill. ha szükséges, megfelelő helyen ajánlani.

Nagyon sok bosszúságot okoz az itteni amerikai konzulátussal való tárgyalás.

Az itteni tisztviselők nem nagyon ismerik a bevándorlási törvénnyel kapcsolatos

problémákat, és így nehezen haladnak előre az ügyek. Még mindig nem sikerült

elérnem, hogy a politikai kvótával kapcsolatos itteni eljárást lefolytassák és az

iratokat döntés végett a Statedepartementhez felterjesszék. Nem tudom, van-e
arra lehetőség, hogy a Bizottmány a politikai kvóta vízumkérelmeinek eldöntésénél véleményt mondhasson. Nem hinném, hogy a benyújtott lista elegendő vol-

na. Biztosítani kellene azt is, hogy a Bizottmány megfelelő szervét a kérelmek

konkrét elbírálásánál is meghallgassák. Jó lenne, ha utána tudnál nézni ennek a
dolognak, hiszen nagyon sokunknak problémája ez. Én ősszel mindenképpen el

szeretném hagyni Svájcot, ha addig nem tudnék az USA-ba jutni mégis ráadom
a fejem Kanadára. Az embert tönkre teszi ez a várakozás és az amerikai szervek
lassúsága.

Nagy örömöt okozott valamennyiőnknek, hogy Pistát felmentette a bíróság.

A levélügy hullámai lassan lecsendesednek és általános vélemény, hogy az egész
kampány a Hungária 78 és körei csúfos vereségével végződött. A Hungária és
főleg Ember Sándor magatartását itt Svájcban csaknem mindenki elítéli és még

politikai híveik sem szívesen beszélnek már az ügyről. Nem kétséges hogy az
Élet 79 állásfoglalása nagyon sokat jelentett ebből a szempontból és erőssé tette a
77

78

Józef Czapski (1896–1993) lengyel katonatiszt, képzőművész, kritikus, azon kevés
tiszt egyike volt, akik túlélték az 1940-es Katyn-mészárlást.

Hungária. Magát először a „hontalan magyarok hetilapjá”-nak, majd „a nemzeti

emigráció lapjá”-nak nevező, Münchenben kiadott újság. Kovács Imre meghurcolását
79

a Hungáriában megjelent írások indították el.

Élet. A külföldi katolikus magyarság lapja. 1950 decembere és 1953 januárja között

jelent meg kéthetente, először Innsbruckban, majd 1951 novemberétől Rómában, a
Külföldi Magyar Katolikus Akció gondozásában.
58

Hungária elleni frontot. Mikes 80 legutóbbi cikke nagyszerű volt és látom a legutóbbi Hungáriában, hogy már csak dadogni tudnak. Itt meg kell jegyezzem,

hogy Presser István közölte velem a londoni szociáldemokrata pártvezetőség
(Szélig és Bán) neheztel Rád, mivel nyilatkozatodat a Népszavának nem küldted

el ellenben a Barátságnak igen – mondják. A Népszava nagyon örült volna, ha

szintén közölhette volna. Azt mondják, hogy Veled sok kérdésben – nem elviekben – nem értenek egyet, azonban tudják, hogy az egész kampány a Te szemé-

lyeden keresztül a demokratikus emigráció ellen irányult (ha Téged sikerült volna

kivégezni, következett volna Nagy F., és így tovább), és ennek kivédésében ők
teljes erővel a mi oldalunkon vannak. Azt mondják, hogy ők nem akartak erre
kérni, de várták, hogy akár közvetlenül, akár közvetve módot adjál arra, hogy

szolidaritásukat kinyilvánítsák. Itt Svájcban különben egy másik hír is járja. Ennek valódiságáról azonban mindez ideig nem sikerült meggyőződni. A svájci
rendőrség átrakta francia területre Oláh Sándor honfitársunkat, aki a walliselleni
táborban lakott. A walliselleniek szerint ennek oka az volt, hogy a rendőrség
rájött, hogy Oláh kapcsolatban van a kommunista követséggel és állítólag leveleidről készült fotókópiát juttatott volna el hozzájuk. Oláh köztudomás szerint
kapcsolatban állott Urbánnéval és rajta keresztül Ember Sándorral is lett volna

kapcsolata a hírek szerint. Arról tudok – ő mesélte –, hogy egyszer véletlenül (a

Háry János bemutatóján a zürichi Stadttheaterben, ahol ő a kórusban énekelt)

megismerkedett a követség két nőtisztviselőjével. Nem tudni, hogy nem ezen

keresztül történt a kapcsolat megteremtése. Persze problematikus, hogy – ha így

történt – a rendőrség hogyan jött rá, s miért intézte el az ügyet egyszerűen azzal,
hogy Oláht átrakta Franciaországba. (Ott elkapták és lecsukták.) Mondom ezt
Wallisellenben így mesélték, de az esetet még nem sikerült lekontrollálni. 81

80
81

Mikes Imre (1900–1990) újságíró, szerkesztő, a Nyugati Hírnök című lap kiadója.

A Pap István–Kovács Imre levél kapcsán keletkezett magyar államvédelmis dossziékat

teljes terjedelmükben áttanulmányoztam az ügyről írott tanulmányom készítésekor,

de azokban nem történt említés Oláh Sándor szerepéről. Vélhetőleg egy a walliselleni
táborban elterjedt „legendáról” lehetett szó.
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Ami a Parasztszövetség készülő kongresszusát illeti, itt Svájcban többünknek

megegyezik a véleménye abban, hogy nem helyeselhetjük a kongresszus lebonyo-

lítását oly módon, ahogyan azt márciusban és úgy látszik most is kívánják csinálni. Véleményem szerint feltétlenül biztosítani kell a tagság részvételét a tanács-

kozásokban és határozathozatalban. Tehát a menetrend: javaslatok beszerzése a
napirendre vonatkozóan, napirend összeállítása, hozzászólás a napirendi pontok-

hoz, a hozzászólások közzététele, határozathozatal, egyes kérdésekben közvetlenül, másokban megbízottak útján történő szavazással. Csak ilyen módon bizto-

sítható, hogy a kongresszus határozatait a Parasztszövetség tagjai magukra nézve
kötelezőnek ismerjék el. Azt nem helyeselhetjük, hogy az amerikai csoport hozzon az egész Parasztszövetségre érvényes határozatokat. Ami pedig a Te szemé-

lyedet illeti, nem látjuk be, hogy önként vállalt visszavonultságodat miért kellene
még további időre is fenntartani. Az ügy kirobbanása óta fél esztendő telt el és
úgy fejeződött be, hogy további visszavonultság szinte értelmetlennek tűnik. Ha

választás esetén a Szövetség bizalma ismét felelős tiszthez juttat, úgy vélem nincs

okod, hogy ez elől kitérj. Nem hiszem, hogy Nagy Ferenc erről másként gondolkodik majd.

Bizonyára olvastad a Hungáriában Vándor Ferenc beszédét és Keresztes Ta-

más cikkét. „Politikai pártok működéséről és nemzetközi kapcsolatairól” 82 cím-

mel reflektáltam e két megnyilatkozásra. A cikket a Hírnöknek küldtem el. Most

kíváncsian várom, megjelenik-e. Egyesek nagyon furán gondolkodnak ezekről a
kérdésekről.

Őszinte barátsággal üdvözöl

82

Borbándi Gyula

Borbándi Gyula: Politikai pártok működéséről és nemzetközi kapcsolatairól. Colum-

bia University Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler
Library, New York. Imre Kovacs papers. [CUL B/1.]
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Zürich, 1951. július 30.
Kedves Barátom,

rövidebb bieli tartózkodás után ismét Zürichben lakom, azonban már nem
Schwamendingenben, ahol Molnárék, hanem ismét Altstettenben. Még mindig

nem dolgozom. A betegség ugyan elmúlt, de egy ideig pihennem kellett. Most

nézek majd munka után. Szeretnék itt maradni Zürichben, ez azonban legfőképpen attól függ, hogy ad-e itt munkavállalási engedélyt a rendőrség. Remélhetően

nem kell már sokáig terhére lennem a svájci hatóságoknak. Köszönöm, hogy írtál
érdekemben is Mr. Griffithnek. Közben én is küldtem egy levelet Münchenbe.
Nem tudom lesz-e eredménye. Itt Európában úgy tudják, hogy Dessewffy 83 vagy

Mikes lesz a műsorközlő-osztály vezetője. Egyelőre még nem hallottam komolyabb szerződtetésekről. Néhányan már kaptak meghívást Münchenbe, de csu-

pán megbeszélésekről és ismerkedésről volt szó. Kíváncsi vagyok sikerül-e a mi
ügyünk. Az USA vízum ügyében még mindig semmi újság. Úgy látszik, nem

nagyon törik magukat az itteni konzulátuson. Kevés a reményem, hogy valaha is
sikerül majd az USA-ba jutni. Semmi jelét nem tapasztalni annak, hogy ügyünk-

kel foglalkoznának. Közben megérkezett a kanadai vízumom, úgyhogy mehetnék
Kanadába, erre azonban őszig várok. Ha addig München vagy USA nem megy,
akkor én is Kanadában telepszem majd le.

Úgy tudom Molnár írt Neked a Varga Bélával folytatott megbeszélésről és ta-

lálkozásunkról Bán Antallal, így nem szaporítom a szót erről szóló beszámolóval.

A szocdem. párt a Bizottmány kérdésében nem változtatta meg álláspontját, és
mint mondják, nem hagyják magukat a Bizottmányból megvásárolni. A jelenlegi
konstrukciót egészségtelennek tartják. Pártok szövetségét kívánják egy minimál-

program alapján. Elképzeléseikben a Népmozg. és a Parasztszöv. mellett szerepel

egy polgári csoportosulás is. Sokat beszélnek Sulyokról, 84 és Bán szavaiból azt
83

84

gróf Dessewffy Gyula(1909–2000) politikus, újságíró. A Szabad Európa Rádió magyar osztályának vezetője volt.

Sulyok Dezső (1897–1965) politikus, a Magyar Szabadság Párt alapítója.
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vettem ki, hogy Sulyok színrelépése esetén valószínű közöttük kialakulhat, ha
nem is együttműködés, hanem politikájuk valamelyes koordinálása. Úgy vettem

észre – főleg Presser szavaiból –, hogy nem tartják lehetetlennek egy általuk el-

képzelt konstrukcióban az Unió esetleges közreműködését. A Parasztszövetség

irányában nincs sok bizalmuk. Nagyon nyugtalanítja őket a Közösség jelenléte,
főleg egyes közösségi tagok által ápolt perspektívátlan, szűk látókörű politika.

Veled szemben nincsenek averzióik, azonban megjegyzik, hogy politikai lépéseid
nem mindig fedik az általuk általában ismert és becsült elvi álláspontot. A mi

jelenlegi helyzetünket jól ismerik. Megjegyezték, hogy nagyon szívesen fogadnák
egy komoly, céltudatos parasztpárt jelentkezését. (Ezt Bán szerint az angolok is

hiányolják a mi emigrációnkban) A szocdem. pártot általában a magabiztosság
jellemzi, érzik, hogy jelentőségük megnőtt és most már könnyebben szabnak

feltételeket. A nehéz időt kiállották és most már könnyebb a dolguk.(Nagyon

sokat gondolok mostanában az 1949-es pártalapítási kísérletre. A mi ügyünk is
jobban állana most). Helyzetük az Internacionáléban szilárd, az 1945 és 1947-es

választáson elért eredményeiket akceptálták, és így előkelő helyet kaptak a többi
pártok sorában. Peyer 85 egyébként két emberét Frankfurtba küldte (Hanzélyt

Párizsból és Ráczot Stokholmból). Őket azonban nem engedték be, bár Peyer

nem kímélte a fáradságot, hogy az egyes ott megjelent pártoknak saját igazát
bizonyítsa. A svájci párt pl. kijelentette, hogy elhagyják az ülést, ha Peyer megbízottjai bebocsájtást kapnak – no de erről nem is volt komolyan szó.

A Népmozgalom 86 és Barankovicsék 87 egyesülése megítélésem szerint felsőbb

intervencióra történt. Ők ezt tagadják, de nem tudom elképzelni mi más tudta

volna Barankovicsot betörni. Nem tudom tudod-e, hogy Barankovics emberei a
múlt évben Varga László unszolására már beléptek a Népmozgalomba. (Az erről

szóló csatlakozási jegyzőkönyvet láttam) Barankovics akkor ezt a lépést erősen
85

86

87
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Peyer Károly (1881–1956) szociáldemokrata politikus, az emigrációban szerveződő

Szociáldemokrata Párt amerikai ágának vezetője.

A Magyar Keresztény Népmozgalom, a kommunizmus elől menekült katolikus köz-

életi emberek szervezeteként, 1948 szeptemberében alakult meg Párizsban.
Barankovics István (1906–1974) újságíró, a Demokrata Néppárt elnöke.

elítélte (tehát valaminek történnie kellett, hogy most mégis beadta a derekát),

úgyhogy ezt a csatlakozást akkor titokban tartották, sőt a Néppárt emberei ta-

gadták. Most aztán megtörtént az egyesülés. 88 A Néppárt egyik exponense kije-

lentette nekem, hogy ez az egyesülés őszinte volt részükről, az egység teljes, és ne
számítson senki, hogy őket most már polarizálni lehessen. Sőt rossz néven ve-

szik, hogy eddig is voltak ilyen igyekezetek. Persze azt elfelejtette az illető úr,
hogy ők mindig hangsúlyozták különállásukat és mi mindig így is kezeltük tárgyalásainkon őket.

Egyébként hadd jegyezzem itt meg, hogy az egyesült Népmozgalom egyik

vezetőjén keresztül arra kért, közöljem politikai barátaimmal, hogy amennyiben

helyzetünk lehetetlenné válik a PSZ-en belül, a Népmozgalom szívesen látna
bennünket. Természetesen azonnal kijelentettem, hogy mi – akármi is lesz sorsunk – csak paraszti politika képviseletére gondolunk, és nem tudjuk politikai

működésünk keretét másfajta elképzelésben megtalálni. Értesüléseim szerint a
nyilvánosságra hozott deklaráció mellett egy másik megállapodást is elfogadtak,
ami azonban titkos és konkrétabb dolgokat tartalmaz. Eszerint nem tekintik
jogelődjüknek a két háború közötti keresztény-pártot és inkább a Prohászka-

Giesswein-Molnár János féle irányzathoz állanak közelebb. Emigrációs politikájukat megítélésem szerint az az igény jellemzi, hogy mindenfajta eshetőség esetére posszibilisek maradjanak. Nem lehet tudni, hogy alakul az amerikai politika,

és nem szeretnék helyzetüket nehézzé tenni egy olyan esetre, ha a köztársasági

párt kerülne kormányra. (Az Eckhardt ügyben elfoglalt álláspontjukat is befolyásolja ez a törekvés). A Bizottmányt jelenlegi konstrukciójában szeretnék fenntar-

tani, a kiszélesítést Bánék és az Unió bevonásával képzelik el. A Parasztszövetség

irányában kevés a bizalmuk. Ennek elsősorban a Közösség jelenléte az oka. A
Népmozgalmat jelenleg Közi elnöksége mellett egy 9 tagú elnöki tanács vezeti

(tagjai Közin kívül: Barankovics, Hajdú-Németh 89, Babóthy 90, Eszterhás, Horá88

89

Az egyesülésről szóló okiratot Közi Horváth József és Barankovics István 1951 júniusában írta alá.

Hajdú-Németh Lajos (1909–1985) földműves, politikus, a magyarországi Parasztszövetség egyik alelnöke volt.
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nyi 91, Varga László, Mike János 92 (a munkásság képviselője) és Palágyi Natália, 93

aki Schlachta-párti és az ö képviseletében szerepel, mert Schlachta 94 nem kíván

politizálni). A jövőben erőteljesebb mértékben kívánnak a munkásság szervezésével foglalkozni (ideáljuk a Tobler-féle keresztényszocialista szervezés helyett az

EMSZO 95) és valószínűleg ősztől kezdve lapot is adnak majd ki. („Hazánk” lesz

a neve). Eszterhás átmegy Párizsba és ott olyan pártigazgató-féle lesz. Párizsban

lesz különben az európai irodájuk. Megkérdeztem véleményüket Varga László-

ról. Megjegyeztem, a jelek azt mutatják, hogy ö középállást igyekszik elfoglalni a

Népmozg. és Eckhardt között. Ők ezt tudják és ennek következménye, hogy
Varga kísérlete – harmadik embernek lenni K. [Közi] és B. [Barankovics] után –
nem sikerült. Az Elnöki tanács sorában 8. helyen szerepel és csupán pártügyészi
megbízatása van. Ők szeretnék, ha Varga vonná le a konzekvenciákat, ők nem
tesznek ilyen lépést a pártegység megőrzése céljából.

Ami az én parasztszövetségi helyzetemet illeti, az teljesen azonos azzal, amit

Molnár Neked írt. Ezekben a kérdésekben teljesen egyetértünk, úgyhogy nem
írok erről külön. Nem hiszem, hogy elkerülhető legyen a kilépésünk. Magam is

csak arra szeretnélek kérni, hogy vedd kezedbe ezt az ügyet. A lassú szétszóródástól csak a Te kezdeményező lépésed menthet meg bennünket. Úgy vélem itt
az ideje, hogy valamit kezdjünk, mert mindig nehezebb és nehezebb lesz további
együttmunkálkodásunk számára valami keretet teremteni. Molnár tett néhány

javaslatot. Ezeket magam is elfogadom. Meg kell mondjam, akárhogy alakul
90

91
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95

Babóthy Ferenc (1915–2004) gazdálkodó, a Demokrata Néppárt volt országgyűlési
képviselője.

Horányi Tibor (1911–1988) orvos, a Független Kisgazdapárt volt országgyűlési képviselője.

Mike (Mádl) János (1905–1981) a Magyar Kolping Mozgalom egyik szervezője.
Palágyi Natalia Mária (1909–n.a.) a Keresztény Női Tábor alapító tagja.

Slachta Margit Borbála (1884–1974) az első magyar nőképviselő az Országgyűlésben,
a Keresztény Női Tábor alapítója.

Az EMSZO (Egyházközségi Munkásszakosztályok) a katolikus egyházon belül a 20.
század első felében létrejött keresztény szociális munkásmozgalmi szervezet.
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jövendő sorsunk, én csak a volt parasztpártiak egysége alapján megyek bele bármilyen megoldásba. Irányodban mindnyájan bizalommal viseltetünk és a kezdeményező lépést Tőled várjuk.

Sajnálatos tény, hogy csoportunk sok baja mellé egy másik is társult. Ez pedig

az én vitám Borsossal. Legutóbbi tanulmányomba olyan megállapítást suszterolt

bele, amit nem vállalhatok, és amely ellenkezik cikkem felfogásával.96 Még min-

dig nem tudtam elérni, hogy ezt a szerkesztőség helyesbítse. (Vámos természete-

sen készségesen hozzájárult ehhez, Borsos még mindig nem adott választ) Nem

tudom, hogy ilyen körülmények között, hogyan működhetem együtt a lappal.
Ismét le kell szögezzem, hogy Borsos erényei és ügyessége ellenére nem alkalmas
a lap szerkesztésére. Kár pedig ilyen szerencsétlen baklövésekkel elrontani a Lá-

tóhatárt, amelyben pedig annyi lehetőség van, hogy igazán jó lappá legyen.
Egyébként súlyos bajok vannak a Magyar Útnál is Bakó 97 önkényeskedései miatt.

Úgy tudom, hogy felteszik most majd Soós Gézának 98 a kérdést, hogy Svájc vagy

München. Ez azt jelenti, hogy ha München, tehát az eddigi szellem mellett

dönt, akkor a svájciak (Gombos, Hajnóczy, Molnár, Krüzsely) levonják a konzekvenciákat.

Hallottam, hogy alakulóban van a Free Europe College. Tudsz-e erről vala-

mit? Jó lenne, ha meg tudnád érdeklődni, miről van tulajdonképpen szó. Engem
is, meg esetleg más barátainkat is, érdekelné az ügy. Továbbá jó lenne, ha vala-

melyikünk címére meg tudnád küldetni a Parasztunió angol nyelvű bulletinját,

amit aztán egymásnak itt továbbadnánk. Igen hasznos volna, ha hozzájuthat-

nánk. Elfogyott a papír, be is fejezem.
Őszinte barátsággal üdvözöl:

96
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98

Borbándi Gyula

Borbándi Gyula: Emlékezés André Gide-re. Látóhatár, 1951/2. 42. o.

Bakó Elemér (1915–2000) 1950 és 1956 között az Új Magyar Út című folyóirat
szerkesztője.

Soós Géza (1912–1953) jogász, református lelkipásztor, a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség elnöke.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
1951. augusztus 22.
Kedves Barátom,

a Free Europe rádióval kapcsolatos terveim ügyében tegnapelőtt kedvező fordulat
történt. Távirati meghívást kaptam Münchenbe megbeszélés céljából. A táviratot

Mr. Rafael 99 írta alá. Ő úgy tudom, a személyzeti főnök. Örülök, hogy legalább

ennyire haladt a dolog, bár nem tudom, mit jelentsen ez: komoly reményeket,
vagy egyszerűen pofavizitet. (Tegnap késő este hallottam, hogy Kobele 100 azt az

információt küldte Medeynek 101, hogy a rádió ifjúsági ügyeinél került kombiná-

cióba az én nevem. Ő úgy tudja, hogy ezt a feladatkört bíznák rám. 102) Előrelát-

hatóan hétfőn utazom Münchenbe. Amennyiben azonban közben Borsos Zü-

richbe jönne, akkor csak a tervezett megbeszélésünk után mennék. Eddigi információk szerint Dessewffy, 103 Mikes, Márjás 104, Thury 105, Szabó Zoltán 106,

Kobele és Borsos alkotják a vezetőséget. Kovách Aladár 107 vezetné a színházi

99

William T. Rafael 1950 és 1968 között állt a Szabad Európa Rádió szolgálatában. A

Rádió programigazgatójaként ő köszöntötte az alakuló magyar szerkesztőség első
munkatársait 1951. augusztus 6-án. In: Simándi Irén: Magyarország a Szabad Euró-

100
101

102

103
104

105
106
107

pa Rádió hullámhosszán 1951–1956. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005. 326. o.

Kobele József (1919–1996) 1951–1965 között a Szabad Európa Rádió munkatársa.

Medey István (1909–1996) szociáldemokrata politikus, a Magyar Szabad Szakszervezetek az Emigrációban szervezet elnöke.

Borbándi Gyula 1951. augusztus 29-én érkezett Münchenbe, s a kulturális osztály
munkatársaként lépett be a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségébe.
Dessewffy Gyula (1909–2000) újságíró, szerkesztő, politikus.

Márjás Viktor (1895–1974.) 1954–1957 között a Szabad Európa Rádió magyar osztályának helyettes vezetője volt.

Thury Lajos (1896–1989) 1951–1954 között a magyar osztály helyettes vezetője volt.
Szabó Zoltán (1912–1984) író, újságíró.

Kovách Aladár (1908–1979) író, dramaturg, 1951 és 1953 között a Szabad Európa
Rádió magyar osztálya irodalmi szerkesztőségének vezetője volt.
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csoportot, Kovács K. Zoltán 108 a mezőgazdasági és paraszt osztályt, Márai 109 az

irodalmi osztályt (itt dolgoznék Szabó Z., Vámos és Ekecs 110), Kobele a mun-

kásügyeket, Márjás a külpolitikai ügyeket, Mikes a publicisztikai részt. Úgy tudom, hogy részben már felvették, részben komoly esélyei vannak Zathureczky
Gyulának 111, Feketekuthy Lászlónak 112, Máriássy Józsefnek 113, Makrának 114...

Molnár Jóska ügye a hírek szerint elintézettnek látszik, úgy hírlik, hogy pa-

raszti kérdésekkel foglalkozik majd. Nem kapott azonban még értesítést. 115 Bor-

sos állítólag ma érkezik 116 (vagy esetleg holnap) Münchenbe, ott várja már két
levelem, melyben azonnali választ kértem, mi van ügyünkben, főleg Jóskáéban.

Úgy tudom, hogy szeptemberben csak félgőzzel indul meg az adás és csak novemberben kezdik a teljes műsort. 117 Ennek megfelelően a munkatársak egy részét

csak novembertől alkalmazzák. Nagyon jó lenne, ha mi valamennyien (persze
Vámos november előtt nem jöhet118) már szeptembertől ott lehetnénk.
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Kovács K. Zoltán (1924–2008) gazdálkodó, 1951-től 1986-ig szerkesztője Zoltán
Károly néven a Szabad Európa Rádiónak, mezőgazdasági, politikai és vallási műsoro-

109
110

111
112

113
114

115

116
117
118

kat egyaránt készített.

Márai Sándor (1900–1989) író.

Ekecs Géza (1927–2017) rádiós újságíró, Cseke László néven a Szabad Európa Rádió munkatársa volt

Zathureczky Gyula Albert (1907–1987) író, újságíró.

Feketekúty László (1914–2000) 1954-től 1967-ig a Szabad Európa Rádió hírosztályának főnöke, majd 1967 és 1979 között a magyar osztály helyettes igazgatója volt.

Máriássy József (1914–1989) hírolvasó a Szabad Európa Rádióban.

Makra Zoltán (1915–2005) Makra Zoltán végül nem lett a Szabad Európa Rádió

munkatársa.

Molnár József nem kapott meghívást az alakuló szerkesztőségbe, csak 1955 januárjától lett a Rádió munkatársa.

Borsos Sándor végül nem lett a Szabad Európa Rádió munkatársa.

A Szabad Európa Rádió 1951. október 6-án kezdte sugározni műsorait.

Vámos Imre 1951. december 4-én érkezett Münchenbe, 1952 januárjától lett Janus
néven a Rádió munkatársa.
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Ha Borsos átjön, akkor Davosban négyesben (Vámos, Borsos, Molnár és jó-

magam) összeülünk függő problémáink (Látóhatár, Parasztszövetség, stb.) meg-

beszélésére. 119 Minthogy az időpontot még nem tudjuk és ez egy-két nap alatt

lebonyolódhatik, ezt a megbeszélést csak előkészítőnek tekintjük. Igyekszünk

magunk között tisztázni a dolgokat és a megbeszélés lefolyását és eredményeit
azonnal közölnénk Veled, akár mind közös véleményt, akár mint az egyéni véle-

ményeket, abban az esetben, ha nem értenénk egyet magunk között. Ha sikerül a
Molnár és Borsosék közötti viszonyt rendezni, akkor megindulhat az a megbe-

szélés, melyre Te is céloztál, és amelynek feladata lenne, csoportunk jövőjének
tisztázását elérni, feladatainkat és munkánkat szabályozni. Véleményeinkről és
elképzeléseinkről természetesen azonnal tájékoztatunk majd. Nagyon szeretném,

ha egységünket helyreállítani és további tevékenységünkben megállapodni tudnánk. Itt elsősorban Rád számítunk, mert hiszen egyedül Te lennél képes –
nemcsak mindannyiunk által elismert autoritásod, hanem valamennyiünk által

igenelt politikai elképzeléseid, a paraszti politika megformálását befolyásoló
szempontjaid miatt is – szétszóródni látszó táborunkat ismer összefogni. Hidd

el, mindenki Tőled vár – nemcsak egységre, megegyezésre ösztökélő felszólításokat, hanem – konkrét javaslatokat, terveket, és minthogy vezetésről is szó kell

legyen, egyedül a Te „primus inter pares” 120 mivoltodban tudnánk egyértelműen

megegyezni. Persze ehhez az is kellene, hogy szakíts eddigi visszavonultságoddal, 121 és ne okozz örömet azoknak, akik legszívesebben némának látnának, és

akik azt a szerencsétlen ügyet használták fel – közvetlenül és közvetve is, baráta-

ink által –, hogy Téged (mert sokszor tapasztaltam, az egész demokrata oldalon
Téged tartanak legtöbbnek és Tőled félnek legjobban) elhallgattassanak.

119

A megbeszélésre 1951. augusztus 25-26-án került sor Davosban. A megegyezés meg-

született, a szerkesztőséget kibővítették Molnár Józseffel, s megállapodtak abban,
120
121

68

hogy a Látóhatárt közös tulajdonuknak tekintik.
Primus inter pares=első az egyenlők között.

Kovács Imre a személye körüli bonyodalmak miatt visszahúzódott a politikától.

Nekem lesz különben a mi előkészítő megbeszélésünkön, de majd

valamennyiünk előtt is egy javaslatom: mégpedig a nemzetközi folyóirat terve. 122

Ez az anyagiaktól függően esetleg negyedévenként jelenhetne meg, mégpedig
egy számán belül közölne angol, francia, német nyelvű tanulmányokat és cikkeket. Ezzel a folyóirattal kellene betörnünk a külföldi közvéleménybe, mert bár-

milyen jó is vagy jobb is lesz a Látóhatár, csak magyarok olvassák. A mi céljaink

pedig többek. Politikai elképzeléseinkről, elméleti módszereinkről és eredménye-

inkről nemcsak honfitársainkat kell meggyőznünk, hanem kifelé is szimpátiát
szerezni. Egy ilyen lapot nagyon fontosnak tartok. A javaslatot részletesen is

kidolgozom és megküldöm majd. Remélem, ha ügyünk a rádiónál kedvezően

eldől és egyéb anyagiakat is biztosítani tudunk, mi is kinyithatjuk kapuinkat a
külföldi közvélemény félé. (Masaryk-ék ilyen folyóiratokkal hódították meg
Nyugat szellemi emberereit és politikusait)

Davosi megbeszélésünkről bizonyára együttesen írunk majd. Ha München-

ben leszek már, onnan majd ismét írok.

Addig is őszinte barátsággal köszönt:

122

Borbándi Gyula

Borbándi előterjesztette Davosban – a megbeszélésen – javaslatát, melyet minden

Látóhatár szerkesztőségi tag elfogadott, de a terv anyagiak hiányában nem valósult
meg.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1951. szeptember 3.
Kedves Barátom,

röviden beszámolok néhány napos müncheni tapasztalataimról. Szerdán érkez-

tem ide. Borsossal jöttem Zürichből. Ő azonban nem maradt itt, hanem átment
Párizsba. Úgy látszik sikerül majd ott megélhetését biztosítania és a Látóhatár

szempontjából is jobb, ha ott van. A Látóhatárt sajnos nem lehet áthozni Münchenbe, mint ahogy terveztük. Az amerikaiak nem veszik jó néven, ha a rádió-

munkatársak itt lapot csinálnak. Így a Hírnök és a Szabad Száj is Párizsban készül majd.123 Az adások október 6-án kezdődnek. Az addig rendelkezésre álló

időt részben program-előkészítéssel, részben rádiós-technikai és üzemi ismeretek

szerzésével töltjük ki. Mint tudod a magyar osztály vezetője Dessewffy, helyette-

se pedig Thury. Nincsenek osztályvezetők, hanem különféle adások összeállításáért felelős munkatársak. Így Márjás (nők) Kobele (munkások) Kováts Z. (pa-

rasztság) Marczell Árpád 124 (ifjúság) Marjai György (egyenruhás alakulatok). A
munkatársi gárda egyelőre a következőkből áll: Márai, Mikes, Szabó Zoltán,
Jánosi páter 125, Zathureczky, Albrecht D. 126, Czupy 127, László (ő a hírszolgálat, a

news-desk
123

vezetője)

Feketekúty,

Skultéthy 128,

Sárkány 129,

Igady-Kiss 130,

A Látóhatár szerkesztése végül Münchenben maradt, mert a Párizsba költözött Bor-

sos Sándor és Vámos Imre között újra fellángolt a vita és Borsos kivált a szerkesztő-

ségből. A Szabad Európa Rádió vezetése is megenyhült a lapszerkesztés kérdésében,

124
125

126

127

128

engedélyezték, hogy a Rádióban elhangzó anyagokat közölhesse a folyóirat.

Marczell Árpád (1896–n.a.) szerkesztő, kiadó.

Jánosi József páter (1898–1965) teológiai doktor, 1951 és 1954 között a Szabad Európa Rádió munkatársa.

Albrecht Dezső (1908–1976) ügyvéd, politikus, újságíró, 1951 és 1954 között a Sza-

bad Európa Rádió munkatársa.

Czupy Bálint (1900–1975) szerkesztő, 1951-től a Szabad Európa Rádió falusi adásainak bemondója, és szerkesztője, utóbb Bálint gazda néven önálló rovatvezetője.

Skultéty Csaba (1920–2015) író, újságíró, a Szabad Európa Rádió külpolitikai szer-

kesztője.
70

Gergelyffy 131 [sic], Körösi. K. Sándor 132, Kovách Aladár (ő a főrendező és technikai személyzet felelőse), Székely Andor (rendező) 133. Az adminisztrációt

Liszka Béla 134 (volt kecskeméti polgármester) vezeti és az archívum felelőse

Medriczky Andor. 135 Jómagam főleg az ifjúsági adásban és a parasztságnak szóló

adásban fogok közreműködni. Vámos felgyógyulása után jön. Molnár Jóska –

bizonyára tudod már – először elutasító levelet kapott. Mégpedig azért, mert

Dessewffy őt az amerikaiaknak más beosztásba javasolta. Ez azonban csak később lenne aktuális. Mi minden erőnkkel arra mentünk rá, hogy Jóskát feltétle-

nül a rádióhoz kell hozni, mert hiszen ez a számára legmegfelelőbb munkaterület. Mikes és Szabó Zoltán támogatásával sikerült elérni, hogy Jóskát a tervezett

megoldásból Dessewffy töröltette, helyét a rádió-stábnál biztosították és most

minden remény megvan arra, hogy hamarosan itt lesz ő is. Az amerikai hozzájárulást kell megvárni és amint itt van a kábel New-Yorkból, táviratilag hívják őt

be. Mondanom sem kell, milyen előnyt jelent majd Molnár Jóska itteni munkája.
Bizony szükség lesz rá – egyelőre nem nagy – demokratikus csoportunkban. Meg

kell mondjam, hogy Dessewffy minden szempontból kiváló vezetőnek bizonyult
eddig és rajta kívül Mikesé és Szabó Zoltáné az érdem, hogy – ha minden jól

megy – az eddigi Free Europe adásoknál hangban és minőségben jobb adást
tudunk majd hazafelé közvetíteni.

129

130

131

132

133
134
135

Sárkány István (1925–1991) író, irodalomtörténész, 1951-től – kis megszakítással –
1965-ig a Szabad Európa Rádió hírosztályán dolgozott.

Igady-Kiss Sándor (1920–1997) szerkesztő, 1951-től 1988-ig a Szabad Európa Rádió
munkatársa.

Gergelyfy Sándor (1920–n.a.) 1951-től 1985-ig, Egri Sándor néven, a Szabad Euró-

pa Rádió munkatársa.

Körösi-Krizsán Sándor (1896–1970) rádiós szerkesztő, Gedeon Sándor és Krasznai
Sándor néven 1951 és 1965 között dolgozott a Szabad Európa Rádiónál.
Székely Andor rendező és színész.

Liszka Béla (1895–1978) jogász, Kecskemét volt polgármestere.

Medriczky Andor könyvtáros, csak néhány hónapig volt a Szabad Európa Rádió
alkalmazásában.
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Úgy gondolom Svájcból, vagy Borsostól kaptál már beszámolót davosi meg-

beszélésünkről. Ez a tárgyalás teljes megegyezéssel végződött és sikerült a lap

irányát és személyi összetételét illetően közös álláspontra jutni. Gyakorlatilag ez
azt jelenti, hogy a Látóhatár élére szerkesztőbizottság kerül (ebben Molnár is
helyet kap), a lapot továbbra is Borsos-Vámos jegyzi, de a szerkesztőségi és ad-

minisztrációs munka megoszlik Borsos, Vámos, Molnár és jómagam között,

kapcsolatot keresünk, illetve az eddigi összeköttetést megerősítjük a Congrés

pour la liberté de la culture 136 felé, akiktől komoly ígéretünk van erkölcsi és anyagi támogatást illetően. Minden valószínűség szerint november 1-én nyomtatás-

ban jelenik meg a lap. 137 (Én erősen foglalkozom többnyelvű, nemzetközi szám

kiadásának kérdésével. Talán megy majd ez is) Ami a szerkesztőbizottság összeállítását illeti, arról most hely és idő hiányában nem írok. Vámos és Borsos erről

részletesen számol majd be. Münchenbe való megérkezésünk után Dessewffy
kijelentette előttünk (Borsos és én előttem), hogy a Látóhatárt jónak tartja. Rá

számíthatunk és igyekszik a maga befolyását a lap érdekében megfelelő helyeken
érvényesíteni.

Bán Antal temetése még Zürichben ért. Csoportunkból Molnár, Borsos és én

vettünk részt. (Koszorút is küldtünk) A temetés impozáns volt. A svájci szocdem
párt igazán popmás, temetést rendezett. Sokan voltak jelen. Szélig nem tudott
jönni, a londoniakat Kemény György képviselte.
Legközelebb talán már többet tudok írni.
Addig is őszinte barátsággal köszönt

136

137

1950-ben Párizsban létrehozott kulturális Alapítvány, mely kommunistaellenes lapok, folyóiratok megjelentetését támogatta.

Az első nyomtatott Látóhatár 1952. november 9-én készült el a müncheni Deschlernyomdában, s az 1953. évi 1. számként jelent meg.
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Borbándi Gyula

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1951. november 7.
Kedves Barátom,

sajnos nem tudom bostoni címedet. Remélem utánad küldik ezt a levelet NewYorkból. Köszönöm üdvözletedet, melyet Molnár Jóskán keresztül küldtél. Írtam

volna már előbb, csak mindig közbe jött valami. Nagyon sok a munkám, úgy-

hogy magánügyeim elintézésére alig jut idő. Egy hónapos munka után meg kell

állapítsuk, hogy kevesen vagyunk. Napi 12 órás adás nagy munka, a mikrofon
nyeli az anyagot, úgyhogy feltétlenül sor kell kerüljön a staff kiszélesítésére. Szó

van még néhány ember felvételéről. Időpontot azonban még nem tudni. Aztán
az időjárás is megviselte az embereket. Állandóan beteg két-három szerkesztő.
Magam is átestem egy influenzán. Czupy most nyomja az ágyat.

Jómagam egyelőre két állandó műsorszámon dolgozom. Szerkesztem az Eu-

rópa mozgalomról szóló műsort és egy vasfüggöny mögötti eseményekkel foglal-

kozó számot. Ezenkívül itt-ott kommentárt vagy valamilyen speciális program-

számot is kell készíteni. Ez hetenként átlagosan 3 tíz-tizenöt perces anyag meg-

írását jelenti. Nem sok. Persze egyesek ennél többet végeznek. Mikes például
rengeteget dolgozik. De ugyanez mondható Dessewffyről, Thuryról, Márjásról
és másokról is. Ők a nagyágyuk. Egyelőre jól érzem magam. Azt hiszem jó az,

amit csinálok. Az első hetekben volt néhány szakmai nézeteltérésem Thuryval,

de nemsokára vele is rendbe jöttem. A kollégákról rosszat nem mondhatok, kedvesek hozzám és mindenkivel a legjobb viszonyban vagyok. Elsősorban azokkal,
akik politikailag közelebb állanak a mi elképzeléseinkhez. (így Márai, Szabó

Zoltán, Dessewffy, Kemény György 138, Mikes, stb.) A rádió atmoszférája nagyon

jó. Szinte csodálatos, hogy milyen jól funkcionál a koalíció. Ez nagy részben
Dessewffy érdeme, aki általános vélemény szerint nagyszerűen csinálja a dolgát.

A belső szolidaritás ellen nem lehet panasz. Belülről nincs fúrás, legfeljebb kívül-

138

Kemény György (1888–1976) Pannonicus néven dolgozott a Szabad Európa Rádiónál.
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ről. Az aztán elég nagy. A skála elég széles: a Hídverőktől 139 Göndörékig 140.

Nem tudom olvastad-e „Az Ember” 141 cikkét a rádióról. Nagyon rosszindulatú,

alaptalan, hamis megállapításoktól hemzsegő írás. Aztán tájékozatlan is. Tele
van rossz információkkal. Nem tudom mi indokolja, hogy Szabó Zoltánt egysze-

rűen lekriptokommunistázza. Megtévedt népi írónak nevezi. Ha ez a rádió való-

ban demokrata rádió, akkor abban igen nagy része van Szabó Zolinak. Sok rosszindulat kell ahhoz, hogy őt támadják. A Hungária körei nagy szimpátiával viseltetnek a rádió iránt. Ez gyanús és nekem nem nagyon tetszik. Nem jelent jót, ha
Hungáriáék nagyon dicsérgetnek bennünket. Radvánszky 142 különben sokat sündörög a Free Europe körül. Úgy hallottam, hogy a strassburgi egyetemen kap

majd valami szerepet. Persze nem tudni, mennyire igaz ez az információ. Egyébként helyzete itt igen erős. Mikes most ment Párizsba (az UNO közgyűlésről
csinál néhány riportot). Dessewffy azzal búcsúztatta, hogy vegye tekintetbe, hogy

a viszony a rádió-staff és R. [Radvánszky] között a lehető legjobb. (Ezt kérlek

kezeld bizalmasan) Ezt kétségkívül politikai meggondolásból mondta D. [Dessewffy] Arra mutat ez a körülmény, hogy R. nagyon jól áll a F. E. köreinél.
Egyébként R. nem nagyon követi ezt a vele szemben tanúsított magatartást. A

rádió vezetőiről nem a legjobban nyilatkozik, és emberein keresztül igyekszik

fúrni azokat, akik nem tetszenek neki. (Doblhof és Szilágyi vezeti ezt a párizsi
frontot) Mindezek ellenére Dessewffy helyzete nagyon erős. Az amerikaiak na-

gyon megelégedettek a magyar desk munkájával. Szombaton beszélgettem Griffith egyik munkatársával, aki a scriptjeinket olvasgatja. Azt mondta, hogy
139

1948 tavaszától 1962 nyaráig Bajorországban megjelenő politikai havilap, amely ma-

gát a nemzeti emigráció orgánumának tekintette, de ugyanakkor a nemzeti140
141

szocializmus hagyományait is ápolta.

Göndör Ferenc (1885–1954) újságíró.

Politikai hetilap. Göndör Ferenc alapította Budapesten 1918 októberében, majd
emigrációja alatt kiadta Bécsben, később New Yorkban. Az „antibolsevista és antifa-

142

siszta tábor központi hetilapjá”-nak nevezte magát.

Radvánszky Antal báró (1908–1996) a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, a Hungá-

ria című lap kiadója.
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valamennyiüket kellemesen lepte meg a magyarok munkája. Ennek alapján nem
valószínű, hogy a jobboldal akciói egyelőre sikerüljenek.

Vámos Imre október közepén itt járt. Négy napot töltött itt. D. nagyon sze-

retné, ha bekapcsolódnék a munkába. Valószínűleg december 1-én szabadul a

szanatóriumból. Utána ide jön. Borsossal nem értek egyet, hogy nem vállalta a
dolgot és Párizsban maradt. Minél többen vagyunk együtt itt, annál bizonyosabb, hogy a rádió formálásához hozzájárulhatunk. Ez nem lebecsülendő, mert
otthon nagy izgalmat jelent és sokan hallgatják adásainkat. Nem mindegy tehát,
hogy kik csinálják.

Egyébként három kirendeltségünk működik már. Márai Olaszországban dol-

gozik, Doblhof Párizsban és Szabó Zoltán Londonban. Ezenkívül igyekszünk

jelentősebb megmozdulásokra riportereket kiküldeni. Dessewffy és Nagy László

most megy éppen Strasbourgba az Európa Egyetem megnyitására. Lehetséges,
hogy az Európa Tanács ülésszakára néhány napra én is elmegyek Strasbourgba.

Igyekszünk függetleníteni magunkat valamennyire attól az adottságtól, hogy a
rádió Münchenben van. Nem szeretnénk németországi adó lenni, sokkal inkább
európai.

A Látóhatárról bizonyára Borsos és Vámos részletesen írt Neked. Meg kell

mondjam, a lap nagy tiszteletnek és elismerésnek örvend. Még ellenfeleink is

megállapítják, hogy nívós, jó lap. Remélem sikerülnek terveink és karácsonykor
megjelenhetünk nyomtatásban. Ha Vámos átjön, akkor együtt csináljuk majd itt.

Csodálatos volt látni, hogy Márai mennyire lelkesedik a lapért. Talán jobban,
mint mi. Rajta kívül Szabó, Dessewffy, Mikes, Kemény György teljes támogatására is számíthatunk. Most dől el a lap támogatásának ügye. Két helyen is. A

Free Europe-nál (azt kértük, hogy bizonyos példányszámot vegyenek át) és a
Congres-nál. Hamarosan eldől, számíthatunk-e valakire, vagy továbbra is saját

erőnkre leszünk utalva. 143
143

A Látóhatár megjelentetésének anyagi biztonságát végül a Borsody István, Cs. Szabó

László, Szabó Zoltán által kezdeményezett Látóhatár Baráti Kör megalakulása hozta
meg. A Baráti Kör tagjai 50-50 dollár befizetésével támogatták a folyóirat megjelentetését.

75

Minthogy a viszonyt a Parasztszövetséggel nem lehetett rendezni, én a ma-

gam részéről levontam a konzekvenciákat. Kiléptem de jure is a Parasztszövetségből. Ezt az elhatározást levélben indokoltam meg. Nagy Ferenc számára úgy

látszik nem fontos a mi közreműködésünk. Hidd el, nagyon nehezen szántam el

magam erre a lépésre. Minek is mondjam, hogy milyen problematikus dolog ez.

Nem tehettem mást. Talán megértesz. Szeretném, ha ennek ellenére a mi kettőnk kapcsolatában nem változnék meg semmi. Én továbbra is rendíthetetlen

híve vagyok azoknak a politikai elképzeléseknek, amelyekké főleg Te inspiráltad

a mi csoportunkat, és amely elképzelésekben már többször megegyeztünk. Annak ellenére, hogy nem vagyunk már ugyanannak a szervezetnek tagjai, azt hiszem politikai magatartásunk nem változott és reám – ugyan a PSZ keretein

kívül – számíthatsz abban a politikai küzdelemben, amelyet a radikális paraszt-

politika érdekében folytatnunk kell. Gondolatban, politikai elképzelésekben és az

általunk helyesnek tartott magatartásban együtt vagyunk. Talán eljő az idő, hogy
politikai pártkeretben is együtt legyünk majd ismét. „Független Parasztpárt”,

„Magyar Labour”, mindegy minek nevezzük, olyan elképzelések, amelyek érdemesek arra, hogy egyszer valósággá legyenek.

Vámossal együtt kértük Mikest, hozza nyilvánosságra kilépésünk tényét. Nem

vállalta. Nagy Ferenc a p. ü. bizottság elnöke és a Nyugati Hírnök helyzete labi-

lis. Mit tehet szegény kormánypárti lapszerkesztő? Érdemes ezért kockáztatni a
szubvenciót? Nem haragszom ezért Mikesre. Legfeljebb komikus a tény. Már-

mint az a tény, hogy ilyen szimpla hír közlése esetén félni kelljen a szubvenció
megnyirbálásától.

A Veled szembeni eljárás nagyon megdöbbentette barátainkat és mindazokat,

akik nem kimondottan ellenségeink. A felháborodás igen nagy volt. A Látóha-

tárban közölt leveled hosszú ideig beszéd tárgya volt. 144 Az emberek azt mondo-

gatták, ha K. I.-vel így bántak el, velünk is megtörténhetik ugyanez. Az első
napokban beszélgettünk közös akcióról a Te ügyedben. Úgy látszott sikerül va-

144

Kovács Imre: C. D. Jacksonnak, a Szabad Európa Bizottság elnökének. Látóhatár

1951/5. 54–56. o.
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lamit elérni. Márai Sándor keményen elítélte azt az eljárást, amit veled szemben
alkalmaztak. Ezt tette Szabó Zoltán és Mikes is. Szó volt arról, hogy hárman

memorandumot írnak Jacksonnak. Aztán, nem tudom minek hatására, a szer-

kesztőség „oszlopai” meggondolták a dolgot. Beszéltem mindhármukkal. Az volt

a vélemény, hogy eredménytelen maradna egy ilyen akció. Viszont nagy tiszteletet és csodálatot ébresztett az emberekben az a hír, hogy elmentél kertésznek

Bostonba. 145 Imponált, hogy ezt a konzekvenciát vontad le. Persze én nem hi-

szem, hogy ezt érdemes lenne hosszú lejáratra csinálni. Talán tudnál valami más,
inkább Neked való munkát találni. Mi igaz abból a hírből, hogy Nagy Ferencék

mégis interveniálnak az ügyedben? A szocik terjesztik ezt a hírt, itt is, Párizsban
is. Mennyit keresel? Van-e megtakarított pénzed? Ne haragudj, hogy ilyet kérde-

zek, de nem tudom, szükséged volna-e valami segítségre. Tudom, ez nehéz dolog a rossz európai valutával, de hátha ez a kicsi is javítana anyagi helyzeteden.

Nagyon örülnek, ha hírt adnál magadról. Nagyon érdekelne, hogyan élsz és

mi újság odaát. Őszinte barátsággal köszönt:

145

Borbándi Gyula

Kovács Imre kálváriájának története részletesen: Szeredi Pál: Megcselekedte, amit

megkövetelt a haza. Egyéni és nemzedéki korrajz a huszadik század magyar történelméből. Kovács Imre élete és kora. Barangoló Kiadó, Pilisszentkereszt. 2013.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
Cambridge, 1951. november 17.
Kedves Barátom,

köszönöm nov. 7.-i leveledet, s mindjárt válaszolok, is rá, mert már nagyon rös-

tellem, hogy a kollektív levelezésen kívül neked ezideig nem írtam.

A nem éppen dicsőséges eltávolításom okozta lelki és politikai válságon túl

vagyok. Az első napokban érthetetlenül állottam szemben a saját esetemmel,

sehogy sem tudtam megérteni, hogy felelős pozícióban levő amerikaiak, hogy
tudnak ilyen felelőtlenek lenni – és pont velem szemben (ez persze gőg volt) –,

de aztán rá kellett jönnöm, hogy a Free Europe Committee elsősorban saját ma-

gáért van, amiből logikusan következik, hogy, az exile-okra nincs nagyon tekin-

tettel. Mr. Jackson 146 az egyik magazin kiadója volt, s a háború alatt az OSS-nél

szolgált: ez „képesítette” őt arra, hogy egy ilyen fontos pozícióba kerüljön, ami

azonban nem nagy dicsőség, mert a Free Europe Committee tulajdonképpen
Inc., azaz incorporation 147, s kb. megfelel a Revíziós Liga 148 amerikai változatá-

nak. Erre a szomorú valóságra csak lassan jön rá az ember, aztán meg a dollár, a

kenyeres állás, elcsitítja az aggodalmakat, s legalább egy kirúgás kell ahhoz, hogy
egyszerre világosan lásd a dolgokat. Itt Amerikában először megtervezik, aztán

kivitelezik azokat a vállalkozásokat, amelyek jó üzletnek ígérkeznek a háborús
készülődés közepette, nagy reklámot csinálnak neki és eladják az államnak. Így
született meg a Free Europe is. Néhány öreg diplomata, kiszolgált intelligence149

ember összeállt, megcsinálta a Committee-t, összeszedték a kéznél lévő menekülteket, velük együtt prezentálták magukat a nagyközönségnek és a State

Departementnek. Hogy a hivatalos kapcsolat milyen, azt nem tudom, de, hogy a
146

147
148

149
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Charles Douglas (CD) Jackson (1902–1964) tábornok, 1951 és 1952 között a Szabad
Európa Bizottság elnöke.
incorporation=egyesülés

A Magyar Revíziós Liga egy társadalmi szervezet volt, amelyet az irredenta tevékenység szervezésére és összehangolására hozták létre a trianoni békeszerződés után.
intelligence=hírszerző

State Departement nem lehet minden tekintetben megelégedve a Free Europe
Committee-vel, azt abból sejteni, hogy több próbálkozás és kezdeményezés is

történt a Committeetől független politikai csoportok és reprezentációk létreho-

zására. A Free Europe Committee erősen konzervatív, sőt azt is mondhatnám,
reakciós befolyás alá került, s úgy néz ki, hogy már most megjátsszák egy estleges
republicanus elnök befutását, amikor is az egész kormányzati garnitúra kicserélődne, s ők végre megkaphatnák a teljes állami elismerést.

Az én ügyemben különösen az tette elszánttá őket, hogy a párizsi meeting 150

állítólag declarálni akarja az underground-tevékenység 151 törvényen kívül helye-

zését, s ha kiderülne, hogy nekik ilyen terveik voltak, mert voltak, hiszen én nem
az ujjamból szoptam mindazokat, amelyeket erről írtam, akkor az egész vállalkozást fel kellene számolni. Nos, Mr. Tyler mellett, aki Radvánszky befolyására a

legnagyobb ellenségem lett anélkül, hogy ismerne, az illegalitás esetleges vádja
elleni védekezés volt a legdöntőbb ok az eltávolításomra. Ez az ostoba reagencia,

az eljárás szokatlan formájával, egyszer még a legjobb politikai bizonyítvány lehet
a számomra, ezért nem is gondolok arra, hogy visszakerüljek a Free Europe-hoz,

vagy bárminemű elégtételt kapjak tőlük.

Persze, mindaz, amit írtam, titeket ne zavarjon, mert mindennél fontosabb,

hogy bent legyetek a rádiónál. A saját erőnkből sohasem tudtunk volna összehozni egy ilyen remek apparátust, s ha egyszer Isten kezetekbe adta a tárogatót,

hát játszatok rajta. Légy ügyes és alkalmazkodó, jövőnk és sorsunk nem Münchenben dől el, tehát ott nem érdemes karakánkodni. Köszönöm segítőkészségedet, de megleszek valahogy a magam erejéből is.

150
151

Kovács Imre

meeting=megbeszélés

underground=földfelszín alatti tevékenység, illegális információszerzés.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1951. december 15.
Kedves Barátom,

köszönöm november 17-i leveledet. Nagyon jól esett hosszú idő után ismét levelet kapni Tőled. Sajnos a rengeteg munka megakadályoz abban, hogy lehetőleg

gyorsan válaszoljak. A karácsonyi ünnepek előtt meglehetősen sok a tennivalónk.
Karácsonykor speciális műsort adunk. Ennek megírása és produkálása sok időt
vesz igénybe. Vasárnap, Karácsony napján, 19 órás műsort sugározunk majd. A

tervek szerint nagyon jónak ígérkezik. A szerkesztőségben nincs különösebb
újság. A mindennapok szürke egyhangúságában telnek. Dessewffy készülődik

Amerikába. Az ottani deskkel kellene a közös munka problémáit megtárgyalnia.
A mi felfogásunk az, hogy egységesíteni kellene a két szerkesztőséget. Közös

vezetés és egységes irányítás elengedhetetlenül szükséges. Eddig nem a legmegfelelőbb a viszonyunk a New York-iakkal. Ennek legfőbb oka, hogy véleményünk szerint nem a legjobb, amit csinálnak (írásműveiket kell ezen érteni), más-

felől ők ezt személyes sértésnek veszik, és arról beszelnek, hogy a müncheni desk
a kenyerüket akarja elvenni. Sajnálatos tény, hogy még az amerikai viszonyokkal

foglalkozó írásaik sem megfelelőek. Alig-alig akad jó munka. Ez a mi felelős

vezetőink véleménye, nem csak az enyém.

Dessewffynek átadtam üdvözletedet és üzenetedet. Nagyon örült neki, és

megkért, hogy hasonlóan tolmácsoljam az ő üdvözletét is. Nagyon érdeklődött,
mi van Veled és mit csinálsz. Úgy tudja ő is, hogy a F.E.C. nem kíván undergro-

und tevékenységgel foglalkozni és távol tart magától minden ilyenfajta inspiráci-

ót. Az ő véleményük az, hogy ez más szervezetre tartozik, és ők nem kapcsolnak

be tevékenységükbe ilyen feladatokat. D.-nek is az a véleménye, hogy ez a momentum játszhatott közre a Veled kapcsolatos eljárásukban. D. egyébkent emlí-

tette, hogy jó lenne, ha be lehetne kapcsolni Téged a rádió munkájába. Gyorsan

kibökte, kérjelek fel közreműködésre a szabadegyetemi sorozatunkban. Úgy látszik aztán ő is elhamarkodottnak tartotta az előbbi mondatot, mert azt mondta,
ti. várjunk egy ideig, míg ő a kérdést az amerikaiakkal megbeszéli.
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Hallottam a Sulyokkal kapcsolatos tervekről. 152 Az a véleményem, várjuk ki

mi lesz a dologból. Szimpatikusnak tűnik az akció. Véleményem szerint mégsem
olyan rózsás, mint ahogy azt Borsos feltüntetni igyekszik. A szóban lévő bizottság tervével nem értek egyet. Nem értem, hogy kerülne egy ilyen bizottságba
Sulyok, Szélig 153 és Vészy 154 mellé Lázár M, 155 Juhász Vilmos 156 és Somsich. 157

Aztán miért hiányzol Te ebből a bizottságból? A bizottság komolyságot és súlyát
veszélyeztetik az említettek bevonása és illetékesek kimaradása. Azt aztán igazán
nem értem, hogy Lázár hogyan került oda. Avagy Eckhardték ide is be akarnak
épülni, hogy majdan a többieket kitessékeljék. Intsd le Borsost, nem lehet leülni

tárgyalni ilyen alapon. Hogy mi kit küldünk be, azt majd megállapítjuk. Nem

tudom Borsos hogyan fogadhat el jelölést olyan bizottságba, ahol Te nem vagy
benn. Ezt különben neki is megírom.158

Olvastam tanulmányodat, amit a Látóhatárnak írtál. Örültem, mert nagyon

nagy és döbbenetesen igaz írás. Szomorkodtató, mert ott, ahol személyi kérdé-

sekről írsz, ellenfeleink általunk elítélt hangját használod. Nem hinném, hogy a
152

Sulyok Dezső az általa illegitimnek tekintett Magyar Nemzeti Bizottmány káros
politikájával szemben alternatívaként javasolta felállítani a Demokratikus Magyar
Pártok Szövetségét, amelyben Sulyok szabadságpártján kívül, részt vett volna a Vészy

Mátyás vezette Polgári Demokrata Párt, a Borsos Sándor által képviselt Nemzeti Parasztpárt, a Czipó László által irányított Kisgazda földmunkás tagozat és Presser Ist-

ván a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviseletében. A kezdeményezés nem
153
154

155

156
157

158

valósult meg.

Szélig Imre (1903–1968) szociáldemokrata politikus.

Vészy Mátyás (1892–1959) ügyvéd, a Polgári Demokrata Párt országgyűlési képviselője.

Lázár Miklós (1887–1968) újságíró. szerkesztő. Előbb a SZER New York-i, majd

1954-től 1957-ig a müncheni szerkesztőség munkatársa.
Juhász Vilmos (1889–1967) kultúrtörténész, újságíró.

gr. Somssich Pongrác Géza (1920–2013) vadászati szakíró, a belgiumi magyar emigráció vezéralakja.

Mind Kovács Imre, mind Borbándi elzárkózott Borsos Sándor magánkezdeményezésétől.
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valóság ábrázolásához féltétlenül szükségesek az általad használt különböző jelzők. Tönkre lehet tenni valakit, anélkül, hogy egyetlen durva szót leírnánk. Sőt,

az utóbbi a hatásosabb megoldás. Másik megjegyzésem: fájdalmasan igaz, amit a

Bizottmányról és Parasztszövetségről írsz, de mindenki azt fogja kérdezni: hogyan lehet, hogy ennek a kritikának írója még mindig tagja a PSz-nek és alelnö-

ke a NB egyik bizottságának. Magam is ezt kérdezem. Ne haragudj őszintesé-

gemért, de nem használ, ha áltatjuk magunkat. Azt ajánlottam Vámosnak, kérje
hozzájárulásodat néhány jelző elhagyásához, és néhány kisebb korrekcióhoz.
Ettől függetlenül a Virtuális Magyarország mellett ez a másik nagy K. I. tanulmány. Hatásos lesz, barátok és ellenfelek felé egyaránt. 159

Kívánok Neked, kellemes ünnepeket és az ideinél, sokkal, boldogabb, ered-

ményesebb új esztendőt. Jó lenne, ha ez lenne az utolsó emigrációs évünk.
Őszinte barátsággal köszönt:

Borbándi Gyula

U.i.: A New York Timesben közölt egyik leveledet lefordítom és jön a Látó-

határ következő számában. 160

159

A szellem szuverenitásáról. (Üzenet Európába.) Látóhatár. 1. sz. 5-9. o. Amerika és a
kisnépek. (Válasz „A szellem szuverenitásáról” című cikkére érkezett kritikákra) Lá-

160

tóhatár. 2. sz. 47–49. o., 52. o., 4. sz. 10–13. o.

A Látóhatár szerkesztői között kirobbant ellentét miatt a levél közlésére nem került
sor. A Borbándi Gyula által említett Kovács Imre cikk: Imre Kovács: Letters to The
Times; To Liberate East Europe Demand for Free Elections Urged in West's
Proposals. New York Times, 1951. november 15. 28. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1952. március 6.
Kedves Barátom,

a legelső, amit közölni szeretnék Veled, az a körülmény, hogy áprilisban áthajó-

zom Amerikába. Néhány héttel ezelőtt megkaptam az USA vízumot. A programom a következő: március végéig Münchenben maradok. Utána 1-1 hetet töltök
még Zürichben és Parisban, majd április 16-án Cherbourgból a Queen

Elisabeth-tel New-Yorkba utazom. Itteni állásomat nem adom fel. Ígéretet kap-

tam, hogy az amerikai first paper megszerzése után itteni munkámat folytathatom. Úgy tervezem, hogy amennyiben a first paper megszerzése nem tart hosszú
ideig, még a nyár folyamán visszajönnék Münchenbe. 161

Borsos körlevelét bizonyára megkaptad. 162 Sem én, sem barátaink (Molnár,

Vámos, Gál, stb.) nem értünk egyet vele. Én Borsossal Parisban hosszasan beszéltem a felmerült problémákról. Úgy látom, nem tágít. Elkötelezte magát és

politikai tervei kedvéért velünk való szolidaritását is hajlandó feladni. Amikor azt
kérdeztem tőle, mit csinál, ha mi elképzeléseit nem helyeseljük, azt válaszolta,
hogy akkor csinál Czipóékkal pártot. Sanyi – úgy látom – mindenképpen pártvezető akar lenni. Egyéni ambíciói nem engedik a nyugodt megfontolást és cselekvést. Azt hallom, hogy közben Czipóval meg is egyezett és bizonyos, hogy pártot
csinálnak.

A pártalapítás kérdésében azt válaszoltam Borsosnak, hogy bár a törekvésnek

kezdettől fogva híve voltam, elgondolásait nem tudom magámévá tenni. Ha
pártot csinálunk, annak tökéletesebbnek kell lennie a Parasztszövetségnél. Nem
csak az elvi tisztázottság tekintetében, hanem szervezeti felépítésében, működé161

Borbándi Gyula március 31-én Zürichbe utazott, majd vonattal Dél-Francia-

országba, és április 16-án hajóval Amerikába. Április 21-én érkezett New Yorkba.
Nehézségek árán ugyan, de megszerezte az ún. first papert, a befogadást igazoló zöld

162

kártyát és május 1-én mármint amerikai bevándorolt repült vissza Münchenbe.

Megjelent: Szeredi Pál: Viták, ellentétek, útkeresés… Dokumentumok a népi emigrációból II. 1950–1956. Barangoló Kiadó, Pilisszentkereszt, 2015. 162. és 171. o.
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sében és társadalmi bázisában is. Aztán az sem elkerülendő körülmény, hogy
Sanyi elképzelése alapján igen kicsi lenne az a reprezentáció, amit ez a párt jelen-

tene. Politikai analfabétizmus jele, hogy Sanyi a Nemzeti Parasztpárt újjáalakításáról ír. Ameddig otthon NPP van, addig azt sem újjáalakítani, sem ismét megalakítani nem lehet. Pár nappal ezelőtt kaptam meg a Népszavát. Közli a Dem.

Pártszöv. deklarációját és alapítási okmányát. Meglepődve láttam, hogy ehhez az
„újjáalakuló NPP” is csatlakozott, amelynek Borsos vezetője. (Hogy lehet vezető-

je olyan szervezetnek, amely csak alakulásban van?) Borsos egyikünktől sem kapott felhatalmazást a csatlakozásra. Tehát csak a maga nevében járhatott el. Nem
tudom, kinek nevében beszélt tehát.

Sanyi balfogásai ellenére is az a véleményem, hogy miután néhányan a Pa-

rasztszövetségen kívül vagyunk és mások számára sem terem ott babér, nem szabad feladnunk azt a szándékunkat, hogy a paraszti politika hordozására pártot

teremtsünk. Demokratikus pártot, tisztázott programmal, elvi és taktikai szilárdsággal, a lehető legszélesebb bázissal. Volt parasztpárti barátainkat és a paraszt-

szövetségi politika csalódottjait, valamint más velünk egyetértőket össze kellene

fognunk és politikánk, terveink számára egészséges keretet kellene teremtenünk.
Ismételten hangsúlyozom, hogy erre a feladatra Náladnál nincs alkalmasabb

személy közöttünk. Beszélgetéseink konklúziója mindig az, hogy Neked kellene
a kezdeményezést elindítanod, passzivitásodból előlépned és széthulló társaságunkat összefognod. Ha nem cselekszünk, annyira szétoldódhatunk, hogy soha
többé nem találunk egymásra.

A Látóhatár még mindig nem jelenhetett meg. Borsos nemtörődömsége foly-

tán késik. Egyébként közte és Vámos között komoly feszültség van, úgyhogy
együttműködésük nem nagyon tartható fenn. Borsos a lapot politikai tervei szolgálatába kívánja állítani. Ez a lap halálát jelentené.

Olyan hírek keringenek, hogy megnősültél. 163 Fogadd legőszintébb jókíván-

ságaimat. Sok boldogságot. – Dessewffy nagy barátsággal beszél Rólad.

Borbándi Gyula
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Kovács Imre 1952. január 31-én vette feleségül Rita Deborah Labenow-ot.

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1952. május 12.
Kedves Imre,

múlt hétfőn szerencsésen visszaérkeztem Münchenbe. A repülőút nagyszerű volt.
Szép, sima utazásom volt, sütött a nap és valóban kellemes élményben volt ré-

szem. Sajnos régi szobámat kiadták és így visszaköltöztem a Hanselmann szállóba. Mindenki meglepődött, hogy ilyen gyorsan visszajöttem. Nem számítottak
arra, hogy egy hónapig tart majd az amerikai kirándulás.

D. Gyula [Dessewffy] nagyon érdeklődött Utánad. Elmondtam neki, hogyan

vélekednek róla. Átadtam üzenetedet.

Látszólag elgondolkoztatta mindaz, amit elmeséltem neki. Azt mondta, főleg

a Te és Szegedy-Maszák véleménye érdekli. Majd meglátjuk, hogyan reagál a

különböző észrevételekre. Szegedy-Maszákot különben elutazásom előtt felke-

restem a Voice-nál 164. Igen érdekes dolgokat mondott és megjegyzései munkánkkal kapcsolatban nagyon tanulságosak voltak.

A Látóhatár egyébként megjelent. 165 Itt készült Münchenben. Igen jó, tar-

talmas számnak látszik. Általában tetszik azoknak, akik már megkapták. Tegnap
légipostával Részedre is elküldtünk egy számot. Tehát pár nap múlva kezedben
lesz. (Tájékoztatásul: a Dzsida cikk szerzője M. Jóska [Molnár].166)

Vámos és Borsos között úgy látszik nem áll helyre a jó viszony. Borsos eddig

elszabotálta a lapot. Most Vámos megjelentette (természetesen kifelé a régi módon, Borsos nevével és azzal az anyaggal, amit Borsos megkapott).

Sanyi barátunk most ahelyett, hogy örülne, hogy van lap, különböző „megtor-

ló” lépésekkel (sajtónyilatkozat, levelek publikálása, birság, stb.) fenyegetődzik.

Azt hiszem, valaki a háttérből instruálja. Egyébként nem hinném, hogy képes

legyen felrúgni a velünk való jó viszonyt és együttműködést. Úgy látom eszköze
164
165

166

Amerika Hangja Rádió.

A Látóhatár 1952. évi 1. számáról van szó, mely Borsos késedelmes ügyintézése miatt
végül Münchenben jelent meg 1952. május 12-én.

Molnár József [Csepregi József]: Dzsida Jenő. Látóhatár, 1952/1. 55. o.
85

valakiknek, akiknek nem tetszett a mi csoportunk eddig zavartalan együttmunkálkodása. Én bízom azonban, hogy Sándorban felülkerekedik a józan ész, belát-

ja, hogy mennyire ártana tervezett akcióival, és Vámossal megtalálja a megegyezés útját. Nagyon sajnálatos volna, ha Sándor másként cselekednék. 167

Az UMU 168 embereitől végre sikerült visszaszereznem tanulmányod kefele-

nyomatát. 169 Vámossal beszéltem róla, hogy nagyon jó lenne, ha közlésre áten-

gednéd a Látóhatár számára. Úgy tervezzük, hogy a következő számban hoz-

nánk. Gondolom megváltoztattad tartózkodó magatartásodat a lappal szemben –

ami ugyan a történtek után indokolt volt –, és hozzájárulsz a tanulmány publikálásához. Vámos úgy tervezi, hogy még a nyár elején a következő szám is megjele-

nik majd. Együtt van már egy következő szám – eléggé kitűnő – anyaga is. Írj
tehát, hogyan döntesz kérésünk ügyében. A kefelenyomatból két példányt adtak
át. Az egyiket mellékelten küldöm. A másikat magamnál tartom, arra az esetre,

ha a Látóhatárban történő közléshez hozzájárulsz. Amennyiben válaszod nemleges lesz, természetesen a másik példányt is elküldöm Neked.
Őszinte barátsággal köszönt

Borbándi Gyula

U.i.: Légy szíves feleségednek – ismeretlenül is – üdvözletemet átadni.

D. Gyulával [Dessewffy] beszéltem a Deák-ügyben, oly értelemben, ahogyan

tanácsoltad. Sajnos Gy. [Dessewffy] nem hajlandó megváltoztatni eddigi felfogását ebben az ügyben. Úgy gondolja, hogy a Rádió elleni támadások hátterében

többek között D. Z.170 is ott van. Egyébként D. Z. itteni alkalmazása nemcsak

rajta múlott, hanem az amerikaiakon is. D. szerint ők is kifogást emeltek ellene.

167

168
169

170
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Borsos végül nem vitte perre az ellentétet, hanem Valóság néven új lapot alapított
Párizsban.

Új Magyar Út

Kovács Imre: A paraszti életforma változása című tanulmányáról van szó, amely az
Egész Látóhatár 1952. júliusi számában jelent meg.
Deák Zoltán dr. (1905–1972) újságíró, szerkesztő.

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1953. február 26.
Kedves Imre,

már vártam leveled s azért nagyon örültem, amikor hozta a posta. Kemény kriti-

kád egy részét igazságtalannak tartom, ez az egyik oka gyors válaszomnak. A
másik ok: nagyon örülnék, ha a következő számban – március 20-ig, megírnád
cikkedet a köztársaságiak programjáról.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Elküldtél egy kiváló cikket, amelyről azonban

magad is megjegyezted kísérő leveledben, hogy zaklatott lelkiállapotban írtad, a

nagy családi eseményt megelőző napokban. 171 Ezért cikkedet stilárisan át kellett

dolgozni. Elismerem, történtek hibák és egy súlyos nyomdatechnikai kisiklás. De
éppen a magyar nyelvhelyesség szempontjából – amelyre Te hivatkozol ellenem-

ben! - engedd meg, hogy részletesebben, illetve nem is részletesebben: pontosan
végigmenjek, mit javítottunk ki, miért, mi volt helytelen és mi kényszerített értelmi javításra. 172

Sorjában: mindjárt az első bekezdésből kihagytam ezt a mellékmondatot: „az

adott történelmi pillanat egyedül lehetséges és helyes lereagálásának a megértéséről”. Eltekintve attól, hogy kettős birtokos vonzat van egyetlen magyarázó mel-

lékmondatban, a magyar nyelvben ilyen szó nincs: „lereagálás”. Tehát kihagytam,
mert az értelemből semmit el nem vesz és az elhagyás csak világosabbá és érthetőbbé teszi a mondatot.

Ugyancsak az első bekezdés utolsó mondatát kettévágtam. Kötőszó előtt. El-

ismerem, helytelen volt és hibát követtem el.

Nem is értem, hogy történt, nem emlékszem erre a korrekcióra.

171

1953. január 30-án megszületett kislányuk, Andrea Leslie Kovács, a család Queens

Village-ből, Kovács Imre felesége szüleinek egyik házából visszaköltözött New York-

172

ba.

A levélben említett írás. Kovács Imre: Halvaszületett demokrácia. Cs. Szabó László
és a 45-ös kísérlet. Látóhatár, 1953/2. 111. o.
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A második bekezdés második mondatat kettévágtam. Talán nem lett volna rá

szükség, bár a mondat 10 sorból áll.

A következő mondatot a kéziratban így fejezted be: „a konferenciák hosszú

sora készítette elő a jobb jövőt a világ számára”. Ehelyett azt írtam „... a világ-

nak”. A „számára” szó használata ugyanis ebben az értelemben helytelen. A ma-

gyar nyelv csak akkor használja (helyesen), amikor egy meghatározott harmadik
személyről van szó. Különben sohasem.

Ezután következett (még mindig a második bekezdésben) egy F. D. Roose-

velt-el kezdődő mondat. Összesen huszonkét sor! Abban, Imre igazad van, hogy

nem szabad megijednünk a hosszú mondatoktól. Külön, önálló mondatok (négy
mondat) ilyen halmozása azonban éppen olyan merénylet a magyar nyelv ellen,
mint a fenti, elismerem, helytelen kettéválasztás.

Ki kellett javítanom a roosevelti négy szabadságjogot. Egyszerűen: mert pon-

gyolán volt megfogalmazva. Pl. Te „istentiszteleti” szabadságjogot említesz. Ez a

magyar nyelvben „szabad vallás gyakorlat” néven ment át a köztudatba. A másik
háromnál hasonló volt a helyzet.

A második bekezdés végén ezt írtad: „Hitler és Mussolini a katasztrófát szá-

munkra felidéző... stb”. A „számunkra” szó helytelen használatáról már írtam
fent. Beláthatod, így helyesebb: „Hitler és M. ránk nézve végzetes...”

A harmadik bekezdésben kettévágtam a „Trianon”-al kezdődő mondatot,

mert tizennégy sorból állt. Itt igazad lehet, ennek ellenére maradhatott volna.
Bár nem értem, miért nem lehet pont, amikor azt ki is lehet tenni.
Üdvözlettel,
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Borbándi Gyula

BORBÁNDI G YULA KÉPESLAPJA KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Edinburgh, 1953. augusztus 15.
Őszinte barátsággal köszönt Skóciából

Borbándi Gyula.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1953. október 10.
Kedves Imre,

a mai postával érkezett meg a cikked. Sajnos későn, mert a lapot, hétfőn reggel
már nyomják. Tördelés, minden kész. Kár, hogy nem érkezett néhány nappal

ezelőtt. Kivágtuk volna az én Reuter cikkemet és betettük volna a helyébe. Így
hát a következő számba marad, ha akkor még aktuális lesz. Ha közben módosí-

tanod kellene, légy szíves szólni és azonnal visszaküldjük. 173

Ne haragudj ezért a néhány kusza sorért, de rengeteg dolgom van a lappal.

Vámos második hete Olaszországban nyaral. Minden rám szakadt.
Barátsággal köszönt.

173

Borbándi Gyula

A szóban forgó cikk: Kovács Imre: Európa biztonsága orosz garanciával. Látóhatár,

1954/1. 46. o. A szerkesztők az íráshoz lábjegyzetben megjelölték: „A cikket a szerző
a bermudai konferencia előtt írta.” Az ún. „Bermudai konferenciát”, az Egyesült Ál-

lamok, az Egyesült Királyság és Franciaország kormányfőinek tanácskozását 1953.
december 4-8. között tartották, az Észak-atlanti Szerződés szervezete főtitkárának je-

lenlétében. Kovács Imre írása – bár a konferencia előtt készült – precíz elemzését adta
a nagyhatalmak és a Szovjetunió közötti kapcsolatok alakulásának.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1956. július 18.
Kedves Imre,

a nyomda tegnap elkészült a Látóhatárral és remélem, hogy két-három nap múlva a könyvkötő is elkészül, úgyhogy a hét végén már postázhatjuk a lapot. Kettős
számot adunk ki, melléklettel. A melléklet Cs. Szabó László Téli utazás című

könyve. Tartalmas szám lesz. 174 Örülök, hogy kész, mert két hét óta sem éjjelem,
sem nappalom nem volt. Imre és Béla Londonba utaztak a PEN kongresszusra,

az egész munka Jóskára és rám hárult. Közben itt volt Nagy Ferenc, Peyer, Cs.
Szabó, 175 (ma érkezik Nyárádi). Velük is sok időt töltöttünk, úgyhogy szinte

minden percünket elfoglalta valamilyen munka.

Nagy Ferencet sikerült rávennünk, hogy írjon ebbe a számba egy részletesebb

tanulmányt a hazai helyzetről és a demokratikus emigráció feladatairól. Sikerült
két nap alatt – részben közös munkával – egy meglehetősen átfogó és világos

okfejtésű írást elkészítenie. 176 Nekem főleg a mai helyzetet analizáló rész tetszik.

A program meglehetősen általánosító és lényegében nem mond különösebbet.
Az előbbi részben Nagy Ferenc nagyon bátor kijelentéseket tett, ami előreláthatóan kisebb izgalmakat is kelt majd. A cikk 7 oldal és a szám első írásaként

nyomtatjuk ki. Kíváncsi vagyok, hogyan tetszik majd Neked. Barátaink el vannak
ragadtatva (mármint Béla, Imre és Jóska).

Folytatjuk az elkezdett vitát. 177 Körülbelül harminc oldalt szenteltünk ennek

az ügynek. Fenyő Miksa, Auer Pál, Major Róbert, Palinay Ferenc, Ravasz Ká174

A Látóhatár 1956. évi első számában jelent meg Kovács Imre Kijózanult emigráció

(4. o.) című írása. Az 1956. évi 2. számban Borbándi Gyula fűzött megjegyzéseket
175
176
177

Kovács Imre tanulmányához Az emigráns politika új útjai címmel (113. o.)
Cs. Szabó László (1905–1984) esszéista, író.

Nagy Ferenc: Új feladatok. Látóhatár, 1956/3-4. 145. o.

Vita a nemzetközi helyzetről és az emigrációról. Látóhatár, 1956/3-4. 161-188. o.
Fenyő Miksa, Auer Pál, Major Róbert, Palinay Ferenc, Ravasz Károly és Szabó Miklós hozzászólása Kovács Imre írásához.
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roly és Szabó Miklós (volt kisgazda pártfunkcionárius, aki nem régen jött el hazulról) szólnak hozzá. 178 Én is közlök néhány kiegészítő megjegyzést, minthogy

írásom több megállapítását egyesek rosszul értették meg. Kiadjuk természetesen
a Barankovics referátumról szóló cikkedet és a Kuczkának szóló válaszodat is. 179

Úgy tervezzük, hogy a vitát a következő – szeptemberi – számban lezárjuk. Jó

volna tehát, ha augusztus közepéig megküldenéd a hozzászólásokra adandó válaszodat. 180

Az egész ügy Münchenben is óriási vihart keltett. Hadd mondjam el sorjá-

ban. Amikor a Te és az én írásom megjelent, az emberek elkezdtek sustorogni

titóizmusról, az otthoniakkal való kiegyezésről, arról, hogy alákínálunk a kommunistáknak, meg egyebeket – nyilván ez történt odaát is. Senki sem mert azon-

ban nyíltan szót emelni ellenünk, mert nem tudták, mit szólnak az amerikaiak az
ügyhöz. Egy ideig az volt a látszat, hogy az egész vitát velük való megbeszélés
alapján indítottuk. Közbejött a budapesti rádió kommentárja (Novobáczky 181),
178

Fenyő Miksa (1877–1972) író, a Nyugat alapító főszerkesztője, Major Róbert (1896–
1985) közgazdasági és politikai író, Palinay Ferenc (1906–1979) politikus, közíró, dr.
Ravasz Károly (1921–n.a.) politikus, újságíró, kisgazdapárti képviselő, Szabó Miklós

179

180

(1922–n. a.) újságíró, BM tiszt.

Kovács Imre: Sóbálványok az emigrációban. Látóhatár, 1956/3-4. 184. o. és Kovács

Imre: Póruljárt idéző. 207. o.

A Látóhatár 1956/5. számában Cs. Szabó László és Borsody István reflexiói kaptak

helyet. Kovács Imre válasza nem jelent meg, mert az 1956/6. szám az 1956-os nép-

felkelés eseményével foglalkozott. Kovács Imre válaszát Petrik Béla tette közzé: Egy

vita margójára öt évtized múltán (Kovács Imre ismeretlen írása elé). Hitel, 2013/3.
14-23. o. Ugyanitt jelent meg az akkoriban nem közölt Kovács Imre írás: Emberség
181

és magyarság az idő mérlegén. 24-33. o.

Novobáczky Sándornak a külföldi magyaroknak sugárzott Szülőföldünk című adásban elhangzott hírmagyarázata szerint: „… ma már egyre inkább akadnak az emigrációs körökben olyan személyek, olyan politikusok, akik határozott képességet mutat-

nak a világpolitika realistább értékelésére és egyben saját korábbi álláspontjuk átérté-

kelésére.” Kossuth Rádió, Budapest, Novobáczky Sándor jegyzete. Szülőföldünk.
1956. június 6.
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amelyben idézett a cikkemből. Erre egyesek támadásba mentek át, de Griffith

leintette őket, mondván, hogy olvasta cikkemet, érdekesnek találja, „úgy látszik
Mr. Borbándi sokat olvassa Lippmannt és Sulzbergert” – mondotta. Néhány

nappal később lefolyt az ismeretes bizottmányi ülés, megjelent a határozat és az

itteni konzervatív, klerikális, reakciós tábor (a zsidó polgárokkal egyetemben)
megkezdte a fúrást. „Hogyan egyeztethető össze, hogy mi – főleg én – továbbra

is ennél a vállalatnál vagyunk?” Pár nap múlva Griffith közölte, hogy beszélni
akar Vámossal és velem. Elmentünk hozzá a megbeszélt időben. Asztalán ha-

talmas teletype szalagok voltak kiterítve, amelyeken a Committe vázolta, milyen

megállapításokat kifogásol a cikkemben. Griffithen kívül részt vett a megbeszélésen Mr. Rafael, Mr. Bell és Márjás Viktor – mint a beteg Gellért Bandi helyette-

se. Griffith előadta, hogy a Free Europe Bizottság cikkem több tételével nem ért

egyet. Sorjában elmondta, melyek ezek. Mindegyiknél megállottunk és én elmondhattam véleményemet. Griffith természetesen szintén a magáét, illetve a
Committee-ét. Aztán kifejtette, hogy ezek miatt a vállalat nem gondol megtorló

rendszabályokra, ellenben joga volna ellenem eljárni azon a címen, hogy cikkem
utolsó bekezdésében egy olyan kérdést érintettem, amely a Bizottság alapvető
nézete: a bizottmányi konstrukció. Ők ezt nem hajlandók megváltoztatni, és ha

nekem ez nem tetszik, akkor véleményemet memorandum formájában kellett

volna előadnom, vagy ha nyilvánosságra akartam hozni, velük meg kellett volna
beszélnem. Minthogy ezt nem tettem, súlyosan vétettem a vállalat szabályai ellen. Azt válaszoltam, hogy ismerem a memorandumok sorsát, bizonyosan az

enyém is papírkosárba került volna. Egyébként is, mint a példa mutatja, csakis
nyilvános fellépés készteti az illetékeseket arra, hogy ezekről a kérdésekről tár-

gyaljanak. Memorandumom semmilyen eredményt nem ért volna el. Ezért vá-

lasztottam azt az eljárást, amelyért most megrónak. Vagy másfélórás „kihallgatás”

után azzal az érzéssel távoztam, hogy a vállalat valószínűleg nem jár el ellenem.
Az azonban tudomásomra jutott, egészén illetékes helyről, hogy a Bizottmány,

vagy ahhoz közel álló személyek feljelentést tettek ellenem a Bevándorlási Hiva-
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talnál. Amerikai részről közölték velem, hogy re-entry permitem 182 veszélyben

van és készüljek fel esetleges hivatalos vizsgálatra. New Yorkban denunciáltak,
mint kommunista-gyanús egyént, aki olyan nézeteket vall, amelyek megbontják
az emigráció egységét és tulajdonképpen a budapesti kormánynak használnak.
Nem tudom pontosan, ki a feljelentő, annyit azonban sejttettek, hogy a Bizott-

mányról van szó. Látod, ilyen eszközökkel dolgoznak – feltéve, hogy valóban

róluk van szó. Nagyon örülnék, ha esetleg megtudnád, mi a helyzet és tényleg
denunciánsokkal van-e dolgunk.

Helyzetemen nagyon segített barátaim szolidaritása. Nagy Ferenc és Cs. Sza-

bó azt mondja, hogy az amerikaiakat nagyon impresszionálta a Látóhatár szer-

kesztőségi tagjainak összetartása. Kijelentették több helyütt is, hogy ha nekem

valami bajom történik, a Látóhatár levonja ebből a szükséges konzekvenciákat.
Ha én elhagyom az intézetet, ők is mennek. Nekem nagyon jól esett ez a baráti

szolidaritás, de nem hiszem, hogy sor kerüljön a realizálására. Úgy látom, hogy a
vihar kissé lecsendesedett, hacsak a Bizottmány nem kezd újabb akcióba.
Július 19.

Sajnos tegnap nem tudtam befejezni a levelet. A Látóhatár ma kész lett.

Azonnal – ezzel a levéllel egyidőben – postára adok egy számot (légipostával).

Mellékletként minden olvasónk megkapja Cs. Szabó Téli utazás című könyvét,
amit azonban – költségkímélés miatt – csak hajópostával küldök.

Tegnap nagy izgalom volt. Rákosi lemondása – noha nem jött váratlanul –

mégis feldúlta a házat. A rádió részletesen ismertette a KV ülését.183 Csaknem
valamennyien meghallgattuk az egyik stúdióban – sőt szimultán fordítással – az

amerikaiak is azonnal értesültek az eseményekről. A történtek kiértékelése –

legalább is magyar részről – meglehetősen vérszegény volt. A mi okosaink ismét

azt magyarázzák az amerikaiaknak, hogy nem történt semmi, csak ígéretek
hangzottak el, de nem várható komoly változás (sőt Gzupy még a Rákosi kor182
183

Re-entry permit=visszatérési engedély

1956. július 18-án, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségi ülésén Rákosi
Mátyás lemondott első titkári tisztéről, utódjául Gerő Ernőt választották a párt vezetőjének.
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szaknál is rosszabbat jósol!!!), a legtöbb vezetőnek fogalma sincs, mi történik
odahaza. A legtöbbjük Gerő személyén keresztül szemléli az eseményeket. Szerencse, hogy Griffith és munkatársai tudják, miről van szó, és remélem, elég

erélyesek lesznek ahhoz, hogy megértessék a magyar vezetőkkel Rákosi bukásának jelentőségét. Mi néhányan – Jóska [Molnár], Király, 184 Horváth 185 – úgy

látjuk, hogy Kádár, Marosán, Kiss Károly bevonulásával a politikai bizottságba a
párton belüli ellenzék bejutott a legfelsőbb pártszervbe. A küzdelem tehát a poli-

tikai bizottságban és a KV-ben folyik majd. Nem bizonyos, hogy Rákosi megmaradt hívei kerülnek többségbe. Sőt, Rákosi kiválása megerősíti és felbátorítja

azokat is, akik eddig lapultak. Én jelentős fordulatot várok. Elindult egy folyamat, amelyet aligha lehet megállítani, és amelyet Gerő meg társai csak nagy ügy-

gyel-bajjal tudnak majd ellenőrizni, ha egyáltalán sikerül. Nagy Imrét kirekesz-

tették, de híveinek jó része benn ül a legfontosabb szervekben és kikényszerítik a
Nagy Imre féle program – a régi és a mai – megvalósítását. Éppen ezért teljesen

reálisnak tartom, amit fél évvel ezelőtt a külső és belső helyzetről, azonkívül a mi

feladatainkról írtál. Azt hiszem, nincs okunk a visszavonulásra, az események
nekünk látszanak igazat adni. (Mondanom sem kell, reakciósainknak lóg az or-

ruk; ők annak örülnének, ha tombolna a sztálinizmus, nyomorgatnák a népet és
mindenki börtönben ülne. Érdekes, valahányszor engedmény történik odahaza –

azt mondják: ez nem jó nekünk, mármint a propagandánknak. Nem értik, hogy

nem a propagandánk a fontos, hanem népünk sorsa. Ahhoz meg tudatlanok és
időszerűtlenek, hogy a mai viszonyok között is hatékony propagandát tudjanak

csinálni. Szánalomra méltó népség. Viszont nem tétlenek: gyanúsítanak, denunciálnak, nyálaznak.)

Barankovics engem is felháborított. 186 Válaszod kitűnő. Sajnos, hogy így tör-

tént, de meg kellett ezt mondani neki. Mi ütött belé? Itt egyesek azt mondják,

184
185
186

Király Ernő, 1954-től – rövid megszakítással – 1965-ig a SZER munkatársa.

Horváth Béla (1908–1975) költő, a SZER munkatársa, a Látóhatár szerkesztője.

Barankovics István felszólalása a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságában, New York 1956, 23 l.
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hogy ezzel akarja magát megkedveltetni a Népmozgalomban. Állítólag vissza
akar térni Közihez. Igaz?

Kár, hogy nem vagy velünk. Itt kellene lenned. A közeljövőben több érdekes

meglepetésben lesz valószínűleg részünk. Odahaza óriási a feszültség. Minden
kijövő ember ezt állítja. Előbb vagy utóbb valami nagy dolog történik.

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE A LÁTÓHATÁR SZERKESZTŐINEK [C]
New York, 1956. október 18.
Kedves Gyula,

nem hallok semmit felőletek. Most kaptam meg a Látóhatár legújabb számát,

Borsody cikke kitűnő, a többit még nem olvastam, de úgy tűnik, hogy jó szám.
Én szándékozom a következő számba írni, a hazai fejlemények kianalizálásával és

a változás nyújtotta lehetőségek, valamint a felénk elhangzó csábítgatások, vagy
udvarlások kapcsán meg akarom szabni a feltételeinket. Most már komolyan kell

gondolni arra, hogy megmondjuk; mire mennénk haza, vagy ha kedvezőtlen
fordulatot venne a fejlődés, amit nem hiszek, legalább lefedezhetnénk magunkat,
hogy nem „licitáltunk alá” 187...

Valamelyik nap hallottam, hogy a vita megint kiújult nálatok, de informáci-

óm szerint, ezúttal az amerikaiak között. Nem tudom, így van-e, s azt se tudom
pontosan, csak hallottam, hogy tervezik, ezután a politikai cikkeket meg kell
beszélni az amerikaiakkal. Nekem nem szóltak, engem eddig még nem érintett a
vita, bár Walker titkárnője éppen tegnap kérte az összes Látóhatár-beli cikkeket
angol fordításban. Azt hiszem, csak tájékozódni akar, vagy a Varga piszkos denunciálását szándékozik lecsekkolni a „titoizmust” illetően. 188

A Bizottmányban a vihar elült. Én visszaállítottam a személyi jóviszonyt Ba-

rankoviccsal és Pfeifferrel. 189 Néhányszor üléseztünk, mint Demokrata Blokk,
erről majd Nagy Feri beszámol. Vagy ha nem, kérdezzétek meg. A Bizottmány-

187

188

Borsody István: Az amerikai külpolitika és az emigráció politikája. Látóhatár,
1956/5. 251. o. Kovács Imre a levélben felemlegetett írást nem készítette el.

A SZER tanácsadója, Griffith, 1956. szeptember 26-án kiadott memorandumában a
rádió szerepét „az enyhülés fenntartásában és kiterjesztésében" valamint a liberalizálás
elősegítésében látta, ám mindezt a kommunista uralom fennmaradásának viszonyai
között. Kovács Imre Varga Lászlót vélte az ellene irányuló bizalmatlanság hátterében

189

felfedezni.

Pfeiffer Zoltán (1900–1981) ügyvéd, politikus, a Magyar Függetlenségi Párt alapítója.
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ban változatlanul vallják, hogy nincs változás Magyarországon. Varga B. nyilatkozott itt a legolcsóbb bulvárlapnak és azt mondotta, csak maszkot cseréltek a

kommunisták. Ugyanakkor úgy hallom, elég nagy az izgalom a hatodik emeleten
és a State Department-ben a hazai események miatt és számolnak Magyarország

leválásával, s valamiféle balkáni föderációval, vagy még inkább egy lazább unióval. Ebben nem lenne bent Románia és Bulgária (ez utóbbiakkal nem egyeztek

meg Belgrádban, Bukarest meg Moszkvát követi, ami védelmi és gazdasági

presszióval magyarázható), ellenben Törökország és Görögország is csatlakoznának. Jugoszláv szálaim révén tudom, hogy Tito békít közöttük és titokban rá-

mázza az új szövetséget. Persze, mindez messze távoli lehetőség és csak akkor
lesz belőle valami, ha a liberalizálódás folytatódik. Még mindig ötven-ötven százalékra becsülöm a lehetőségeket vissza, vagy előre.

A Parasztunió kongresszusán gondolom, mint delegátusok, valamennyien ott

lesztek.190 Valamelyikőtök álljon fel, talán te lennél a legalkalmasabb, beszélvén a

nyelvet, vagy a nyelveket, s kérd a rotálási rendszer bevezetését. Tűrhetetlen,

hogy mindig ugyanazokat választják meg. Legyen most az elnök Nagy Feri, a
Politikai Bizottságba javasoljátok magyar részről Szabó Palit [Szigeti Szabó Pál]

(Feri változatlanul Hám Tibort191 favorizálja) és ifjúsági titkárnak Derecskey

Karcsit. 192 Nyüzsögjetek, Molnár Jóska elevenítse fel szervezési képességeit,

harcra lesz kilátás, tehát jó alkalmakat kaptok az okos, ügyes manőverezésre. Ne
menjetek bele semmiféle reakciós határozatba. Készítsetek egy felszólalást, kb.

abban a szellemben, ahogy én beszéltem két éve itt a kongresszuson; hívjátok fel

a figyelmet a vasfüggöny mögötti változásra és bátran mondjátok meg, hogy itt
nem arról van szó, hogy a rezsimekkel egyezkedjünk, hanem arról, hogy egy nap
190

A Nemzetközi Parasztunió kongresszusa 1956. október 28-án kezdte meg munkáját

Párizsban. A müncheni magyarok közül természetesen senki nem jelent meg rajta,
hiszen mindannyian a SZER-nél voltak elfoglalva. Nagy Ferenc megjelent Párizsban,
de rövid idő múlva továbbutazott Münchenen át Bécsbe, felajánlotta szolgálatait az

191
192
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itthon újjászerveződő Kisgazdapártnak, amit azok elutasítottak.

Hám Tibor (1914–1990) orvos, politikus.
Derecskey Károly (1926–2001) újságíró.

a néppel kell szót értenünk, mert a dolgok odáig fejlődhetnek. Különösen arra

vigyázzatok, hogy a sajtókonferenciákon a mieink nagy marhaságot ne mondja-

nak. Feri [Nagy Ferenc] egy biztonságának ott lesz Bokor B., Cserenyei Londonból a delegátus, valószínűleg Szabó Z.-t is meghívták; vele is beszéljetek a
taktikát illetően. Tálán egy bizottsági tagságot neki is kell juttatni.
Kíváncsian várom Jóskát, s a beszámolótokat.
Sok üdvözlet, mindegyikötöknek;

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA ÉS BARÁTAI LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Bécs, 1956. november 14.
Őszinte barátsággal köszöntünk.

Kedves Imre! Sajnos el kellett jönnöm Bécsből.
Üdvözlettel
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Kiss Sándor, Borbándi Gyula, Vámos Imre, Horváth János

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1957. december 11.
Kedves Imre,

Jóska, Béla és Bikich Gabi 193 megbízásából én válaszolok leveledre. A legutóbbi

találkozásunk óta lényeges változás nem történt a Látóhatár ügyében. Mi mindent elkövettünk, hogy Vámos Imrével megegyezzünk. 194 Zürichből való visszaérkezésünk után Molnár Jóska két ízben tárgyalt vele. 195 Közölte, hogy hajlandók

vagyunk a teljes egyenjogúság alapján együttműködésünket folytatni. A Jóska
által előadott javaslat szerint megszűnnek a főmunkatársi és felelős szerkesztői

tisztségek. (Felelős szerkesztőre a német sajtótörvény szerint amúgy sincs szükség, mert a megjelent közleményekért a felelős kiadó felel.) A lapot ötünkből álló

szerkesztőség irányítja. Ezt januártól kezdve egy szélesebb körű szerkesztőbizottság váltaná fel. A felelős kiadói tisztséget felajánlottuk Vámosnak (miután Nyes-

te az egyezség kedvéért hajlandó volt e megbízatásáról lemondani) és azt is, hogy
ő legyen a szerkesztőségi adminisztráció intézője. Ez a kompromisszum kétoldali
engedmény eredménye lett volna. Mi engedtünk azzal, hogy Vámossal továbbra

is együttműködünk és átengedjük neki a kiadói és szerkesztőségi ügyvezetői tisz193
194

Bikich Gábor (1923–2002) költő, az Új Látóhatár szerkesztője.

A Szabad Európa Rádiótól Vámos Imrét, Horváth Bélát és Molnár Józsefet 1957
márciusában elbocsájtották. Borbándi maradt a Rádió munkatársa, mert szakszervezeti bizalmi volt, így az ő állását a német munkaügyi törvények megvédték. A szer-

kesztőségen belül kibékíthetetlen ellentét alakult ki Vámos Imre és a többi szerkesztő
között, mely a folyóirat megszűnésével fenyegetett. Részletesen: Szeredi Pál: A Látó-

határ szerkesztőségi ellentétének háttere 1957-1958-ban I., II. Magyar Szemle

195

2015/11–12. 54-62. old., 2016/1–2. 62–70. old.

Kovács Imre 1957 őszén távol-keleten tett körútját követően Züricben töltött néhány
napot, mert Indiában egy sebet kapott a lábára, mely elfertőződött és ezért Svájcban
kórházba került. Gyógykezelése alatt meglátogatta őt mind Borbándi és Molnár,

mind Vámos Imre. A Kováccsal folytatott beszélgetést követően próbáltak

Borbándiék egyezkedni Vámossal. Kovács ekkor még nem kötelezte el magát egyik
fél mellett sem.
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tet. Az ő engedménye abból állott volna, hogy a két főmunkatárssal együtt ő is
lemond a felelős szerkesztői tisztről és mint a szerkesztőség tagja végzi munkáját.

Molnár mindkét tárgyalása eredménytelen volt. Vámos ragaszkodik a státus

quo antehoz. 196 Azt mondotta, hogy egy ilyen egyezség presztízsveszteséggel

járna, amit ő nem vállal. Ismét nyilvánvalóvá vált, hogy tekintélyt címekkel és
tisztségekkel akar szerezni, nem pedig munkával és írásaival. Közben befutott a

Te leveled és Hatvany Bertalan 197 megegyezést sürgető és konzekvenciák levonását kilátásba helyező levele.

Noha elment a kedvünk, hogy mindig mi tegyünk kezdeményező lépéseket,

mégis újabb kísérletre szántuk el magunkat. Molnár Jóska a nevünkben ismét

felhívta Vámost, megkérdezvén, hogy a Te és Hatvany levele után hajlandó-e

javaslatunkat megfontolni. Ridegen azt válaszolta, hogy nem és tudja mit csinál.
Jóska ennek ellenére személyesen mégis összejött vele, de Vámos egy tapodtat

sem engedett és semmilyen kiegyezésre nem hajlandó, amelyben neki is kellene
áldozatot hoznia. Ily körülmények között nincs más választásunk, mint dolgain-

kat tovább intézni és a következő szám nyomdai munkáját folytatni. Mi Vámost
nyomatékosan figyelmeztettük, hogy a jövő együttműködés csak kölcsönös en-

gedmények és kompromisszum alapján jöhet létre. Utaltunk azokra a szempont-

okra is, amelyeket Te említettél. Vámost ez úgy látszik nem érdekli, megy a maga feje után és csak az fontos neki, hogy tisztségei továbbra is megmaradjanak,
amelyek jogcímén baklövéseinek sorozatát folytathatja.

Kedves Imre, leveled hangja nagyon meglepett minket. Azt kellett látnunk,

hogy egy realista politikus a realitások figyelembevételével iparkodik problémákat
megoldani. Kicsinyes szempontokról beszélsz.

E kicsinyes szempontok előfeltételei többek között annak is, hogy az általad

szorgalmazott politikai tervek megvalósuljanak. Értelmetlen cselekedeteink nélkül – hogy megjelölésedet használjam – már eleve kudarcra ítéltettek volna Pető-

fi-párti elképzeléseink is. Az elvtelen egységnek az emigrációban Te vagy egyik

196
197

státus quo ante=a korábbi helyzetnek megfelelő állapot.
Hatvany Bertalan (1900–1980) író, műfordító.
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leghevesebb ostromlója. Igazad van. Miért akarsz most minket elvtelen egységre

rávenni? Az egység alapja közös munka és nem a tetszetős együvé tartozás, Ne-

künk először meg kell teremtenünk a közös munka feltételeit és csak azután állhatunk össze újból egységgé. Láthatod, hogy ennek az igyekezetünknek eddigi

kudarca nem rajtunk múlott. Ami pedig elhatározásodat illeti: reméljük megfon-

tolod még egyszer és nem teremtesz olyan helyzetet, hogy az általad javasolt
tervek nélküled valósuljanak meg, mind a Látóhatárban, mind a politikai emigrációban.

Szeretettel és barátsággal üdvözöl

Borbándi Gyula
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BORBÁNDI G YULA KÖRLEVELE [C]
München, 1958. május 8.
Borbándi Gyula levele Borsody Istvánnak, 198 Határ Győzőnek,199 Hatvany Ber-

talannak, Ignotus Pálnak, 200 Kovács Imrének, Cs. Szabó Lászlónak, Szabó Zol-

tánnak és Tábori Pálnak,201 a Látóhatár szerkesztőbizottsága tagjainak.
Kedves Barátaim,

A Látóhatár müncheni szerkesztőségében uralkodó áldatlan viszonyok és az a
tény, hogy problémáinkat nem tudjuk a magunk erejéből megoldani, arra indíta-

nak, hogy a szerkesztőbizottság tagjaihoz forduljak. 202 Szerkesztőségünkben
ugyanis a múlt év novemberinél is súlyosabb válság tört ki.

A válságnak, az egymás iránti bizalom megrendülésének és az együttműködés

felbomlásának ez alkalommal főként anyagi természetű okai voltak. A folyóirat

pénzgazdálkodása annyira laza és felelőtlen, hogy botránytól kell tartani. A
pénzkezelés körüli vitáink meg annyira megrontották egymáshoz fűződő viszo-

nyunkat, hogy a Látóhatár mai formájában és szerkesztőségének mai összetételében csak a szerkesztőbizottság erélyes közbelépése esetén maradhat fenn.
Hadd említsek meg röviden néhány tényt:

1. A múlt télen azért kértük a Free Europe Committee támogatását, hogy sok

ezer márkás nyomdatartozásunkat kifizessük. Hatvany Bertalan barátunk és a

szerkesztőbizottság más tagjainak közbenjárására a támogatást megkaptuk, még
pedig olyan formában, hogy a F. E. C. február 1-től június 30.-ig havonta 600

dollárt kiutal a folyóirat részére. Tudomásom szerint a F. E. C. azért adta a

pénzt, hogy nyomdai adósságunkat rendezzük. Eddig háromszor 600 dollár, azaz
198
199
200

201
202

Borsody István (1911–2000) történész.
Határ Győző (1914–2006) költő.

Ignotus Pál (1901–1978) szerkesztő, a Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnevezésű

emigráns írószervezet elnöke.

Tábori Pál (1908–1974) író, újságíró.

1958 tavaszán a címzettek közreműködésével alakult meg a Látóhatár szerkesztőbizottsága, hogy a szerkesztők közötti ellentéteket elsimítsák.
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1.800 dollár érkezett meg. Ebből a nyomda egyetlen centet sem látott. Tartozá-

sunk ma meghaladja a 8.500 márkát, tehát nagyobb, mint volt akkor, amikor a F.
E. C.-hez fordultunk támogatásért.

2. Fenti helyzet azért állott elő, mert két szerkesztőtársam, Horváth Béla és

Vámos Imre azon a nézeten van, hogy a lap minden jövedelme, tehát a F. E. C.től érkező összegek is a szerkesztőség állás nélküli szerkesztőit illeti meg. Ezen az

alapon az eddig érkezett 1.800 dollárt felosztották egymás között. Sőt – leg-

utóbb, amikor szerkesztőségi értekezletet tartottunk – azért kardoskodott Hor-

váth Béla és Vámos Imre is, hogy ez az eljárás a továbbiakban is fennmaradjon.
Nem szívesen teszem, de elkerülhetetlen, hogy meg ne jegyezzem a következőket: állás nélküli barátaink anyagi helyzete nem indokolja, hogy a Látóhatárnak
juttatott támogatást egymás között felosszák. Elbocsájtásuk után kapott végki-

elégítésük, azon kívül a Látóhatárnak adományozott, de az ő megélhetésükre
fordított tekintélyes összesen havi egyenlő részletekre felosztva az év végéig csaknem olyan összegű havi jövedelmet biztosított, mint amennyi a régi fizetésük

volt. Decembertől pedig havonként rendszeresen megkapják a Szabad Európa
Rádió és az írószövetség megállapodása alapján őket megillető havi 200 dol-

lárt, 203 ami 840 márkának felel meg és Németországban tisztességes megélhetést
biztosít. (A német szakmunkások átlagos havi jövedelme 450-500 márka, a fiatal

mérnökök 650-700 márkát keresnek.) Kínos erről beszélni, de mivel a Látóhatár
pénzéről van szó, meg kellett tennem, nem utolsósorban annak bizonyítására,

hogy barátaink anyagi helyzete nem indokolja, hogy a F. E. C.-től, az adósságaink törlesztésére kapott pénzösszegek felosztását. Az ügyhöz tartozik, hogy
Molnár József a második 600 dollár megérkezésekor sikertelenül tett kísérletet

arra, hogy a pénzből a nyomdának is jusson. Amikor pedig a harmadik 600 dollár is esedékessé vált, ismét szóvá tette a nyomdai tartozásunk ügyét. Ekkor –

nem tudom kinek a közbenjárása folytán – az összeg már nem a folyóirat kiadó-

203

Ignotus Pál intézte el a SZER vezetőségénél, hogy az írószövetség megbízásából
Vámos Imre és Horváth Béla heti kulturális szemlét állíthasson össze a rádiónak, s
ezért fejenként 200 dollár honoráriumot kaphassanak.
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hivatali és pénzügyeinek vezetőjéhez, Molnár Józsefhez, hanem Vámos Imréhez
érkezett és természetesen azonnal felosztatott.

3. Az említett 1.800 dollár nincs elkönyvelve, nem szerepel pénztárköny-

vünkben. Ebből esetleges pénzügyi vizsgálatkor a legnagyobb bonyodalmak
származhatnak, és komoly bajaink lehetnek az adóhatósággal.

4. Utolsó szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre ellen-

állása folytán nem sikerült pénzügyeink rendezésére kielégítő megoldást találni.
Nem lehetett meggyőzni őket arról, hogy legfontosabb feladatunk az anyagi
terheinktől való megszabadulásunk, és ha eddig nem jutott semmi az amerikai

támogatásból a nyomdának, legalább a még esedékes kétszer 600 dollárt adjuk

nekik.

5 Az ezzel kapcsolatos nézeteltérések vezettek azután a mai állapotokhoz. A

nyomda pénzt kér és dr. Herp 204 tegnap közölte velem, hogy ha még a nekünk

járó F. E. C. pénzt sem kapja meg, az amerikaiakhoz fordul. Ezekhez a fentieken túl még továbbiak is társulnak.

a) mind a mai napig nem sikerült Horváth Béla és Vámos Imre aláírását

megkapni ahhoz az írásbeli megállapodáshoz, melynek alapján együttműködé-

sünk decemberben helyreállt.

b) a Látóhatár következő számának teljes anyagát Horváth Béla és Vámos

Imre, a szerkesztőség többi tagjának tudta és beleegyezése nélkül adta le. Ezért
mi közöltük a nyomdával, hogy anyagilag nem vállalunk felelősséget.

c) Vámos Imre hetek óta nem adja át a kiadóhivatal vezetőjének a kiadóhiva-

tali postát. Ennek folytán a kiadóhivatali munka megbénult és az előfizetői hátralékok behajtása ismét megakadt. Vámos Imre ezen kívül visszatartja a Molnár

József nevére a Látóhatár postafiókjába érkező leveleket is. Molnár József ezért

valószínűleg feljelenti Vámos Imrét.

d) hetek óta nem tudunk összeülni vitás ügyeink rendezésére. Április 17-re

összehívott szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre nem

204

dr. Herp János volt annak a müncheni nyomdának a tulajdonosa, amely a Látóhatárt

előállította.
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jelent meg, azt üzenvén, hogy nem látják értelmét a megbeszélésnek. A múlt
napokban Herp János is igyekezett összehozni bennünket, elsősorban azért, hogy

megtudja miképpen tervezzük adósságainkat rendezni. A ma délutánra megbeszélt találkozót Horváth Béla és Vámos Imre néhány órával előtte lemondta.

Kedves Barátaim, ha ezen az áldatlan állapoton nem tudunk segíteni, a Látó-

határ botrányos események középpontjába kerül. Arról nem is beszélek, milyen
súlyos következményekkel járna, ha a szerkesztőségünk egysége felbomlana és mi

nyíltan is két egymással szembenálló táborrá szakadnánk. Ezért azzal a kéréssel

fordulok Hozzátok, hogy – mint a szerkesztőbizottság tagjai – vizsgáljátok meg a
lap helyzetét és tegyétek meg a szükséges lépéseket, hogy a Látóhatár mai formájában és összetételében fennmaradjon.
Őszinte barátsággal,

Borbándi Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München,1958. május 16.
Kedves Imre,

röviden tájékoztatni akarlak arról, hogy mi történt az elmúlt napokban körünkben. Vámos Imre múlt hét közepén azzal a javaslattal állott elő, hogy likvidáljuk
a Látóhatárt. Ő ugyanis kijárta, hogy az Írószövetségnél állást kapjon és ezért át

kíván telepedni Londonba. Minthogy úgy érzi, hogy a mi együttműködésünk
nem állítható helyre, nem marad más választása, mint a Látóhatárt felszámolni.
Neki az a szándéka, hogy új címen – de olyan címen, amelyben a Látóhatár neve

benne van – az Írószövetség támogatásával és Ignotus, meg Cs. Szabó László
hatékony közreműködésével új folyóiratot indít. Számít ezenkívül Hatvany tá-

mogatására is. Ez azonban pillanatnyilag kétségesnek látszik, minthogy Hatvany
– Neked is megküldött levele szerint – átlátott Vámos fondorlatain és végre világos képet nyert barátunk igazi jelleméről.205

A felszámolást mi is alaposan fontolóra vettük, de végül mégis arra a meggyő-

ződésre jutottunk, hogy a folyóirat tekintélye és befolyása nem engedi meg, hogy
egyszerűen megszűntnek jelentsük ki. A folyóiratot akkor is fenn kell tartanunk,

ha esetleg ez a mai együttműködésünk ebben az összeállításunkban nem funkci-

onál. Meg kell találni azt a formát, amelyben a Látóhatár fennmaradhat és hivatását továbbra is betöltheti. Minthogy a közöttünk lévő viszony annyira elromlott, hogy az eredményes tanácskozást szinte emberfeletti feladatnak és teljesítménynek tartom, nem marad más választás, mint a szerkesztőbizottság közbelépésének kérése. Ezért írtam és küldtem el legutóbb levelemet a szerkesztőbizott205

Hatvany Bertalan Borbándiéknak küldött levelében közölte, hogy „a mai napon érte-

sítettem Horváth Bélát és Vámos Imrét a Látóhatár szerkesztőbizottsági tagságomról
való lemondásomról, valamint arról, hogy – legalább is egyelőre – nem kívánok a lap-

nak cikkeket küldeni. [...] Egyben megismétlem azt a múltkori kijelentésemet, hogy a
szerkesztőségből történő elmozdíttatástok tudtom és belegyezésem nélkül történt s

így a Látóhatár legutóbbi számával nem vállalhatok közösséget.” PIM. Molnár József
hagyatéka.
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ság minden tagjának. A Látóhatár csak abban az esetben menthető meg, ha a

szerkesztőbizottság – amelynek minden tagja iránt változatlan bizalommal vagyunk – erélyesen fellép és segít nekünk a lap szerkesztése és kiadása mechaniz-

musának megjavításában. Ennek egyetlen módja, hogy mindenkinek pontosan
körülírjuk a feladat-és jogkörét és ehhez mindegyikünk tartja is magát. Nagyon
kérlek tehát, ne veszítsd el türelmedet és a szerkesztőbizottság többi tagjaival

együtt tégy meg mindent, hogy bajaink megszűnjenek. A Ti tekintélyetekkel
még el lehet kerülni, hogy a Látóhatár botrányos körülmények között kimúljék.

Ezzel kapcsolatos a következő probléma is. Vámos kijárta Ignotusnál, hogy

hívják meg Londonba. Ignotus Palival néhány nap előtt telefonon beszéltem.
Azt mondotta, hogy Vámos valószínűleg Londonban marad, és az Írószövetségben dolgozik.206 Erre már biztosítottak neki egy tisztességes havi dotációt.

Ugyanakkor Ignotus lépéseket tesz a Congress for Cultural Freedom megfelelő

szerveinél, hogy Horváth Bélának az írók támogatására szánt összegből havi
járadékot adjanak. A rádióval kötött megállapodás június végén lejár és nem
hosszabbítják meg. Barátaink tehát július 1. után jövedelem nélkül maradnak. 207

Ignotus nem tett említést arról, hogyan képzelik el Molnár Jóska támogatását.

Kérdésemre azt mondotta, hogy gondolkodik rajta. Kedves Imrém, Téged sze-

retnélek megkérni arra, hass oda az Írószövetségben, hogy Jóskáról ne feledkezzenek meg, és ha másik két barátunk segítésének módját megtalálták, ne hagyják

minden támasz és segítség nélkül Jóskát. Az elmúlt években annyit dolgozott a
Látóhatár érdekében és emellett írói tevékenységét sem hanyagolta el, hogy most
valóban méltányos volna, hogy róla se feledkezzenek meg. Jó lenne tehát, ha
alkalom adtán írnál Ignotus Palinak és felhívnád figyelmét Jóska helyzetére.

Ma arról értesültem, hogy Vámos a Látóhatárnak küldött írásodat – ha jól

emlékszem az ázsiai útinaplóból való részletet – már az új folyóiratában szeretné

kiadni. Azt hallottam, ki is nyomtatta már. Nem tudom szívesen szerepelsz-e
206

Ignotus egyik Vámoshoz írott levelében az Írószövetség titkári állását kínálta fel Vámos Imrének. Petőfi Irodalmi Múzeum [PIM], Molnár József hagyatéka. Vámos vé-

207

gül nem kapta meg a titkári állást.

A SZER-től Vámosnak és Horváth Bélának juttatott 200-200 dollárról van szó.
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egy olyan lapban, amelyet Vámos és Horváth nélkülünk állított össze és kíván
kiadni. 208

Őszinte barátsággal üdvözöl:

Borbándi Gyula

U.i: Ebben a pillanatban hívott fel Jóska. Horváth Bélától megtudta, hogy

Vámos megkapta és felvette a negyedik 600 dollárt a párizsi Free Europe irodától. A nyomdásznak adott 200 márkát, tehát alig egy harmadát és a többi pénzt

zsebre vágva, elutazott Londonba. Ez annyira felháborító cselekedet, hogy minősítésére nem is találok szavakat.

208

Kovács Imre: Djakarta–Szingapur–Colombó című írása megjelent a Vámos Imre és

Horváth Béla által kiadott 1958. évi 2. jelzéssel megjelent Látóhatár számban. Kovács
később tiltakozott ellene és megszakította kapcsolatát Vámossal.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1958. november 2.
Kedves Imre,

gondolom, hogy mire ez a levél New Yorkba ér, Te is visszaérkeztél már Euró-

pából. Néhány szóban szeretnélek tájékoztatni arról, hogy mi történt Münchenben azóta, hogy Párizsból visszatértünk. 209

Fenyő Miksától kaptam egy udvarias, de rideg levelet, amelyben közli, hogy

nem adhat cikket az Új Látóhatárnak. Úgy veszem észre, hogy ő a Látóhatárt a

Vámossal azonosítja. Azt írja, hogy a Látóhatár mindig jó volt hozzá és ezért
nem akarja most cserbenhagyni. Arra is tesz célzást, hogy mi tulajdonképpen

kiváltunk a Látóhatárból, amely ettől függetlenül továbbra is az, mint a régi. Mi

nem kérleljük, de ha Te esetleg találkozol vele, nem ártana, ha egy-két dolgot

megmagyaráznál neki. Leveléből kitűnik, hogy nem tudja, tulajdonképpen mi is
történt.

Jóska szerdán feladta a bankodnak a pénzt. Tehát, miként kérted, most el-

küldtünk 400 dollárt, ötvenet pedig félretettünk azzal, hogy ha megérkezik a F.
E. C. 600 dollárja, azonnal megküldjük Neked.210 Remélem Borsostól megkap-

tad a szóban lévő összeget. Hozzájárulásodként most 100 dollárt könyveltünk el.
Az ötvenet majd csak akkor, ha a támogatás végleg elmarad. Látogatásodat nagyon hálásan köszönjük.

209

1958. október végén Párizsban egyeztetést folytatott Kovács Imre Ignotussal, Hatvanyval és Borsodyval. Ott volt Borbándi és Molnár is. Megegyeztek abban, hogy
Borbándiék lapját kell támogatniuk, a Vámosékkal való további kapcsolattartásról le-

210

mondtak. Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. PIM. Molnár József hagyaték.

Kovács Imre a Magyar Bizottságtól kapott juttatását küldette el Molnár Józsefnek és
ennek az összegnek a felosztásáról szól a levél. A F. E. C. utolsó 600 dolláros támogatását Molnár megkapta.
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Írásod a következő számban első közleményként jön. 211 A hét végén le is ad-

juk a nyomdának szedésre. A következő szám tartalmáról még nem tájékoztatha-

tunk, mert e héten még több kéziratnak kell befutnia. Amint tiszta képünk lesz a

beérkezett anyagról, azonnal írok Neked. Két elvet iparkodunk ebben a számban
keresztül vinni: a/ a munkatársi gárda lehetőleg széles irodalompolitikai alapot
bizonyítson b/ a közölt írások többsége szépirodalmi mű legyen. A két szempont

érvényesítésére azért van most szükség, mert szerte a világban azt állítják rólunk,
hogy parasztpárti orgánum vagyunk és nincs a folyóiratban szépirodalom. Bene-

dek Károlytól 212 éppen néhány nappal ezelőtt kaptam levelet. A következőket
írja: „Vámostól kaptam néhány sort. Egyebek között azt írja, hogy az Új Látóha-

tár a parasztpárt orgánuma. Nincs kifogásom ellene.” Benedek Bécsben él, 18-as

emigráns. Úgy hallom Párizsban is erős propaganda folyik ellenünk a
parasztpártiság és az irodalom állítólagos hiánya miatt. A következő szám tehát
feleletnek készül ezekre az állításokra.

Írok Gombosnak és Juhász Vilinek cikk ügyben. Jó lenne, ha Te is beszélnél

velük.

Ne feledkezz meg a Szabó Zoltánnak írandó levélről, az Ú. L. támogatása

ügyében. Az Exile Relations itteni megbízottjával még nem tudtunk beszélni,

mert Párizsból való visszaérkezésünk után elutazott. Hétfőn kell telefonálnunk

neki. Gondolom kedden vagy szerdán találkozunk majd. A Free Europe Press-

től egyébként a megrendelt 100 példány ügyében még nem érkezett értesítés. 213
Nem lehetne megsürgetni?

Őszinte barátsággal üdvözöl

211

212
213

Borbándi Gyula

Kovács Imre: A népi irodalom hőskora. Új Látóhatár, 1958/2-3. 81. o. Kovács Imre
eredetileg a Száz holt paraszt üzenete címet javasolta tanulmányának.
Benedek Károly (1889–1964) író, újságíró.

A Párizsban történt egyeztetés során Kovács Imre elmondta, hogy a Szabad Európa
Bizottság irodája 100 példány Új Látóhatárt átvesz Borbándiéktól, és annak ellenértékét kifizeti nekik.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. április 21.
Kedves Imre,

mellékelten elküldöm Neked annak a cikknek másolatát, amely az egri Népújság

április 1.-i számában megjelent és amelyet egy bizonyos Pataky Dezső írt. Nem
tudom, ki ez a Pataky. Írtam azonban Oxfordba, az ottani barátainknak, akik

bizonyára ismerik. Ha megtudom, ki ez az alak, megírom majd Neked. A cikk
nagyon buta és együgyű. Érdekes módon úgy idéz, hogy az idézetek agyoncsapják kijelentéseit és következtetéseit. Foglalkozni nem érdemes vele.214

Tegnap írtunk levelet Delgadonak Párizsba. Olyan értelemben, ahogyan

ajánlottad és abban a szellemben, amelyben a Te leveled is íródott. Szabó Zoltán

a napokban szintén Párizsban lesz és találkozik Delgadoval is. Remélem, végre
mégis csak nyélbe ütődik támogatásunk ügye. Deák Pista 215 ma küldött egy értesítést, miszerint a F. E. P. [Free Europe Press] 100 példányt megrendel az Új

Látóhatárból. Sajnos, az adminisztráció meglehetősen lassú, úgyhogy nem tudom, mikor lesz ebből effektív pénz. Jó lenne, ha Te időnként emlékeztetnéd
Deákot, hogy sürgesse az ügyet.

Az elmúlt hetekben beszélgetéseink során többször felvetődött a gondolat,

hogy Gombos Gyulát és Sztáray Zoltánt jobban bevonjuk a lap munkáiba. Egyes
barátaink azt is szeretnék, ha nevük felkerülne az impresszumba. Esetleg, mint

további főmunkatársak. Mi még tűnődünk az ötleten. Kíváncsi lennék azonban,
hogy Neked mi a véleményed erről és hozzájárulnál-e egy ilyen megoldáshoz?

Már régebben szerettem volna Neked Jóska helyzetéről írni. Sajnos, elég ne-

héz körülmények között él. Persze, annyit mindig előteremtünk, hogy lakását ki
214

Pataky Dezső: Gondolatok egy disszidens folyóiratról. Népújság (Heves megye),
1958. április 1. 2. o. A cikkben az Új Látóhatárt pocskondiázza a szerző. Borbándi

Gömöri György Oxfordban élő költővel tervezte felvenni a kapcsolatot, mert Pataky
215

Dezső a cikkben Gömörire úgy hivatkozik, mint személyes ismerősére.

Deák István (1926) történész, 1959 júliusáig a Szabad Európa Bizottság sajtóosztályán dolgozott.
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tudja fizetni és élelmezésére is jusson. Ezt azonban nem lehet hosszú ideig vég-

bevinni és gondolkodni kellene a probléma intézményes megoldására. Ha a remélt rendszeres havi támogatást megkapjuk, abból biztosítani tudnánk Jóskának

egy oly összegű havi honoráriumot, hogy viszonylag normálisan élhessen. Ha
azonban a támogatás elmarad, Jóska ügye mind égetőbbé válik. Én tettem né-

hány kísérletet itt a rádióban, hogy esetleg külső munkatársként ismét dolgoz-

hasson. Az itteniek azonban nem mernek hozzányúlni az ügyhöz, minthogy
annak idején elbocsájtása felső fokon történt és bizonyos mértékben biztonsági
osztályunk is közreműködött benne. Éppen ezért felvetem Neked a kérdést: nem

lehetne-e az ő ügyét valahogyan New Yorkban balanszírozni és esetleg felülről
elfogadtatni Münchennel. Nem tudom, mik a lehetőségek és kikkel tudnál erről

beszélni, de próbálj esetleg ebben a dologban tapogatódzni és Jóska külső mun-

katársi foglalkoztatását esetleg ott elintéztetni. Az a nézetem, ha valamely

newyorki fórum támogatná az ügyet, München minden bizonnyal nem zárkózna
el, hogy Jóskának külső munkatársi minőségben valamely elfoglaltságot biztosítson.

Nem tudom, hallottad-e, hogy Mikita Pista hazamegy. 216 Állítólag beadta

már a hazatérési kérelmet, de választ még nem kapott. Néhány héttel ezelőtt írt
nekem, nagyon össze van törve, azt hiszem leszámolt már mindennel és talán

nem fogják, de mostani lelki problémáit, amelyektől a hazatéréssel szabadulni

akar, bizonyára másfajta problémák váltják majd fel és éppen ezért alig hiszem,

hogy remélt és áhított nyugalmát megtalálja. A legjobban az aggaszt és nyilván

az okozza majd neki a legnagyobb gyötrelmet, hogy az ellenünk való fellépésre
kényszerítik. De hát ezzel az eshetőséggel neki is, meg nekünk is számolnunk
kell.

216

Mikita István 1961. október 24-én tért vissza Magyarországra. Részletesen: Szeredi
Pál Betekintő 2015/4. Egy parasztpárti emigráns behálózása Kanadában Mikita István beszervezési akciója. Betekintő, 2015/4.
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Hogyan tetszett az U. L. áprilisi száma? Az ázsiai útinaplót a következő

számban szeretnénk folytatni. Az áprilisiban annyi anyagunk volt, hogy ki kellett
hagynunk több más fontos cikkel együtt. 217
Őszinte barátsággal üdvözöl

Borbándi Gyula

U.i.: A Pataky féle cikk másolatát mutasd meg Deáknak is.

217

Kovács Imre: Gésák, diákok, parasztok. Új Látóhatár, 1959/3. 186. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1959. május 4.
Kedves Gyula,

Most fejeztem be egy hosszú beszélgetést Zilahyval, aki azt mondja, hogy ször-

nyen el van foglalva, ezért nem válaszolt a leveleidre sem, amiért elnézésedet

kéri. Amikor megmagyaráztam neki, hogy miről van szó, mert nem tudott a

vitáról és egyáltalán arról, hogy két Látóhatár van (nem jár neki az ÚL?[Új Látóhatár]), megígérte, hogy megírja a maga részét a népiségben, ha erre felkéritek.

Nos, azonnal írj neki egy szép levelet, amelyben anélkül, hogy érintenéd a Látóhatár osztódás útján történt szaporodását, kérd meg, hogy terjedelemre való te-

kintet nélkül írja meg az Új Szellemi Front és a Gömbössel kapcsolatos események történetét. Nyugodtan megemlítheted, hogy az Ignotus erősen elfogult volt,

de nem azért kéred a cikket, mintha Ignotusnak kellene vele válaszolni, a fiatalo-

kat emlegesd, akik a népiség varázsa alá kerültek és most kíváncsiak a mozgalom
minden részletére. 218 Ettől eltekintve a történelemnek is tartozik, hogy számot

adjon cselekedeteiről és éppen ez, ami az Új Látóhatárt a cikksorozat megindítására késztette. Otthon is nagy vita, egyoldalú vita folyt. A népiek büszkén hall-

gattak, de idekint nekünk mindent el kell mondanunk, s mivel ő vezéralak volt,
szinte kötelessége is, hogy közölje az emlékeit...

Semmi kifogásom Gombos és Sztáray szerepeltetése ellen. Mindkettő tehet-

séges, fejlődő, örülnünk kell, hogy Gombosban egy kitűnő irodalmi esszéistát
218

Zilahy Lajos nem igazán beszélt a háború előtti politikai szerepéről. Kovács Imrének
sikerült rávennie, hogy egy vele folytatott beszélgetés keretében elmondja visszaemlé-

kezéseit. Éjszakai beszélgetés Zilahy Lajossal. Új Látóhatár, 1959/4. 241. o. Az írás
szerzője és a beszélgetőtárs Benedek István néven szerepel a folyóiratban, mely név
Kovács Imrét takarja. Zilahy emlékezése annak a vitának a keretében jelent meg, me-

lyet a népi irodalomról kezdeményeztek Borbándiék, s melynek egyik provokatív írása
volt a levélben említett Ignotus írás. Ignotus Pál: Népiség I., II. Új Látóhatár,
1959/1. 45. o., 1959/2. 123. o. A vita indítója: Kovács Imre: A Népi irodalom hőskora. Új Látóhatár, 1958/2-3. 81. o.
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kaptunk, Sztáray meg külön szín.219 Azonban már arról beszélnek, hogy „közös-

ségi” orgánum van, tehát ellensúlyozással polgári és liberális elemeket is kellene
keresnünk. Nem tudom Hatvany Berci vállalkozna-e vagy esetleg éppen Zilahy,

aki annak idején a Válasz szerkesztőbizottságának is tagja volt. Vagy nincs valaki,

egy idősebb muki kéznél odaát, aki nem sok vizet zavarna, de mégis mondana
valamit a neve. Kerényi Károly, 220 Polányi 221? Vagy ő amazokkal van? Mindegy,
keressetek valakit.

Teljesen egyetértek veled, hogy Jóskáért kellene valamit csinálnunk. Én áten-

gedtem neki az IU-tól [Irodalmi Újság] járó honoráriumomat, vagy 45 fontot,

amit háromhónapi részletekben ígért meg törleszteni Ignotus, arra gondoltam,

mint irodabérlet kerüljön elszámolásba, vagyis Jóska lakásának a bére és a levele-

zés teljen ki belőle három hónapra. Remélem megkapta. Ami pedig a F. E. C.

segélyezést illeti, őszintén szólva, arra a párizsi iroda jogosult a végső javaslatot
megtenni. Itt én eleget dolgoztam, ha azonban Sz. Z. [Szabó Zoltán] félreérthe-

tetlenül nem jelenti ki, hogy az Új Látóhatár az Írószövetség teljes támogatását
élvezi, akkor félek, hogy Delgadó tovább hezitál. Nekem itt azt mondták, hogy

július 1-ével kapunk valamit, de ez még nem biztos, valahonnét még megfúrhat-

ják. Barankovics erősen dolgozik ellenünk, s rá hallgatnak ilyen kérdésekben.
Különben hosszú tanulmányt küldött Vámosnak.

Antológia tervem még nincs elfogadva, de ha megszavazzák, akkor a költsé-

gekben Jóska egyhavi fizetése is benne lesz. Azután ott van a VIT, majdcsak

kihúzzuk valahogy. Gondolkodom azon is, hogy miként tudnék neki legalább
annyit küldeni a saját M. Bizottsági [Magyar Bizottság] költségvetésemből, hogy
a lakbére kiteljen belőle.

Zilahynak hagyjatok ki helyet és sürgessétek a cikkel.
Sokszor üdvözöl

219

220
221

Imre

Sztáray Zoltán (1918–2011) újságíró, 1961-től 1989-ig az Új Látóhatár szerkesztője,

munkatársa volt.

Kerényi Károly (1897–1973) vallástörténész.

Polányi Károly (1886–1964) gazdaságtörténész.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. augusztus 4.
Kedves Imre,

sajnos, az első akció, amelyet Jóska érdekében indítottunk, kudarccal végződött.
Azután, hogy levelet írtál az érdekében Bedének, megindítottuk az adminisztra-

tív eljárást. Jóska kitöltötte és én beadtam hivatalos helyen a „csekkelés”-hez
szükséges iratokat. Néhány nappal ezelőtt a security officer közölte a magyar
osztály adminisztrációjával, hogy nem járul hozzá Jóska foglalkoztatásához. Nem

tudom, ezek után mit tudnál még tenni. Mindenesetre jó volna szólni

Meyersnek, hogy Münchenben így áll a dolog. Nem tudom, van-e neki oly befolyása és hatásköre, hogy az itteni döntést meg tudja változtatni.

Persze, különös az egész ügy. Nekem annak idején azt mondották, hogy

Jóskáék elbocsájtása New Yorkban dőlt el, tehát ott kellene szorgalmazni a dolgot. New York a Te információd szerint nem gördít akadályt foglalkoztatása elé.

Most pedig itt közlik velem, hogy Jóska nem dolgozhat nekünk. Ami nagy baj,

mert bizony ráférne egy kis kereset. Amit a lap adni tud neki, az édes kevés a
tisztességes megélhetéshez.

Benned reménykedem, kedves Imre, hátha be tudsz szorítani valamely költ-

ségvetésbe egy kevéske dotációt Jóskának. Én nem tudok javaslatot adni, mert
nem ismerem a viszonyokat. De azt olvasom éppen, hogy Fercseyt nevezték ki a

Magyar Bizottság argentínai képviselőjének. Én jól ismerem őt és nyugodt lélekkel állítom, hogy Jóska például ugyanolyan jó megbízottja lenne a Bizottságnak
mondjuk Németországban, mint János odaát Dél-Amerikában. Nincs mód arra,

hogy valamilyen bizottsági megbízatást kapjon, esetleg konkrét feladatok ellátására, ami valamelyes dotációval is jár? Mi – mármint a Petőfi-pártiak – tagjai

vagyunk a M. B.-nak, vállaljuk is a felelősséget ezért a tagságért, tehát nem szerénytelenség, ha azt kívánjuk, hogy az országos képviseletek elosztásakor a mi
embereinkre is gondoljanak. Jóskának nemcsak szellemi felkészültsége, tapaszta-

lata, de politikai múltja alapján is kijárna valamilyen tiszt abban a szervezetben,
melyet főként a Te politikai bölcsességed és erőfeszítésed tart össze és működtet.
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Azt hiszem, hogy nekünk nem szabadna oly szerényeknek lennünk, mint voltunk

eddig és vagyunk ma is. Nem kívánom, hogy tülekedjünk a politikai állások után,
de ha van egy barátunk, akit a bizottsági politikában hasznosítani lehetne, akkor
bizony könnyelműség, hogy nem lépünk fel erre vonatkozó igényekkel. Ne haragudj, hogy ezt neked írom, aki mindent megtettél eddig is, hogy dolgaink előre-

haladjanak, de Te vagy az egyetlen, aki ebben az ügyben tehet valamit és így

bizonyára nem veszed zaklatásnak, ha Jóska dolgával megint előhozakodom.

Az Ú.L. augusztusi száma oly jó hatást keltett, mint egyik előző számunk

sem. Ez elsősorban Zilahynak köszönhető. 222 Mindenki el van ragadtatva az

írástól, még azok is, akik egyben-másban nem adnak neki igazat. Nagyon hálás

vagyok Neked Imre, hogy Zilahyt e nyilatkozatra rávetted. Nagyon sokat használt nekünk és valóban irodalmi és politikai jelentőségű tett volt.

Sokan dicsérték a Te írásodat is. 223 Meg kell mondjam, hogy nagyon hűséges

olvasóid vannak Münchenben. Meg kell vallanom, én nem nagyon lelkesedtem

kezdetben az ázsiai útinaplóért, de önkritikát kell gyakorolnom, mert egyremásra hallom, hogy milyen jó ötlet volt úti élményeid közzététele. Nekem az

indiai rész jobban tetszett, mint a japáni. Talán azért is, mert Indiát kevésbé
ismerjük, mint Japánt és ennélfogva az indiai viszonyokról szóló beszámolód
jobban felkelti az érdeklődést, mint a japán helyzet ismertetése.

Végezetül két dologban szeretném segítségedet kérni. Hónapok óta foglalko-

zom a tervvel, hogy könyvet írok a népi írói mozgalom politikai aspektusairól.
Ezenkívül Szabó Zoltán unszolására egy kisebb esszét „Kovács Imre és Erdei
Ferenc” címmel. 224 Ez utóbbiban politikai és írói alkatotok különbözőségét és

hasonlóságát iparkodom közelebbről megvizsgálni. Nem tudom, milyen eredménnyel és sikerrel, de régóta foglalkoztat az ügy és egyszer nekikezdek. Kérésem, illetve kérdésem kettős:
222
223
224

Éjszakai beszélgetés Zilahy Lajossal. Új Látóhatár, 1959/4. 241. o.
Kovács Imre: India és Nehru. Új Látóhatár, 1959/4. 267. o.

Ismereteink szerint Borbándi ilyen címmel nem közölt írást, a tervezett könyv viszont
megvalósult. Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. Verlag Hase & Koehler,

Mainz 1976.
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a/ rendelkezésemre tudnád-e bocsájtani meglévő könyveidet, cikkeidet, ta-

nulmányaidat, mármint ami megvan, és amire szükségem lenne;

b/ hozzád fordulhatok-e különféle információkért és felvilágosításért?

Sokszor üdvözöl

Borbándi Gyula

P.S. Voltam Frankfurtban a PEN kongresszuson, Beszéltem az otthoniakkal

is. Kéry,225 az új PEN főtitkár, régi barátom, Bölönivel 226 és Gereblyéssel 227 most

ismerkedtem meg. Sok érdekes dolgot meséltek és többek között utánad is érdeklődtek, mit csinálsz /könyveket írsz és az ÚL-t szerkeszted – mondottam/,

hogyan élsz. Az otthoni barátaink közül a következőkről meséltek: Illyés drámát

ír a Nemzetinek, amely 1944-ben játszódik /ellenállás/. Állandóan Majorral és

Benedek Árpáddal van, amiből arra következtetnek, hogy a darab előrehaladott
stádiumban van. Illyés egyébként az Európa Kiadó lektora. 228 Külföldi művek

magyar fordítását ellenőriztetik vele. Ezenkívül kínai költőket fordít. Bölöni

225
226
227
228

Kéry László (1920–1992) irodalomtörténész.
Bölöni György (1882–1959) író, újságíró.

Gereblyés László (1904–1968) költő, műfordító.

A történet a klasszikus esete a városi legendagyártásnak. Illyés Gyula 1956 után teljes

némaságba burkolódzott. Első megjelent műve 1961-ben az Új versek című kötete.
Major Tamás, a Nemzeti Színház „örökös igazgatója” valóban folyamatosan jár Illyés

Gyula és Németh László nyakára, és Illyés valóban 1958 decemberében fejezte be a
Malom a Séden című drámáját, azonban azt a depresszióba süllyedt Gellért Endre –

korábbi drámái rendezőjének – „újraélesztése” érdekében írta gyors tempóban. Darabját egyébként nem mutatta be a Nemzeti Színház, majd csak 1968-ban került

színre Veszprémben. Illyés soha nem volt lektor az Európánál, még kevésbé ellenőr.

A kínai versekkel való foglalatossága azért merült fel, mert az Európa Kiadónál 1958-

ban megjelent egy kínai versgyűjtemény Kínai szelence címmel, melynek bevezetőjét
Illyés Gyula írta, s ekkor megpróbálkozott kínai versek fordításával is – tegyük hozzá

nem sok sikerrel. Borbándi akaratlanul továbbította a megalapozatlan budapesti
pletykákat.
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panaszkodott, hogy a sajtóban nem akar szerepelni. Keresztury 229 a Széchenyi

könyvtár színháztörténeti osztályának vezetője. Tamási 230 ír, közöl is, „de sokat

veszekszünk vele” – mondotta Bölöni. Németh László 231 és Kodolányi, 232 azon-

kívül Féja 233 is visszavonult, de – mint mondották – egyik sem nyomorog. Darvas

lesz állítólag az írószövetség új elnöke.234 Bölöni szerint az alakuló kongresszust

kora ősszel tartják. Megindul a fiatal írók folyóirata, az Új Hang utóda is.235
Bölöni mérges a népi írókra a forradalom előtti és alatti magatartásuk miatt. „Én
inkább Verest és Tamásit zártam volna be, mint Déryt és Háyt” – mondotta.

Egyébként Kérytől tudom, hogy állítólag augusztus 20-án kiengedik Déryéket. 236

Érdeklődtek mind a hárman az Új Látóhatár után is. Gereblyés és Kéry nagyon

jónak tartja. Bölöni panaszkodott, hogy nem látja. Pedig küldjük a szerkesztőségedbe – mondottam – biztosan ellopják, vagy a posta nem kézbesíti. „Küldd a

nevemre – mondotta Bölöni – majd utána járok, hogy megkapjuk. Nekünk íróknak ismernünk kell a külföldi magyar irodalmat, majd intézkedem, hogy ne legyen fennakadás a kézbesítésben”. Még Frankfurtban kapott mindegyik két szá-

mot, hogy vigyék haza. A jövőben küldjük majd nevükre. Kíváncsi vagyok, megkapják-e.

Erről jut eszembe! A pesti rádió még csak most, július 28-án foglalkozott

másfél év előtti ankétunkkal, amelynek „Magyarország jövője” volt a címe. Hosz-

szasan bírálják a Te, Fejtő, Kéthly és Auer hozzászólását. Érthetetlen, miért

229
230
231
232
233
234

235

236

Keresztury Dezső (1904–1996) író, irodalomtörténész.
Tamási Áron (1897–1966) író.

Németh László (1901–1975) író.

Kodolányi János (1899–1969) író.
Féja Géza (1900–1978) író.

Darvas József (1912–1973) író, 1959-től vette át az Írószövetség vezetését. A megválasztásról döntő kongresszus 1959. szeptember 25-én volt.

A gondolat nem valósult meg, a Mozgó Világ címmel alapított folyóirat csak 1971ben indult el.

Déry Tibor (1894–1977) író. Kilenc éves börtönbüntetését csak 1961-ben függesztették fel.
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szedték ezt most elő. Nézz utána, biztosan megtalálod még a 28-i rádiómonitpringofc.. /Kossuth Rádió, este 22.15./ 237

237

Gyula

Az említett műsor a Mai szemmel... című adás, mely egy tíz perces műsor volt. A
minden héten, keddi napon, a késő esti órákban elhangzó műsor leginkább értelmisé-

gi rétegműsor volt, csekély hallgatottsággal. Megjegyzendő, hogy a Népszabadság

ugyanaznapi, azaz 1959. július 28-i számának 8. oldalán ismertető jelent meg az Új
Látóhatár 1959/3. számáról. Az aláírás nélküli, azaz leginkább szerkesztőségi állás-

pontot tükröző cikk leginkább Kovács Imre útinaplójával foglalkozik, éles és gunyo-

ros kritikával illetve. érdemes megjegyezni, hogy a Népszabadság még továbbra is Látóhatár címmel illeti a folyóiratot.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. augusztus 12.
Kedves Imre,

egy nagyon fontos ügyben kérem gyors intézkedésedet. Molnár Jóska péntek éjjel

óta Salzburgban ül, és nem tud beutazni Németországba. 238 Bécsből jövet a német határon közölték vele, hogy felsőbb szervek utasítására meg kell semmisíteniük német tartózkodási engedélyét és nem léphet be Németország területére.

Nyomban utána néztünk a dolognak. Kiderült, hogy a Koblenzben székelő német útlevél ellenőrző igazgatóság utasította a határellenőrző szerveket, hogy Jóska beutazását tagadja meg. Hétfőn Király Ernő azonnal érintkezésbe lépett a

müncheni szociáldemokrata párt vezetőjével, aki írt is már Koblenzbe, felvilágosítást kérve Jóska ügyében. Ugyancsak értesítette a német szocdem párt bonni

vezetőségét és a parlamenti frakció külügyi bizottságának elnökét, Erler képviselőt, aki egyébként itt lesz a hét közepén, és akit szintén felkérnek majd közbelépésre. Feltehető azonban, hogy az ügy nem oldódik meg néhány napon belül és

Jóskának bizonytalan ideig Salzburgban kell maradnia. Remélem azonban, hogy

végül mégis csak sikerül az ügyet megoldani. Jóska nyilván valamiféle
denunciáció áldozata. Ezt természetesen nem sikerült eddig kinyomozni, mert

most elsősorban azzal vagyunk elfoglalva, hogy az ellene kiadott utasítást vonják
vissza.

Kedves Imrém, légy szíves, küldess a Magyar Bizottsággal azonnal egy levelet

Koblenzbe. A levélben az álljon, hogy Jóska a Bizottság megfigyelőjeként járt

Bécsben, érthetetlen, miért tartóztatták fel a határon, jóllehet októberig érvényes
tartózkodási engedélye van Münchenben, ahol öt év óta lakik és egy tekintélyes
folyóirat kiadója. Ezen kívül közölje a bizottság, hogy Jóska politikailag intakt
ember, akivel szemben valóban különös az az eljárás, amiben része van.
A levelet a következő címre kell küldeni:

Deutsche Passkontroll Direktion
238

Borbándi Gyulát 1959. augusztus 7-én éjszaka hívta fel Molnár József azzal a hírrel,
hogy nem engedték be Németországba a határon.

123

Koblenz

Deutsche Bundesrepublik

A levél másolatát küldjétek el a külügyminiszternek: Dr. Heinrich von

Brentano, Bundesminister, Bundesaussenministerium, Bonn.

Ugyanilyen levél elküldésére kérem az Írószövetséget és a PEN Clubot is.

Remélem, hogy használ az ügy kedvező elintézésének. Jóska érthető módon két-

ségbe van esve. Anyagilag is rettenetes, hiszen Salzburg az ünnepi játékok alatt
duplán olyan drága, mint máskor.

Kedves Imre, abban a reményben, hogy azonnal intézkedsz és elküldeted a le-

velet, sokszor üdvözöl,

Borbándi Gyula

U.i.: Nem tudom nem lehetne-e egy hasonló levelet a F. E. C.-val is küldet-

ni, minthogy Jóska az ő támogatásukkal járt Bécsben. Ezt döntsd el Te, a helyzet

ismeretében.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. augusztus 13.
Kedves Imre,

most kaptam a hírt, hogy Jóska ügyét Koblenzből áttették Bonnba, a belügyminisztériumba. Tehát Koblenz helyett a következő címre küldjétek a levelet.
Dr. Gerhardt Schröder

Bundesinnenministerium
Bonn

Sokszor üdvözöl,

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1959. augusztus 17.
Kedves Gyula,

mély megdöbbenéssel értesültem a Jóskát ért hallatlan sérelemről. Sohasem voltam nagy véleménnyel a németekről, de a mostani eljárásuk csak megerősít abban

a

véleményemben,

hogy

lényegében

nem

változtak

meg...

Dühöm

lecsillapodtával, azonnal akcióba kezdtem. Felhívtam Nagy Ferit, hogy utasítsa
Hennyey-t az erélyes fellépésre Bonnban, amit ő megígért és mindjárt írt is neki.

Kiss Sándort 239 ráuszítottam Varga Bélára, hogy a koblenzi Passport Kontrollnak

ő írjon, amire vállalkozott is, de Brentano 240 nem tarja helyesnek felkeresni, hozzá csak magyar ügyben lehet és szabad menni, amiben van némi igazság.

Béla is ír Hennyeynek, s valószínűleg Kővágó 241 is az ACEN 242 részéről. Én a

mellékelt levelet küldtem el Koblenzbe. Nem tudom azonban, hogy helyes-e az
ügyből ilyen nagy dolgot, „nemzetközi ügyet” csinálni. Félek, hogy a németek

megmakacsolják magukat, s csak azért se intézik el, mert annyian és olyan fontos
emigráns személyiségek kérik. Nem lehetne tisztán német vonalon intézkedni?
Nekem többen mondották, hogy valami Riedl Radnai 243 nevű nyilas gangszter

denunciálta Jóskát is, mint másokat, s nem volna helyesebb egy német ügyvéddel
kérdést intéztetni a Passkontrol Direktion-hoz, hogy mi volt az oka ennek a
nemzetközi relációkban egészen szokatlan eljárásnak? S miután valami pozitívet

tudtok, akkor nekimenni az illetékeseknek és a denunciánsoknak. Nem gondo239

240
241
242

Kiss Sándor (1918–1982) politikus, a Kisgazdapárt képviselője, a Parasztszövetség

igazgatója.

Heinrich von Brentano (1904–1964) politikus, Németország külügyminisztere.
Kővágó József (1913–1996) kisgazdapárti politikus.

Assembly of Captive European Nations (ACEN), a Fogvatartott Európai Nemzetek

Közgyűlése. 1954. szeptember 20-án alakult, a szovjet megszállási zónába kényszerült

243

nemzetek emigráns képviselőiből. Központi irodája Amerikában volt.

Ilyen néven nem találtunk egyetlen emigránst sem. Vélhetőleg egy megalapozatlan
szóbeszéd volt.
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lod, hogy Jóskáék túlzott belegabalyodása a német belpolitikába legalább annyit

ártott neki, mint a denunciálások? Az a gyanúm, hogy a security embereink odalent ezt is számon tartják és ezért nem lelkesednek a visszavételéért. A jövőben

jobban kell vigyázni, amit nem győzök eléggé hangoztatni. Nincs értelme minden fronton verekedni.

Aggódom, hogy Jóska afférja nem rontja-e el még jobban az ÚJL kilátásait.

Az amerikaiak nem szívesen támogatnak egy olyan lapot, amelynek a kiadója

persona non grata Németországban. Komolyan mondom, nem tudunk kilábalni

a bajainkból. Egyik el se múlt, már itt van a másik. Megint romlik a konstelláció
felettünk.

Különben mi van az új szám előkészítésével. Ki csinálja most? Nem lesz fenn-

akadás? Nekem volna egy könyvkritikám Méray Tizenhárom napjáról, ami megrázta a Kreml-t.244 Mikorra nem késő küldeni? Szabó Zoltán mintha arról pa-

naszkodott volna egyik levelében, hogy mostohán bántok vele. Jön tőle valami

most? 245 Erdei-Kovács írásodat bizarr ötletnek tartom, érdemes már most feltárni viszonylatunkat és az ellentéteinket? Nekem javul a véleményem róla, s ha

tényleg akarsz valamit írni, szívesen állok rendelkezésedre. Otthoni dolgaim nagy
része elérhetetlen, s ma már nem is vállalom minden megnyilatkozásomat vagy
írásomat. Voltak nagyon naiv periódusaim... Kérdezz és felelek!
Jó hírek reményében várva leveled, sok barátsággal köszönt,

244

Kovács Imre

Tibor Méray: Thirteen Days That Shook The Kremlin, Imre Nagy And The
Hungarian Revolution, Frederick A. Praeger, Publishers, New York 1959. Kovács

245

Imre recenziója: Kovács Imre: A forradalom és tanúi. Új Látóhatár, 1959/6. 463. o.

Szabó Zoltánnak az 1956/6. számban is jelent meg írása, a szerkesztők minden írását
azonnal közölték. Szabó Zoltán: Sárközi György. Új Látóhatár, 1959/6. 417. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. augusztus 21.
Kedves Imre,

köszönöm leveled és a gyors intézkedést. Remélem közben Hennyey is eljárt már
az ügyben. Jóska ügyében egyébként a következőket tudtuk meg. A beutazási

vízumát azért semmisítették meg, mert Jóska – mint mondják – félrevezette a
német hatóságokat. Amikor télen New York-ban vízumot kért, azt mondta a

Konzulátuson, hogy a Free Europe alkalmazottja. A németek ezt megvizsgálták
és megállapították, hogy nem igaz. Ezért megsemmisítették a vízumot, amivel
annak idején beutazott, és aminek alapján tartózkodási engedélyt kapott. Ebből

persze egy szó sem igaz, mert Jóska ezt nem mondotta és a Free Europe-ra nem
is hivatkozott. A német hatóságok ezt az ürügyet használták ki, hogy eljárjanak

ellene. Az igazi ok állítólag az, hogy az ÚL.-t egyesek, mint titóista lapot denun-

ciálták.246 Ezen az alapon azonban nem lehet eljárni. Tehát az előbb említett

módszerhez folyamodtak. Jóska most küld egy nyilatkozatot az itteni szocdem
városi vezetőségnek, aki azt továbbítják bonni központjukba, és ott folytatják az
246

Molnár József egy 1960. március 11-én Kovács Imrének írott levelében így fogalma-

zott, beszámolva egy Bikich Gáborral és Borsányi Juliánnal Bonnban tett látogatásuk

alkalmából lefolytatott informális beszélgetés alapján: „Gyuszi [Borbándi] ellen, elle-

nem és a lap [Új Látóhatár] ellen 36 följelentés van. A legrégebbi 1954-ből való. A
feljelentők nyilasok, MHB-sok [Magyar Harcosok Bajtársi Közössége] és ezekhez
közelálló katolikus körök. A feljelentések általánosságban mozognak: titoisták,
gomulkisták, kommunisták vagyunk. Egyetlen feljelentés sincs alátámasztva. Ilyen
vádak is vannak: 1954-ben Borbándi egy diákgyűlésen előadást tartott. A diákok kifütyülték és megvonták tőle a szót. (Erről mi nem tudunk) Erre a német hivatalnok
azt mondta, ha a keresztény-nemzeti diákok kifütyülték Borbándit, akkor az csak egy
veszedelmes kommunista lehet. (akármilyen hülyén hangzik, ez így történt) Legutóbb
5 embert kérdeztek meg Borbándi ügyében. Négy pozitiv választ adott, egy katolikus
politikus (a jelek szerint Barankovics) lakonikusan ezt válaszolta: titoisták,
gomulkisták, kommunisták vagyunk, meg a lapjuk is. A négy pozitiv választ félretették. A katolikus válasz alapján itéltek.” PIM. Molnár József hagyatéka.
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eljárást a határozat megváltoztatása érdekében. A szocik egyébként erélyesen

dolgoznak, mert szörnyen feldühösítette őket, hogy a nyilasok grasszálnak, a
demokratikus emigráció egy ismert tagját pedig nem engedik be az országba.

Remélem sikerülni fog az intervenciójuk, de az ügy lebonyolítása beletelik azért
néhány hétbe.

Ki az a Riedl Radnai? Sohasem hallottam ezt a nevet. Brentanonak nyugod-

tan lehetett volna írni. Ez is magyar ügy. Ki fog merészelni Németországban
demokrata emigráns politikát csinálni, ha Jóskával is így bánnak el?! És, ha sike-

rül a denunciálás, biztosan következnek a többiek, a demokraták közül. Ez bizony magyar ügy.

Az ÚL. következő száma miatt ne aggódj. Én minden munkát elvégzek Jóska

távolléte alatt. A következő szám anyaga csaknem kész. Ignotus küldött egy válasznyilatkozatot Zilahy cikkére. 247 Juhász Vili tanulmánya is megérkezett, sőt

egy hét múlva itt lesz Polányi professzor tanulmánya is. 248 Ebben a számban

főleg szépirodalmat adunk. Könyvismertetésedre szükségünk van, tehát küld

azonnal. Szabó Zoltánnal nincs semmi baj. Nem bánunk vele mostohán. Ellenben kifogásoltuk, hogy inaktív és keveset törődik az Ú.L.-ral. Mostani számunkban hozunk tőle cikket. Közöljük Cs. Szabó nagy Shakespeare tanulmányát is. 249

Szeptember 1-én adjuk nyomdába az anyagot, tehát októberben megjelenik.
Sokszor üdvözöl

247

Borbándi Gyula

Ignotus Pál nyilatkozata megjelent a folyóirat 1959/5. számában. A szerkesztők az
alábbi lábjegyzetet fűzték: „Ignotus Pál e nyilatkozat közzétételére kérte fel szerkesz-

tőségünket. Kérését teljesítjük. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy hangjával és érvelésével és következtetéseivel természetesen nem érthetünk egyet.” Ignotus Pál: Nyi-

latkozat. Új Látóhatár, 1959/5. 411. o. Ignotus írása sértő, rosszindulatú kirohanás

volt Zilahy ellen. Megjelenése komoly ellentétet gerjeszett Kovács Imre és a szerkesz248

249

tők között.

Juhász Vilmos: Tömeg és elit. Új Látóhatár, 1959/5. 377. o., Polányi Mihály: Tudomány és erkölcs. Új Látóhatár, 1959/5. 337. o.

Cs. Szabó László: Három változat a költőről. Új Látóhatár, 1959/5. 346. o.
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BORBÁNDI G YULA
NAK [C]

LEVELE

KOVÁCS IMRÉNEK

ÉS

S ZABÓ ZOLTÁN-

München, 1959. augusztus 29.
Kedves Imre és Zoltán,

ne haragudjatok, hogy közös levélben válaszolok Nektek, de minthogy Jóska
ügyéről szeretnélek Titeket tájékoztatni, időt takarítok meg ezzel az eljárással.
Legújabb információm szerint az a vád, hogy Jóska hamis adatokat közölt télen,

amikor New York-ban vízumot kért, megdőlt. Ez csak ürügy volt, mert az ügy
valójában politikai természetű. A Jóska elleni intézkedés állítólag azért történt,

mert magyar emigráns körökből illetékes német hatóságok azt az információt
kapták, hogy az Új Látóhatár titoista folyóirat, amelyet Keletről vagy Jugoszlávi-

ából finanszíroznak. Informátoraim szerint ez a denunciáció nem szélsőjobboldali vagy jobboldali körökből, hanem – amint mondják - demokrata oldalról

érkezett. Persze nem tudom, mert nem lehet megtudni, hogy valójában ki vagy
kik voltak a denunciánsok. Annyit azonban megtudtunk, hogy Jóska ügyének

kedvező elintézését – melyet a német szociáldemokrata párt minden erejével

sürget – nagyban megkönnyítené, ha Kéthly Anna nyilatkozatot adna, hogy az
Új Látóhatárt demokrata folyóiratnak és Molnárt politikailag intakt férfiúnak
tartja. Én ez értesülés után azonnal nyomozni kezdtem Kéthly után. Először

Baden bei Wienben kerestem, de ott már nem volt, aztán Bécsben, ahonnan
szintén elutazott. Végül Brüsszelben találtam meg, ahol most tartózkodik. Nem
tudtam sajnos, beszélni vele, mert nem tudván a telefonszámát, a postahivatallal

kerestettem meg és kiderült, hogy titkos számát csak akkor kapcsolják, ha ő előzőleg engedélyt ad. Tegnapelőtt hajnali négy óráig ültem a telefonon mellett, de

Brüsszelben nem tudták elérni Kéthlyt. Emiatt levélben fordultam hozzá, hogy
adjon nekünk egy nyilatkozatot, illetve írjon Jóskának egy megfelelő szövegű

levelet. Kéthly az én írásomat tegnap este kellett megkapja, tehát, ha azonnal
válaszol, hétfőn reggel itt kell lennie levelének. Feltételezem, hogy nem tagadja
meg ezt a nyilatkozatot. Ha mégis ez történik, megerősödnek azok a gyanúk,

hogy a denunciáció hozzá közelálló körökből származik, vagy egyes németeknek
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dolgozó ügynökök az ő vagy ismerősei szavait forgatták ki. Én nem tartom

ugyanis véletlennek, hogy német barátaink Kéthly garanciájának jótékony hatását
hangsúlyozzák. Természetesen azonnal értesítlek Titeket, amint Kéthly válasza
megérkezik. 250 Remélem Jóska ügye hamarosan mégis megoldódik. Ügyvédet

fogadni, vagy az ügyet bírósági térre terelni, panaszt emelni, vagy ehhez hasonlót
tenni, egyelőre nem célravezető. Ez az eljárás hónapokig is eltarthat. Az ügyet

politikailag kell megragadni és éppen ezért fűzök sok reményt a német szociáldemokrata párt intervenciójához. Őket nagyon felháborította az ügy, és ha a

látszat nem csal, valóban működnek a Jóska elleni igazságtalan határozat hatály-

talanítása érdekében. Ha Jóska ismét itt lesz, akkor természetesen mindent el
fogunk követni, hogy az eljárás ellen panasszal éljünk, neki erkölcsi és anyagi

kártérítést követeljünk és ha kell a sajtó útján is szellőztessük ezt a példátlan
ügyet. Az Írószövetség és Imre levele nagyon jó és hasznos volt. Különösen Imre
levele tetszett barátainknak, mert határozott és erélyes volt.

Nem volt túl szerencsés dolog Hennyey-t belevonni. Persze Imre ezt jóhi-

szeműen tette és nyilván Nagy Ferenc is segíteni akart. De Hennyei felől nem

várható el, hogy azzal a határozottsággal lépjen fel, amelyet az ügy megkövetel.
Ő persze örült neki, mert ez németországi megbízotti kinevezését elősegítette

(ami mint hallom, különösen az új emigránsok nagy bánatára és felháborodására

meg is történt.) 251 Felettébb csodálkoztam, hogy Hennyey nem engem vagy valakit közülünk kérdezett meg Jóska ügyéről mielőtt a német külügyminisztéri-

umba és valószínűleg a belügyminisztériumba is elment, hanem, miként értesül-

tem jobboldali körökből szerezte be az információkat. Véleményem szerint, ő

nem fog semmit sem elintézni.

Kedves Imre és Zoltán, egyelőre nem érdemes semmit sem kezdeményezni,

tehát Zoltán ne fordulj a Congress-hez, várjuk meg, kapunk-e garancia levelet

250

251

Nem tudunk Kéthly leveléről, a későbbi levelezésből sem derül ki, hogy Kéthly exponálta volna magát az ügyben.

Egyes szóbeszédek szerint Hennyei kifejezetten gerjesztője volt a Molnár József elleni
hadjáratnak.
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Kéthlytől és ennek alapján valóban megoldódik-e az ügy. Ha nem, természetesen
további összeköttetéseinket is mozgósítanunk kell.
Mindkettőtöket üdvözöl

Borbándi Gyula

U.i.: Kérlek a fentieket kezeld bizalmas információként. Kedves Imre, ezt a

levelet Neked és Szabó Zoltánnak küldtem el. Az ÚL. következő számának

anyaga együtt van, és szeptember elsején elkezdetem szedni. ne aggódj, minden
szerkesztési és adminisztratív munkát elvégzek. A könyvismertetést azonnal
küldd.252

252

A Méray Tibor könyvéről szóló ismertetésre való célzás.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1959. szeptember 1.
Kedves Gyula,

csak röviden: a mellékelt nem éppen udvarias és biztató levelet kaptam Bonnból.
Amitől féltem, hogy ti. ha „nemzetközi” ügyet csinálunk Jóskából, akkor csak

komplikáljuk dolga elintézését, bekövetkezett. Remélem azonban, hogy ti ott
végül is elintézitek és visszatérhet körötökbe.

A mellékelt rövid életrajz Juhász Vilié, aki most hatvan éves és negyven éve ír.

Hozzátok a cikkét feltétlenül és eléje írjatok egy kis méltatást, ami nagyon jól

esne neki.253

Maár Gyula cikkének elbírálását rátok bízom: csináljatok vele, amit akar-

tok. 254

Azt nem helyeslem, hogy Ignotustól magyarázkodást akartok hozni: a vita

még folyik, mondja el mindenki a véleményét és csak azután kerüljön sor a második menetre vagy a válaszokra.

Néhány napi késéssel küldöm könyvkritikámat Mérayról.

Sok üdvözlet,

253
254

Kovács Imre

Nem került a Juhász Vilmos tanulmány elé méltatás.

Ilyen nevű szerzőtől nem jelent meg írás az Új Látóhatárban.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. szeptember 9.
Kedves Imre,

Jóska ügyében még mindig nem történt semmi. Úgy volt, hogy e hét elején elin-

téződik az ügy, de most szerda este van és még mindig semmi. Nagyon nyugtalankodom és Jóska is érthető módon idegeskedik. Eddigi összeköttetéseinkkel
iparkodunk továbbra is operálni. Ha néhány nap múlva nem történik kedvező

fordulat, kénytelenek leszünk más eljárást kitervelni. A belügyminisztérium vála-

szával kapcsolatban kellene még egy levelet írnod, mégpedig a következő gondolatmenettel. A „Re-Entry permit” összetépése fordításból adódó félreértésen

alapult. Tény azonban, hogy a határőrző közegek megsemmisítették a Re-Entry
permitet azzal, hogy rányomtak egy hatalmas „Ungültig” 255 pecsétet. Később

belátták, hogy szamárságot követtek el és érvénytelenítették az érvénytelenítési

pecsétet. Tény – mégpedig bizonyítható tény –, hogy a határközegek rendkívül

udvariatlanul bántak Jóskával. Erre 2 magyar, 1 német és 1 amerikai tanú van,
akik mind hajlandók bizonyítani, hogy Jóskával durván bántak. Azt hiszem, nem
ártana, ha ezt megírnád a német belügynek.

Mi van a Méray kritikával? Nagyon várom, mert az anyag együtt van és a la-

pot már szedik. Juhász Vilmosnak megmondhatod, hogy közöljük tanulmányát.
Írok azonban én is neki. Maár cikkét nem közölhetjük. Néhány esetleges jelen-

ségből általános következtetést von le és reményei oly túlzottak, hogy tényekkel

nehéz alátámasztani őket. Éppen ezért el kell tekintenünk a közléstől. Arról
most nem is beszélek, hogy a cikk nagyon rosszul van megírva. Ha kis lélegzethez jutok, írok neki. De ha esetleg látod, szólj neki, nehogy számítson a közlésre.

Nem tudom, mit csináljak Ignotussal. Nekem is az a nézetem, hogy ő majd

csak a végén szóljon ismét. De oly makacs, hogy nem tudom, hogyan fogom
meggyőzni. Ő mindenképpen ragaszkodik hozzá, hogy nyilatkozatát most adjuk

ki. Majd kisütök valamit. Egyébként kaptunk egy érdekes észrevételt egy mexi255

ungültig=érvénytelen.

134

kói olvasónktól 256 és Polányi Mihály is megígérte, hogy a decemberi számban
hozzászól a vitához. 257 Polányi egyébként rendkívül érdeklődik a folyóirat után.

Ma kaptam meg a csekket a nyolcszázról. Egyébként anyagilag most nincsenek

különösebb bajaink, úgy látszik, hogy a következő számot különösebb nehézség

nélkül kifizetjük. Megható eset történt: egy chicagói előfizetőnket annyira meghatotta, hogy közzétettük anyagi mérlegünket, hogy felajánlotta segítségét és

nyitánynak azonnal küldött ötven dollárt. Még néhány ilyen támogató kellene.
Egyébként Szathmári Ferencnek hívják.

Lehetséges, hogy most, vagy decemberben közlünk egy cikket Brankov Láz-

ártól. 258 Most van a Rajk kivégzés 10 éves fordulója. Könyvén dolgozik egyébként. Azt írta előző levelében, hogy Rólad is megemlékezik majd, mégpedig oly

formában, hogy az ő információik szerint Rákosi Téged is bíróság elé akart állíttatni és elítéltetni. Részleteket azonban nem közölt. Talán a könyvében több lesz
erről.

Ha Jóska ügyében valami történik, értesítlek.
Üdvözöl

256
257
258

Borbándi Gyula

Lang Dezső: Időszerű-e a népi-urbánus ellentét? Új Látóhatár, 1959/5. 409. o.
Polányi Mihály levele a szerkesztőhöz. Új Látóhatár, 1959/6. 494. o.

Brankov Lázár, a Rajk-per harmadrendű vádlottja 1956-ban menekült el Magyar
országról. Cikke nem készült el, emlékeit egy beszélgetés keretében idézte fel

Borbándi Gyulának. Brankov Lazar: A tíz év előtti nagy per. Új Látóhatár, 1959/5.
371. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1959. szeptember 14.
Kedves Gyula,

pocsék hatheti meleg után szép őszi idő van New York-ban és az utcasarkokon a
lapok a szovjet rakétasikert sulykolják az emberbe. 259 Így várja Amerika Hruscso-

vot. Szinte lehetetlen bármit is csinálni ez a nép legnagyobb kalandjába megy
bele és a mi ügyünk nem nagyon érdekli őket. De nem is erről akarok keseregni

vagy írni, sokkal jobban érdekel Jóska sorsa. Mi van vele? Tőle egy sort sem kap-

tam, pedig mindig vártam, hogy legalább egy lapon beszámol a tragédiájáról. Azt

sem tudom, hogy hol van és miből él. Össze kellene szedni neki valami pénzt, én
is hajlandó vagyok hozzájárulni, csak pontosan szeretnem tudni, hogy mit te-

gyek, meddig menjek el. A legmegnyugtatóbb persze az lenne, ha arról értesítenétek, hogy már otthon van. Csodálkozom, hogy a német szocik ennyire passzí-

vak és ez ideig nem tudták visszaszerezni Németországba.

Mérayról írt könyvkritikám végülis elment. Kemény kritika, de ezzel az em-

berrel vigyáznunk kell. Nem is annyira kifelé, hanem hazafelé, ahol a jó írók

körében nagyon rossz a híre és barátainknak keserű órákat szerezne, ha azt látnák, hogy az ő prezentálásában ismeri meg a szabad világ, hogy mi volt a forradalom. Ne enyhíts rajta, s lehetőleg most hozd, mert később elveszti aktualitását.

Nem nagyon lelkesedem a Brankov-cikkért. A Rajk-ügy kifutotta magát, s ha

mégis fel akarjuk melegíteni, akkor ne ő írjon róla, mert Belgrádban nagyon

rosszul emlékeznek vissza rá és talán megakadályozná az ÚL. bejutását Jugoszláviába.

Juhász Vili nagyon boldog, hogy jön a tanulmánya. Jó is, hogy közlitek.

Borsodyval beszéltem, aki változatlanul Vámosékért és a Látóhatárért lelkesedik.
259

A Szovjetunió 1959-ben indította a Luna programot, melynek eredményeként három
űrszonda is megközelítette a Holdat, fényképfelvételeket készített róla. Kovács Imre

beszámolója tükrözi az enyhülés érdekében megszólaló amerikai sajtó álláspontját,
mivel Nyikolaj Szergejevics Hruscsov, szovjet pártfőtitkár 1959. szptember 15-27 között tett látogatást az Egyesült Államokban.
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Szerinte a jubileumi szám tökéletes, látszik, hogy sok munka és tehetség van
benne. 260 A Látóhatárt sokkal jobbnak tartja a miénkénél, kitűnően érzi magát a

kabaré-írók és a Fenyő Maxi-féle öreg kapitalista csatalovak közt. Legyen boldog
velük. Hagyjátok az útjára menni, ne kérjetek vagy hozzatok tőle semmit, nem

érti egészen a dolgok menetét. Méray könyvéért is annyira lelkesedik, hogy kezdem gyanítani, hogy valami ígéretet kapott tőlük immár tíz éve készülő könyve
megjelenítésére.

Lehet, hogy az ősszel átjutok Európába. Most Los Angelesbe és San Francis-

cóba megyek Hruscsovot fogadni. Akkor talán végre leülhetünk egy hosszú stra-

tégiai beszélgetésre, amit nagyon várok. De azért jó lenne, ha informálnál, mi

van Münchenben és miként képzelitek el az ÚL. jövőjét. Amint ez a szám kész,

azonnal kérdezd meg Delgadot, hogy hány példányt akar belőle rendelni. Nekem
ugyanis azt ígérte, hogy minden számból átvesz 200-300 példányt. 261 Írj neki,

rám hivatkozva és a tartalomjegyzéket mellékelve, hogy a nyomdai rendelést
ennek megfelelően ejtsétek meg.
Írj minél előbb Jóskáról!
Sok üdvözlettel

260

Kovács Imre

Vámos Imre és Horváth Béla 1959 áprilisában tervezte kiadni a Látóhatár tíz éves
jubileumi számát. Számos emigráns küldött nekik írást, többek között Nagy Ferenc

is. Az emlékező írások mellett a szerzők fényképeit is közölni szándékoztak. A szám
261

1959 júliusában jelent meg.

Nincs ismeretünk arról, hogy a F. E. C. átvett volna Új Látóhatár példányokat 1959-

ben.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. szeptember 16.
Kedves Imre,

ebben a pillanatban érkezett meg leveled. Értesítlek, hogy Jóska befutott. Ügye
még nem intéződött el, ő azonban itt van és nyilván még ezután kerül sor a prob-

léma rendezésére. Fő azonban, hogy bejöhetett és nem kell tovább Bécsben vára-

koznia. Eddig nyilván azért nem írt Neked, mert rengeteg munka várta az ügyével kapcsolatosan és hétfő óta különféle hivatalokba szaladgál. Biztos vagyok

azonban afelől, hogy egy-két nap múlva részletesen ír Neked. Nagyon kedves,

hogy anyagi helyzetére is gondoltál. Nagyobb akcióra azonban nem volt szükség,
mert német barátnője is, meg én is segítettem neki.

Egyébként megkaptuk az általad kijárt összeget, amelyből háromszázat Jóska

vett át, úgyhogy egyelőre nincsenek anyagi gondjai. Amennyiben természetesen
szükség lesz arra, hogy róla az eddigieken felül is gondoskodjunk, tanácsodra és
ajánlatodra visszatérek majd. Egyelőre azonban az ÚL. jövedelméből neki is telik

annyi, hogy lakását és étkezését fedezze. Persze, ez hosszú távra nem megy.

Gondolkodnunk kell azon, hogy miután az RFE-vel kapcsolatos tervünk csődöt
mondott, más úton szerezzünk neki állandó megélhetést. Pillanatnyilag van erre

vonatkozóan egy elképzelés, de erről, ha aktuális lesz, Jóska úgyis értesít majd.

Méray kritikád nem érkezett meg. Biztosan hajópostával küldted, vagy ha légipostán jön, talán holnap vagy holnapután megkapjuk. Nem tudok a dologhoz
hozzászólni, mert a könyvet nem olvastam. De több helyről hallottam, hogy

zsurnalisztikailag kitűnő munka. Tudományos értéke kisebb, mert sok benne a
pontatlanság és tárgyi tévedés. Abban igazad van, hogy odahaza nem nagyon

szeretik és a jó írók körében rossz a híre. De azt is figyelembe kell vennünk –

nem érdekében írom, hanem a tárgyilagosság kedvéért –, hogy viszont az úgynevezett revizionisták táborában kedvelik. Ha taktikai okokból jó viszonyban va-

gyunk velük és a mi barátaink odahaza is jó viszonyban vannak a nagyimrésekkel,
akkor Méray ügyét sem kezelhetjük úgy, mint a jobboldal, hogy egyszerűen elvetjük és még érdemeit, az írói mozgalmakban játszott szerepét és esetleges írói
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erényeit is tagadjuk. Nekem az a véleményem, hogy Mérayért ne lelkesedjünk,
de azért méltatlanul se bánjunk vele, csak azért meg egykor hitványul viselkedett.
Az a laza kapcsolat, amely minket a nagyimrésekhez köt, ebben a tekintetben is
körültekintőbb állásfoglalásra kényszerít, és magatartásunk nem lehet más, mint

a jóindulatú és tárgyilagos bírálat. Azt hiszem, ebben Te is egyetértesz és lénye-

gében nincs nézeteltérés közöttünk. Ami pedig azt illeti, hogy otthon nem kelt

valami jó hatást, hogy a külföld Méray tolmácsolásában ismeri meg a forradalmat, az nem Méray hibája, hanem a mienk: időnk, más munkánk és lehetősége-

ink hiánya következtében mi nem jelentettünk meg könyveket a forradalomról.
Így, sajnos csak Méray, Molnár, 262 Faludi,263 Pálóczi, 264 meg a többiek munkái

forognak közkézen. És valljuk be, ezek még mindig jobbak, mint amit egyes régi
emigránsok írtak. Mint mondottam, ezt természetesen Méray könyvének és

recenziódnak ismerete nélkül írom, tehát lehetséges, hogy felesleges mindezt
megemlítenem.

Brankov nem cikket ír – az eredeti tervektől eltérően – hanem interjút ad.265

Nem elemzi vagy értékeli a pert, hanem elmond néhány részletet, amely nagyjából eddig ismeretlen volt a külföldi magyar olvasók előtt. Nem hiszem, hogy
Jugoszláviában ezért nem engednék be a lapot. Beszéltem vele arról, hogy Jugó-

ban hogyan vélekednek róla. Az tisztázódott, hogy a Tájékoztató Iroda melletti
nyilatkozata hamisítvány volt, és amikor megjelent, ő már a rendőrségen ült. 266

Szabadulása után azért nem ment vissza, mert – mint mondotta – még a jugo-

szláv mintájú kommunizmusban sem tud élni.
262

263
264
265

Molnár Miklós (1918–2003) történész. A Borbándi által említett írása: Molnár Miklós: Nagy Imre. Új Látóhatár, 1958/1. 7. o.
Faludi György (1910–2006) költő, író.

Pálóczi Horváth György (1908–1973) szerkesztő, újságíró.

Brankov Lazar: A tíz év előtti nagy per. Új Látóhatár, 1959/5. 371. o. A párbeszéd

formában megírt cikk szerzője Orbán Gyula, mely álnév Borbándi Gyulát takarta.
266

Brankov Lazar (1912–2011) jugoszláv politikus, a Rajk-per harmadrendű vádlottja.

Borbándi tévedett. Brankov még 1948 kora őszén tette meg hűségnyilatkozatát a
Kominform mellett, letartóztatására pedig csak 1949. június 19-én került sor.
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Egyébként az egész Rajk-üggyel lappolitikai okokból foglalkozunk. Ígéretünk

van ugyanis arra vonatkozóan, hogy egyes barátaink ezen a címen nagyobb
mennyiségű példányt átvesznek. (Bécs) 267

Most nagyon sietek, a lappal kapcsolatos nem nagyon sürgős ügyekről később

tájékoztatlak majd.

Sokszor üdvözöl

267

Nincs információnk sem ilyen tervről, sem megvalósulásáról.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. szeptember 22.
Kedves Imre,

ma a mellékelt levelet kaptam Ignotustól. Jó, ha ismered. Ma este telefonon beszéltem Szabó Zoltánnal. Tőle hallottam, hogy Ignotus Neked is írt. Én erre

nem is válaszolok, most csak gorombáskodnom kellene. A levél, amelyre hivat-

kozik, azt a kérésemet tartalmazza, hogy járuljon hozzá nyilatkozatának a decemberi számban történő közzétételéhez. Sajnos nincs helyünk, és az egész vitát el
kellene halasztanunk. Erre fel ilyen levelet ír nekem.

Szabó Zoltán kérésére és különböző megfontolások alapján (ez a szamár em-

ber dühében még ostobaságokat csinál) mégis kiadjuk most a nyilatkozatát. Tartok ugyanis attól, hogy nagy botrányt csap és nem jó, ha az ÚL. egy újabb konf-

liktus középpontjába kerül. Mit csináljunk ezzel az emberrel? Hogy lehet ezzel
együttműködni?

A Méray-cikk nagyon jó, de elkésett. Amikor megérkezett minden ki volt

már szedve. Következő számban hozzuk, most meghirdetjük. A következő szám

talán már november közepén megjelenik. Anyaga együtt van már. Oly sok a
kéziratunk, hogy akár 200 oldalon is megjelenhetnénk. kevés már a 80 oldal.
Kár, hogy nincs elég pénzünk! Sokszor üdvözöl

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1959. szeptember 28.
Kedves Gyula,

a mellékelt levelet írtam Ignotus Pálnak. Így kell ezzel a paranoiás emberrel be-

szélni! 268 Nagyon csodálkozom, hogy ti kapituláltatok a fenyegetésének. Nincs

268

Kovács Imre levele Ignotus Pálnak 1959. szeptember 26-án.

„Kedves Ignotus Pál! A leghatározottabban tiltakozom Borbándi Gyulához intézett
leveled hangneme, stílusa és tartalma ellen. Nem akartam hinni a szememnek, ami-

kor a nekem megküldött levélmásolatot olvastam. Hogy jössz Te ahhoz, hogy velünk
így beszélj! Mi az az alapvető romlottság benned, ami most már sorozatosan olyan
megnyilatkozásokra késztet, hogy azon gondolkodom, ne kérjem-e az Írószövetség

rendkívüli közgyűlésének összehívását, hogy Téged »disszociáljunk« tőle, mert mű-

ködésed, elfogult magatartásod miatt, egyre inkább ártalmas a magyar ügyre! Amióta

én eljöttem Magyarországról olyan jelzőket nem olvastam nyugati lapokban és könyvekben, de még az elkeseredett politikai vitákban sem hallottam, amit te használsz
írásaidban és leveleidben. Ezt a hangot otthon a nyilasok és kommunisták használták
és rendkívül meglep, hogy művelt író szájából hallom. Mi az, hogy »vonakodik szavá-

nak állni«, »elkövetett merénylet«, »rágalom«, »rosszhiszemű elsikkasztás«, »kihívó
szószegés«, és hasonló paranoiás megnyilatkozások! Átgondoltad te valaha is, hogy
miket írtál a népi irodalomról az Új Látóhatárban? És most megtetézed az ilyen olcsó, indulatos, alattomos és műveletlen megjegyzésekkel. Szegény atyád forog a sírjá-

ban, ha ezeket hallja tőled, nem szégyenled magadat? Nem tudom Borbándi mit vála-

szol, de az én válaszom, mint az Új Látóhatár »irányító gárdájának« egyik tagjáé a következő:

1 Tiltakozom az ellen, hogy a saját butaságod miatt ért kritikát úgy állítod be, mint az
Írószövetséget ért támadást. Az ellen is a leghatározottabban tiltakozom, hogy a magyar forradalom szellemét a te elfogult nézeteiddel azonosítsd!

2. Ne oktass bennünket sajtó-etikára, amikor arról éppen te magad feledkeztél meg a
népiekről írott cikkeidben és ez tette szükségessé Zilahy részéről a választ abban a
formában, ahogy az megjelent.

3. Ne fenyegess botránnyal és »egyéb demonstratív megnyilatkozásokkal«, mert elég
botrány maga az, hogy az Írószövetség ügyeit intézed és csodálom, hogy eddig nem
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joga, hogy ultimátumot adjon át nekünk. Igen nagy hibának tartanám, ha a cik-

két most lehoznátok, amivel Zilahyt, aki különben dühös rátok, mert valamit
változtattatok az írásán, teljesen elidegenítenétek az Új Látóhatártól. Zilahy
annak idején is erősen nehezményezte Ignotus cikkének leadását, most pedig a

legnagyobb fokú illoyalítás lenne vele szemben az ő válasza nélkül közölni Ignotus újabb förmedvényét.

Hivatalosan közöljétek vele, hogy a cikkét elküldtétek Zilahynak és az ő meg-

jegyzéseivel együtt a decemberi számban közlitek. Ha ezt nem csináljátok meg
vetted észre, mi már disztanciroztuk magunkat tőled, mert nem akarunk felelősségedben osztozni.

4. Én javasoltam Borbándinak, hogy válaszod akkor hozzák, amikor a vita lezajlott, mert
te voltál az egyetlen kivétel, akinek ilyen bőséggel bocsájtottuk oldalainkat a rendel-

kezésedre. Sajnálom, ebből nem engedhetek, még ordenálé fenyegetéseid hatása alatt
sem. Most csupán annyiban változtatom meg a véleményemet, hogy cikked a követ-

kező számban hozzuk Zilahyéval együtt, akit a leveledben gorombán megint tá-

madsz, amikor rágalmakat emlegetsz vele kapcsolatban. A sajtó-etika követeli, hogy
így járjunk el, kedves Ignotus Pál.

5. Kénytelen vagyok közölni veled, hogy a tisztikar tagjai között mi is ott vagyunk, tehát
nem kell úgy beállítani a fenyegetéseidet, mintha fejbólintójánosokkal lenne dolgod,
akik beijedten teljesítik kívánságaidat.

6. Mivel magam is súlyos jelzőket használtam veled szemben, ami a benned való bizal-

mam megrendülésének a jele, és mivel másoknál is látom a bizalom megrendülésének
a jelét, nem volna-e jobb mégis összehívni a rendkívüli közgyűlést sürgősen. Te azonosítottad magad az Írószövetséggel és a forradalommal, lássuk, hogy a tagok miként

vélekednek ebben a kényes és fontos kérdésben. A hazai fejlemények is sürgetik az
Írószövetség státuszának és jövőbeli szerepének az újbóli meghatározását, tehát elkerülhetjük a tisztára személyi látszatát a rendkívüli közgyűlés összehívásának.

Nagyon elszomorít, hogy ilyen levelet voltam kénytelen írni neked alig két éves tokiói

találkozásunk után, ahol és amikor úgy éreztem, a népi és az urbánus vita örökre lezá-

rult. Te tépted fel újból a sebeket, neked kell viselned a kiújult harc következményeit
is!

Fájdalomteljesen üdvözöl,

Kovács Imre
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nekem, akkor nem tudom, hogyan tarthatom itt a frontot, s félek attól is, hogy
Ignotus gyengeség jelének veszi meghátrálástokat és még szemtelenebb lesz.

Zoltánt sem értem Londonban. Mintha ott se lenne. Én el vagyok szánva a

rendkívüli közgyűlés összehívásának kierőszakolására, ami az Ignotus-éra végét
jelentené az Írószövetségben. Senki se szereti ezt az embert, bárkit könnyen behozhatunk ellene.

Olvasom a New York Times-ban, hogy újból megalakult az Írószövetség

Magyarországon, csak a népiek maradtak ki belőle. Ez a mi pozíciónkat idekint
rendkívül megerősíti és az Ignotus-féle irodalmi szegénylegényekkel le kell szá-

molni. Örülök, hogy Jóska visszatért Münchenbe. Legyetek óvatosak és ne dűljetek be provokációknak.

A jövőben még jobban kell vigyázni magunkra, mert sok a kísértés és a csap-

da. A Nagy Imrések felé, is óvatosságot ajánlok. Az ő létezésük bizonyos speciális amerikai támogatáson nyugszik, ne túlozzátok el a jelentőségüket. Tragikus

volna, ha az a látszat támadna, hogy mi még az emigrációban is a leányvállalatot

folytatjuk. Legyenek ők a mi leányvállalatunk, politikai csatlakozóink. Ha most
nem hozzátok Méray-kritikámat, akkor küld vissza, mert egy-két dolgot még
bele akarok venni.

Mikita itt volt, de senkit nem tudott megtéveszteni. Én előtte jártam min-

denütt, jó propagandát csináltam ügyünknek, ami többször igen komolyan za-

varba hozta őt. Semmi sem változott, azt hiszem harmincéves hidegháború előtt
áll a világ...

Sok üdvüzlet mindnyájatoknak
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Kovács Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. december 4.
Kedves Imre,

nagyon hálás vagyok Neked értékes információdért, ami lehetővé teszi, hogy

időben cselekedhessek. Ne haragudj, hogy nem válaszoltam azonnal, de gondol-

tam jobb, ha várok, míg tudom, hogy mit fogok tenni. Ebben a helyzetben nekem csak két lehetőségem volt. Vagy német papírokat szerezni és Amerikáról
lemondani, vagy még a német tartózkodási engedélyem lejárta előtt átmenni és

visszajönni. Én mind a kettőre tettem kísérletet. A német papírok megszerzése

nagyon bonyolult, nagyon jó összeköttetések kellenek hozzá és eltart egy ideig.
Ezért a másik megoldást szorgalmaztam. Arra kértem a managementet, tegye

lehetővé, hogy december 13-án átrepüljek és ügyemet karácsony előtt elintéz-

zem. Német tartózkodási engedélyem ugyanis december 26-án jár le. Ha addig

vissza tudok térni, nincs szükségem német vízumra, tehát a NY-i konzul nem
tagadhatja meg. A management ehhez hozzájárult, minthogy a magyar deszk
programérdekre hivatkozva közölte, hogy januárban szüksége van rám. Tehát

december 13-án indulok, még aznap este New Yorkban vagyok és a tervek szerint következő pénteken repülök vissza. Németországba tehát még érvényben

lévő német tartózkodási engedélyemmel lépek be. Természetesen a németek
(vagy M [Meyer] barátunk) még keresztülhúzhatja a számításaimat azzal, hogy

érvényes tartózkodási engedélyem ellenére nem engednek be. /Ez volt Jóska ese-

te./

Ám, gondolom, ezt talán mégsem teszik meg. Remélem ugyanis, hogy nem

akarnak egészen megölni. Vagy? Nagyon kérlek, Imre, ne szólj a házban érkezé-

semről, nem akarom felhívni rá a figyelmet. A personal Office természetesen
hivatalosan úgyis értesül jövetelemről, de nem jó, ha szóbeszéd tárgya lesz. Az

ördög nem alszik és nem tudni, ki mit eszel még ki ellenem.

Az általad kért anyagot nem küldöm el postán, hanem amit össze tudok

szedni, magammal hozom. A lap holnap ki van nyomtatva és jövő hét elején
expediáljuk. A szépirodalmi rész ezúttal gazdagabb a szokottnál, nagyon sok
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verset közlünk. Ezenkívül nagyon bő a Szemle is. Főleg magyar és magyar vonatkozású műveket ismertetünk. Azt hiszem, jó szám lesz. Jóska már megírta, de

hadd közöljem én is, hogy a könyvismertetésed kitűnő, főleg a Kővágóról szóló

része. Aki tud olvasni, azonnal látni fogja a trükköt: úgy készíted ki, hogy pillanatig sem vétesz a kötelező tárgyilagosság, elfogulatlanság és udvariasság ellen.

Ami anyagi helyzetünket illeti, arról majd személyesen részletesen beszámolok.
Nagy megkönnyebbülésünkre Jóska megélhetése is megoldódott. Az Ars Hun-

garica itteni megbízottja lett és ez olyan jövedelmet biztosít neki, hogy tisztessé-

gesen meg tud élni belőle. A lap ügyei is jól állnak. Előfizetői stokkunk örvendetesen emelkedik. Az Írószövetségtől biztosan kaptál értesítést a budget megszű-

néséről. De erről is beszélünk majd, ha odaát leszek.

Végezetül meg szeretnélek még kérni valamire. Lennél olyan kedves foglalni

nekem /vagy valakivel foglaltatni, ha nincs időd/ egy szállodai szobát vasárnap

estétől péntek estéig. Talán abban a szállodában, ahol már laktam /a Te régi

szállodád, a Stratford Arms, a 70 utcában/ vagy valahol máshol, csak ne legyen

nagyon drága. Aztán jó volna, ha legkésőbben szerdáig megírnád, hogy hol talál-

tál szobát, hogy szombatig megkapjam és a repülőtérről mindjárt oda menjek.
Ne haragudj, hogy ezzel terhellek, de azt hiszem az a legjobb, ha Téged kérlek
meg rá, mert ellenkező esetben másnak is el kellene mondanom hirtelen jövetelem okait.

A viszontlátásig sokszor üdvözöl
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1959. december 15.
Kedves Imre,

előző levelem óta kissé világosabban látok az ügyemben. Minden jel arra vall,

hogy valóban a vállalatunkon belül, és elsősorban New Yorkban ülnek azok, akik
meg akarják akadályozni Németországba való visszatérésemet. A Te feltételezé-

sed teljesen helytállónak látszik. Barátaim és ügyvédem a német hatóságoknál
érdeklődtek és az az információjuk, hogy a németeknek semmi kifogásuk elle-

nem. Nyilvánvaló tehát, hogy a Park Avenuból vagy az Englischer Gartenből fú

a szél. Némelyek valószínűleg azt az információt adták a megfelelő német szer-

veknek, hogy nem tartanak igényt rám és arra sem, hogy német beutazási enge-

délyt kapjak. Az ok nyilvánvalóan az Új Látóhatár és az a politika, amelyet a
folyóiratban képviselünk. Vagy pedig valamely kideríthetetlen személyi ellen-

szenv. Én ennek ellenére minden német összeköttetésemet mozgósítani fogom,
hogy az ügy kedvezően intéződjék el. Gondolom azonban, hogy még ennél is

fontosabb lenne a F. E. C. vezetőinél történő intervenció. Elsősorban Mr. Ale-

xanderre, 269 Mr. Brownra 270 és Mr. Meyerre 271 gondolok.

Kedves Imre, nem tudom mi volna a leghelyesebb eljárás. Talán az, ha Te

ezek közül tudnál valakivel, vagy minddel beszélni. Esetleg meg lehetne kérni

Varga Bélát, hogy ő is próbáljon ilyen értelemben szót emelni érdekemben. Nem
hinném, hogy hatástalan maradna a Magyar Bizottság fellépése. Lehet, hogy a

napokban itt jár Nagy Ferenc. Iparkodom beszélni vele, vagy ha nem sikerül írok
neki, hogy keresse meg levélben az említett valamelyiket és támogassa ügyemet.

Nem tudom, kire számíthatnék még. Kinek van szava a vállalatunk vezetőinél.
269

270

271

Archibald Stevens Alexander (1906–1979) ügyvéd, politikus. 1959 és 1963 között az
Szabad Európa Bizottság elnöke volt.

James F. Brown (1928–2009) történész, 1957-től a Szabad Európa Rádió egyik igazgatója.

Cord Meyer (1920–2001) CIA tisztviselő, 1954–1971 között ő felügyelte a Szabad
Európa Rádió műsorszolgáltatását.
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Ha gondolsz valakire, kérd meg nevemben közbelépésre. Ne haragudj, hogy sok

dolgod közepette ezzel terhellek, de véleményem szerint az egész akció nemcsak
személyem ellen irányul, hanem az ÚL. ellen is, amely biztosan szálka egyesek
szemében.

Ma délelőtt hivatott Mr. Grefe, 272 az itteni személyzeti főnök és közölte,

hogyha akarok, elutazhatom azonnal New Yorkba, de ebben az esetben számol-

nom kell azzal, hogy tartózkodási engedélyemet megsemmisítik, mert nekik ezt

jelenteniök kell. Kinek? – kérdezte az üzemi tanács alelnöke, aki ugyancsak jelen

volt a beszélgetésnél. „Azt nem mondhatom meg” – volt a válasza. Világos tehát,
hogy a vállalat és bizonyos német szervek között összjáték van és végső soron a
vállalattól függ, hogy ki jön vissza és ki nem. Ez egyébként mindenkinek a néze-

te, akivel beszéltem. A másik lehetőség, hogy megvárom, míg lejár a német papírom /január 26/ és addig próbáljuk elintézni az ügyet. Azt válaszoltam tehát,
hogy nem utazom, majd csak január közepén, amikor mindenképpen el kell

hagynom Németországot. Remélem, sikerül addig a körülöttem kialakult rossz

légkört megváltoztatni és azokat, akik német helyeken eláztattak, rábírni, hogy
tegyék meg ennek ellenkezőjét és javasolják a németeknek a vízum megadását.

Ilyen értelemben kellene Neked is és azoknak a barátainknak is interveniálniok a
F. E. C. és a RFE vezetőinél. Holnap beszélek Hennyeyvel is. Jó lenne, ha a

Bizottság is figyelmébe ajánlaná ügyemet. Ő pénteken utazik Rómába és ott lesz
egész karácsony alatt. Nyilván az irodában /mármint a 72. utcában/ tudni fogják

a római címét. Igyekszem azonban én is megtudni, és Veled azonnal közölni.

Talán tud ő is tenni valamit, legalább megtudni, hogy Bonnban mi a helyzet.
Kedves Imre, amint lesz újabb hírem, azonnal értesítelek.
Sokszor üdvözöl
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Borbándi Gyula

Richard Grefe volt a Szabad Európa Rádió müncheni szerkesztőségének adminisztratív igazgatója.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1960. január 10.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm, hogy annyit fáradozol ügyemben. Én azonban mégsem ha-

gyatkoznék csak arra, amit Mr. M. [Meyer] mond. Itt is elterjedt az, hogy a

vállalat az eddigiektől eltérő módon rendezi a re-entry permitesek ügyét és valószínűleg hamarosan már nem kell átmenni papírokat hosszabbítani. Állítólag

már meg is egyeztek az amerikaiak és a németek ebben a kérdésben. Nekem
azonban már csak két hetem van és aligha valószínű, hogy tartózkodási engedélyem lejártáig /január 26/ az ügy rendeződik. München még nem kapott erre

vonatkozóan utasítást, és ha ez meg is érkezik, a technikai lebonyolítás sokszor

meglehetősen hosszú időt vesz igénybe. Így tehát komoly aggályaim vannak,

hogy január 20 körül már teljesen rendbe jön minden és nekem már az új szabá-

lyozásnak megfelelően nem kell elhagynom Németországot. Éppen ezért jó vol-

na, ha Te nem is, hanem Varga Béla írna Bonnba. Te tartsd M.-nek [Meyer]
adott szavadat, hogy egyelőre nem csinálsz semmit, de a Magyar Bizottság küld-

hetne egy levelet a Belügyminisztériumba, amelyben politikai intaktságomat
igazolja. Azt hiszem, előző levelemben már írtam, hogy a belügyben hitelt adnak

azoknak a rágalmaknak, amelyek szerint mi német antidemokraták vagyunk.
Nyilván a nyilasok mesterkednek, akikre most rájár a rúd és a maguk kényelmetlen helyzetéből úgy próbálnak kitörni, hogy másokat – minket – piszkolnak és

denunciálnak. Ha M. valóban betartja ígéretét és ügyem megoldódik, akkor sem
árt Varga Béla illetve a Bizottság levele, mert az Új Látóhatár továbbra is itt ma-

rad és szükség lesz rá, hogy illetékes magyar szervek hogyan vélekednek a folyóiratról és rólunk, akik szerkesztjük. Kérd meg tehát Varga Bélát, küldje el sürgősen interveniáló levelét Bonnba. Én közben több embert megmozgattam az ügy-

ben. Elment már az Írószövetség, a PEN Club, a németországi katolikus főlel-

kész, és két barátom levele, akik közül az egyik egy kiadó vezető embere, a másik
pedig a CDU-ban rendelkezik összeköttetésekkel. Egy harmadik barátom pedig

Ernst Lemmernek irt, aki az össznémet ügyek minisztere. A szocik csak akkor
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fognak közbelépni, ha New Yorkban a konzulátus ténylegesen megtagadja a

vízumot. Őket nem érdemes előbb mozgósítani. De beszéltem már velük és
megígérték a támogatásukat a Hennyey most fog visszamenni Bonnba

/Olaszországban volt/ és majd csak azután jár el a belügyben. Iparkodom mindenkit közbelépésre megkérni, akiről gondolom, hogy tehet valamit értünk. Nekem az a gyanúm, hogy egyesek nagyon eláztattak minket és nagy munkába ke-

rül, hogy a németek tiszta képet kapjanak rólunk. Hónapok óta szorgalmazom,

hogy teremtsük meg az ÚL. német-magyar nyelvű kiadásának lehetőségét. Időnként ki kellene jönnünk egy német számmal, mert ha az illetékesek mindig csak

a nyilasok és szélsőjobboldali katonatisztek információiból ismernek meg min-

ket, akkor sohasem lesz itt nyugtunk. Mindent el fogok követni, hogy ez ebben
az évben valahogy megvalósulhasson.

Az egyik német kiadó magyar lektorától érdekes levelet kaptam. Ők most ké-

szítik elő Németh László egyik könyvének német kiadását és az illető barátom
fordítja. A következőt írta: „az ősszel azt a hírt kaptam, hogy Németh László

köre egyetlen nyugaton megjelenő magyar sajtóterméket tart olvasásra érdemes-

nek és ez az Új Látóhatár. Az illető német, de tud magyarul is. Nagyon rendes és
komoly ember. Ő állította össze egyébként Ivo Andrics szerb író novelláinak

német gyűjteményét is. A hírt felhasználhatod és közölheted azokon a helyeken,
ahol jó, ha tudják.

Írtam Balla Borisznak, 273 kértem tőle cikket és a napokban Kovrignak 274 is

írok. Ami a lap munkatársi gárdájának kiszélesítését illeti, abban egyetértünk. A

lényeg csak az, hogy más táborokból írni tudó embereket kérjünk fel közreműködésre. Ezért nem nagyon rajongok Király Béláért, 275 akit szeretek, de – valljuk

be – írni nem tud. Egyébként a katolikusok /mármint a konzervatív-katolikusok/

képviselve vannak az ÚL.-ban. Ide lehet sorolni Bárány Magdát, 276 Szamosit, 277
273
274
275
276
277

Balla Borisz (1903–1992) író, történész.

Kovrig Béla (1900–1962) szociológus, politikus.

Király Béla (1912–2009) katonatiszt, hadtörténész.

Bárány-Oberschall Magda (1904–1985) művészettörténész.
Szamosi József (1912–2010) író, költő.
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Bogyay Tamást. 278 Ha Balla és Kovrig is csatlakozik, annál jobb. Az ázsiai útinaplót közölni fogjuk. Valószínűleg 96 oldalon jelenünk meg, mert Gombos

Szabó Dezsője 279 nagyon hosszú. Jónás küldött egy ismertetőt a Méray-Aczél

könyvről, amelynek a végén vitába száll a Te Méray-kritikáddal is. A cikk nem
sikerült, ezért nem tudjuk közölni. 280 Nagyon felületes és semmitmondó írás. A

Méray-Aczél könyvről valószínűleg Nagy László vagy Molnár Miklós ír, de csak

a 2. számban, mert még nincs meg a könyv. 281

Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljársz az ügyemben.
Sokszor üdvözöl
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Borbándi Gyula

Bogyay Tamás (1909–1994) művészettörténész.

Gombos Gyula tanulmánya végül két részben, az 1960/3. és az 1960/4. számban

jelent meg. Gombos Gyula: Senki földjén. I. Új Látóhatár 1960/3. 177. o. Senki
280

földjén. II. Új Látóhatár, 1960/4. 289. o.

Jónás Pál kritikája nem jelent meg, ám egy rövid levélrészletet közöltek Borbándiék,

melyben Jónás Pál helytelenítette Kovácsnak a könyvről írt bírálata élességét. Jónás
281

Pál: Kritika egy kritikáról. Új Látóhatár, 1960/1. 80. o.
Nem jelent meg a kritika.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1960. január 22.
Kedves Imre,

a rádió igazgatóságának közbenjárására német tartózkodási engedélyemet két és

fél héttel meghosszabbították. Ezek szerint nem január 26-án, hanem valószínűleg február 14-én vagy 15-én repülök át New Yorkba. A vállalat azon a címen

kérte a meghosszabbítást, hogy közben előreláthatóan törvénybe lép a re-entry

permittel rendelkezők új szabályzata, amelynek értelmében nem kell egyáltalán

átmenni papírt hosszabbítani. Ez az, amiről Mr. M. [Meyer]beszélt neked. A
tervezet azonban, amelyet három nappal ezelőtt jelentettek be, olyan, hogy sem-

miképpen sem fogadható el és minden oldalról egyhangú visszautasításban részesült. Arról van ugyanis szó, hogy elvész a re-entry permitünk, de kapunk egy –

nem írásbeli – ígéretet, hogy ha át akarunk menni az Államokba, a helyi konzulátus jóindulatúan kezeli majd vízum kérelmünket és a vízumot gyorsított eljárás-

sal adnák ki. Az orvosi és security vizsgálatot azonban természetesen még egyszer
végig kell csinálni. A német hatóságok pedig kiállítanak egy menekült útlevelet,

amellyel utaznánk. Ezt azonban olyan nyilatkozat aláírása fejében teszi, amely
feljogosítja a hatóságokat, hogy a végső eszközökhöz is folyamodhatnak /tehát

kiutasításhoz/, ha alkalmaztatásunk megszűnte után nem hagyjuk el Németországot. Összegezve: a re-entry permit ellenében van egy amerikai vízum-ígéret és
egy olyan német papír, amelynek alapján teljesen ki vagyunk szolgáltatva a helyi
hatóságok kénye kedvének. Tehát még a régi dipi állapotnál is rosszabb helyzet.

Nem tudom, ki ötlötte ki, de itt a legnagyobb felháborodás és visszautasítás

fogadta a tervet. Éppen ezért aligha valószínű, hogy február 15-ig érvénybe lép.
A szakszervezet máris tárgyalásokba bocsátkozott a vezetőséggel és nyilván elhú-

zódik az ügy rendezése. Tehát én mindenképen még a régi alapon megyek át,

hacsak a vállalat – egyoldalú intézkedéssel el nem rendeli az új eljárást. Ebben az
esetben azonban a legtöbb kolléga inkább a re-entry permitet tartja meg, mint az

állását. Szóval, az én utazásomra minden valószínűség szerint sor kerül, mint
említettem, február 14-én vagy 15-én. Remélem, hogy addigra rendeződik a
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vízum probléma is. A mostani tartózkodási engedély meghosszabbítása kapcsán
kiderült, hogy Münchenben nincs semmi kifogás ellenem és a helyi hatóságok

minden további nélkül továbbra is adnak tartózkodási engedélyt. Tehát Bonn
ellenállását kell letörni. Közben újabb intervenciók is történtek. Kéthly Anna is

írt a német szocdem pártnak, erélyes közbelépést kérve az ügyemben. Ugyanakkor a katolikus oldalról és németek részéről is történtek újabb lépések. Jó, hogy

Varga Béla írt Schrödernek. Ezzel a levéllel egyidőben neki is írok és megköszönöm támogatását. Gondolom, csak lesz eredménye e sok intervenciónak.

A Ruff-könyvről írt kritikád nagyon jó. 282 Most szedik. A könyvet egyébként

a londoni Times is levágta. Király Béla könyvismertetése is megérkezett. A té-

mája és az anyaga kitűnő, sajnos, nagyon rosszul volt megírva, de kijavítottuk,

úgyhogy a következő számunkban közöljük. Megmondhatod neki, hogy meg fog

jelenni. 283 A Jónás, mint írtam, nem használható. Ha nem ellenzed, a cikkeddel

kapcsolatos megjegyzését azért közzétennénk a Levelek között. Főként tárgyilagosságunk bizonyítéka lenne. Az van benne, hogy nem szükséges a Méray féle

embereknek minden megnyilatkozásuk alkalmából önkritikát gyakorolni. Rövid
néhány mondat az egész, ha ellenzed, természetesen nem adjuk le. 284 A mostani

szám is kitűnő lesz. Verset ezúttal kevesebbet közlünk, de több lesz a prózai ol-

vasmány és a kritika. Útinaplód jön, de azt hiszem, ezt már közöltem. Egyébként
sokat dolgozunk, mert néhány nap óta már szedik a lapot.
Sokszor üdvözöl:

Borbándi Gyula

1. Juhász Vili említette, hogy kellene neki otthoni vélemény az ÚL.-ról. A

Németh László-információt elmondhatnád neki.

2. Szabó Zoltán a debreceni kormányalakulás 15-ik évfordulóján megjelent

otthoni írásokon felbuzdulva és azokon mérgelődve, meg akarja írni a debreceni
napok történetét. Én biztattam, hogy írja meg. Nem lenne érdektelen. Talán két
részletben közölhetnénk. Mit szólsz hozzá?
282
283
284

Kovács Imre: Emigráns ponyvatermék. Új Látóhatár, 1960/1. 64. o.

Király Béla: Általános leszerelés vagy disengagement. Új Látóhatár, 1960/1. 66. o.
Megjelent. Jónás Pál: Kritika egy kritikáról. Új Látóhatár, 1960/1. 80. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1960. január 26.
Kedves Gyula,

pontosan azt hallottam én is az új tervekről, amit Te, azzal a kiegészítéssel, hogy

az elnökünk tegnap felfüggesztette az egészet addig, amíg Washingtonnal nem
tisztázzák a felmerült kifogásokat. Roby mondja, hogy Alexander felhozta a neved, nagyon melegen beszélt rólad, mint akire az intézménynek nagy szüksége

van. Ezt kezeld bizalmasan és ezt el is lehet hinni, mert te egy nagyon rendes,
korrekt, felelősségteljes, lelkiismeretes ember vagy. Ő utasította M.-t [Meyer],

hogy keressen olyan megoldást, ami teljes biztonságot nyújt az embereknek és
addig a régi rend marad érvényben, ami számodra az ideutazást azt hiszem hivatalosan lehetővé teszi.

Teljesen egyetértek veled abban, hogy nem lehet megreszkírozni a zöld kártya

elvesztését. De ugyanakkor arra is kellene gondolnod, hogy az amerikai állam-

polgársághoz szükséges időt itt töltsd el az Államokban. Robyval gondolkodtunk
ezen, és meg kellene kísérelni ideérkezésedkor, ha a németek mégsem adnak

visszatérő vízumot, hogy addig a New yorki desknél maradj, amíg az ügyed el

nem intéződik. Én abba nem akarok beleszólni, hogy hol jobb az élet, ott vagy
ideát? Én is szeretnék hosszabb időt Európában tölteni, mert tíz év után Ameri-

ka kissé „boring”, 285 azonban sok minden amellett szól, hogy maradjak, és ha én
kibírom, akkor nektek is javatokra válna a klíma-csere. Mindenestre ma több a

legális biztosítékod az ideutazásoddal kapcsolatban, mint volt egy hónapja, ami-

kor tényleg M. kegyétől függött minden. Ma az elnök korrektsége a villámhárítód.

Azzal biztatnak, hogy valószínűleg lesz pénz egy Summitt különszámra, ami-

nek a tartalmát megbeszélhetjük, amikor itt vagy. Jóska biztosan közölte veled,
hogy Kennan cikkével szeretnénk megnyitni.286 Neki már írtam, hogy Jónás

megjegyzését nyugodtan leadhatjátok. Király nagyobb probléma, ha annyira
285
286

boring=unalmas

George F. Kennan: A békés együttélés. Új Látóhatár, 1960/2. 81. o.
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rossz a kritikája, akkor hagyjuk a Summit számra és majd közösen átírjuk. A
könyv különben igen érdekes. Ugyancsak számban kellene közölni Zoltán debreceni naplóját vagy tanulmányát. Ruffot kénytelen voltam elintézni. Itt a Mac

Millan co. kért tőlem véleményt, mert ki akarták adni. Sikerült megakadályoz-

nom. Általában ébernek és erélyesnek kell lennünk, mert annyi a szemét a

könyvpiacon, és ha nem is játszhatjuk azt a szerepet idekint, amit a Nyugat ját-

szott otthon egy nagy írónemzedék kinevelésében, azt mégis megtehetjük, hogy

a megjelent munkákat értékük szerint megbíráljuk, és ezzel alakítjuk ki a kívánatos irodalmi értéket az emigrációban.

Zoltán erősen panaszkodik Ignotusékra. Azt hiszem, és most már belátom,

hogy hiba volt nem kiakolbólintani az egész társaságot Párizsban. Pfeiffer na-

gyon sajnálja Vámost, hogy lapkihordó lett. Az IU is ostobán bánt vele, mi na-

gyobbat ütöttünk rajta, nem volna-e okos újrarendezni viszonyunkat? Azt válaszoltam, hogy nem... Azért érdekelne, hogy mi van a szerencsétlennel.

Hát akkor remélem, Gyula, hogy rövidesen látunk. Addig is minden jót

mindnyájatoknak,

sok üdvözlettel

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1960. február 7.
Kedves Imre,

a napokban azt az értesítést kaptam Bonnból, hogy vízumkérelmem dolgában

javában folyik a vizsgálat. Hennyeynek az a benyomása, hogy ügyem jobban áll,
mint két-három héttel ezelőtt. Reméli, hogy végül csak rendbe jön és megkapom

a vízumot. Az azonban bizonytalan, hogy mikor és végső soron mennyi ideig kell

várnom New Yorkban. Bízom benne, hogy nem sokáig. A vállalat közben megrendelte a repülőjegyemet, mégpedig február 15-re. Ezek szerint hétfőn, 15-én

délelőtt indulok, először Párizsba és onnan Jet-tel New Yorkba, tehát még aznap

este megérkezem. Ne haragudj, kedves Imre, hogy ismét terhellek egy kéréssel:
légy szíves, hívd fel a Stratford Arms Hotel-t és foglalj február 15-étől szobát.
Valószínűleg este 6-7 óra körül érkezem. Másnap, kedden bemegyek a Park

Avenue-ra és akkor látjuk egymást. 287

Az ÚL. februári számának nyomása tegnap kész lett. Hétfőn kötik, úgyhogy

este megkapjuk az első száz példányt, úgyhogy nyomban megkezdjük a postázást. Számíthatsz rá, hogy a hét közepén, tehát szerdán-csütörtökön megkapod.

A Király könyvkritikáját most közöltük. Látni fogod, egész jó cikk kerekedett
belőle. A Summit szám nagyon izgat minket. Ha odaát leszek, részleteiben is

megbeszéljük. Nagyon jónak kell lennie. Zoltán két hétig Franciaországban volt
szabadságon. Azt ígérte, hogy közben megírja a debreceni visszaemlékezését. 288

Ha jövő hét végéig esetleg megküldi, hozom magammal.

Nem tudom, mennyi ideig leszek odaát. Mindenesetre össze kellene hoznunk

egy ÚL. megbeszélést, amelyen összes problémáinkat megbeszélhetnénk. Ezen
287

Borbándi Gyula február 15-én érkezett New Yorkba. Félelmei beigazolódtak, hosszú

hónapokig nem kapott vízumot visszautazásához. A SZER-nél betöltött állása is veszélybe került, mivel július közepéig nem tudott müncheni munkahelyén megjelenni.
Július végén, kalandos úton tért vissza Németországba, melyről szeptember 3-i leve288

lében számolt be Kovács Imrének.

Tudomásunk szerint nem készült el a visszaemlékezés.

156

Rajtad kívül feltétlenül részt kellene vennie Gombosnak, Sztáraynak és talán

meghívhatnánk másokat is, akikre esetleg gondolsz. Talán már megérkezésem

előtt érintkezésbe léphetnél ebben az ügyben Gombossal és Sztárayval. Gondoltam aztán arra is, hogy talán összehívhatnánk az ÚL. New York-i és New York

környéki olvasóit és barátait, egy nyilvános szerkesztőségi értekezletre, amelyen

felelhetnénk kérdéseikre, vagy tájékoztatást adhatnánk a lappal kapcsolatos problémákra. Ezt esetleg Sztáray megszervezhetné. Mi a véleményed? Ha jónak tartod, beszélj erről Sztárayval. Őt egyébként felvettük a főmunkatársak közé. An-

nak idején felkértük rá, de akkor elhárította. Néhány héttel ezelőtt írt, hogy most

örömmel venné, ha régi felkérésünk érvényben volna, mert munkáját ez nagyban
megkönnyítené. Hirtelenjében más újság nem jut eszembe, hamarosan úgyis
beszélünk mindenről. Addig is sokszor üdvözöl, a viszontlátásig

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1960. március 21.
Kedves Gyula,

most érkeztem vissza és sietek írni Neked. Ha még van idő, küldjetek kefét.

Nem tudom mit javítottál, de a Kállayban sok az elírás, nevekkel kapcsolatban is.
Én MacCortney-ben 289 csekkoltam az ő dolgait, s most félek, hogy Te esetleg

visszajavítottad a rosszra... Egy névvel voltam zavarban, Pálócziéval, s most nem
tudom, hogy hogyan kell írni? Y-al vagy i-vel, vagy kötőjellel, vagy hogyan? 290

De különben is szeretném látni a szedést, így küldjétek csak. Gyorsan elolvasom,
s nyomban visszaküldöm, többet mindenről...
Sokszor üdvözöl

289

290

Kovács Imre

Carlile Aylmer Macartney: October fifteenth: A history of modern Hungary, 19291945. University Press, London, 1957

Pálóczi Horváth György nevét valóban sok helyen írták y-al.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1960. szeptember 3.
Kedves Imre,

remélem, visszaérkeztél Dél-Amerikából és levelem már New Yorkban talál. 291

Mint már bizonyára értesültél róla, Július végén eltűntem New Yorkból és vá-

ratlanul megjelentem Münchenben. De hadd kezdjem az elején. Július közepe

táján, akkor, amikor Te Rióba utaztál, az a hír jött Bonnból, hogy ügyem elintéződött és napokon belül megkapom a vízumot. Ezt mondta a belügyminiszter

Carlo Schmidnek és Hennyey is ezt a felvilágosítást kapta a belügy illetékes osz-

tályvezetőjétől. Néhány nappal később expressz levélben értesítenek müncheni

barátaim, hogy a rádió managementje intézkedett, hogy augusztus elsején kiürítik a lakásomat és kész a levél, amelyben értesítenek engem, hogy holmimat át-

adták Molnár Józsefnek megőrzés végett. Erre mindenkinek az volt a benyomá-

sa, hogy a vállalat meg akarja szüntetni az állásomat, hogy – noha ügyem elintéződött – mégse térhessek vissza Münchenbe. Erre vallott az is, hogy a vízum a

kedvező döntés ellenére késett. Az összjáték bizonyos bonni tisztviselők és a mi

managementünk – illetve securitynk – között egészen nyilvánvaló volt. Ez volt
ügyvédem véleménye is, aki azt tanácsolta, hogy jelenjek meg azonnal és a legnagyobb titokban, Münchenben. Ezzel arra kényszerítem az illetékes hatóságokat,

hogy végre igent vagy nemet mondjanak. Szereztem tehát azonnal holland és
svájci vízumot, a legnagyobb szerencsémre kaptam egy Montreal-Amszterdam

repülőjegyet és anélkül, hogy bárkinek is szóltam volna, elutaztam New Yorkból

Kanadába. Ott repülőgépre szálltam és másnap Amszterdamban landoltam. Elmentem a német konzulátusra és svájci vízumom alapján kaptam egy német át-

utazóvízumot. Ezzel (3 napig volt érvényes) beutaztam Németországba és megjelentem Münchenben.

291

Kovács Imre Dél-Amerikában dolgozott, s csak pár hónapot tartózkodott New

Yorkban. Munkahelye az International Center for Social Research nevű intézet volt,
amelyet New York-i központtal a Nemzetközi Fejlesztési Alap pénzelt.
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Képzelheted, mily nagy volt a megrökönyödés. A rádió biztonsági osztálya

(Meyer emberei) még dühösebbek voltak, mint a németek. Keresztülhúztam a

számításaikat. Sikerült bajor összeköttetéseim révén egy három hetes ideiglenes

tartózkodási engedélyt szereznem. A rádióban jó képet vágtak a dologhoz, mármint a management emberei, a securitysek pedig dühöngtek, hogy visszajöttem.
Hogy mit csináltak, azt nem tudom. Persze, Bonnt azonnal értesítettem, hogy itt
vagyok. Ők is felbőszültek és iparkodtak nyomást gyakorolni Münchenre, hogy

ne járuljon hozzá itt tartózkodásomhoz. München és a bajor hatóságok viszont
jóindulatúak és pozitívok.

Pillanatnyilag az a helyzet, hogy Bonn mérges, München meg nem tudja, mit

csináljon. A szövetségi és bajor belügyminisztérium most levelez egymással, hogy
mi történjék velem. A müncheni főpolgármester, akit ismerőseim szintén bekap-

csoltak az ügybe, azonkívül a bajor belügyminisztérium megígérte, hogy nem
alkalmaznak kényszerszankciókat ellenem, de papírt még mindig nem adtak
Bonn ellenkezése miatt. Mindenkinek, aki az ügyemben eljárt, az a benyomása,
hogy a rádió áll az ellenem indított kampány mögött. A különféle

denunciációknak, amelyeket magyar emigránsok küldtek Bonnba, nem lett volna
olyan hatásuk, ha a rádió pozitívan foglalt volna állást. Ez nem történt meg,

mégpedig a security osztályunknak a különféle német szolgálatok útján végzett
akciói miatt. Az sem titok, hogy mindez a Látóhatár és Új Látóhatár miatt van.
Megüzenték nekem, hogy véleményük azonnal megváltoznék, ha „csak” Free
Europe szerkesztő lennék.

Lám, a rádiónál más a szellem, mint a Ti osztályotokon. És itt erősebbek a

mi ellenségeink, mint New Yorkban. Ezt nem akartad elhinni nekem, de újabb

értesüléseim is arra vallanak, hogy Európában ezek az emberek másképpen viselkednek, mint odaát. Itt sok mindent megtesznek, amire New Yorkban nem
mernek vállalkozni. Illetékes rádiós emberek mondták nekem, hogy a biztonsági

osztály rendkívül hitvány módon viselkedett az ügyemben, össze-vissza hazudott,
semmit sem tett, a háttérben meg nyilván tovább áskálódott ellenünk. Hidd el,
nem én vagyok a begyükben, hanem a folyóiratunk, amelyet nem kontrollálhat-

nak, és amelynek hatása bizonyos körökben vetekszik a rádió hatásával. Ez a
160

magyarázata ellenszenvüknek és képmutató viselkedésüknek. Persze, azt nem
tudom, hogy milyen magyar körök tájékoztatják őket, kikkel szűrik össze a levet,
de az eredményekből aligha kétséges, honnan fúj a szél. 292

Egyelőre nem tudom, hogyan és mikor oldódik meg az ügy. Remélem, előbb-

vagy utóbb csak történik valami és adminisztratívé is tudomásul veszik ittlétemet.
Most csak azért izgulok, hogy Jóskával ne történjék meg ugyanez, bár az ő esete

egyszerűbb, hiszen nincs a rádiónál és az itteni emberek nem szólhatnak bele.
Ám sohasem lehet tudni, ezért Jóska most mindent elkövet, hogy német papíro-

kat kapjon, és ne kelljen novemberben átmennie Amerikába. Nekem is ezt kell

majd tennem, mert energiánkat felemésztik ezek a papírnehézségek és az állandó
zaklatás.

A következő számot egyébként hétfőn adjuk nyomdába. Közlünk két remek

tanulmányt. Egyet a magyar őstörténeti kutatásról, a másikat pedig a most megjelent értelmező szótárról. 293 Remélem, ez a szám is jó lesz, mint volt az előző,

amely általános tetszést aratott. Olvastam leveledet, amelyet Rióból Jóskának

írtál. Nagyon érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy „barátunk” ajánlatából mi lesz.
Nem hiszem, hogy tervét keresztül tudja vinni. Mindenesetre figyelemre méltó
tünet, hogy ilyesmi megfordult az agyában. 294

292

Borbándi kálváriája 1961 szeptemberében oldódott meg, amikor ismét megkapta
menekült státuszú okmányait Németországban. Meggyőződése volt, hogy az Új Lá-

tóhatár szerepe miatt próbálták ellehetetleníteni, az egész ellene folytatott hadjárat
293

294

mögött a németországi magyar emigráció jobboldali köreit vélelmezte.

Bogyay Tamás: A magyarok eredete és őstörténete. Új Látóhatár, 1960/5. 369. o.,
Czigány Lóránt: Az Értelmező Szótár. Új Látóhatár, 1960/5. 442. o.

Kovács Imre Rio de Janeiróban találkozott Sőtér Istvánnal, az MTA Irodalomtörté-

neti Intézetének igazgatójával. Sőtér azt ajánlotta Kovácsnak, hogy ő írjon cikkeket
valamelyik itthoni lapba, és akkor ők is adnak cikket az Új Látóhatárba. Kovács nem
zárkózott el a lehetőségtől, ám az nem valósult meg, mert Sőtérnek nem volt felha-

talmazása ilyen ajánlat megtételére, az itthoni kulturális vezetés pedig elzárkózott az
Új Látóhatárral való minden együttműködéstől. Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1960. augusztus 4. PIM, Molnár József hagyatéka.
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Dél-Amerikai beszámolódat nagyon várjuk. Jó lenne, ha decemberi szá-

munkban közölhetnénk, lapzárta november 10. Remélem, addigra el tudod készíteni. 295

Kedves Imre, ne haragudj, hogy a Quarterly számára ígért cikkemet nem ír-

tam meg, 296 de annyi a bajom és dolgom, hogy nem tudok írni. A rádió is nagyon

igénybe veszi az időmet és energiámat. Ha most nem is, de a legközelebbi szám
összeállításakor számíthatsz rám. Nagyon örülnék, ha értesítenél, hogyan állnak

az ügyek és mikor jelenik meg az első szám. Mindnyájan nagy érdeklődéssel

várjuk. A magyar irodalom helyzetéről szóló cikkemen kívül szeretnék majd Bibó
könyvéről is írni, feltéve, hogy nem találsz jobb recenzort. 297 A Bibó kötet most

van kötés alatt. 298 Remélem, hamarosan megjelenik. Debbynek add át kézcsó-

komat, a kis Andreát üdvözlöm. Neked meg hadd köszönjem meg segítségedet
és támogatásodat, amelyben New Yorkban részem volt és főleg együttérzésedet,
amely nagyon jól esett.
Sokszor ölel

295

Borbándi Gyula

Kovács Imre nem készült el a dél-amerikai munkájáról készült első beszámolójával, az
csak az 1961/1. számban jelent meg. Kovács Imre: Ellentétek világa: Dél-Amerika.
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Új Látóhatár, 1961/1. 5. o.

A The Hungarian Quarterly – The Voice of Free Hungarians (New York) angol
nyelvű negyedéves folyóirat 1961–1962 között jelent meg, a Magyar Bizottság kiadá-

297

sában, Kovács Imre szerkesztésében. Első lapszáma 1961. januárban készült el.

Borbándi egyik cikkét sem írta meg. Tóth Veremundnak a magyar irodalom történe-

téről szóló könyve recenzióját közölte az 1961/3. számban, illetve a Bibó-vita címmel
írt Bibóról az 1961/. számban. Borbándi gyula: Egy új tankönyv [Tóth Veremund: A

magyar irodalom története (Szemelvényekkel) című könyvéről] Új Látóhatár, 1960/3.

298

264. o., Borbándi Gyula: A Bibó-vita Új látóhatár, 1961/4. 363. o.

Szabó Zoltán szerkesztésében, a Magyar Könyves Céh kiadásában, 1960-ban jelent

meg Londonban Bibó István tanulmányainak gyűjteményes kötete. Jelentősége abban
volt, hogy mindeközben Bibó Magyarországon börtönben ült, a kötet mintegy de-

monstráció is volt mellette. Bibó István: Harmadik út. Magyar Könyves Céh, London, 1960.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1960. november 23.
Kedves Imre,

Értesítelek, hogy mind a hárman (Molnár, Bikich és én) kiléptünk az Írószövet-

ségből. Nem láttuk értelmét, hogy továbbra is benn maradjunk, és jelenlétünkkel
fedezzük Ignotus különös magatartását. Ebbeni elhatározásunkban nem álltunk

egyedül, mert rajtunk kívül már eddig kilépett Veress Sándor, 299 Marton Lász-

ló, 300 András Sándor, 301 Sztáray Zoltán, kilép Szabó Zoltán és Cs. Szabó is,

azonkívül a napokban küldi el kilépő levelét Molnár Miklós, Nagy László,302

Domahidy Miklós, 303 Kannás Alajos, 304 Sebestyén György, 305 és talán Molnár
György 306 (már korábban kilépett Vámos és a Horváth Béla). Ignotusék novem-

ber 18-án közgyűlést rendeztek, amelyen összesen 12-en jelentek meg. Ignotus

azonnal közölte, hogy mivel nincs meg a határozatképességhez szükséges

quorum, a legközelebb ismét összehív egy közgyűlést, amely már a megjelentek

számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Ezt többen ellenezték és Ignotus tiltakozása ellenére megválasztottak egy három tagú bizottságot egy határo-

zatképes közgyűlés összehívására és a teljes bomlás megakadályozására. Ez a
bizottság barátainkból áll, akik azonnal felkeresték Szabó Zoltánt, hogy megkér-

dezzék, mit tegyenek. Mi nem füzünk reményeket ehhez a kezdeményezéshez és

a bizottság három tagja is kijelentette, ha fáradozásuk nem jár sikerrel, otthagyják a szövetséget. A napokban felhívtak minket Párizsból, a Congress érdeklődött, nagyon izgatottak a történtek miatt és szeretnének beszélni velünk. Állító-

299
300
301
302
303
304
305
306

Veress Sándor (1907–1992) zeneszerző.

Marton László (1934–n.a.) író, kritikus.

András Sándor [eredeti neve Sándor András] (1934) költő, kritikus.
Nagy László (1921–2009) újságíró, történész.
Domahidy Miklós (1922–2008) író.

Kannás Alajos (1926–1999) író, költő.

Sebestyén György (1930–1990) író, szerkesztő.
Molnár György (1907–1987) író, festő.
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lag hajlandók ejteni Ignotust, ám ezt nem szabad készpénznek venni, mert az

amerikai referens mondta, aki nem kedveli őt. Mi a következő számunkban közzéteszünk egy rövid közleményt a kilépésekről.307

Szabó Zoltán és más londoni barátaink szerint teljesen reménytelen, hogy Ig-

notusszal és sleppjével (Aczél, 308 Faludy, Enczi 309) bármilyen megoldásra lehes-

sen jutni. A szövetség létét az indokolja, hogy odahaza nem működik demokratikus Írószövetség. Nekünk tehát legfőbb feladatunk, hogy a belső demokráciát

tiszteletben tartsuk és példát mutassunk, hogyan kell egy írói szervezetnek mű-

ködnie. Ignotus szinte megőrült. Molnár Jóskának jóindulatú figyelmeztetésére
azt válaszolta, hogy nem hajlandó ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Azt hiszi, és

úgy cselekszik, mintha az írószövetség az ő magánügye volna, és állandó félelem-

ben tartja azokat, akiknek állása a szövetségnél és az Irodalmi Újságnál tőle függ.
Ezek meg sem mernek moccanni. Mi keresnivalónk van tehát nekünk ott. Kár
erre a szövetségre időt és energiát vesztegetni. 310

Kedves Imre, Jóska megmutatta leveledet, amelyet írásoddal kapcsolatban ír-

tál neki. 311 Nem hiszem, hogy bölcsen cselekszel, ha nem küldesz cikket. Nagyon

kérlek, fogadd el Jóska ajánlatát, hogy minden korrekciót, amelyet esetleg a jövő-

ben végrehajtunk, előzőleg megmutatunk Neked. Jóskáék a javításokkal nem

akartak megbántani, nem vezette őket sértő szándék, tehát nem indokolt, hogy
307

A szerkesztők közleménye az Új Látóhatár és a Magyar Írók Szövetsége Külföldön
elnevezésű szervezet kapcsolatainak megszakításáról az Új Látóhatár 1960/6. szám

308
309
310

311

52. oldalán jelent meg.

Aczél Tamás (1921–1994) író, újságíró.

Enczi Endre (1902–1974) író, szerkesztő.

A Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnevezésű szervezet 1961 elején beszűntette
működését.

Kovács Imre többször is kifogásolta, hogy írásait a müncheni szerkesztők átírják,

korrigálják. Mind Molnár, mind Borbándi számtalanszor megírta Kovácsnak, hogy
cikkeiben egyre több az amerikai zsargon, önkéntelenül is angolul fogalmazza meg

gondolatait. Kovács 1960. október végén sértődöttségében Molnárnak azt írta, hogy
nem küld több írást az Új Látóhatárnak. Az ellentétet Kovács Imre 1960. december
9-i müncheni látogatása alkalmával, személyes beszélgetésük során elsimították.
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haragudj. Én a Te szempontjaidat is értem, de a Jóska által javasolt módon, Téged is és minket is kielégítő megoldásra jutunk. Tudom, mindenkinek becses
saját kézirata, de több szem többet lát alapon a szerkesztő észrevesz olyan hibákat, tévedéseket, amelyek elkerülik a szerzők figyelmét. Én azt hiszem, hogy

találunk megoldást arra, hogy a szöveg a mi kezünkön javuljon és mondanivalód
se szenvedjen sérelmet. Nagyon kérlek tehát, felejtsd el, ami történt és próbáljuk

meg az új módszert. A Te közreműködésedet nem nélkülözhetjük, és amikor
annyi bajunk van, ne nehezítsük helyzetünket azzal, hogy mi magunk között is

veszekszünk. Nagyon szeretném, ha a jövő évi első számban elkezdhetnénk közölni dél-amerikai útinaplódat. 312 Mi ezt szóban, levélben már több barátunknak

és munkatársunknak beharangoztuk, nem szeretnénk tehát felsülni. Küld el tehát
idejében. Persze ez nemcsak az útinaplóra vonatkozik, hanem bármilyen más
írásodra is. Abban a reményben, hogy hamarosan írsz, sokszor üdvözöl

Borbándi Gyula

312

Az útinapló első része megjelent: Kovács Imre: Ellentétek világa: Dél-Amerika. Új
Látóhatár, 1961/1. 5. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1961. január 18.
Kedves Gyula,

itt volt Henyei [sic], nem tudom, jól írtam-e le a nevét, azt mondotta, hogy
Bonnban dühösek rád, amiért „kijátszottad” őket. Kértem, hogy tegyen meg

mindent az érdekedben, de nem nagyon lelkesedett a gondolatért. Azzal érvelt,
hogy most várnia kell egy kicsit, amíg az indulatok elülnek és akkor majd akcióba

kezd. Én nagyon a lelkére kötöttem, hogy ezzel nekem tesz személyes szívességet, amire szüksége van vagy lehet, mert könnyen belekerülhet a rostába. Remé-

lem azonban, nem áll olyan rosszul az ügyed, hogy szükségintézkedésekre kellene

gondolnunk, vagy ha mégis gyors akció kell, akkor fordulj közvetlenül hozzá,
rám hivatkozva. 313

Most pedig a HQ-val [The Hungarian Quarterly] kapcsolatban szeretnélek

egy-két dologra megkérni. Urbán, 314 a keresztnevére nem emlékszem, study-ját

az új ceremóniákról (Hazards of religion and irreligion) szeretném a következő
számban hozni. Kérdezd meg tőle, hogy ez így rendben van-e és milyen néven

kíván szerepelni, továbbá milyen címeivel akarja a személyét bemutatni. A RFE

rangját lehetőleg hagyjuk el. Ez sürgős.

A másik: jó lenne, ha kapnék tőled valamit a nyári számra, amelynek a lapzár-

tája április vége. Addig lehetőleg angolul kellene 10-12 gépírt oldalon egy cikk

arról, amit jónak látsz, de lehetőleg nemzetközi jelentőséggel vagy általános kelet-európai vonatkozásokkal. Gondolkozz ezen. Vili mondja, hogy Lukácsról

írtál egy kitűnő tanulmányt az East Europe-nak, nem lehetne ezt közölnünk. 315

Vagy mondjuk azokról a szellemi áramlatokról írni, amelyek a kommunizmus-

ban a kommunizmus ellen szólnak, s a különböző rendszerek kénytelenek elnéz313

314
315

Borbándi ügye 1961 szeptemberére rendeződött el, de abban Hennyeinek nem volt
szerepe.

Urbán György (1921–1997) irodalomtörténész, szerkesztő.

Borbándi Gyula: Lukács György. I., II. East Europe, 1961/4. 32-35. o.,1961/5. 2832. o.
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ni vagy vitatni a nézeteiket, tételeiket. Nem akarlak befolyásolni, de amint
eszedbe jut valami, azonnal írd meg, hogy legalább a témában idejében megállapodjunk.

Itt nagy az izgalom az új adminisztráció terveit illetően. A managementben

már megkezdték a felmondásokat, tegnap pl. Huston köszönt le, febr. 15-tel. Ez

csak a kezdet. A rádió költségvetését, úgy tudom, negyedével visszavágják, a

jövője meg attól függ, hogy Kennedy miben látja az antikommunista propaganda
értelmét és jelentőségét. Amint többet tudok, azonnal informállak benneteket.
Sok üdvözlet, •

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1961. január 26.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm, hogy beszéltél Hennyeyvel, ám nem hiszem, hogy bármit is

tud tenni. Eddig sem láttuk sok hasznát, legfeljebb arra volt jó, hogy bizonyos

dolgokat megtudott, és az üzemi tanácsunk elnökét, aki viszont rendkívül aktív
és határozott, tárgyalásaira elkísérte. Nem hiszem, hogy az ügy ebben a meder-

ben megoldódik. Éppen ezért valószínűleg én is arra törekszem majd, hogy né-

met papírt szerezzek. Ha külföldi papírral utazom, mindig kell német vízum és

ezt sorozatosan meg is tagadhatják, ha most történetesen meg is oldódnék az
ügy. A végső megoldás csak német papír lehet, és erre kényszerülök, minthogy az
Új Látóhatár miatt Németországban kell maradnom. Azt hiszem, csak ez bizto-

sítja a szükséges mozgási lehetőséget és a zaklatások megszűnését. Persze, ez sem

függ kizárólag az én akaratomtól és elhatározásomtól, de megkísérlem, párhuzamosan a másik üggyel. Majd meglátjuk, sikerül-e vagy pedig fel kell adnom a
küzdelmet. Hennyey egyébként nagyon gyenge és határozatlan volt eddig is.

Mindenkinek az a benyomása, hogy nem szívesen exponálja magát az ügyemben.
Üzemi tanácsunk elnöke szerint rendkívül tartózkodóan viselkedett a megbeszé-

léseken. Ez nem is új, hiszen ő is tudja, hogy honnan fúj a szél és nyilván nem
szívesen rúgja össze a patkót munkaadóival, a mi kis intézményünkkel, illetve
annak kapcsolt részeivel. Szóval, tőle semmit sem várhatunk.

Urbánnal beszéltem. Közölheted az írását. Viszont szeretne kapni példányt a

HQ-ból [The Hungarian Quarterly]. A mostaniból szerzek neki egyet, de a
következőből küldj neki. /Címe: Urbán György, RFE, München/ Mellékelem a
kért információt.

Nagyon szívesen írnék valamit a Q-nek, csak az a baj, hogy a rádió és az ÚL

annyira lefoglal, hogy alig van egy szabad percem. Mindenesetre gondolkodom a

dolgom és ha hozzájutok, küldök valamit. Viszont, ha az East Europe Lukácsírása megfelel, természetesen közölheted. Azt hiszem nincs ellenvetésük. Csak
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azért említsd meg nekik, nehogy kifogásolják. Esetleg rövidítsd meg és adj neki
más címet, hogy ne legyen ugyanaz.316

Erről jut eszembe: gondolom, nem felejtetted el Jóska ügyét. Ez azért volna a

lap szempontból rendkívül fontos, mert Jóska megélhetése nagy teher még az

ÚL-nak. A lap fejlesztésére éppen azért nem tudunk semmit sem befektetni,
mert Jóskának megélhetéséről is gondoskodnunk kell. Nagyon kérlek, kedves

Imre, ne feledkezz meg müncheni ígéretedről 317 és intézd el, hogy Jóska meg-

kapja az európai terjesztői megbízatást. Ezzel nemcsak rajta segítesz, de nagy
szolgálatot teszel az ÚL-nak is.

A HQ-ról egyébként írtam egy rövid ismertetést, amelyet január 11-én és 12-

én közvetítettük esti negyven perces kommentár műsorunkban.

A következő számban, úgy gondolom, foglalkoznunk kellene az új Kennedy

adminisztrációval, főleg az addigra talán még jobban kikristályozódó külpolitikai

koncepcióival. Jó lenne, ha megírnád. A lapzárta március 5. Ha nem jutsz hozzá,
talán kérd meg Gombos Gyulát, aki a rádiónak remek kommentárt írt Kennedy•

beiktatási beszédéről. Mindenesetre értesíts, hogy számíthatunk-e Rád, vagy
pedig írassuk meg Gyulával. 318
Sokszor ölel:

316

317

Borbándi Gyula

Borbándi Gyula: Lukács György. I., II. East Europe, 1961/4. 32-35. o.,1961/5. 2832. o.

Kovács Imre 1960. december 9-én tárgyalt személyesen Borbándival és Molnárral
Münchenben. Kovács arra tett ígéretet, hogy Molnár József kapja meg a The

318

Hungarian Quarterly európai terjesztői megbízását.

Az elemzést Gombos Gyula írta meg. Gombos Gyula: Nemzedékváltás Washingtonban. Új Látóhatár, 1961/3. 253. o.
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U.i.: A Herp nyomdához közelálló körökben azt beszélik, hogy Horváth és

Vámos kifizette pamfletjük nyomtatási költségét. 319 A nyomdász szerint a pénz
Darmstadtból jött /a német PEN székhelye/ és állítólag Koestlertől 320 származik.

Nagyon szomorú volna, ha akár Koestler, akár a német PEN adott volna nekik

pénzt. /A német PEN-hez csak Táborin, Pálóczyn [sic] vagy Mikes Györgyön
keresztül találhatott kapcsolatot. Koestlerhez nyilván közvetlenül./

319

Borbándi feltételezése téves volt. Nem tudhatott róla, hogy Vámosékkal időközben
felvette a kapcsolatot a magyar titkosszolgálat és beszervezte őket ügynökének. A Látóhatár címmel megjelenő, Vámos Imre és Horváth Béla által szerkesztett és Münchenben kiadott lapot a magyar elhárító szervek finanszírozták Budapestről. Az első

szám előállításának költségeire 4000 német márkát utaltattak át Vámoséknak úgy,
hogy különböző magánszemélyek adományainak álcázva jutatták el hozzájuk.
Koestlernek tudomásunk szerint nem volt köze a Vámosék féle folyóirat megjelente-

téséhez. Vámos Imre [fedőneve: Nelky] dossziéja az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltában: 3.2.3. Mt-771/1–4. „Nelky”, és 3.2.1. Bt-123/1–6. „Kerekes

János” [„Nelky”]. Beszervezésükről részletesen: Borvendég Zsuzsanna: Célszemély a

320

látóhatáron. Vámos Imre beszervezésének története. Betekintő, 2013/3.

Arthur Koestler (1905–1983) magyar származású író, társadalomtudós.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1961. november 13.
Kedves Imre,

talán emlékszel rá, hogy amikor odaát voltam, érdeklődtem a népi irodalommal

és falukutatással kapcsolatos dokumentumaid után. Te akkor mutattál nekem
egy borítékot, újságkivágásokkal. Sajnos, arra már nem került sor, hogy ajánla-

toddal éljek, és az anyagot lemásoljam. Most, úgy látszik, lesz annyi időm, hogy

a népi irodalomról szóló munkám megírásához fogjak. Megkérnélek, ha nem
okoz különösebb nehézséget és fáradságot, fényképezd le nekem ezt az anyagot.

Ha esetleg Ölvedi 321 még ott van, ő szívesen magával hozza. Ha most nincs időd,

akkor, légy szíves, küldd el postán. Előre is hálásan köszönöm és ne haragudj,
hogy ezzel terhellek, de máshonnan ezeket a dolgokat úgysem tudom megszerezni.

Nyilván hallottad már, hogy itt tartózkodásom rendeződött. Ennek azonban

az az ára, hogy egyelőre nem megyek át Amerikába. A Re-Entry permitet letétbe
helyezem az amerikai főkonzulátuson, jogaimat tehát fenntartom.

Hónapok óta egy merész terv foglalkoztat. Ez a terv nem mai keletű, de most

már komolyan gondolkodom róla, egy magyar kérdésekkel – főleg irodalmiakkal
– foglalkozó német nyelvű folyóirat. Az első tapogatódzó lépéseket már megtet-

tem, remélem sikerül a dolog. Ha a terv konkrét formát ölt, részletesen tájékoztatlak majd az elképzelésekről. 322

Itt járt Varga Béla és Hajdú-Németh.323 Ez utóbbi elmondotta a bizottsági

válság részleteit. Nagyon szomorú, hogy így áll a helyzet. Hallom, hogy a

Quarterly körül is bonyodalmak támadtak. Tanácsodra annak idején megismerkedtem Mintonnal, 324 aki nagyon rokonszenves, ámbár itt nem sok vizet zavar. A
321
322
323
324

Ölvedi János (1914–1983) író, újságíró.

Borbándi elképzelése nem valósult meg.

Hajdu-Németh Lajos (1909–1985) gazdálkodó, politikus.

Robert W. Minton (1919–2000) közgazdász, 1957-1964 között a Szabad Európa
Rádió igazgatója.

171

napokban beszéltem Galantiere-rel. 325 Meglepően józanul és tárgyilagosan látja a
magyar helyzetet. Úgy hallom, megint szerephez jutott a Committee-ban. Az

Ú.L.-nak nagyon jó a visszhangja. Hazulról kiutazó írók mindenütt nagyon di-

csérik. Debbynek add át kézcsókomat, a kis Andreát üdvözlöm.
Sok üdvözlettel

325

Borbándi Gyula

Lewis Galantière (1920–1977) író, köztisztviselő, 1950–1967 között a Szabad Európa Bizottság tanácsadója.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1961. december 3.
Kedves Imre,

nagyon szépen köszönöm a megküldött anyagot; igen értékesnek tartom, és

mindenképpen elősegíti a munkámat. Az eredeti dokupéldányokat és kis füze-

tedet áttanulmányozás után természetesen azonnal visszaküldöm. Volna arra
mód, hogy kb. egy hónap múlva láthassam a populizmusról szóló angol nyelvű

munkádat? Egy hét alatt átnézném és vissza is küldeném.

Nem tudom, láttad-e Anthony Rhodes angol író budapesti levelét az

Encounter novemberi számában. 326 A legkitűnőbb munka, amely külföldi látogató tollából Magyarországról megjelent. Beszélt több íróval is, köztük Illyéssel,

Németh-tel, Tamásival. Amit ezekről a beszélgetésekről ír, rendkívül tanulságos

és elgondolkoztató. Van azután egy remek párhuzama: Magyarországon az írók
játsszák azt a szerepet, amelyet Wisinszki [sic] bíboros 327 Lengyelországban.

Nézz utána a könyvtáratokban, biztosan megvan az Encounternek ez a száma –
feltéve, hogy még nem láttad. Szabó Zoltán készített róla egy rövid összefoglalót,
amelyet az L. mostani számában közlünk.328

Mi volt a hatása N.Y.-ban Nagy Ferenc Figaro-interjújának? Itt rendkívül

sajnálatosnak tartja mindenki. Nem tudom, miért kellett az ezeket elmondani
/ha valóban úgy történt, ahogyan N. F. tiszt barátja előadta./. Emlékszem, N. F.

egyszer Münchenben elmesélte nekem az esetet, de hétpecsétes titokként, nem
értem, miért kellett most a nyilvánosság elé teregetni. Egyébként, szinte hihetet-

len az egész.

Szombaton visszautazott Münchenből New Yorkba egy McCaig nevű ameri-

kai fiú, aki hónapok óta kutatómunkát végzett nálunk és a magyar kommunista
pártra vonatkozó anyagokat gyűjtött a rádió research osztályán. Háromszor volt
326

327
328

Anthony Rhodes: From the other share. Letter from Budapest. Encounter, 1961.
november, 83-92 o.

Stefan Wyszyński (1901–1981) Lengyelország prímása.

Szabó Zoltán: Angol író Magyarországon. Új Látóhatár, 1961/6. 554. o.
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Magyarországon, legutóbb két héttel ezelőtt. Érdekes dolgokat tapasztalt. Talán
feltűnik nálatok is. Beszélj vele. Azt hiszem, tanulságos, amit mond.

Még egyszer nagyon köszönöm, hogy a kért dolgokat olyan gyorsan elküld-

ted. Kedves családoddal együtt üdvözöl
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Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1961. december 8.
Kedves Gyula,

örülök, hogy rendben megérkezett az anyag. Egy kicsit aggódtam, hogy postára
adhatom-e, mert néhány értékes dokumentum is van az újságkivágatok között, s

az Agrárpolitikai Feladatok c. pamfletem azt hiszem az egyetlen elérhető példány a szabad világban. Valóban, hálás leszek, ha megőrzöd ezeket a ritkaságo-

kat, amelyeket még otthonról hoztam magammal és nekem is szükségem lesz

rájuk, ha egyszer hozzá kezdek emlékirataim megírásához. Igyekszem a Populizmusról szóló, s mindezidáig kiadatlan munkám egy angol nyelvű példányát is
eljuttatni hozzád, amit aztán majd szintén visszavárok.

Már régen kaptam Jóskától levelet, az ÚJL legújabb számát se kaptam meg,

vagy talán még el sem készült? El tudom képzelni, hogy sok baj van vele, de úgy
látom mindenki nagyon elégedett, hogy végre saját nyomdával rendelkezik az

ÚJL. Nagy eredmény, tagadhatatlanul, vigyázzunk is most rá, hogy még inkább
az emigráció vezető orgánuma maradjon.

Itt nagy izgalmat keltett Mikita hazamenetele. 329 Engem nem lepett meg,

mert tudtam, hogy Pistánk készül haza, inkább a késedelem okozott némi fejtö-

rést, mert azt hittem, hogy a kommunisták jobban kapnak a hazatérni akarókon,
de úgy látszik őt nem tartották: elég fontosnak. Két hete fent voltam

Montreálban, ott hallottam, hogy kiskabátban érkezett meg Pestre és azonnal írt,

hogy mindenét, még a munkaruháját és az elhasznált ingjeit is küldjék utána. A

falujában, Gáván zenekarral fogadták, négy napig ünnepelték, s aztán visszament
Pestre, ahol sorra kiissza barátait, mert nagyon megszerette az italt Kanadában.

Szabó Pali édesanyját is meglátogatta, aki ezt megírta, s erősen biztatják Palit,

hogy ő is menjen vissza. Palink igen rossz bőrben és helyzetben van. Dolgai végül is kiderültek és a F. E. C. megszüntette a támogatását. Én nem tudtam
semmit sem csinálni az érdekében, már nem vagyok a F. E. C. központjában.
329

Mikita István 1961. október 24-én tért vissza Magyarországra.
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Saját irodám van, az International Center for Social Research, Inc. (10 E. 76th

St. New York 21. N. Y.), s amint látod jó címmel és nagyon érdekes munkakörrel. Jóskának küldtem egy példányt a latin-amerikai agrárhelyzetről, amelyet igen
intenzíven tanulmányozom, s könyvet is szándékozom írni róla. Csendesen ki-

húzódom a professzionista emigrációból és hasznosabb dolgokkal akarom eltölteni hátra lévő éveimet. Ha egyszer a saját feltételeinkkel hazamehetünk, akkor is

jó, ha az embernek világismerete van, s én igazán alaposan belekóstoltam a földgolyó égető, tragikus kérdéseibe. Talán emiatt tényleg érdemes volt eljönni Ma-

gyarországról, különben keserűen csak azt mondhatnám, hogy legértékesebb
éveimet könnyelműen és haszontalanul elpocsékoltam.

Érdekelne, hogy mi van készülő lapoddal, s azt is szeretném tudni, hogy mire

gyűjtöd az anyagot. Nagy Feri nyilatkozatát nem olvastam, akik látták, elször-

nyülködve kommentálják. Én nem lepődtem meg, mert N. F. politikai bölcsessége elég gondot okozott az országnak és nekem is...

Sokszor üdvözöllek mindnyájatokat, kellemes ünnepeket kívánva
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Kovács Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1962. április 5.
Kedves Imre,

sok munkám miatt – rádió és Új Látóhatár – csak most tudok Neked írni, noha

szerettem volna már előbb beszámolni olaszországi utamról. Firenzében voltam,

az Európai Íróközösség kongresszusán.330 Négy napig együtt voltam Illyés Gyu-

lával 331 és a magyar delegáció többi tagjával, Tolnaival, 332 Passuthtal 333 és Váci

Mihállyal, 334 aki az Új Írás szerkesztője. Mondanom sem kell, milyen nagy élmény volt Illyést újból látni. Sokat voltunk együtt, egyedül is, a többiek társaságában is. Nagyon kedves volt, sok mindenről beszéltünk. Sajnos levélben nem

lehet megírni. Kár, hogy nem találkozunk hamarosan. Annyit azonban megírhatok, hogy az Új Látóhatár nagyon tetszik neki, fontos irodalmi orgánumnak

tartja, fontosabbnak, mint mi magunk. Nem akartam hinni a fülemnek, amikor

erényeit dicsérte és csak helyeselni tudta irányvonalunkat. Erre nem voltam elő-

készülve. A firenzei napok alatt átolvasta az egész 1961-es évfolyamot: vélemé-

nye pozitív volt. Amikor elutaztunk és elbúcsúztunk, ismét csak azt mondotta,

hogy ezen az úton haladjunk a jövőben is. Néhány érdekes és helytálló észrevé-

telét iparkodunk majd hasznosítani. Utánad is érdeklődött, elmondtam, mit

csinálsz, min dolgozol, hogyan élsz. Nagyon érdekli, mit csinálnak a volt népiek.
Érdeklődése őszinte volt. Egészségileg jól van, csak az idegzete romlott meg

nagyon. Külsőre semmit sem változott. Rendkívül kedves volt velem, tudom,
nem nekem szólt személyileg, hanem a mi körünknek és munkánknak, ami lát-

hatóan megelégedéssel töltötte el. A többiek is rendkívül nyíltak és közlékenyek

voltak. Rajtuk kívül én voltam Firenzében az egyetlen magyar, úgyhogy szükség-

330

331
332
333
334

Részletes beszámoló: Borbándi Gyula Négy nap Illyés Gyulával. In.: Borbándi Gyula:
Népiség és népiek. Püski Kiadó, Budapest, 2000. 160. o.
Illyés Gyula (1902–1983) költő, író.

Tolnai Gábor (1910–1990) irodalomtörténész.
Passuth László (1900–1979) író.

Váci Mihály (1924–1970) költő, író.
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szerűen állandóan együtt voltunk. Kár, hogy olyan hamar eltelt a négy nap.
Ilyenkor látja az ember, mi mindent kellene tudni ahhoz, hogy tárgyilagos ítéle-

tet lehessen alkotni személyekről és eseményekről. Nagy általánosságban helyes

az a kép, amit munka közben nyerünk a hazai viszonyokról, de a részletek sok-

szor érdekes vetületeket világítanak meg, amelyeket feltétlenül figyelembe kellene venni minden ítéletalkotásnál. Sajnos, némelykor sokkal bonyolultabbak és
összetettebbek a problémák, mint ahogyan innét kintről látszanak. Ezért hasznos

időnként a hazulról jöttekkel folytatott eszmecsere. Kedves Imre, hamarosan
elküldöm Neked a populista anyagot. Sajnos, nagyon lassan haladok előre. A

rádió az utóbbi időben nagyon lefoglal és mióta Molnár nyomdász lett, 335 a lap-

pal is többet kell törődnöm. Mindezt viszont csak az esti órákban tudom elvégezni, amikor a közönséges halandók általában szórakoznak. Mit lehet azonban

tenni, ha valaki – mint mi – több lovon ülünk. Viszont az Új Látóhatárt nem

szabad hagynunk. Sokkal jelentősebb valami, mint gondolnánk. Sokszor nem is

vagyunk tudatában annak, milyen felelősség terhel minket. A Heller-Molnár

nyomda még kissé döcög, főleg ami a gyors munkát illeti. Ezért a nagy késedelem. Ám ez javulni fog. Már elkezdték szedni a következő számot, amit szeret-

nénk május elejére elkészíteni. A harmadik aztán június végén jelennék meg,

úgyhogy a második félévben – ha minden jól megy – egyenesben leszünk. Szeretném, ha ismét írnál egy külpolitikai összefoglalót. Gondolom a legutóbbi fej-

lemények nem érdektelenek, és ha nem is látni mindenben tisztán, egy tömör

helyzetanalízis érdekelné olvasóinkat. Talán nem kérek túl sokat, ha megkérlek,

készíts ismét egy nemzetközi áttekintést, főleg talán a Kelet-Nyugat viszony
jelenlegi állásáról és vetületeiről. Remélem, megírod.336
Addig is sokszor üdvözöl,

Borbándi Gyula

U.i: Most látom, milyen szórakozott vagyok, fordítva tettem be az indigót.

Ne haragudj.
335

336

Molnár József 1961 őszén nyitotta meg saját nyomdáját (Lovas [Heller] György nyelvész volt a társtulajdonosa), majd alapította meg Borbándival együtt az Aurora Kiadót.

Az írást Kovács elkészítette. Kovács Imre: A berlini dilemma és Kelet-Európa. Új
Látóhatár, 1962/3. 230. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1962. április 11.
Kedves Gyula,

köszönettel megkaptam ápr. 5-i leveledet, aggódtam, amiért oly soká nem hal-

lottam rólad, vagy tőled. Ide nem éppen kellemes hírek érkeztek arról, hogy valamiféle egyenetlenség van az ÚJL táborában, s egyesek kárörömmel már úgy
kommentálták, hogy a folyóirat rövidesen megszűnik. A késedelem némi tápot

adott is ennek a mende-mondának. Annál inkább örültem, hogy végre megkap-

tam az ez évi első számot, ami nagyon jól néz ki, bár túlságosan szépirodalmi,
holott az ÚJL „politikai” folyóiratnak is tartja magát.

Nagyon érdekes volt, amit Illyésről írtál: érdekes módon előtted valaki már

beszámolt nekem a vele folytatott beszélgetésről. A mellékelt levelet egy amerikai
asszony írta, akivel a Harvardon ismerkedtem meg vagy tíz éve, s most Olaszor-

szágban van férjnél. Közvetlen meghívással eljutott a római magyar követség
partyjára Illyésék „tiszteletére”, ott bemutatták Gyulának, s a többit a leveléből

olvashatod. Mutasd meg néhány bizalmas barátunknak, de ne legyen belőle be-

szédtéma. Rajtad kívül még csak Sz. Zoltánnak küldtem egy példányt, szigorúan
ugyanarra kérve, mint tégedet.

Nem akarok nagyon messzire elmenni, de megint az a furcsa érzésem van,

mint hat évvel ezelőtt volt, közvetlenül a lengyel és a magyar események előtt.

Megint megmozdult a föld, az olvadás azonban most inkább a Szovjetunióban

ölt olyan méreteket, hogy nem lehetetlen valamiféle drámai változás, vagy kísér-

let a dolgok átrendezésére. Nem gondolok forradalomra, csupán az új kurzus
olyan mérvű meggyorsulására, ami nagy lehetőségeket nyithat meg egy okos

nyugati politika számára, s magam is gondolkodtam azon, hogy nem kellene
megint felmérni a helyzetet a pre-októberhez hasonlóan. Volna mondani valóm,
de tudnom kellene, meddig nem késő, beleértve a korrektúra átnézését is, mert
az utóbbi javítások nem voltak mindig a kedvem szerintiek.

Új munkaköröm rendkívül érdekes: teljesen kint vagyok a Committee-ből és

a bizottságból, magyarokkal csak barátilag érintkezem, már akivel, minden időm
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és energiám s megmaradt tudásom a dél-amerikai agrárhelyzet tanulmányozásá-

nak szentelem. Remélem, egy éven belül kidolgozhatom a kontinensre szóló

földreform tervezetet. Európai út nincs kilátásban, de nem lehetetlen azért, hogy

egy nap betoppanok Münchenbe. Talán az ősszel.

Hallom, hogy megjelent a Látóhatár, s rólam is van benne valami. Vámos

Imre egy novella keretében megemlítette a levéllopást, s csak én szerepelek a
történetben a saját nevemmel. Ha van egy extra számotok, küldjétek el.337

Itt Sulyok eresztett meg egy negyvenkét oldalas pamfletet, a könyvéhez ha-

sonlót az emigráció „szerencsétlenségéről”: ő meg azt a levelet idézi gondos kiherélésben, amit Jacksonnak írtam, a F. E. C. akkori elnökének. 338 Egyikért sem

kell szégyellnem magamat: ellenségeim és barátaim, odahaza is, meg idekint is
igen jó propagandát csinálnak nekem.

Másolatban visszaküldőn a leveledet, velem is előfordul hasonló malőr, legyen

teljes a file-od, kedves Gyula, az utókor számára... 339
Sokszor üdvözöl

337

Kovács Imre

Vámos Imre és Horváth Béla kiadásában 1962 februárjában jelent meg a magyar
titkosszolgálat által finanszírozott Látóhatár című lap 1962/1. száma. Vámos Imre

egy elbeszélésben elevenítette fel Kovács Imre 1951-es megtámadását, amikor egy

Pap Istvánhoz írott levelét ellopták és eljuttatták a magyar belügyi szervekhez, azok
pedig rágalomkampányt gerjesztettek Kovács Imre ellen. Vámos Imre: A levél. (elbe-

szélés) Látóhatár, 1962/1. 65. o. Borbándiéknak nem volt példányuk a lapból, nem

tudtak Kovácsnak küldeni belőle. Ez a Látóhatár lapszám akkor jelent meg, amikor
Vámosék már hazatelepültek. A lapot Budapesten nyomtatták ki, mert az a londoni
nyomda, melynek megbízást adtak hazatelepülésük előtt, nem volt hajlandó kinyom338

tatni a lapot.

Sulyok Dezső: A magyar emigráció szerencsétlensége. Magyar Október 23 Mozgalom, New York 1962. Kovács Imre akkori levelét a Látóhatár is közölte. Kovács Im-

339

re: Levél C. D. Jacksonhoz, a Free Europe elnökéhez. Látóhatár, 1951/5. 54. o.

Mivel előző levelében Borbándi azt írta, hogy az indigót fordítva tette be az írógépbe,

Kovács azt feltételezte, hogy nem maradt példánya a levélből és visszaküldte azt, hogy
Borbándinak teljes legyen a levelezésről szóló archívuma.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1962. április 28.
Kedves Imre,

holnap kezdjük tördelni az Új Látóhatárt. Ha minden jól megy, május 8-10 kö-

rül expediálhatjuk. Utána nyomban megkezdenénk a júniusi szám szedési mun-

káit. Nagyon jó volna, ha cikkedet május 18-áig megkaphatnánk. 340 Sietünk,

hogy a lemaradást behozzuk. Szeretném, ha az év második felében ismét egyenesben lennénk. (A mostani szám jónak ígérkezik.)

Egy kérdés. Szabó Zoltán júniusban lesz 50 éves. Szeretnénk erről megemlé-

kezni. Nincs kedved valamit írni? Akár rövid visszaemlékezést a falukutató múlt-

ra, 45-re, vagy születésnapi köszöntésfélét. 341 Értesíts minél előbb, hogy tudjuk

számíthatunk-e Rád.

Sajnos a Horváth-ék otthoni Látóhatárja nincs meg nekünk. Én is csak futó-

lagosan láttam valakinél. Rólad rendkívül hitványan ír Vámos, kiteregeti a levélügyet. Aztán a rádióval kapcsolatos cikkeikben a léggömb-akcióval kapcsolatban

mocskolnak. Otthoni értesüléseink szerint rendkívül el vannak szigetelve. Tisz340
341

Kovács Imrének a berlini dilemmáról írt tanulmányáról van szó.

Bikich Gábor: Családi ünnep. Új Látóhatár, 1962/3. 286. o. Végül Szabó Zoltán

bővebb terjedelmű köszöntésére nem került sor, mert 1962 őszén Illyés Gyula 60.
születésnapjára szerkesztettek egy külön emlékszámot. A 1962/4. számában Bikich

Gábor: Írók, festők, művészek. Új Látóhatár, 1962/4. 289. o., és Csokits János: Kese-

rű földrajz. Új Látóhatár, 1962/4. 293. o. című versciklusa emlékezett meg Szabó
Zoltán 50. évfordulójáról. Kovács nem küldött írást. Molnár Józsefnek egy levélben
így indokolta az ünnepléstől való elmaradását: „Szabó Zoltán köszöntésére viszont

nem vállalkozhatom.” Megírta, hogy nem ismeri igazán, s erre most döbbent rá.

Számára mindig idegen maradt, indítékait soha nem tudta megérteni, törekvéseit és
nézeteit őszintének venni. „Zoltán egy rendkívül intelligens, okos fiú, olvasott, mű-

velt, az a ritka példánya nációnknak, amely inkább való egy díszes madárkalitkába,
mint a magyar élet nyers mezejére, ahol kevesebb műveltségre és több kiállásra van

szükség, mint amit ő felmutatott.” Kovács Imre levele Molnár Józsefnek 1962. május
4. PIM Molnár József hagyatéka.
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tességes emberek nemigen állnak szóba velük. Bélát zsidó újságírók és írók külön
is fúrják. Aztán pártkörökben is az a felfogás, hogy ennyire nem kellett volna

szervilisnek lenniük. Nem az a baj, hogy hazamentek, hanem az, ahogyan visel-

kedtek hazatérésük után. Több forrás véleménye teljesen megegyezik ebben.
Sajtókonferenciájuk óta nem szerepeltek a nyilvánosság előtt. Biztosan „leleplező” könyvüket írják.342

Barankovics 343 Pamfletje nagyon érdekelne. Ide egyetlen példány sem érke-

zett. Senki sem ismeri. Nem tudnád elintézni, hogy kapjunk belőle egy példányt?
Sokszor üdvözöl

Borbándi Gyula.

U.i: Szeretnénk rendszeresíteni az Új Látóhatár hírrovatát. Segíts ebben; akár
Rólad, akár barátainkról van szó.
342

Vámos Imre és Horváth Béla 1962. február 22-én lépte át a határt és tért vissza Ma-

gyarországra. Hetekkel korábban kezdték szervezni itthoni sajtótájékoztatójukat,
melyre március 10-én került sor. A március elején az Újságíróklubban tartott sajtótá-

jékoztatójukon Vámos a következőket mondta: „Hazatérésemnek a politikai okokon
kívül a kiábránduláson, keserűségen és csalódáson kívül volt még egy oka, amiért ha-

zajöttem. Azért jöttem haza, mert a Látóhatár munkáját, melyet több mint 10 évvel
ezelőtt kezdtünk meg Horváth Béla barátommal, külföldön nem tudtuk tovább foly-

tatni”. Mindketten abban reménykedtek, hogy itthon is tovább folytathatják újságírói,
szerkesztői tevékenységüket. A sajtótájékoztatón Horváth Béla így szólt az írói hivatásról: „Azzal a nézetemmel, hogy a nyugati társadalomnak a végkora jött el, s ebben
állítom azt, hogy Európa valamennyi valamire való írója egyet ért, az egész olasz, az

egész német, mai német, az egész francia irodalomban kizárólag ezek az írók vannak,
akik a legélesebben szembeszállnak azzal a társadalommal, és azzal a romlottsággal,

kimerem mondani elembertelenedéssel, ami nyugaton folyik. Nekem haza kellett
jönnöm. Nem lehetett tovább kibírni. Én ehhez a néphez tartozom, akitől kaptam
mindent, s amit vissza akarok adni a népnek. Amit kaptam tőle. A népnek a dalát, az

én dalomat.” Horváth Béla és Vámos Imre nyilatkozata a külföldön töltött évekről,

hazatérésük okairól, a nyugati lélekvásárlásról és írói „szabadságról”. Népszabadság
1962. március 11. 10. o. Leleplező könyvet nem írtak, csak Vámos Imrének jött ki
343

egy vékonyka kötete, régi írásaival. Vámos Imre: Névadás. Magvető Kiadó, 1962.

Borbándi tévedett Sulyok Dezső írásáról volt szó Kovács Imre levelében.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1963. február 20.
Kedves Imre

értesítelek, hogy a mellékelt levelet írtam az Amerikai Magyar Népszavának.
Ugyanakkor Zilahyt is biztosítottam, hogy szerkesztőségünk mellette áll. Szá-

míthat ránk és a lapra, ha bármire szüksége van. Az ügy valóban felháborító.
Vajon kinek az agyában született meg ez az újabb rágalomhadjárat? 344
344

Az Amerikai Magyar Népszava (New York) és a Szabadság című napilapok Mene-

kült Magyarország rovatában egy névtelen cikkíró 1962. december 11-én útszéli han-

gon megtámadta Zilahyt. Borbándi 1963. február 10-én az alábbi levelet küldte az
Amerikai Magyar Népszava szerkesztőségének: „Tisztelt Szerkesztőség, mély szomo-

rúsággal, megütközéssel és felháborodással értesültem arról a támadásról, amely lap-

jukban Zilahy Lajos ellen megjelent. Én évek óta foglalkozom behatóan azoknak az

irodalmi és irodalompolitikai mozgalmaknak tanulmányozásával, amelyekben Zilahy
Lajos is részt vett. Miután fiatal koromban magam is közel álltam a mozgalmakhoz,

némi tapasztalati emlékeim is vannak. Tanúsíthatom, hogy a szóban forgó közlemény

szerzője valótlanságokat állít, és olyan vádakkal illeti Zilahy Lajost, amelyek semmi-

képpen nem állják meg a helyüket. Egy író élete és működése közügy, tehát el kell vi-

selnie a nyilvános bírálatot is. Az Új Látóhatár azok közé a magyar folyóiratok közé
tartozik, amelyek sohasem hallgatták el véleményüket, és a bírálat szabadságát min-

dennél nagyobb kincsnek tekintették. Határozottan elítélendőnek tartom azonban azt
a módot és modort, ahogyan cikkírójuk Zilahy Lajossal foglalkozik és munkásságát,
életének egyes mozzanatát bírálja. Főleg az a pontatlanság, könnyelműség, gondat-

lanság szembeszökő, amellyel a cikkíró, közismert irodalmi és politikai tényekkel hadakozik. Zilahy Lajos néhány évvel ezelőtt, éppen a mi folyóiratunk hasábjain igazí-

tott helyre sok olyan hamis ismeretet – nem akarom mondani, hogy tudatos ferdítést

–, amelyet ellenfelei világgá repítettek. Az Önök cikkírója erről tudomást sem véve
ismétel meg olyan vádakat, amelyet irodalmi közvéleményünk régóta tisztázottnak
tart. Nem hinném, hogy a Zilahy Lajos ellen megjelent cikk jó és igaz ügyet szolgál.
Sokkal inkább sajnálatos tünete a politikai elfogultságból fakadó megtévesztő, félre-

vezető és ártó szándéknak. Őszinte tisztelettel, Borbándi Gyula, az Új Látóhatár felelős szerkesztője.” A cikkírók Thury Lajos és Lázár Miklós, volt lapszerkesztők voltak.
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Idei első számunk most lett kész. Sajnos néhány hosszabb költemény eléggé

megbontja a kívánatos egyensúlyt. Időnként azonban ez elkerülhetetlen. Követ-

kező számunkban hozzuk „kiugrási” sorozatod első részét. 345 Nagyon érdekesnek
tartom. Egy-két nevet és adatot azonban elírtál, ezt a Kállay és a Kertész könyv

alapján korrigáltam. Azt hiszem, érdeklődéssel fogják olvasni. Közben átnéztem
Horthy otthon publikált titkos iratait: semmiben sem módosítja azt a képet,
amelyet a kiugrási kísérletekről rajzoltál.

A könyvkiadási terv is kezd komolyabb formát ölteni. A közben New York-

ban megnyilatkozó érdeklődés és az elképzelések miatt azonban módosítanunk

kellett eredeti elgondolásainkat. „Aurora” lesz a Kiadó neve. Az én ötletem és
miután senki nem javasolt jobbat, ennél maradtunk.
Szeretettel üdvözöl,

345

Borbándi Gyula

Kovács Imre: Kiugrási kísérletek a II. világháborúban I. (Nyugat felé) Új Látóhatár,
1963/2. 93. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Solda, 1963. március 5.
Kedves Imre

Az olasz Alpokból köszöntelek ötvenedik születésnapod alkalmából. Kívánom,

hogy élj soká, alkoss még nagyszerű műveket és majdan hazulról pillants vissza
élményekben és tapasztalatokban gazdag életedre.
Szeretettel és barátsággal üdvözöl

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1963. október 29.
Kedves Gyula,

holnapután bezárom irodámat és visszamegyek a F. E. C.-be. 346 Sokat kínlódtam

Latin Amerikával és olyan nehézségekbe ütköztem, amelyeket előre ugyan megláttam, csak arra nem gondoltam, hogy meghaladják erőmet és képességeimet,

így bátran nekivágtam új megbízatásomnak. A nehézségek a megnemértésből

fakadtak, se a kontinens, se Washington nem gondolja komolyan a kérdések
megoldását és inkább tüneti kezeléssel bajlódnak, mintsem készek lennének
azokra a strukturális változásokra, radikális reformokra, amelyeket javasoltam és
amelyek nélkül L. A. [Latin-Amerika] menthetetlen.

Arról is lehetne beszélni, hogy milyen mértékig befolyásolja az események

ilyetén alakulását a tömegek tudatlansága és apátiája. A vidéki lakosság három-

negyede nem ír, nem olvas, a parasztok döntő többsége ki van rekesztve a szavazásból, nyers indulataikat szélsőséges pártok és mozgalmak használják ki, valójá-

ban azonban senki se törődik velük, nem úgy, ahogy én szerettem volna foglalkozni a dolgaikkal.

Fájó volt minden utamon szembenézni a valósággal és érezni a tehetetlensé-

get és a reménytelenséget. S bármily szép terveim is voltak, ahhoz megfelelő
költségvetést nem tudtam szerezni: megpróbáltam mindent, a hivatalos köröket
csakúgy megkörnyékeztem, mint a nagy alapítványokat, elképzeléseimet jónak,

hasznosnak találták, csak éppen a szükséges pénzügyi támogatást nem biztosították. Így fel kellett adnom az egészet, s megint beállok a taposó malomba, mert
hát valahol meg kell keresnem a kenyeremet.

Itt volt Ölvedi János, akivel hosszabban beszélgettünk és megállapodtunk,

hogy csinálunk valamit. Ő azt emlegette, hogy „át kellene venni a rádiót”, 347 én

346

347

Az International Center for Social Research nevű intézetben végzett munkájának
befejezéséről van szó.

Ölvedi a Szabad Európa Rádió vezetésének átvételére gondolt.
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mondtam neki, se Bedét, 348 se Andrást 349 nem szeretem, de ha a kettő közül kell

választani, akkor talán Bede mégis jobb. Fogalmam sincs arról, hogy mi a helyzet
odaát és főleg azt nem tudom, hogy miként lehetne átvenni a rádiót. János azt is

mondotta, hogy szeretne elindítani egy szériát a rádióban a harmincas évek de-

mokratikus kísérleteiről és programjairól, amit helyeseltem és mondtam neki, ha
kívánja én is írhatok valamit, bár a múltkor már elmondottam, amit a Márciusi

Frontról vagy a népi írókról fontosnak tartottam közreadni. Én jobban örülnék

egy olyan különszámnak, amelyben elmondanánk, hogy miként látjuk a mai
Magyarországot és milyen változásokra gondolunk, konkréte persze.

Veres Péter Hamzán 350 keresztül kérte, hogy küldjük neki az ÚJL-t, én majd

írok neki (hosszan „üzent” nekem, hogy ne értsük félre a helyzetet 351) és megkérem, hogy valahol írja meg, vagy valakivel írassa meg, hogy miben tévedünk, vagy
miben hamis a képünk az otthoni dolgokról. Amikor H. [Hamza András] Aczél

Györggyel 352 beszélt (kultusz-miniszter helyettes?), azt mondotta, hogy „elsza-

kadtunk az eseményektől”, H. nem vágott vissza, hogy ők még jobban, bár ott
348

349

350

Bede István (1904–1974) szerkesztő, a Szabad Európa Rádió Magyar osztályának
igazgatója, 1957–1973 között.

András Károly (1917–2004) szerkesztő, a Magyar osztály helyettes vezetője 1957–
1968 között.

Hamza András (1920–1983) református lelkész. Hamza András, mint lelkész, rendszeresen járt Magyarországon és sokakkal szót tudott váltani, mert elismerték közve-

351

títői szerepét.

Kovács Imre egy Molnár Józsefnek írott levélben így idézte fel Veres Péternek Ham-

za András által átadott szavait: „Mond meg Imrének, hogy itt nincs több kommunis-

ta, mint 5 %, a többi konformista. Vannak jó konformisták, ezek a mi embereink, a
maradék parazita, rongy ember. Nehogy meaculpázzatok 45-47-ért és 56-ért! A kis-

népek erkölcsi nyomásával bírjátok rá a szovjetet, hogy tartsa be és tisztelje, amit a
programjában hirdet. Mi népi szocializmust akarunk, a nép többsége velünk van, erre
vár.” Kovács Imre levele Molnár Józsefhez. New York, 1963. szeptember. PIM,

352

Molnár József hagyatéka.

Figyelemre méltó, hogy 1963-ban Aczél György neve és szerepe a magyar kultúrpolitika irányításában, még nem volt ismert Kovács Imre előtt.
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látta a könyvespolcán egy sorban a L. és az ÚJL. összes számait. Jó volna tehát
megtudni indulattól mentesen, hogy hogyan is nézünk ki, mi a profilunk, de
ugyanúgy nekünk is el kellene mondani, hogy milyen számunkra az ország. Én

mindinkább hajlok arra a felfogásra, hogy már nem annyira politikai okokból
félnék hazamenni, hanem inkább azért, mert Magyarország egy elmaradott or-

szág, kb. úgy néz ki, mint mondjuk Guatemala, vagy egy kis jóakarattal, mint

Csíle [sic]...

Szóval, Gyula próbáljuk meg felmérni magunkat és a csúnyácska hazát, rád

gondoltam, aki szerkesztenéd a különszámot, amelybe persze Sz. Zoltán, Cs.

Szabó és még sokan mások írnának, ki az irodalomról, ki a művelődésről, ki a
pártról és a többpártrendszerről, stb. Ha tetszik az ideám, akkor kezdjük meg
kidolgozni a szám tartalmát és mondjuk március-áprilisban kijöhetnénk vele.353
Sokszor üdvözöl,

353

Kovács Imre

A terv nem valósult meg. Kovács Imre a levél írásakor roppant depressziós hangulatban volt Dél-Amerikai munkájának sikertelensége miatt.

188

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1964. március 10
Kedves Gyula,

most mondotta J. V. [Juhász Vilmos], hogy megjelent az új szám, én még nem
kaptam meg, de ez intő számomra, hogy írjak neked a• különszámmal kapcso-

latban. Ahogy az itteni helyzetből látom, különszámot aligha tudunk összehozni.
Gondolkodtam rajta, s azt hiszem, legjobb elejteni az egészet. Az nagyon unalmas lenne, ha iskolás dolgozatokat írnánk a mai magyar helyzetről, ahhoz viszont nem vagyunk elegen, hogy esszészerűen megírhatnánk a fontosabb jelenségeket. Igen hálás téma lenne megírni pl. a mai magyar irodalom irányzatait, stí-

lusát, témaválasztását, függetlenül attól, hogy összegezzük-e• a magyar életet

vagy sem. Ezt érdemes volna neked megírni. Én arra gondoltam, hogy könnyedén felvetem a mai magyar politika útkereséseit, s inkább csak elgondolkodva,

mintsem javasolva rámutatnék azokra a jelenségekre, amelyek önmagukban is a
helyes irányban viszik a fejleményeket. 354 Sokszor már olyan érzésem van, hogy
visszatértünk a harmincas évekhez, amikor elég volt a nemzeti-keresztény jelsza-

vak hangoztatása, különben mindenki azt csinált, vagy írt, vagy mondott, amit
akart. Volt egy kormánypárt, különböző nevek alatt, mindig valamely frakció

hangoskodása jelölte ki a hivatalos politikát, az igazán veszélyes jobboldaliak meg

jólfizetett polgári állásokból dörögtek, vagy fenyegetődztek ártalmatlanul. Ma azt
kell mondani, hogy szocialista, vagy közösségi, vagy imperialista, vagy hasonlót, s

közben írhatsz, vagy csinálhatsz, élesen kritizálhatsz, amit akarsz. Egy a fontos –
légy otthon és ismerd el a párt vezető szerepét.
354

Sem a tematikus szám, sem Kovács Imre Új Látóhatárba tervezett elemzése nem
készült el, viszont ennek hatására született meg a Position Paper on Hungary című

18 oldalas memorandum, melyet a Magyar Disputa (Hungarian Symposium) nevé-

ben Kovács Imre, Kiss Sándor és Varga László állított össze, s melyben javaslatokat
fogalmaztak meg a magyarországi politika lehetséges változtatásaira vonatkozóan.

Kovács Imre: Magyar változatok. I.-II. A senki földjén. Új Látóhatár, 1964/3. 193. o.
és Vakbél és fűző. Új Látóhatár, 1964/4. 314. o.
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Úgy látom, hogy hazánkfiai az emigrációban teljesen megszédültek. Van, aki

még mindig abban a keresztmetszetben gondolkodik és denunciál, amelyben

elhagyta az országot. Most olvastam a Magyar Bizottság „nyilatkozatát” elle-

nünk, kísértetiesen emlékeztet Barankovics vádiratára 1956-ból, azt mondják ezt
is ő írta; szegény Pistánk nem változott és magyarul sem tanult meg jobban. 355

Angolul meg semmit sem tud. Mások úgy viselkednek, mintha már nem is lenne
kommunizmus, s úgy pendliznek New York, vagy Páris és London meg Budapest között, mint én Forest Hills és Manhattan között. És ami mindennél érdekesebb, olyan emigránsok, akik denunciáltak bennünket, most nyíltan üzletelnek
a Kádár-rezsimmel. Azt gondoltam, hogy fel kellene vetni azt a kérdést – med-

dig mehetünk el, s mit mondjunk a mai helyzetben? Fenyő Maxi 356 hazament
látogatóba, Szegedy-Maszák Aladár 357 szintén, emberek kérdik, hogy nem hal-

hatnak meg hazai földön, vagy nem látogathatják-e meg az anyjukat, apjukat,
mit tudom én, hogy kit, mielőtt meghal? Otthon úgy túrják fel megint a közel-

múltat, hogy mindenki felszínre kerül, aki valamit is alkotott – kivéve bennünket. Én többször megjelentem lábjegyzetekben és elferdített idézetekben, erről is
kellene valamit mondani. Veres Péter Helsinkibe repül Coppenhagenen [sic] és

Stockholmon keresztül, ezt volt az első „nyugati” útja, de nem látott semmit. A
Csoóri 358 viszont a londoni repülőtéren, míg várt a havannai gépre, pontosan

meglátta a kapitalizmus lényegét és erejét. Mintha itt lenne a dialógus ideje, még
csak óvatosan, de el kellene kezdeni.

Juhász Vilmos szeretne tanulmányt írni magyarok és zsidók felelősségéről, de

attól fél, hogy elutasítjátok. Én ezt a kérdést nagyon fontosnak tartom, de nem

355

A Magyar Bizottság nevében 1964 februárjában kiadott „Határozat” elutasította
Kovács Imre, Kiss Sándor és Varga László elemzését és javaslatát, azzal a váddal,

356
357
358

hogy dialógust akarnak kezdeni Kádárral.

Fenyő Miksa (1877–1972) író, a Nyugat alapító főszerkesztője.
Szegedy-Maszák Aladár (1903–1988) diplomata.

Csoóri Sándor (1930–2016) költő, író. Csoóri Sándor Kubai napló című kötetében
található a Néhány kör London felett című írása, melyre Kovács Imre utalt.
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most, amikor náci-perek és a Hochhuth darab 359 annyi szenvedélyt kavar fel.

Sürgősen írj neki, hogy várjátok a tanulmányt. Vilink ritkán jut el ilyen határozottan valami féle elhatározásra, ne kedvetlenítsétek el, ugyanakkor sokat segít. 360

Éppen most mondta, hogy megint fúrják az ÚJL-t, nyilván a Bikich-ügy hul-

lámai értek el ide. 361 Egyik vádpont, hogy nem jelenik meg idejében, a másik,
hogy lefelé megy a színvonal, a harmadik ..., elfelejtette ... Kellene neki minden
számból három példány, amit mellékelhet az igénylésekhez. Sürgősen küldjétek.

Én valahogy belezötykölődtem az F. E. C. keretébe, kényelmesen szerkesz-

tem a Magyarországi Hírek c. bulletint, sokat olvasok, és újból aktív vagyok. Ha
kellene a cikk, írd meg, meddig nem késő.
Sokszor üdvözöl

359

Kovács Imre

Rolf Hochhuth német író A Helytartó (Der Stellvertreter) című drámáját 1963. február 20.-án mutatták be Nyugat-Berlinben. Hochhuth darabja bebizonyította, hogy

XII. Piusz pápa tudott a tömeges zsidóirtásról és valódi lehetősége lett volna arra,
hogy határozott fellépésével közbelépjen. Hochhuth szerint a pápa személyes felelős-

360
361

sége vitathatatlan volt.

Az írás nem készült el.

Bikich Gábor, aki az Új Látóhatár indulásától (1958) szerkesztője volt a folyóiratnak,

1963-ban megszűntette kapcsolatát Molnárral és Borbándival. Kiválásának személyes
okai voltak, Molnár Józseffel került kibékíthetetlen ellentétbe.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1964. április 29.
Kedves Imre,

Németországban az idén ismét lesz magyar főiskolai hét, mégpedig július 4-től

11-ig, a Köln-Bonn közelében lévő marienbergi Európa Házban. A konferencia

sorozatot négy szervezet rendezi: az UFHS, 362 a németországi diákszövetség, az

Alumni és a Müncheni Magyar Intézet. Az előkészítő bizottságba, amelynek a

programot kell kidolgoznia, engem is meghívtak. Felvetődött annak a gondolata,
hogy kérjünk fel Téged a konferencián való részvételre és előadásra. A bajt csak

az okozta, hogy a költségvetés nem bírja ki a Te utazási költségeidet. Ekkor az
UFHS felajánlotta, hogy amerikai kapcsolatain s pénzadóin keresztül el próbálja

intézni, hogy útiköltségedet a Free Europe vállalja. Az UFHS elnöke fog intéz-

kedni a dologban, remélem már meg is tette. Tudnunk kellene azonban, kedves
Imre, hogy át tudnál-e jönni a fent jelzett időben Európába. Az ötletet, hogy

Téged hívjunk, nagy lelkesedés fogadta és mindenki reménykedik, hogy sikerül a
kérdés anyagi részét megoldani. Előadásodnak témája a magyar helyzet lenne: az

ország állapota belülről és helye a világban. Körülbelül 40-50 résztvevőre számít
a rendezőség, elsősorban Németországból és a környező országokból. Főleg diá-

kok. Kérlek tehát, értesíts minél előbb, hogy elfogadnál-e egy ilyen meghívást,
ha sikerül az anyagi problémákat megoldani.363

Minden 364 és Juhász Vili értesített, hogy felajánlottad tanulmányodat az Au-

róra sorozatnak. Mi ezt örömmel vesszük – miként Jóska nyilván már megírta

Neked – és várjuk a kéziratot. Ettől függetlenül én is dolgozom a tervezett könyvön, ám az enyém jöhet majd később, mert a munka egyéb tennivalóim miatt
362

363
364

UFHS [United Federations of Hungarian Students], Szabad Magyar Egyetemisták
Szövetsége.

Kovács Imre előadására nem került sor.

George Caputineanu Minden (1921–2006) a Szabad Európa Bizottság európai meg-

bízottja. 1957-től a szovjet megszállás alatt lévő országokba küldendő propagandaanyagok szervezését végezte.
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kissé elhúzódott. Gombos már megküldte a Szabó Dezső könyv kéziratának első
részét. Most aztán Rajtad a sor, hogy hasonlóan cselekedj. Nekünk is kedvesebb

lenne, ha a Te köteteddel indulhatnánk, hogy utána nyomban kijöhessünk Gyuláéval. 365

Barátsággal és szeretettel ölel:

365

Borbándi Gyula

Gombos Gyula Szabó Dezsőről írott monográfiája 1966-ban jelent meg az Aurora
könyvek sorozatában, Münchenben. Kovács Imrének nem jelent meg kötete az Aurora Kiadónál.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1964. május 4.
Kedves Gyula,

sietek válaszolni ápr. 29-i leveledre,·s természetesen örömmel elfogadom a meg-

hívást, ha az anyagiakat meg lehet oldani. Én a legjárhatóbb útnak azt tartom, ha
Delgadohoz 366 fordultok Londonban, aki a F. E. C. európai direktora, így rá
tartozik az ilyen kérdések javaslása, ettől eltekintve tényleg megneheztelne, ha a
hivatalos út megkerülésével járnátok el. Írjatok mindjárt neki, hogy továbbítsa
ide az ötletet, s ha ő akarja, s azt hiszem, hogy akarja, mert produkálni kell neki
valamit, akkor elintézi.

Juhász Vilmos azt hiszem, még mindig várja a leveled: igen fontos lenne,

hogy megírja a cikkét, mert az bizonyos fokig ellensúlyozná az enyémet, ami
remélem, nem ijesztett meg benneteket túlságosan. Az öreg Vili rettenetesen

érzékeny, hiú, egy igazi vénkisasszony, akire azonban nagy szükségünk van. Úgy
tudom, hogy „kész benne az anyag”, de még nem fogott hozzá a lediktálásához,
mert „hiába” nem akarja megírni: fél, hogy esetleg visszautasítjátok.

Mint minden cikkemet, ezt is ki kell egészítenem néhány sorral.367 A 12. ol-

dalon alulról a hatodik sorban a mondat befejezése után, „... Marx verseket és

színdarabokat írt volna”, a következő két mondat jön zárójelben: (Ugyanakkor

nem értem Barankovics felháborodását: mi kára lenne a magyar ügynek abból, ha

a jobb arányért a Kádár-kormányzat ténylegesen meghamisítaná a könyvkiadási

statisztikát a marxista társadalomtudományi munkák besorolásával a „nyugati”
kategóriába? Nem hinném, hogy már itt tartanának, de az ilyesféle intézkedések-

nek inkább örülnünk kellene, mintsem leleplezni azokat, vagy Barankovics nem
akarja tudomásul venni, hogy a magyarság kulturálisan visszaorientálodott a
Nyugatra?)
366
367

Mucio F. Delgado (1911–1978) a Szabad Európa Bizottság európai megbízottja volt.

Kovács Imre: Magyar változatok. I.-II. A senki földjén. Új Látóhatár, 1964/3. 193. o.
és Vakbél és fűző. Új Látóhatár, 1964/4. 314. o. Kovács Imre kiegészítése az első
részre vonatkozott.
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A 17. oldal végén pedig a harmadik sorban alulról a „kietlen tájat láttam” után

még ez jön; amelyet elborított a felbontatlan propagandakötegek és uszító című

könyvek légiója, a szónoki emelvénynek használt nagy hordók össze-vissza he-

vertek, s körülöttük lomposfarkú sakálok ólálkodtak. És a helyes kifejezés:
noman's land... 368 Küldjetek kefét.
Sok üdvözlet:

368

Kovács Imre

noman's land, a senki földjének angol kifejezése. Eredetileg egy birtoklásában vitatott
terület meghatározására használták.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1964. május 11.
Kedves Imre,

gratulál•k a cikkedhez. Érdekes, izgalmas, tanulságos. Mind a két rész. Első

közleményként hozzuk. Amint ki van szedve, talán holnap vagy holnapután,
azonnal küldjük a kefét. Arra kérünk viszont, hogy származtasd vissza, lehetőleg

postafordultával. Ha némi kritikával illethetem, talán az álom beleszövését érzem
feleslegesnek és helytelennek. Egyfelől, mert a par excellence politikai szövegnek

lírai bevezetőt ad, másfelől módot nyújt a félreértésekre, sőt rosszindulatú feltételezésekre, gonoszkodó csipkelődésekre: lám – fogják mondani egyesek /főleg

odahaza/ – K. I. „fehér repülőgépen” akar bevonulni Budapestre, a parasztság

vezérének hiszi magát és hiú ábrándokat kerget. Fontold meg, nem használna-e

az írásnak az ál•m kihagyása. 369 A „Senki földjén”kitűnő egyébként és talán még
jobbnak érzem – irodalmilag – a „Vakbél és fűző”-t. Remek kis írás és politikai-

lag, irodalmilag is fontos történeti adalék.

A hét végén Nyugat-Berlinben találkoztam John Leich-kel. 370 Szóba hozta

európai utazásod ügyét. Megígérte, hogy beszél róla Delgadoval és Metz-cel.371

A maga részéről pártfogolja a tervet és megvalósíthatónak tartja. Ma ismét írok

Genfbe, a diákszövetség elnökének, megkérem, írjon ő is Delgadonak, illetve
javasolja Metznek, lépjen összeköttetésbe ebben az ügyben Delgadoval. Leich
sajnos, csak kb. 10 nap múlva lesz ismét Londonban, mert Berlinből Rómába,
Genfbe és Párizsba látogat és csak azután tér vissza Angliába. Remélem, sikerül
nyélbe ütni a dolgot.

Nem értem a dolgot Vilivel, én azonnal írtam neki a cikk ügyében és ezt ő

nyugtázta is, azzal hogy megcsinálja. Jóska is írt neki. Csaknem minden levelünkben megemlítjük, hogy írjon nekünk, de eredmény nélkül, mert kézirat csak
369
370

371

A Borbándi által kifogásolt rész kimaradt a véglegesen megjelent írásból.

John Foster Leich (1920–n.a) 1950 és 1967 között a Szabad Európa Rádió európai
ügyekért felelős igazgatója.

Eugene L Metz (1917–2007) a Szabad Európa Bizottság párizsi igazgatója.
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nem jön tőle. Mindenesetre napirenden tartjuk a dolgot. Könyve is ki van szedve, de nem küldi vissza a kijavított kefét, úgyhogy hónapok óta húzódik a törde-

lés elkészítése és a nyomása. Pedig, ebben az esetben neki fontos, hogy a könyve
megjelenjék. 372 Mi többet nem tehetünk, az ő dolgát neki kell elvégeznie.

Szeretettel üdvözöl és ölel:

372

Borbándi Gyula

Hungarian social science reader: 1945-1963. [Szerk: Juhász Vilmos] Aurora Könyvek, München, 1965.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1964. június 16.
Kedves Imre,

sajnos még mindig nincs hírem, hogy a F. E. C. vállalja-e marienbergi utad költ-

ségeit. Két héttel ezelőtt itt járt a MEFESZ elnöke, akit újból sürgettem, hogy
érdeklődjék Mr. Metz-nél, sikerült-e a dolgot keresztülhajtania. Abból a körül-

ményből, hogy sem Londonból, sem Genfből, a MEFESZ/UFHS központjából

nem jött értesítés, azt veszem ki, hogy az eredmény negatív. A főiskolai hét július

6-án kezdődik. A programban a rendezőség nem hirdeti meg az előadásodat, de

nyitva hagy egy délutánt arra az esetre, hogy végül mégis csak jössz. Ebben én

sajnos már nem bízom, mert ha a F. E. C. hozzájárult volna, már értesítette volna a genfi diákközpontot. /Ha azonban az utolsó pillanatban mégis fordulat következnék be, akkor repülj Kölnbe és onnan vonaton, illetve autóbuszon

Marienbergbe. A konferencia színhelye az „Europa Haus”, hivatalos cím:
Ungarische Hochschulwochhe. Hivatalosan 4-én kezdődik és 12-én, vasárnapig
tart. Én ott leszek 6-tól és Szabó Zoltán is 7-8-án érkezik./ 373

Az ÚL. most van a könyvkötőnél. A Te írásoddal kezdtük. Most közöljük az

első részt, a következő számban a „Vakbél és fűző”-t.

Kedves Imre, mi van a könyved kéziratával? Minden [George C. Minden] ér-

tesített, hogy augusztus második felében Münchenbe jön és beszélni akar velünk.
Szeretnénk addig az első három könyv kéziratát prezentálni. Gombos könyvének

3/4 része itt van már és augusztusig együtt lesz a forradalmi tanulmánykötet is.
Jó lenne, ha addigra a Te kéziratodat is megkapnók. Nyilván tudod, hogy az év
végéig mind a három kötettel el akarunk készülni. A Gombost már szedjük, és

373

Kovács Imre nem vett részt a konferencián. Borbándi Gyula Irodalom és hatalom

viszonya Kelet-Közép-Európában címmel tartott előadást a konferencia második
napján. Szabó Zoltán mellett többek között Deér József és Gosztonyi Péter történé-

szek, és Bejczy Antal fizikus a robotika és az automatika elismert szaktekintélye is
tartott előadást. Az első Magyar Főiskolai Hetet egyébként 1961-ben tartották.
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ha kész azonnal munkába kerül a forradalmi tanulmánykötet. Szóval minél hamarabb szükségünk lenne a Te kéziratodra is.374

A Vilinek annak idején elment a levél, de sem cikket nem küldött, sem nem

értesített, hogy egyáltalán megcsinálja-e a zsidókérdésről szóló írást. Ismerjük,

hogy milyen és nem is csodálkozom, hogy a tervekből és az ígéretekből soha nem
lesz cikk, csak szeretnélek megnyugtatni, hogy valahányszor felvetődik vele kapcsolatban valamilyen elgondolás, mi azonnal írunk neki. Viszonyunk pillanatnyi-

lag zavartalan, aminek nagyon örülünk.

Láttad Veres Péter Számadásának folytatását az Új Írás júniusi számában? 375

Ha Genfből mégis érkezik hír, azonnal értesítelek. Feltételezem azonban, ha

a F. E. C. igent mond, Téged is azonnal tudósít.
Szeretettel üdvözöl:

374

Borbándi Gyula

Gombos Gyula: Szabó Dezső. Aurora Könyvek, München, 1966., Tanulmányok a
magyar forradalomról. (Szerk: Borbándi Gyula és Molnár József) Aurora Könyvek,

München, 1966. Kovács Imrének nem jelent meg kötete. A tanulmánygyűjteménybe
került be a magyarországi állapotokat elemző írása. Kovács Imre: A mai Magyaror375

szág. Tanulmányok a magyar forradalomról. 257. o.

Borbándi tévedett. Veres Péter írása a Kortársban és nem az Új Írásban jelent meg.

Veres Péter: Első napok az új rend partján. Kortárs, 1964/6. 901. o. Veres Péternek a
Számadás című önéletrajzi ihletésű írása első része a Kortárs 1964. márciusi számá-

ban jelent meg, s arra reagálva írta meg Kovács Imre a Vakbél és fűző című cikkét az
Új Látóhatárnak.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1964. június 19.
Kedves Gyula,

gyorsan válaszolok jun. 16-i leveledre. Kissé elkedvtelenített, hogy két részben

hozzátok cikkem, mert éppen azt akartam elérni, hogy az egyik (Vakbél és fűző)
irodalmibb jellegével enyhítse a másik élesebb politikai jellegét. Aztán meg a

késedelmes megjelenés mindig az események mögött hagy bennünket. Péter
cikkei két és három hónapja jelentek meg, mire az új szám kijön, már alig lehet
összekapcsolni megjegyzéseim az ő megállapításaira. Az Új Írás júniusi számát

még nem láttam, ha abban is utal rám, akkor legalább kiegészíthetem és aktuálisabbá tehetem a cikket. 376

Nekem itt még nem szóltak, sok reményem nincs is, mert a mai F. E. C. ve-

zetőség velem ellenséges érzületű, nem tetszik nekik határozott vélekedésem, ők

a frázisos emigránsokért lelkesednek. Ez nem vonatkozik mindenkire, csupán az
exile relation direktorra, Mr. Kappelre, 377 akit Barankovics vallásos meséivel be-

folyásol. A többiek egyszerűen nem kívánnak mélyebben belemenni a dolgokba,
mert az nem az ő bussinessük. Ha mégis mehetek, akkor idejében ott leszek.

A könyv nem igen készül. Nem vagyok bent a dolgokban, Vili azt akarja,

hogy írjam újjá, vagy éppen újra, amihez nincs kedvem se, energiám se, legalább-

is egyenlőre. Azért majd megcsinálom, most hozzátok, amitek van. Különben is

376

Figyelmet érdemel, hogy Kovács Imre számára mennyire fontos volt az azonnali

reagálás a hazai lapokban megjelent írásokra. Kovács és Borbándi állandóan hangoz-

tatták, hogy mindig ismerni kell az itthoni eseményeket, el kell mondani az emigráció
álláspontját a hazai fejleményekkel kapcsolatosan. Felfogásukra talán ez a legjellemzőbb, bár tudták, hogy az Új Látóhatár csak nagyon szűk körhöz jut el Magyarorszá-

gon – amint a hazai lapok is csak szűk emigráns réteghez jutottak el a Magyar Hírek
című világszövetségi kiadványt kivéve –, mégis minden itthoni rezdülésre, téves kije-

377

lentésre, pontatlan állításra, denunciáló megjegyzésre azonnal kívántak válaszolni.

Albert D. Kappel (1935–2011) a Szabad Európa Bizottság menekültekkel foglalkozó
igazgatója.
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egyre több munkát adnak, eddig csak a magyar buletint szerkesztettem, tegnap

szóltak, hogy írjak az East Europe-nak is, ami újabb gond, gyöngyéletemnek

vége.

Írtam valamit az Irodalmi Újságnak is, ami talán július elején jön. Kb. ezt

mondottam volna el a diákoknak is, ajánld a figyelmükbe. 378

Amint megkaptam az új számot, részletesebben írok majd, sok mindenről,

mert a dolgok azért itt is forrnak.
Sok üdvözlettel:

378

Kovács Imre

Kovács Imre: Mi lesz veled Magyarország? Irodalmi Újság. július 1. 3–4. o. –·

Délamerikai Magyar Hírlap. július 19. 1. o., augusztus 2. 1. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1965. szeptember 30.
Kedves Gyula,

a mellékelt írás Lipták Béla beszámolója hazai útjáról. Biztosan tudod, egy ideig
Ő volt a diákszövetség elnöke, értelmes fiú, a megfigyelései nem rosszak, bár az

írás csapnivalóan rossz. Átengedi közlésre abban a formában, ahogy jónak látjá-

tok. Azt hiszem, az egészet át kellene írni, ha megéri. A nevét kéri most mellőzni, Lukács Béla néven jegyezné. 379

Október huszonkettedikén érkezem Münchenbe, kétnapos magánlátogatásra,

akkor remélem, lesz alkalmunk egy jó kiadós beszélgetésre. 380
Üdvözöl

379
380

Kovács Imre

Lipták Béla írása nem jelent meg.

Borbándi Gyula 1965. október 25 és november 8. között Izraelben járt hivatalos

tanulmányúton. Kettejük találkozásáról nincs információnk. Kovács Imre 1965. ok-

tóber 24-én érkezett Bécsbe. Ekkor találkozott először – külföldre menekülése óta –
testvéreivel – Kovács Lászlóval és Endrével. Hozzátartozik a tényekhez, hogy a ma-

gyar belügyi szervek a két testvérnek Bécsbe történő kiengedését arra kívánták felhasználni, hogy a testvérek rávegyék Kovács Imrét a hazatérésre. Kovács visszautasította a hazatérés gondolatát.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1966. május 11.
Kedves Gyula,

a mellékelt írás Király Béláé, aki kérdi, hogy közölnétek-e az ÚJL-ban? Ebben a

formájában gyenge, de azt hiszem, érdekes lenne abból a szempontból, hogy egy

beavatott elmondja, miért nem tudtak (vagy akartak) ellentállni a szovjet támadásnak. És különösen érdekes az a rész, ahol elmondja, hogy mi történt a szervezett ellenállással november közepéig. Elvben érdekli tehát a véleményed, s ha
leközölnétek, akkor itt valakivel átdolgoztatná megfelelőképpen.381

Nekem is voltak elképzeléseim, de feladtam minden nem évfordulós terve-

met. Dolgozom a „Facts About Hungary” új kiadásán, 382 s talán egy irodalmi

antológia is kijön. Ugyanakkor megint belevetettem magam Dél-Amerikába, egy
kiadót érdekli, hogy én hogyan látom a dolgokat odalent. Ha megírok egy fejezetet és az outline-t, akkor eldöntik, hogy megállapodnak-e velem a könyvre.
A forradalomról írjanak azok, akik csinálták és otthagyták.

Régen beszélgettünk már, Gyula. Jó lenne megint leülni, a dolgok innét érde-

kesen alakulnak, nem tudom, ti hogy ítélitek meg Kelet Európát? Talán őszre
megint átmegyek, akkor több időt szeretnék Münchenben eltölteni.
Sokszor üdvözöl,

381
382

Kovács Imre

Király Béla: A honvédelem problémái a forradalomban. Új Látóhatár. 1966/5. 421. o.
Kovács Imre: Facts About Hungary. The Fight for Freedom. The Hungarian
Comitee. New York. 1966.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1966. május 20.
Kedves Imre,

a Jogászszövetségben mondott beszédedet most, sajnos nem tudjuk közölni. 383

Annál kevésbé, mert előzőleg terjedelmes kéziratot kaptunk Gombos Gyulától a
mai magyar helyzetről.384 Emellett a Te cikked kissé soványnak látszik /már ami

a terjedelmét illeti/. Nem bánnám tehát, ha a témát eltennők a következő szám-

ba és addig bővebben és alaposabban írnád meg ezt a külpolitikai tour
d'horizont. Tudod jól, hogy az ÚL-ben nem szívesen nyomtatunk ki dolgokat,

melyek másutt már elhangzottak és – mint ebben az esetben – Vargha [sic]
Laciék felszólalásodat a világ minden részébe úgyis elküldték. Ez némileg után-

nyomásnak hatna. Várom tehát válaszodat, hogy az idei 4. számba megírnál-e

egy mélyreható külpolitikai elemzést. 385

K. B. [Király Béla] kéziratát szívesen közölnők. Igazad van, ebben a formá-

ban nem igazán alkalmas erre. Ha azonban átíratná, mint jelezted, átszerkesztett
formában kinyomtatnónk.
Üdvözlettel

383

Borbándi Gyula

Kovácsnak a Borbándi által visszautasított cikke megjelent kötetben. Kovács Imre:

Várhatunk-e változást a nemzetközi politikában és Magyarországon 1966-ban? A

Szabad Magyar Jogászok Szövetsége kerekasztal konferenciája. New York 1966. már384
385

cius 11. Szabad Magyar Jogászok Szövetsége, New York 1966. 1-32. o.

Megjelent. Gombos Gyula: Húsz év után. Új Látóhatár, 1966/3. 193. o.
Kovács Imre nem készítette el a kért tanulmányt.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1966. november 28.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm, hogy a cikket időben megküldted.

Ma reggel jött meg, azonnal el is küldtem a nyomdába. Természetesen kapsz

majd kefelenyomatot. Arra kell azonban kérjelek, hogy feltétlenül küldd vissza

postafordultával, mert különben elúszunk és ez karácsony előtt különösen baj

lenne. A könyvkötőnek rengeteg a munkája, és ha időben nem adjuk le a nyomtatott íveket, más munkát vesz elő és az Új Látóhatár talán egy hétig is várhat.

Írásod kitűnő, első közleményként hozzuk. Azt hiszem, Veres Péterről még senki sem írt ilyen nyílt, őszinte, de ugyanakkor nagy adag szeretettel és rokonszenvvel készített kritikát. Igazad van, ez méltó a születésnaphoz, és hozzánk
is. 386

Baráti üdvözlettel

386

Borbándi Gyula

Kovács Imre: A hetvenéves Veres Péter. Új Látóhatár, 1966/6. 501. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1967. augusztus 22.
Kedves Gyula,

a mellékelt cikket Bay Zoltán, 387 a híres atomfizikus írta kérésemre. Mindig

gondoltam arra, hogy jó lenne megszólaltatni az Új Látóhatárban. Én editoltam,
amit ő jóváhagyott, ha te is változtatni akarsz rajta, akkor azt közvetlenül vele

beszéld meg (151 Quincy St., Chevy Chase, Maryland 20015). Én nagyon jónak, érdekesnek tartom a cikket, remélem neked is tetszeni fog.388
Sok üdvözlettel,

Kovács Imre

U.i.: A kísérő levelet kifelejtettem, s itt van még valami, amit Bay Zoltán sze-

retne hozzáfűzni. A 23. oldalon a harmadik mondattól a bekezdés végéig ezzel
helyettesítendő.

387
388

Bay Zoltán (1900–1992) fizikus.

Bay Zoltán: Az ember és világa. Új Látóhatár, 1968/2. 147. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1967. október 17.
Kedves Gyula,

még a nyár közepén elküldtem neked Bay Zoltán kitűnő cikkét, de se ő nem

kapott értesítést, hogy megérkezett-e rendben, se nekem nem írtál a sorsáról.
Bay Zoltán egy kitűnő ember, egyik büszkeségünk Amerikában, annyit megér-

demelne, hogy valamit közöljetek vele. Én beszéltem rá, hogy írjon nekünk, a

hazaküldés érdekében is jó, ha ilyen természeti tanulmányok megjelennek, különösen most, amikor nagyobb ellenőrzéssel nézik a tartalmát, mint eddig. Bay

Zoltán címe: 151 Quincy St., CHEVY CHASE:, Md. 20015. Ha közlitek, és
remélem, hogy igen, akkor szeretne kefét, mert nem akarja, hogy értelemzavaró

hiba csússzék bele. A júl-aug. szám nagyon jó, kár, hogy késett. Nem lehetne

behozni ezeket a hónapos lemaradásokat? Akivel beszélek, mindenki dicséri a
lapot, de bosszankodik a késése miatt. Kár, hogy a többiek nem küldték, amit

ígértek. V. L. [Varga László] cikke beváltotta a hozzáfűzött aggodalmaimat:
hiába ő nem való az ÚJL oldalaira. 389 Dohog, hogy húztatok, mondtam neki, ha

kezembe kerül a kézirat, én még többet húztam volna belőle. A Varga Bélára és

Barankovicsra vonatkozó gúnyos megjegyzéseket ki kellett volna hagyni. Remé-

lem a Szabadossal készült interjú rendben volt. Azért beszéltem úgy, hogy reális

képet adjak helyzetünkről, lehetőségeinkről. Dicséret vagy öntömjénezés helyett
józanság.

Vilmos halálával itt nagy a felfordulás, fizikailag is.390 Munkatársai feldúlták a

fiókjait és a file-jait és némely kellemetlen iratokra akadtak. Így megtalálták azt a
Jóskához írt levelét, melyben sürgette jutaléka küldését. 391 Én csitítottam Őket,

hogy az tulajdonképpen honorárium, amit az általa összeállított vagy editolt
könyvekért kapott, ami nagyon természetes. Ezek azonban verik a nagydobot,
389
390
391

Varga László: Az „ismeretlen” ellenzék. Új Látóhatár, 1967/4. 358. o.
Juhász Vilmos 1967. szeptember 29-én hunyt el.

A Juhász Vilmos által szerkesztett és az Aurora Kiadónál megjelent kötet szerkesztői

honoráriumáról van szó.

207

hogy két fél kell az ilyesmihez, amivel az ÚJL-t akarják eláztatni. A leghelyesebb

arra az álláspontra helyezkedni, hogy nem tudtok semmiről, értve az állandó

küldéseket, viszont az időnkénti honoráriumot nem kellene tagadni. Reisch Frédi 392 vette át a dolgokat, szerencse még, hogy kérdez bennünket (G. Gyulát
[Gombos Gyula] és K. Sándort [Kiss Sándor] is).

Washingtonban még nincs döntés, hogy átveszi-e a sponsor-bizottság a bu-

linkat vagy sem. Úgy tudom, hogy minden tagja helyesli a F. E. C. működését,
de az elnöknek még nem rekommendálták. Biztos tudod, hogy egy új szervezetet
hoznak létre, mely a CIA helyett sponsorolna bennünket és más hasonló aktivitásokat.

A neve valami ilyesféle lenne: American Cultural Council, vagy hasonló. A

véleményező (Katzenbach) bizottságnak december végéig kell megtenni a jelentését. Ha nem veszik át, maradunk mai állapotunkban. Ha átveszik, akkor a
CIA-struktúra kiemelődik, és új policy kezdődik. Úgy tudom, alternatív tervek

készülnek. 393 De ezt csak bizalmasan neked.
Sok üdvözlet

392
393

Kovács Imre

Reisch Alfréd Sándor (1931–2013) politológus.

Nicholas de Belleville Katzenbach (1922–2012) politikus. 1967 februárjában létre-

hoztak egy három tagú vizsgálóbizottságot az Egyesült Államokban, amely a CIA
titkos pénzfelhasználásának kivizsgálását végezte. A bizottság elnöke Katzenbach

volt. A Bizottság jelentését követően Johnson elnök megtiltotta a rejtett állami támogatások felhasználását magánoktatási, jótékonysági és kulturális szervezetek számára.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1967. november 17.
Kedves Imre,

Bay Zoltán írt, nagyon örül, hogy közöljük tanulmányát. Nincs kifogása az ellen,

hogy csak a januári számba tudjuk beiktatni. Nekem is az a véleményem, hogy
nyereség a szerepeltetése. Nem tudom, mit mondjak a Lukács János [Lipták

Béla] javaslathoz. Az igazat megvallva – jó neve ellenére is – kissé idegenkedem
tőle. Amit magyar dolgokról írt, eléggé jobboldali és konzervatív volt. Marad-

junk talán abban, hogy beszélj meg vele valamilyen témát és döntsd el Te, hogy

közöljük-e vagy sem. Talán olyasmit lehetne kérni, amiben politikai szemlélete
nem igen jut érvényre. Vagy pedig olyan témát ajánlj neki, amelyről esetleg vita

kerekedhetnék és szóhoz juthatnának más felfogások is.

A H.-né [Honauerné] levélből nincs kópiánk. Jóska szerint a levél Ember

Sándornál volt. Fogalmam sincs, hogy él-e még. Kikerestem azonban a rádió

archívumában a Hungária 1951. április 6. számát. Ebben jelentek meg azok a
bizonyos részletek a levélből. Ha nem tudod New Yorkban megszerezni, megpróbálnám itt fotókópiáztatni.

Örülök, hogy megírtad véleményedet a rádiós-interjúk és egyéb kontribúciók

kérdéséről. Úgy tudom, a két főnök meg van elégedve írásaiddal. Hogy csak ha-

vonta egy levelet kérnek, annak más oka lehet, nem az, hogy őszintén megírod

felfogásodat. Én tudnék Tőled rendszeresen átvenni magyar irodalmi tárgyú

írásokat, vagy idegen könyvek recenzióját /Például jó lenne, ha megküldenéd a
Byrnes által szerkesztett kötet recenziójának kéziratát. 394 Erről a bécsi Híradóban

írtál. Semmi akadálya, hogy mi is közöljük/. Szóval, nekem három dolgot küldhetnél: a/ bármilyen észrevétel, hozzászólás, kommentár, glossza magyar irodal-

mi témáról. b/ Új magyar könyvek /szépirodalmiak és politikaiak/ ismertetése,

bírálata. c/ nyugati politikai művek recenziója. Ezt – ha saját hangodon kívánsz

394

Robert F. Byrnes könyvének recenziója Kelet-Európa – amerikai szemmel címmel a
Délamerikai Magyar Újság. november 26. számának 4. odalán jelent meg.
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szerepelni – fel lehetne venni a stúdióban és Gyallay395 vagy Szabados 396 elkülde-

né a tapet. Ha nem akarsz személyesen szólni, elküldöd a kéziratot. Én azt hiszem, mégha anyagilag nem is kifizető, érdemes időnként megszólalnod. Nevedet ismerik az országban és jó, ha olykor-olykor találkoznak vele. Szóval – az én

műsoraimban – bármikor van hely és idő részedre. 397
Üdvözöl,

395

396

397

Borbándi Gyula

Gyallay-Pap Zsigmond (1909–1975) újságíró, a Szabad Európa Rádió New York-i

szerkesztőségének munkatársa.

Szabados József (1927–2004) közgazdász, a SZER New York-i, majd müncheni
szerkesztőségének munkatársa.

Kovács Imre rendszeresen küldött könyvismertetéseket a Szabad Európa Rádió magyar műsorának.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1967. december 7.
Kedves Gyula,

nov. 17-i leveledben fölvetett kérdésekről (valamiféle kontribúcióm a programjaidhoz) beszéltem Sz. Jóskával, [Szabados] aki azt tanácsolta, hogy próbáljunk

hivatalos utat nyitni neki. Jóska azt is mondotta, hogy Zsiga [Gyallay] már válaszolt neked a megkeresésedre a bekapcsolódásomat illetően, azt nem tudja, hogy
mit. Én szívesen adok havonta egy scriptet, ha akarod be is olvasom. Ami a Bécsi
Magyar Híradóban jön, az a szokásos havi newyorki levelem, erről mindig tape

megy Münchenbe, nem tudom, hogy ismételheted meg valamelyik programodban. Most olvasom Kennan memoárjait, rendkívül érdekes, erről tudnék legközelebb írni. 398

A mellékelt kritika Halász Péter regényéről szól.399 Tudom, hogy fenntartás-

sal kezelitek őt, magam sem tartom nagy, vagy akár jó írónak, afféle körúti

zsurnalista, de ez a könyve nem rossz. Hosszú és bőbeszédű, a magja azonban
érdekes és tényleg összemarkolta mindazt, ami az amerikai magyar létre és társa-

dalomra jellemző. Szeretném, ha az ÚJL-ban közölnétek, ez jól esne neki és arra
az álláspontra mégsem helyezkedhetünk, hogy nem létezik, számunkra legalábbis. Ha úgy gondolod, hogy az Ötágú síp-ba 400 beleférne, akkor szívesen beolva-

som az itteni stúdiónkban. A múltkor említett változásokról csak annyit, hogy a

Katzenbach Committee elé végül is csak négy „project” került felülvizsgálásra: az

RFE, [Szabad Európa Rádió] a Radio Liberty [Szabadság Rádió], a Congress

for Cultural Freedom [Kulturális Szabadság Kongresszusa (CCF)] és Gábor
Robert 401 International Feature Servic-e (Freedom in Peace) 402. A többit, vagy
398
399

400

401

George F. Kennan: Memoirs 1925-1950. Boston-Toronto, 1967.

Kovács Imre: Futószalagon. (Halász Péter: Második Avenue.) Új Látóhatár. 1968/1.
76. o.

Ötágú síp volt a Szabad Európa Rádió magyar adásának kulturális magazinműsora,
melyet Borbándi szerkesztett.

Gábor Róbert (1919–2017) szociáldemokrata politikus.
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hatvan cover organizatiót a washingtoni anyaintézet, a hárombetűs szervezet, 403

felszámolja. Ezek mind a háború utáni helyzetből nőttek ki és prosperáltak, leg-

többjük idejét múlta, s állítólag a Rampart-cikk, amit aztán átvettek a világlapok,

sugalmazott volt, kimondottan abból a célból, hogy a felszámolásra ürügyet találjanak. 404

Mindenki szépen el lesz látva, komoly végkielégítéssel, s valami jobb felaján-

lással. A négy szervezet ügyében a CCF átvétele a Ford Foundation által megváltoztatta a helyzetet. Robiét [Gábor Róbert] egyszerűen leírták, most folyik a
felszámolása, a két rádió sorsának eldöntésére meg kiküldtek egy albizottságot.

Vagyis nem lesz, egyelőre legalábbis nem lesz American Cultural Council vagy
hasonló, a szükséges propaganda sponzorálására. Vannak olyan vélemények,

hogy a kérdésről egyszerűen megfeledkeznek, s a két rádió marad ott, ahol eddig
volt. Ha új szervezetet húznának föléjük, azzal beismernék, hogy korábban tényleg a hárombetűs [CIA] alá tartóztak, így a vihar elvonult, a szél kifújta magát,

Amerikában a vádak ismétlése nem szokás, csak egyszer jelentenek szenzációt. A

komcsikat meg úgysem lehet félrevezetni, nekik a támadás különben is rutin. De
mindezt Gyula, bizalmasan és csak neked.

A közeledő karácsonyra és újévre minden jót kívánok,
Sok üdvözlettel

402

Kovács Imre

Béke Szabadsággal (Peace with Freedom) nevű non-profit szervezet, amely az újon-

nan függetlenné váló afrikai nemzeteknek segített a gyarmatosítás örökségét leküzde-

403
404

ni.

CIA

Sol Stern: The Defense Intellectuals. Ramparts magazine, 1967. február, 31-37. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1968. június 12.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm Ságvári Ágnes könyvéről írt recenziódat. 405 Kitűnő műsor lett

belőle. Erre gondoltam és ez is bebizonyította, hogy érdemes lenne a jövőben

bekapcsolódnod magyar könyvkritikai programunkba. Ennek a műsornak olyan
kiváló visszhangja van Magyarországon, hogy szinte két-három hetenként ka-

punk érdeklődő kérdést hazai íróktól, mikor foglalkozunk művükkel. A négy

éves tapasztalat azt mutatja, érdemes csinálni. A Te részvételed nagyban növelné
a műsor tekintélyét és népszerűségét. Éppen ezért szeretném, ha ez az első kirándulásod tartós letelepedéssé fejlődnék. Írj tehát minél többet. Egyelőre a következő könyveket tudnám megküldeni recenzióra:
Kodolányi János önéletrajzi műve

Jankovich Ferenc önéletrajzi műve

Kékesdi Gyula: Négy ország viharaiban /Bebrits Lajos élete/
Gellért Oszkár: Lázas nyár /Történelmi riportok 1944-ből/
Hóry András: A kulisszák mögött /Ez a volt varsói követ/
Sinka István: Mesterek utcája

Ha választottál, szólj át Gyallay Zsigának, ők megtáviratozzák és én utána

nyomban elküldöm. Persze, ha Te látsz valamit, amiről szívesen írnál /emigráns
könyv is lehet/, üzentesd meg és én értesítlek, tartunk-e igényt rá. Ezt azért kérném, mert lehet, hogy más már foglalkozik vele és akkor hiába dolgoznál.

Az ÚL-ban közölt Disputád nyomán érdekes ankét alakul ki. 406 Ennek na-

gyon örülök, mert ismét közlünk miamit, ami felkeltheti az olvasók érdeklődését.
Ebben a számban rajtam kívül Gömöri,407 Vitéz, 408 Makkai, 409 Siklós 410 és Flóri405

Ságvári Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon 1936—1948. Kossuth Könyv-

406

Kovács Imre: Werther újabb keservei. Avagy egy különös pályamű. Új Látóhatár

407

kiadó, 1967. Kovács Imre recenziója a Szabad Európa Rádióban hangzott el.

1968/3. 255. o. (Vita András Sándor, a Hazatérés című novellájáról)
Gömöri György (1934) költő, irodalomtörténész.
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án 411 szól hozzá. A következőben valószínűleg Márton, 412 Kibédi Varga 413 és

Szabó Zoltán. Ezektől van egyébként ígéretem, úgy érzem, ezzel le is zárjuk
majd. A keféket sorjában megküldöm, hogy még megjelenés előtt láthasd a hoz-

zászólásokat és a vitát a Te válaszoddal szeretném zárni. Tehát a következő szám

utáni számban jönnek a még fennmaradó hozzászólások és a Te zárónyilatkozatod. Az eddig megkapott kéziratok szerzői nagyon szigorúak Hozzád, de az írások érdekesek és sokoldalúak. Minden [George C. Minden] itt járt a múlt hónap
végén. Beszélgetésünk igen termékenynek látszott, legalábbis abban az értelem-

ben, hogy projektjeinknek van némi esélyük a megvalósulásra. Úgy tetszik, hogy
az eddigi kooperációt a következő évben is tartani tudjuk.
Szeretettel üdvözöl,

408
409
410
411
412
413

Borbándi Gyula

Vitéz György [írói álnév, valójában Németh György] (1933–2009) költő.
Makkai Ádám (1935) költő.

Siklós István (1936–1991) költő.

Flórián Tibor (1908–1986) költő.
Márton László (1934) költő.

Kibédi Varga Áron (1930–2018) költő.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1968. augusztus 23.
Kedves Imre,

a hajnali órákban írom ezt a levelet. Szolgálatban vagyok. Biztosan tudod, hogy

éjjel-nappal adunk műsort. Az én munkám reggel 8-kor fejeződik be, aztán me-

gyek aludni. Gondolhatod, mennyire megrendített minket a szovjet betörés
Csehszlovákiába és még inkább az abban való magyar részvétel. 414 Ezt még na-

gyon drágán fogjuk megfizetni. Beláthatatlan következményei lehetnek a cse-

hekkel és szlovákokkal való kapcsolatunkra, különösen ha még hozzáveszem

hogy egyes hírek szerint a magyar katonák nem viselkednek valami példásan és a
Magyarországon rekedt csehszlovák turistákkal szemben is eléggé barátságtalanok.415

Valószínűleg hallottad már, hogy szeptember végén, pontosan egy hónap

múlva Mexikóba repülök. 416 Tíz napig leszek ott, majd átmegyek New Yorkba.
A tervek szerint október 3-án, azaz csütörtökön érkeznék és hétfőn repülnék

vissza Münchenbe. Tehát a hétvégét New Yorkban tölteném. Nagyon örülnék,
Imre, ha szabaddá tudnád magad tenni és lenne elegendő időnk egy kimerítő
beszélgetésre. Talán megoldható, hogy együtt lehessünk. Gombosnak már írtam,
talán valami közös találkozó is nyélbe üthető. Nagyon örülök, hogy sor kerül erre

az útra. Nehezen ment. A költségeken megosztozom a vállalattal, ezért Mexikó-

ból küldök majd tudósításokat Münchenbe. Remélem, nem jön közbe semmi és

nem hiúsul meg a szép terv. Repülőjegyem már megvan, csak a mexikói vízumot
várom még.

414

415
416

A magyar honvédség egységei 1968. augusztus 20-án vonultak be Csehszlovákiába, a
„Prágai tavasz” reformjainak felszámolására.

Ilyen tényeket alátámasztó információkat nem találtunk.

Borbándi a mexikói olimpiára utazott a Szabad Európa Rádió tudósítójaként. Mivel

menekültútlevele volt, amivel nem engedték be, ezért először New Yorkba kellett
mennie, ott kapott a SZER amerikai részlegétől megbízatást a mexikói beutazásra.
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A lapot most nyomják, remélem egy hét múlva más postázni is tudjuk. A dis-

puta két ívet, 32 oldalt vett igénybe. 417 Érdekesnek látszik. A következő számra

már itt van Márton László cikke, de még három-négyre van ígéretem. Nem hi-

szem azonban, hogy ezekkel együtt a Te válaszodat is közölhetjük. A tapasztalat

ugyanis az, hogy a legtöbb írás az utolsó pillanatban érkezik és kételkedem, lesze annyi időnk, hogy neked mind előre elküldjük és a Te válaszodat is megvárjuk-

Ha az együttes közlés tehát a hozzászólások és a Te záró cikked nem sikerül,
Neked majd külön kell reagálnod a két részben közölt disputára. Erről azonban

időben értesítlek. Ez az utóbbi eset azt jelentené, hogy a vitát nem az 5. hanem a
6. számban zárnánk le.
Szeretettel ölel:

417

Borbándi Gyula

Disputa rovat, Borbándi Gömöri, Flórián, Makkai, Siklós István és Vitéz György
hozzászólásával, Új Látóhatár, 1968/4. 341–372. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1968. szeptember 20.
Kedves Imre,

a dolgok úgy alakultak, hogy Mexikóba nem közvetlenül, hanem New Yorkon át
utazom. Szeptember 25-én, szerdán – délután 16.20-kor /a Ti időtök szerint/
érkezem a Panamerican géppel. /Flight Number Panam 103/. A következő nap,

tehát csütörtök délután repülök tovább Mexiko Citybe. Élve szíves ajánlatoddal,
Nálad szállnék meg erre az éjszakára. A repülőtérről felhívlak telefonon, hogy

jelezzem megérkezésemet. Utána nyomban Hozzád mennék Rego park-ba,
miután leveled szerint nincs messze a Kennedy reptértől.

Mexiko Cityből a tervek szerint 5-én /szombaton/ esetleg 6-án /vasárnap/

repülök vissza New Yorkba és·ott maradok 9-ig, tehát szerdáig. Miután Gombos

Gyula is felajánlotta, hogy Náluk lakhatom, ez alkalommal az ő meghívásuknak

tennék eleget.• A tervezett összejövetelt 7-én vagy 8-án /hétfőn vagy kedden/

lehetne megtartani. Remélem, ezen már nem változik meg semmi és a
pillanatnyi időbeosztást be tudom tartani.

Kedves Imre, nagyon örülnék, ha egy mondatban értesítenél, hogy levelemet

megkaptad és jövő szerdán jelentkezhetem-e Nálad.

Én hétfőn és kedden még itt vagyok. Gyallay Zsiga bizonyára vállalkozik rá,

hogy válaszodról telex értesítést küld. Szólj neki, hogy valamelyik Münchenbe
menő üzenethez csapja hozzá a Te értesítésedet is.
A viszontlátásig szeretettel ölel

Borbándi Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1968. november 7.
Kedves Imre,

vakáción vagyok egy kis erdei lakban, a Salzburg körüli hegyekben. Csak 10 nap,
de ez is jól esik. Már nagyon fáradt voltam. Elutazásom előtt kaptam meg

kéziratodat. Nyomban el is olvastam és le is adtam a nyomdának szedésre.
Nagyon érdekes és gondolatébresztő. 418 Most nyomják az 5. számot. A 6. –

írásoddal – karácsony előtt jelenik meg. Ha valamit még be akarsz toldani –

tekintettel az elnökválasztás kimenetelére – küld el sürgősen. Kefét kapsz! Gyula
– miután Veled beszélt – visszavonta lemondását. 419 Szívből örülök.
Üdvözlettel,

418

Borbándi Gyula

Kovács Imre a nemzetközi politika kérdéseivel foglalkozott, elemezve az amerikai

elnökválasztás utáni várható helyzetet is. Közlésére nem került sor, mert a választást
Richard Nixon nyerte meg és azáltal kiszámíthatatlanná vált, milyen amerikai külpo419

litika várható. Kovács Imre maga mondta vissza cikkének közlését.

Gombos Gyuláról van szó, aki megsértődött az Új Látóhatár szerkesztőire, mert a
Szabó Dezső könyvéről készült, az 1968/4. számban megjelent, Czigány Lóránt által

készített recenzióban Czigány élesen bírálta Gombos könyvét. Gombos a bírálatot
még elfogadta volna, de mivel a szerkesztők nem jelezték az írás kapcsán, hogy az Új
Látóhatár álláspontja nem egyezik meg Czigány Lórántéval, ezért úgy vélte, hogy
főmunkatársi tisztéről le kell mondania. Kovács Imre győzte meg végül, hogy ne szakítsa meg kapcsolatát az Új Látóhatárral.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1968. december 5.
Kedves Gyula,

most reggel kaptam meg lapodat, s mivel a cikk sok javítást, illő kiegészítést
igényel (annyi minden történt a megírása óta), elállok a közlésétől.

A téma különben is elcsépelt. Helyette küldtem Jóskának egy másik cikket,

ami tulajdonképpen a Te programodnak készült előadásom eredetije. 420 Arról az

amerikai katonai misszióról szól, melyet 1944 március 16-án hajnalban
Muraközben leejtettek. Mivel három napon belül a németek kezére jutottak, a

történet elsikkadt, pedig ez a hiányzó láncszem kiugrási kísérleteink sztorijában.
Azt hiszem, fontos, hogy leközöljük és úgy érzem nagy feltünést fog kelteni.
Duke ezredessel többször voltam együtt, elláttam tanácsokkal, hogy miként írja

meg könyvét, 421 több elmarasztaló vagy helytelen információk alapján megírt

részt kihagyattam vele és most valamivel kedvezőbben állít be bennünket
(magyarokat), mint tervezte. Mondtam neki, hogy könyve megjelenése előtt

felhívom a figyelmet cselekedetére, aminek nagyon megörült. Ha mégsem
akarod közölni, akkor sürgösen értesíts, mert mindenképpen meg akarom
jelentetni, a legsürgősebben.

Biztosan olvastad Fekete Sándor levelét (a dec. 1.-i monitoring hozta) a

vitáról: le kellene közölni. 422
Sokszor üdvözöl,

420
421

422

Kovács Imre

Kovács Imre: Duke ezredes jelentkezik. Új Látóhatár, 1968/6. 481. o.

A könyv megírására nem került sor, mert Florimond Duke ezredes és felesége 1969ben halálos kimenetelű autóbalesetet szenvedett.

Fekete Sándor: Pásztor nélküli nyáj. Magyar Hírlap, 1968. december 2. 5. o.
Borbándi eltéveszthette a monitoring dátumát.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1968. december 14.
Kedves Imre,

a kézirat megérkezett, már ki is szedték, most olvastam az első kefét. Kitűnő! Így
írásban még hatásosabb, mint a rádiós változat. Nagyon örülök, hogy megírtad.
Ezel kezdjük a számot, amely ismét jónak ígérkezik.423 Csak attól tartok, hogy

nem készülünk el karácsonyig, mert a nyomdának és a könyvkötőnek is sok a
munkája.

Igen tetszett a rádiónak adott interjú. Majd megírom, mikor kerül műsorra.

A napokban állítom össze a háromszor egy órás műsort.
Szeretettel üdvözöl

423

Borbándi Gyula

Borbándi Kovács Imre Duke ezredes Veréb-missziójáról szóló írására utal.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1969. január 3.
Kedves Gyula,

a kéthete jelzett korrektúra nem érkezett meg: ha még nem késő, küld el

sürgösen, ha késő, nézd át gondosan. Halász Péter szeretné, ha írnék „Se kint, se
bent” c. gyűjteményes munkájáról, Enczi Endre szívesen venné, ha „Isten, az

ABC minden betűje” c. könyvét ismertetném az ÚL-ban, ha még nem adtad ki
recenzióra. 424

Boldog újévet – sok üdvözlettel,

424

Kovács Imre

A recenziók megjelentek. Kovács Imre: Öt könyvről. Új Látóhatár, 1969/2. 150. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1969. január 13.
Kedves Gyula,

megjött a szám, hibátlan a cikk, bár egy hiba mégis belecsúszott. Duke ezredes
neve így írandó (a felsorolásnál): Florimond DuS. Duke. Ez nem elirás volt a
szövegben, ez a belga eredetű név. Ha lehet korrigáld. 425

Mellékelten küldöm a Sinka és Darvas kritikákat, némi igazítással és egy kis

húzással.426 Bajcsy-Zsilinszkyt szerdán olvasom be. 427 Jóska nem lelkesedik H.

Péter könyvéért, nem tudom, mit csináljak. Talán csak írok neked róla, s

egyidejűleg majd küldöm Encziét is, ami nem rossz, bár nem tudja tartani végig
az érdeklődést és a feszültséget.

Gömöri [Gömöri György]itt járt, barátságosan elbeszélgettünk. A múltkor

Horváth Elemérrel 428 tettem ugyanezt, ők az ártatlanabbak.
Sok üdvözlettel,

425
426

Kovács Imre

A hibaigazítás nem jelent meg a folyóiratban.

Az 1969/2. számban megjelent Öt könyv című recenzióban szerepel Sinka István

Mesterek uccája című, a Magvető Kiadónál 1967-ben és Darvas József Gyűjtőlencse
427
428

című, a Szépirodalmi Kiadónál 1968-nál megjelent művének kritikája is.
Kovács a Szabad Európa Rádióba készített könyvismertetéseiről beszélt.
Horváth Elemér (1933) költő.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1969. március 19.
Kedves Imre,

pár perccel ezelőtt futott be a házasságodról szóló értesítés. 429 Sietek gyorsan írni

és Neked, valamint kedves feleségednek sok boldogságot kívánni. Bevallom,
amikor tavaly ősszel beszéltél róla, nem igen gondoltam, hogy ilyen hamar

anyakönyvvezető elé lépsz. Nos, képzelheted mennyire meglepődtem, annál is

inkább, mert ez valóban váratlanul jött. Ilyesmiről az emberek beszélni szoktak.

Hogyan tudtad mindvégig titokban tartani? Szép név az Edna. És azok után,
amiket meséltél róla, biztosan jó házasság lesz. Örülük veled együtt és
mégegyszer mindkettőtöknek minden jót!
Szeretettel ölel

Borbándi Gyula

U.i.: Kaptam levelet Deák Zoltántól, 430 azt mondja, szívesen írnál könyvéről.

Semmi akadálya. A rádiónak lehet hosszabban, az ÚL.-nak csak röviden, mert
nagyon sok kéziratunk van. Talán belefoglalhatnád egy cikkbe a Halászt, Enczit,
Deákot. Vagy ahogy jónak látod.

429
430

1969-ben kötött házasságot Kovács Imre Edna Campbellel, becenevén Mitsy-vel.

Deák Zoltán (1905–1972) újságíró, szerkesztő. Nemrég meghaltam címmel magán-

kiadásában jelentette meg New Yorkban verseit. Kovács Imre nem készített róla recenziót.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1969. március 26.
Kedves Imre,

köszönöm a leveledet és a kéziratot. Teljesen egyetértek azzal, amit a Szabó De-

zső kérdéssel kapcsolatban írtál. Én is jobban örülnék annak, ha más kérdések

kapcsán szánnánk harcba politikai örökségünkért. Az igazat megvallva, félek

attól, hogy a Jóska cikke körül fellángoló vita hamis vágányra fut.431 Igyekszem
azonban úgy irányítani, ha lehet, hogy ez ne következzék be. Sok függ azonban

attól, milyen reakciókat kapunk. Biztató mindenesetre, hogy nemcsak a jobboldalon helyeselnek /amitől viszolygok; nekünk ne tapsoljon a Tollas 432 és a

Zathureczky 433/, hanem olyanok körében is, akiknek a véleményére adunk, pél-

dául pozitívan reagált Szabó Zoltán, Hanák, 434 Gömöri, Földes-Papp,

Hellenbart, 435 hogy csak azokat említsem, akik már írtak ebben az ügyben.

Ölvedi azt mondotta, ő nem közölte volna, mert veszedelmektől tart, de Zsig-

mond 436 és Beczner 437 is helytelenítette a cikket, főleg azért, mert antiszemitizmussal vádolhatnak azok, akik rosszindulattal olvassák. Ez bizonyos, de ezen az

alapon soha semmiről sem lehet véleményt mondani. Persze, nagyon jogos a

kérdésfeltevésed: miért éppen Szabó Dezsőért és miatta hadakozunk. Sajnos,
nem térhettünk ki, nem mi választottuk a témát. Gyula könyvének furcsa fogadtatása az ok. Nem tudom, indokolt-e olyan bemondón és pesszimistán látni a
népi mozgalom sorsát. Igaz, nem született új nemzetfogalom, de azért van egy

politikai koncepció, amelyet a népieknek tulajdonit mindenki: ez a harmadikutas
szemlélet és magatartás. Arról persze lehet vitatkozni, van-e jövője, de kétségte431
432
433
434
435
436
437

A szóban forgó írás: Molnár József: Egy könyv sorsa. Új Látóhatár, 1969/1. 1. o.
Tollas Tibor (1920–1997) költő, szerkesztő.

Zathureczky Gyula Albert (1907–1987) újságíró, író.
Hanák Tibor (1929–1999) filozófus.

Hellenbart Gyula (1930) újságíró, kritikus.

Zsigmond Endre (1919–2010) újságíró, kritikus, az Új Látóhatár főmunkatársa.
Beczner Tamás (1926–n.a.) író, kritikus.
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len, hogy azoknak, akik a kommunizmusból kiábrándulnak, ez látszólag a járható
út és vigasz, hogy nem kell átmenni a másik, a kapitalista oldalra, amit a kiáb-

rándultak közül sem akarnak azok, akiket tényleg meggyőződés, hit és lelkesedés
vitt a szocialisták, a marxisták táborába.

A következő számunkban hozzuk a Darvas-Sinka valamint a most küldött

három recenziót. Az előzőnek adok majd valami összefoglaló címet, az utóbbi
jön úgy, ahogyan összeállítottad. Mind a három kritika nagyon jó, érdekes és

találó. A jövőre vonatkozóan talán maradjunk abban, hogy én mindig megírom
neked, miről mondunk le, amit aztán elküldhetnél az Irodalminak [Irodalmi

Újság] vagy a Magyar Híradónak [Bécsi Magyar Híradó]. Nálam most nincs
több kéziratod, ha leszámítom azokat, amelyek a következő számban jönnek.
Sokszor üdvözöl:

Borbándi Gyula

U.i.: A párizsi és londoni fiatalok mosolyognak. Érthető: a Műhelyt jól kiké-

szítette Jóska.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1969. április 9.
Kedves Imre,

ma elküldtem egy táviratot Gyallay Zsigának a 44-es emlékezés ügyében. Azóta
bizonyára már beszéltetek róla. Nem sürgős a dolog, írd meg, amikor éppen időd
van. A terjedelme tőled függ, csak arra ügyelj, hogy egy-egy részlet /ha egyszeri
húsz percbe nem fér vele/ ne legyen több 18-19 percnél.

Ma van műsoron a Balla Boriszról írt cikk. A Sőtér-kritika jövő hétfőn, azaz

14-én kerül műsorra.

Javaslatod rendben van. „Öt könyvről” lesz tehát a cikk címe és az alcímek is

úgy, ahogyan ajánlottad. Negyedik a Sinka és az ötödik a Darvas.

Nem tudom, írtam-e már vagy említettem-e, amikor odaát voltam, hogy

Stadtmüller professzor, 438 az itteni egyetem keleteurópai történeti tanszékének

vezetője, a Magyar Intézet igazgatója ebben az évben újból megindítja az
Ungarische Jahrbücher nevű német nyelvű folyóiratot, amelyet annak idején Far-

kas Gyula alapított és szerkesztett egészen haláláig, amikor a folyóirat kimúlt.
Igen bő könyvkritikai rovatot terveznek és máris szép anyaguk gyűlt össze új
hazai könyvekből.

Szeretnének írni Ránki György 1944-ről szóló könyvéről is /kis kötet/. Téged

javasoltalak recenzensnek, meg is kaptam a példányt, amelyet azonnal továbbíta-

nék, ha elvállalod. Nekik kb. 50-60 sor kellene. A fordítást az intézetben végzik
el. Örülnék, ha elolvasnád a könyvet és írnál róla. Két legyet is üthetnél egy csa-

pásra. Ha érdekes, kissé kibővítve a rádióban és az ÚL-ban is közölhetnénk a
cikket – természetesen magyarul. Értesíts tehát, hogy küldhetem-e. 439
438

Georg Stadtmüller (1909–1985) irodalomtörténész. 1969-ben indította el UngarnJahrbuch címen azt a magyar tárgyú történettudományi évkönyvet, melyet a Mün-

439

cheni Magyar Intézet adott ki.

Megjelent: Ránki, György 1944 március 19, Magyarország német megszállása [19.

März 1944, Die deutsche Besetzung Ungarns]. (I. Kovács) Ungarn-Jahrbuch, 1970.
198. o.
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Nagyon örülök, hogy hozzászólsz a Sz. D.-Gombos-Molnár kérdéshez. Azt

javasolnám azonban és ebben egyetértek veled, hogy csak akkor folytassuk az
eszmecserét, ha Fenyő vagy Ignotus, vagy más súlyosabb személy még hozzászól.
Szeretettel üdvözöl,

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1969. május 5.
Kedves Gyula,

nagyon szívesen írok Ránki könyvéről, annál is inkább, mert rendkívül érdekel a
kor, mint Te is tudod, magam is dolgozom egy munkán, ami az átmenetet tár-

gyalja, s Duke ezredestől is hallottam felőle, aki találkozott vele Pesten. Mindkét

verzióban megírom a kritikát. Itt említem meg mindjárt, hogy Jóskáék húzódoznak Deák Zoltán kötetétől, ha nem megy, akkor majd neked nagyon röviden

valamelyik későbbi számba óvatosan ismertetem. Marosán könyvét még nem
tudtam megszerezni, 440 Medeynek 441 megvan, megígérte, hogy elküldi. Szeretnék

foglalkozni Bárány Tamás könyvével, most tüntették ki, a címe: Város esti fény-

ben. 442 Azért érdekes, mert a népiek nyomdokában, azok dicséretével írt meg egy
városi szociográfiát. Pontosabban azt, hogy kik is lakják az új városokat, amelyek

tradíció nélkül a tervezők asztalain születnek meg, mint a nagy ipari komplexumok részesei. Ugyanakkor érdekesen filozofálgat arról, hogy tulajdonképpen hol
is az igazság a sokféle riportban, munkában, beleértve a saját megfigyeléseit is.

Néhány kritikám kissé hosszabbra sikerült (Balla, Sőtér), de gondolom a téma

megérdemelte, a jövőben igyekszem rövidebben és inkább több könyvről írni. 443

A Szabó Dezső-üggyel csak akkor foglalkozom, ha a vita olyan mértéket ölt,

ill. olyan területre megy át, ami érinti múltunkat és hagyatékunkat, különben
hagyjuk kimúlni. Mint írtam, Szabó Dezsőt ne tartsuk fel zászlónak.

Volna egy személyes kérdésem: nekem régi jó barátom Zeke Zoltán, aki

egyik-másik peremben védett is, hosszú utat tett meg az emigrációban (Ausztrália, Kanada, USA), s jelenleg Bécsben él, mint nyugdíjas. Nagyon művelt ember,
440
441
442

Marosan György: Tüzes kemence, Magvető Kiadó, Budapest, 1968.
Medey István (1906–1996) szociáldemokrata politikus.

Bárány Tamás: Város esti fényben. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1968. Kovács
Imre recenziója megjelent: Kovács Imre: Új magyar ugar. Irodalmi Újság, 1969. július

443

1. 6. o.

Rádiós recenzióiról van szó.

228

kitűnően ismeri az amerikai irodalmat, időnkint kérhetnél tőle kritikát. Anyagilag is rászorul, nem sok a social security, de ennél fontosabb, hogy tényleg jó

dolgokat tudna neked adni. Nem akar a nevével szerepelni, Könyves Kálmán az
írói neve, ha érdekel, írj neki. c/o American Express, Kaertnerstrasse 21-23, A-

1015 Wien.444

És egy röhögni való, de bizalmas terv: Kővágó József a Magyar Bizottság ápr.

11-i ülésén bejelentette, hogy pályázik Bede helyére, mert itt az ideje, hogy
rendbe hozzák a rádiót, az új helyzetnek megfelelően alakítsa át az adásait és erre

a feladatra ő a legalkalmasabb. Amikor azt kérdezte, hogy van-e kifogásom önjelöltsége ellen, azt feleltem, hogy természetesen nincs... 445
Sokszor üdvözöl,

444
445

Imre

Ismereteink szerint nem jelent meg írás Zeke Zoltántól.

Bede István 1973-ig volt a Szabad Európa Rádió magyar osztályának a vezetője. Őt
Szabados József követte. Kővágó József pályázásáról nincs információnk.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1969. május 26.
Kedves Gyula,

sajnálom, hogy Zekén nem lehet segíteni, szegény elhamarkodottan távozott, de

már nagyon unta Amerikát. Most meg azt hiszem, Bécset unja, s nem lepődnék
meg, ha megint felbukkanna New Yorkban. Köszönöm walliselleni lapodat.
Valóban húsz éve, hogy döntöttünk, ill. nem döntöttünk, hogy mi legyen a párt-

tal, politikai jövőnkkel, s mindez már történelem. Jövőre tervezek egy szentimentális magánutat Európába, hogy megnézzem azokat a helyeket, ahol éltem, ter-

veztem, lelkesedtem és reméltem. Sokan biztatnak, hogy írjam meg emlékirataimat, de azt még korainak tartom. Ellenben dolgozom Öt Év (ideiglenes) című
munkámon, melyben megírom Kállaytól Nagy Ferencig a dolgokat, úgy 240

oldalon, ami talán érdekelné az Aurorát. Szeretném ebben az évben befejezni,
ezért most lelassulok más írásaimmal. 446 Kérdeztem tőled a Bárány-könyvet, de

mivel nem válaszoltál, Jóskával [Szabados] úgy véltük, azért megírhatom a kritikát, mert Ránkival nem tudtam elkészülni. Így az ment le most, s következőnek

küldöm, ill. beolvasom Ránkit. Ellenőriznem kell sok tételét és állítását, ezért
megy nehezebben, mint egy rendes könyvkritika. Két verzióban írom, egyet ne-

ked, a másikat német fordításra. Balla Borisznak tetszett a kritika, egy kicsit
azért orrolt a párizsi részért, amikor félszegnek írtam. Dehát én így vettem ki a
munkájából, ami tényleg nagyon jó, mint írás is.

Az epilóg a vitához többet ér, mint maga az egész vita. 447 Egyszer már felfi-

gyeltem H.-ra [Hellenbart], azt hiszem egy igen jó, alapos író, sokat nem tudok

róla: honnét jött, mit csinál?
Sokszor üdvözöl,

446

Kovács Imre

1970-ben Kovács Imre nem utazott el Európába. Emlékiratait nem írta meg, majd

csak élete utolsó évében készült el Magyarország megszállása cím alatt egy töredékes
447

részlete életútjának. A levélben jelzett Öt év című kötet sem készült el.

Hellenbart Gyula: Epilógus a disputához. Új Látóhatár, 1969/2. 181. o.
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München, 1969. május 27.
Kedves Imre

mellékelten elküldöm Jobbágy Domokos levelét. Légy szíves, juttasd el – kérésének megfelelően Duke ezredeshez. Furcsa kémelhárító főellenőr, aki nem tudja,
hogy Te ki vagy. Érthetetlen, hogy ennyire tájékozatlan volt a harmincas és

negyvenes évek irodalmi és politikái életében. Érdekes viszont, amit a maga

szemszögéből Duke-ról és az akcióról mond. Arra kértem, hogy levelének tárgyi

vonatkozású részét levél formájában közölhessük, amihez Te természetesen állást
foglalhatnál. Nem tudom, mennyire helytállóak az észrevételei. 448

Ma befutott a Bárány Tamás könyvéről irt recenziód. Jövő hónapban kerül

műsorra. Köszönöm.

Én egyébként holnap Svájcba utazom. Tessinben találkozom Háy Gyulával 449

és meglátogatom Kerényi Károlyt450 is. Június 12-én pedig két hétre Izraelbe
megyek, Jeruzsálem, a volt Jordán területek, Negev és Tel-Aviv a fő állomások.
Kíváncsi vagyok, mennyire változott a helyzet 1967 óta.

Feltűnő, hogy milyen sok pozitív vélemény érkezett Jóska [Molnár József]

cikkére. Csak néhányan helytelenítették, nem is annyira Sz. D. [Szabó Dezső] és
a zsidókérdés miatt, hanem a Magyar Műhelyre vonatkozó észrevételeket kifogá-

solták. Senki sem volt azonban hajlandó ezt írásban is megtenni, úgyhogy nem
lesz vita. Nem is bánom; jobb így. A következő számot már összeállítottam. Nagyon érdekes Háy új drámája, amely 1957-ben Budapesten játszódik és az írók
üldözése a történet háttere. 451 Gombos folytatja a „Húsz év után” sorozatot. 452 Ez

448
449
450
451

452

Jobbágy Domokos: Duke ezredes vállalkozása. Új Látóhatár, 1969/4. 378. o.
Háy Gyula (1900–1975) író.

Kerényi Károly (1897–1973) vallástörténész.

Háy Gyula: Apassionata I.-II.. Új Látóhatár, 1969/3. 219. o., Új Látóhatár, 1969/5.
419. o.

Gombos Gyula Húsz év után. Új Látóhatár, 1970/3. 193. o.
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a rész némileg meglepetés, mert annak ellenére, hogy nem közgazdász, kitűnően
megírta a jelenlegi gazdasági bajok hátterét.

Az „Ungarische Jahrbücher”-től érdeklődtek, mikor lesz kész a Ránki könyv

kritikája.

Gosztonyi Péter 453 megkapta Teleki Gézától az 1944-es moszkvai napok

jegyzőkönyvét. Minden megbeszélésről készített összefoglaló hitelesítve van

/Faragó, Szentiványi, Teleki/. A kézírásos füzet rendkívül érdekes és fontos dokumentum, Gosztonyi felhasználja majd a fegyverszüneti tárgyalásokról szóló

tanulmányában, amelyet ősszel közlünk.454 Érdekes volna azonban megjelentetni

az egész anyagot. Ha Minden [George C. Minden] ide jön a nyáron, megkísé-

reljük eladni neki az ötletet. Ez juttatja eszembe: van-e még valami 44-45-ös

emlékeidből, amit még nem írtál meg. Most jó alkalom lenne az évforduló.
Gondolkodj rajta.

Sokszor üdvözöl:

453
454

Gosztonyi Péter (1931–1999) történész.

Borbándi Gyula

Gosztonyi Péter: A magyar-szovjet fegyverszüneti tárgyalások (1944. október) Új
Látóhatár, 1969/5. 401. o.
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remélem, kellemesen telt el vakációd, érdekes volt Izrael (aggódtam, hogy kitör
újból a háború, míg ott vagy). Innét nagyon veszélyesnek látszik a helyzet, az
amerikaiak nem tartják elkerülhetetlennek a negyedik menetet. Te mit gondolsz?

Mellékelten küldöm a Ránki könyv kritikáját, ami némileg eltér attól, amit

beolvastam. Az ilyen dolgokat nem könnyű röviden megírni, az egyik példányt

az évkönyvnek küldöm, ha hosszú rövidítsék le, bár talán a német olvasónak sem
érdektelen, hogy megismerje a részleteket. A másik példány az ÚJL-é, ha hozni

akarod. Ha nem (emlékszel a megállapodásra), akkor odaadom majd az IÚ-nak,
vagy a bécsi Magyar Híradónak, természetesen a közvetítése után. 455

Biztosan olvastad Ignotus förmedvényét az IÚ-ban. Nem változik, és most ki

kellene készíteni. Nem egy hosszú elemzéssel, pontról pontra megcáfolva vagy

kiigazítva, hanem röviden, s élesen, csípősen. Valahogy úgy lehetne kezdeni,
hogy Szabó Dezső retorikája nem mond semmit, tényleg a műveiben már nincs

üzenet, de ugyanúgy elévült Ignotus derogatoriája is. Valóban az avasság szaga

csapta meg az orrom, amikor olvastam, ez a szerencsétlen még mindig a harmincas évek argumentiájával él, fantomok ellen küzd, a sanda mészáros mozdulatával
mindig a népieken üt egyet, amikor Szabó Dezsőt ócsárolja. Számára a magyar-

ság nem létezik, neki csak antiszemiták és liberálisok (kóser magyarok) léteznek.

Ne hamarkodjuk el, mint írtam, nehéz Szabó Dezsővel a népi mozgalmat védeni, de valamit kell mondanunk, nehogy övé legyen az utolsó szó. 456

Van itt előttem néhány érdekes könyv, egyiket Király Béla írta a 18. századi

magyar felvilágosodásról a Columbia Egyetem kiadásában. 457 Röviden ismertet455

456
457

Kovács Imre: A megszállás anatómiája. (Ránki György: 1944. március 19. Magyarország német megszállása.) Új Látóhatár. 1969/4. 369. o.

Ignotus Pál: Bolyongás közben. Irodalmi Újság, 1969. június 15. 5. o.

Király Béla: Hungary in the Late Eighteenth Century. The Decline of Enlightened
Despotism. Columbia University Press, New York & London, 1969.
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ném. A másik a keleteurópai parasztmozgalmakról és szervezetekről szól a Ko-

mintern idején, nagyon érdekes, röviden ezt is ismertetném. Aztán elolvastam Z.
Nagy Ferenc könyvét, igen érdekes, főleg a 44 őszi és 45 tavaszi kis tanácsköztársaságokat illetően a Tiszántúl (Vésztő, Dévaványa, stb.). 458 Úgy látom Rajk szel-

leme ismét hazajár: mit szólnál egy interjúhoz, aminek a kérdéseit is magam
írnám meg, s Jóska olvasná, szerepéről a 44-es ellenállásban. Közel kerültünk

egymáshoz, a tragédiája akkor kezdődött.
Sok üdvözlettel,

458

Z. Nagy Ferenc: Ahogy én láttam. Gondolat Kiadó, Budapest, 1965.
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München, 1969. július 5.
Kedves Imre,

szabadságom véget ért, néhány nappal ezelőtt tértem vissza Izraelből. A helyzet
eléggé aggasztó, a városok külső képén ugyan nem venni észre, hogy a határokon
harcok folynak, de az embereket meglehetősen nyugtalanítja, hogy hol itt, hol ott

bomba robban. Az izraeliek nagyon eltökéltek, hogy biztonságukat megvédik.
Senkiben nem bíznak, senkiben sem reménykednek /legkevésbé az ENSZ-ben

és a négyhatalmi tárgyalásokban/. Egyetlen garancia a hadseregük – mondják. Fő

céljuk a közvetlen tárgyalás az arabokkal, nagyhatalmi segédlet nélkül. A nagyhatalmak szerepét abban látják, hogy az arabokat a tárgyalóasztalhoz kényszerítik.

Ettől azonban még nagyon messze vagyunk, jóllehet Jordánia részéről még lenne
némi hajlandóság, de Husszein is tehetetlen az ultrákkal szemben. A helyzet
tehát eléggé kilátástalan. Az izraeliek főleg arról panaszkodnak, hogy a

közelkeleti kérdés a nagyhatalmi rivalizáció szerves része lett és megoldása már
nem egyedül az érdekeltektől függ.

Az Új Látóhatárról igen jó a vélemény. Nagyon sok rokonszenvet és érdeklő-

dést észleltem. Egy könyvkereskedővel meg is állapodtam a terjesztést illetően. 459

Talán vásárlásban is kifejezésre jut az érdeklődés. Majd meglátjuk. Nem könnyű

a dolog, mivel a folyóirat ára az ottani árszínvonalhoz viszonyítva meglehetősen
magas.

Nagyon köszönöm a Ránki kritikát. A rádióban lement június 30-án. Az ÚL-

ban is közöljük és megrövidítve átadom az Ungarische Jahrbücher szerkesztőségének is. Arra kérlek azonban, hogy a könyvet küldd vissza, mert ez a Magyar
Intézet tulajdona. Tőlük kaptam kölcsön.

Ami Ignotus cikkét illeti, nekem is az a véleményem, hogy ne hamarkodjuk

el. A mostani számunkat éppen tördelik, tehát úgyis csak augusztus végén jele-

nünk meg legközelebb. Addig van időnk átgondolni, reagálunk-e és ha igen,
459

Gondos Sándor könyvterjesztőről van szó.
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milyen formában. Abban van igazság, hogy ne övé legyen az utolsó szó. Azt nem
helyeselném, ha ismét Jóska ragadna tollat. Úgy látom, nem is ambicionálja.
Legjobb lenne, ha talán Te reagálnál röviden. Vagy, ha nem akarod, akkor talán

én írnék valamit epilógusként. A könyvjavaslataid tetszenek. Király könyvéről, a

keleteurópai parasztmozgalmak történetéről, Z. Nagy visszaemlékezéséről egyaránt írhatsz – oly terjedelemben, amennyit e munkák megérdemelnek. •

Örülök a Rajkról szóló emlékezés ötletének is. Csináld meg Szabados Jóská-

val, úgy ahogyan javaslod, tehát interjú formájában. Jóskának küldünk majd táviratot, hogy hivatalosan is tudjon róla. Egy előző leveledben említetted Öt év

című könyvedet. Jó lenne beszélnünk arról, hogyan lehetne a magyar megjelené-

sét biztosítani. Ez mindenképpen olyan munka, amelyet az Aurorának kellene

kiadnia. Gondolom, ha már látod a méreteit és azt is, hogy mikorra készül el,

beszélni kellene barátainkkal a kiadás támogatásáról. Az ő programjukba is beleillik.

Szeretettel üdvözöl,
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New York, 1969. augusztus 24.
Kedves Gyula,

most kaptam meg az új számot, s abból látom, hogy éppen ma vagy ötvenéves.
Ha előbb tudom, nyilvánosan is köszöntöttelek volna, az ÚJL hasábjain, mert a

„Lenin-rend” az emigrációban is kijár. Ha még nem késő, a következő számban
írnék köszöntőt, ami elől nincs jogod kitérni, pontosan azért, amivel Jóskát is

rábírtad a köszöntésed kiszedésére. De már most hadd mondjam meg, hogy valamennyien igen nagyra értékeljük munkásságodat, különösen az elmúlt húsz
esztendőt, amit a magyar irodalom ápolásával és a Látóhatárok szerkesztésével
eltöltöttél. Továbbra is jó munkát kívánok és sok boldogságot, amit az évek mú-

lásával a visszaemlékezés és a megbékélés nyújt az embernek. Azt hiszem, az a

legnagyobb dolog, ha az ember megbékél a világgal és önmagával, ami olyan
magaslatokra emeli, ahonnét jól lát mindent. És még valamit, Gyula: meg kell

állapodni a lányokkal, mert ha nem marad valaki mellett, akkor a filozofálgatás
mit sem ér, a keserű öregemberek a világ rémei.

Még nem tudtam elolvasni a számot, amint végeztem vele, megírom észrevé-

teleim és reagenciám, főleg a te cikkedről. 460

Jobbágy Domonkos hozzászólását csak ma találtam meg, ha még nem késő,

íme, itt a válaszom. 461 Még egyszer sok jót és „many happy returnt”-t kívánva,
igaz barátsággal köszönt,

460
461

Kovács Imre

Borbándi Gyula: Magánbeszéd a párbeszédről. Új Látóhatár, 1969/4. 289. o.

Kovács Imre: Még egyszer: a Veréb-misszió. (Válasz) Új Látóhatár. 1969/5. 475. o.
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Kedves Gyula,

a parasztinternacionálé hangszalagját biztosan megkaptad. Az említett könyvekről rövidebben írok, október 15-ről is elmondom szívesen a véleményemet. Az-

tán van egy jó storym: hogyan fogadtak az oroszok, amikor 44 karácsonya előtt
néhány nappal átmentem a fronton.

A VKF2-ős pasastól nyugodtan közölheted a lekurtított levelet, amihez én

hozzáteszem a magamét. Nagyon nem lehetett bent a dolgokban, aztán meg

olyan hülyeségeket ír, mintha én informáltam volna Duke ezredest, aki különben
áprilisban meghalt, s nem ő mondotta el nekem a történetét. A Rajk-ügy úgy

volt, ahogy megírtam. Erről jut eszembe, most, hogy megint előkerült a neve,
nem volna-e érdemes lehozni azt a tanulmányom, melyet még a mimeografált
Látóhatárnak írtam, azt hiszem rendkívül aktuális.

Itt semmi újság. Már oda jutottunk, hogy én vagyok a Magyar Bizottság fő-

delegátusa az ACEN-ben. Bessenyei kezdte, aztán jött Nagy Ferenc, Kővágó,
Király, Pfeiffer. S le ne ülj: a helyettesem (alternate delegate) Barankovics István.

Ő ajánlott a posztra, s magát mellém. Most nagyon jóban vagyunk megint, aminek örülök.

A Free Europe öregszik és valószínűleg végelgyengülésben fog kimúlni. Ho-

vatovább 56 éves fejemmel itt is én leszek a legfiatalabb.

A Varga-féle összejövetelre nem megyek át, jövőre tervezünk egy európai

utat, amikor Mitsy és Andrea ellátogatnak Budapestre, míg én Bécsben izgulok
értük. De be is fejezem, kezdődik a Labor Day, s megyünk el a városból.
Sokszor üdvözöl
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a Jackson könyvről készített szemlédet köszönöm, továbbá az ígért kéziratokat is,

remélem, azok is hamarosan itt lesznek. Az október 15-re és 44 karácsonyi történetedre vonatkozó javaslatodat továbbítom majd Feketekutynak. 462 Az a hely-

zet ugyanis, hogy már nem én szerkesztem a politikai dokumentumműsort, hanem F [Feketekuty]. A javasolt két téma pedig oda való. Ha elfogadja, értesíti

majd Gyallay Zsigát, hogy a beszélgetést készíttesse el Veled. Én csak a magyar

és külföldi könyvszemlét, valamint az Ötágú síp című irodalmi műsort szerkesz-

tem. Ha az október 15-témát úgy tudnád megírni, illetve elmondani, hogy abból

az írók magatartása és reakciója derüljön ki, akkor hozzám tartozik, illetve az

Ötágú síp-ban el tudom helyezni. Ha elsősorban politikai jellegű, akkor F. az
illetékes. Kissé bonyolult, nem? Remélem, azért érthető.

A Duke-ügyben a levelet ebben a számban közöljük, persze, csak az érdemi és

az ügyre vonatkozó mondanivalóját. Jó lenne, ha minél előbb elküldenéd az észrevételedet, mert már szedjük az 5. számot. A 4. számot most nyomják, remélem, a jövő hét végén postázni tudjuk. /Jóska elment szabadságra, húsz napig lesz

Olaszországban/. Ebben a számban jön egyébként a Ránki könyvről írt kritikád.
Én írtam egy kis elmélkedést a hazaiak és kintiek közti párbeszédről. Kíváncsi
vagyok, mi a véleményed.

A Varga-féle írótalálkozó elmarad. Anyagi okok miatt: azok, akik a pénzt

ígérték, visszaléptek, amikor V. [Varga Sándor] beterjesztette a költségvetést.
Úgy hallottam, hogy Budapesten is megijedtek egy kissé, amikor a Varga-féle

meghívót és az ott felsorolt neveket olvasták. Most úgy tervezi, hogy karácsony

előtti héten rendezi az összejövetelt. Kíváncsi vagyok, lesz-e belőle valami. Varga

barátunk eléggé dilettánsan fogott az ügyben.

462

Feketekuty László (1914–2000) történész, szerkesztő, 1954-1967 között a hírosztály
vezetője, majd 1967-1979 között a magyar osztály helyettes igazgatója volt.
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Bede azt mondta nekem, hogy a rádió igazgatósága rá bízta, mikor megy

nyugdíjba. Ő azonban szeretne minél előbb elmenni. Állítólag jövőre esedékes.
Azt láttam, hogy a házon belül szeretné az utódlást elintézni. Próbáltam a neve-

det bedobni, nem nagyon lelkesedett érte. Persze nem mondta nyíltan, arra hi-

vatkozott, hogy az amerikaiak nem akarnak kívülről új főszerkesztőt. Bede a

Feketekutyt nyomja, őt szeretné utódának. És most fogódzkodj meg: engem
próbál kapacitálni, hogy legyek a F. helyettese. Kereken visszautasítottam az
ajánlatát. Nem akarok előlépni. Főleg azért nem, mert nehezen tudnék F-val

együttműködni, másrészt összeférhetetlennek tartanám a rádiós vezető szerepet

és az Új Látóhatár szerkesztői tisztét. Az utóbbiról mindenképpen vissza kellene

vonulnom, ha elfogadnám a helyettes főnökséget. Azt pedig nem akarom. Igyekszem még a nevedet lanszírozni, persze elsősorban Bedét hallgatják majd meg. A

F.-féle megoldás nem keltene a szerkesztőségben túl nagy örömet. Igen komoly
jelöltnek számit még Gáspár, aki állítólag nagyon ambicionálja a főnökséget.

Varga Laci itt volt, kellemesen elbeszélgettünk. Örülök, hogy jövőre látunk

Téged. Remélem, sikerül a bécsi út terve és akkor Münchenben is megállsz.
Sokszor üdvözöl
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1969. október 13.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm a születésnapi jókívánságokat. Elismerő szavaid igen jól estek.
Az igazság azonban mégiscsak az, hogy az Új Látóhatár sikere elsősorban annak
a kitűnő munkatársi gárdának tulajdonítható, amely az évek folyamán a lap körül
összeállt. Aztán neked is, aki mindig kiálltál a folyóiratért és okos tanácsokkal

segítetted a szerkesztők munkáját. Könnyű volt nekem ilyen kitűnő együttessel

dolgozni. Remélem, még sokáig folytatni tudjuk ezt a munkát. /Örömmel tapasztalom, hogy mind több hazai tudományos – főként történelmi – munkákban

bukkan fel az ÚL. egyik vagy másik közleménye lábjegyzetekben, vagy a bibliográfiában./

Cikkednek nagyon örültem, valóban jó kiegészítése és gazdagítása annak,

amit az előző számban elmondani próbáltam. A következő számunk már ki van

szedve, ebben már nem közölhetjük. Az idei 6. számban azonban kinyomtat-

juk. 463 Talán érkezik más hozzászólás is. 464 Arra kérlek, olvasd el ismét a Jobbágy

levélhez írt hozzászólásodat. Én ugyanis a Neked küldött eredeti levélben több –
személyes – részletet kihagytam. Te főleg ezekre reagálsz. Ha ezt kihagyom a Te
leveledből, elég soványnak látszik. Értesíts, mi történjék vele.

Moldova könyvét már ismerteti valaki a rádióban. Viszont, ha van kedved, írd

meg az Új Látóhatárnak. A könyvet én is elolvastam a napokban.465 Moldova

kitűnő író, de ez talán a leggyengébb munkája. A dolog könnyebbik végét válasz-

totta, a népszerűség kedvéért lemondott a művészetről. A könyv színvonala elég

alacsony. A témája természetesen rendkívül érdekes. Moldova egyébként igen
derekasan viselkedett 1956-ban. Utána pedig egy írói értekezleten az egyik

orosznak a szemébe vágta, büszke arra, hogy 1956-ban fegyverrel harcolt az in-

tervenciósok ellen.
463
464
465

Kovács Imre: Párbeszéd kikkel és miről? Új Látóhatár. 1969/6. 526. o.
Csiky Ágnes Mária és Thinsz Géza is hozzászólt a vitához.

Moldova György: Tetovált kereszt. (riportok) Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969.
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Az Im Schatten der Sowjets 466 magyar kézirata persze, hogy érdekelné az Au-

rorát. A baj csak az, hogy nincs pénzünk. Ha barátaidat odaát meg lehetne nyer-

ni, akkor kész örömmel nyomtatnók ki. M. [George C. Minden] állítólag a köz-

eljövőben Münchenbe jön. Feltétlenül beszélünk vele a tervről. Jó lenne, ha Te
vagy Gyula [Gombos] szordírozni próbálnátok a dolgot odaát. Azt javaslom
azonban, hogy ne beszéljünk a Schatten magyar változatáról, hanem egy olyan

könyvről, amelyet Te most írsz és az 45-ös fordulat 25. évfordulója alkalmából

jelennék meg. Úgy érzem, így jobban be lehetne nekik adni a dolgot. Az persze

már a Te dolgod, mit használsz fel a Schatten magyar szövegéből. Értesíts, hogy
ez rendben van-e így?

Ledermüllertől óvlak. Ő a kinti nyilas termékek nyomdásza és nemcsak üzleti

érdekből, hanem azért is mert szemléletileg is közel áll hozzájuk. Neked nem

nagyon használna, ha neved bármilyen összefüggésben kapcsolatba kerülne vele.
Annak idején Ledermüller adta ki a Marschalkó lapját és rendszeresen jelennek

meg nála a volt nyilasok által írt könyvek is. Szóval én távol tartanám magam
tőle. Fogalmam sincs, hogy a szamár Gábor Áron 467 hogyan állhatott össze vele.

/Ne haragudj, hogy szóvá teszem, de sokan a Te és a mi barátaink közül az Új
Európában 468 való szereplésedet sem helyeslik. Mindenki azt kérdi, mit keresel
Te Csonka lapjában. Én nem akarok beleszólni, a Te dolgod, de jó ha tudod,
hogy Európában sokan csóválják a fejüket, hogy cikket adsz az ÚE-nak. Nem-

csak a szerkesztő beállítottsága, de az egész lap dilettáns jellege miatt is./

Köszönöm a Z. Nagy könyv recenzióját. Egy-két héten belül műsorra kerül.

Sokszor üdvözöl,

466
467

Borbándi Gyula

Kovács Imre: Im Schatten der Sowjets. Thomas Verlag. Zürich. 1948.

Gábor Áron (1911–1982) író. 1945 augusztusában hurcolták el a szovjet belügyi

szervek, a Gulágon töltött éveiről szóló három kötetes visszaemlékezését München468

ben adták ki először.

Új Európa folyóirat, mely 1962 és 1974 között Habsburg Ottó támogatásával jelent
meg, főszerkesztője Csonka Emil volt.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1969. november 8.
Kedves Imre,

nagyon várom a hozzászólásod új szövegét. Küld gyorsan, ha időközben nem

tetted volna meg. Az idei 5. számot most nyomják és jövő héten már kezdik

szedni a 6. számot, amelyben a cikked jönne. Szeretnénk azzal is kész lenni még

karácsony előtt. Szóval, az idő sürget. A mostani számot talán egy hét múlva
postázzuk.

Az a tervem, hogy Németh László 70-ik születésnapjára – 1971. április – kü-

lön számot adunk ki, az Illyés-szám mintájára. Feltétlenül számítok a közremű-

ködésedre. Értesíts, miről írnál N. L.-val kapcsolatban. /Érdekes lenne pl. meg-

írni, mi volt a kapcsolata a népi mozgalommal, mármint a falukutatással, Márciusi Fronttal, egyéb mozgalmi eseményekkel. Ezt Nálad senki sem tudná jobban

megcsinálni. Kérlek, értesíts minél előbb, hogy lássam, ki mivel foglalkozik, és

nehogy ugyanazt ketten is megírják. A kéziratra 1970 végén lenne szükség. A
Deputy B. D. Directorságot – amelyet Bede távozása utáni időre felajánlott –

valóban elhárítottam, miután összeférhetetlennek érzem az ÚL. szerkesztői tisz-

tével. Sem annak nem használna, sem ennek a kettősség. Nekem pedig az ÚL.
fontosabb. Fogalmam sincs, mi lesz. Veled kapcsolatos próbálkozásaim és tapogatódzásaim negatív eredménnyel végződtek. Úgy vettem észre, félnek Tőled és

mindenki szívesebben veszi, ha kívülről dolgozol. Nem tudom, mi az oka, hacsak

nem az, hogy melletted eltörpülnének és ezt senki sem akarja. Bizonyos kisebbrendűségi érzés van néhány kollégánkban, kevesen bírják el, hogy ne ők legyenek

a legkülönbek. Mármint hogy önnön szemükben. Melletted az ő jelentéktelenségük is jobban kidomborodnék. Sajnálom, pedig jót tett volna a rádiónak. Tekin-

télyének, hitelének, a Magyarország felé fordított arcának. Úgy látom Bede mindenképpen Feketekutyt akarja utódnak, és most olyan hírek keringenek, hogy
Szabadost hívja vissza helyettesnek.

Viszont nagyon örülök, hogy dolgozol a rádiónak. Hadd hallják odahaza mi-

nél többször a hangodat.
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Mikor jelenik meg Duke könyve? Amint megkapod, írj róla. 469

Hogyan halad a Te könyved munkája? Még nem is kérdeztem, magyarul vagy

angolul írod? Mennyi mindent kellene kiadnunk, és olyan nyomorultul állunk.
Oly sokat töprengek, hogyan és honnan szerezzünk pénzt. Ha nem lennék ide
kötve, bizony elmennék én is egy tarha körútra a 'la Tollas és Gábor Áron.
Szeretettel üdvözöl:

469

Borbándi Gyula

Florimond Duke 1969 áprilisában autóbalesetben életét vesztette, könyve soha nem
jelent meg.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1969. november 14.
Kedves Imre,

köszönöm a kéziratot. Nagyon érdekes és izgalmas írás. Helyeslem, hogy végre
valaki szóvá teszi a Kádár János-ügyet is és talán sikerül ebben a dologban a fo-

galmakat kissé tisztázni.470 • Tökéletesen egyetértek, amit ezzel kapcsolatban

írtál. Viszont, kedves Imre, az Illyésre és Bibóra vonatkozó részt nem lehet ki-

nyomtatni. Ismered Illyést, halálosan megsértődnék és denunciálásnak minősítené, amit róla írtál. Bibó is rendkívül érzékeny és nem venné jó néven tőlünk,

hogy magánvéleményét közzétesszük. Egyezz tehát bele, hogy ezt a bekezdést
kihagyjam. Az átmenet enélkül is megvan és az összefüggésekből sem hiányzik

az I-re [Illyés] és a B-re [Bibó] való utalás. Kefét küldünk, tehát látni fogod,

hogy írásod enélkül is teljes. Aztán még valamit kihagytam. A Vácira vonatkozó

utalást. Informátorod tévedett. Váci csak 1956 után került be az irodalomba.
Előtte oly jelentéktelen és ismeretlen volt, hogy aligha valószínű, hogy a gyere-

kek az iskolában az ő Sztálin-ódáját szavalták. A disszidált párttitkár, aki ezt

mondotta, biztosan összetéveszti valakivel /Zelkkel?/. Kefét küldünk, nézd át

gyorsan, mert sürget az idő és szeretnénk december közepéig elkészülni a szám-

mal. Az 5. számot most szállították le a könyvkötés ezzel a levéllel egyidőben
folyamatban van.

A párbeszédre Rajtad kívül néhány konkrét javaslattal Csiky Ágnes Mária re-

agált, azonkívül Thinsz megígért egy hozzászólást. Úgy tervezem, hogy ezt a
hármat közölnénk elsőnek.

Szeretném, ha írnál a rádiónak Tilkovszky Lóránt „Teleki Pál” című könyvé-

ről. 471 Még ma elküldöm Neked. Ígérem, a jövőben csak akkor kérek Tőled ma-

gyar recenziót, ha olyan műről lesz szó, amely feltételezésem szerint érdekel. A
Teleki ilyen, viszont, ha Te írnál szívesen valamiről, annak csak örülök. Sajnálom, hogy az Achesont Gellért Bandi már megcsinálta. Viszont feltétlenül írd

470
471

Kovács Imre: Párbeszéd kikkel és miről? Új Látóhatár. 1969/6. 526. o.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969.
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meg a Bohlent. Szólj talán Zsigáéknak, ne adják oda másnak. Méray könyvéről is
írhatnál, és ha Halász elvárja, akkor természetesen az övéről is.

Kérded, mi van Szabó Zoltánnal. Szerelmes egy húszvalahány éves magyar

lányba, aki innen ment át Londonba. 472 Most ezzel van elfoglalva. Úgy hírlik,

házasság lesz belőle. /Biztos tudod, hogy Judittól elvált. Az anyjához szegődött
és most felváltva Pesten és Vence-ben élnek./ Zoltánt ez az új nőügy felvidította

és más szempontból is rendbe hozta. Remélem – miután erősen fogadkozik –
hogy most már írni is fog. Eddig a rádiós munkán semmit sem csinált és még
arra sem volt hajlandó, hogy újabb rádiós skriptjeit nyomdakész állapotba tegye.

Bízom, hogy ez megváltozott. Azt ígérte, hogy a jövőben módszeresebben dol-

gozik. Kíváncsi vagyok, így lesz-e.
Baráti üdvözlettel

Borbándi Gyula

U.i.: Gellért Bandit 473 megkérdeztem volna-e kedve megírni szerepét a kiug-

rási próbálkozásokban. Azt hiszem, érdekes dokumentum lenne. Emlékszem,
egyszer élőszóval elmesélte. Nagyon érdekes volt. Ha jól megcsinálná, fontos
adalék lehetne. Beszélj talán vele és biztasd, fogjon hozzá.

472

473

Szabó Zoltán 1969. szeptember 8-án kötött házasságot Szekeres Zsuzsával. Lányuk,
Szabó Ágnes, hangmérnök, 1979-ben született.

Gellért Andor (1907–1990) újságíró. A háború alatt Svédországban folytatott titkos

tárgyalásokat Magyarország háborúból való kilépéséről. Emlékezései: Gellért Andor:

A stockholmi színtér, 1942-1944. I. Új Látóhatár, 1974/5. 355. o., A stockholmi
színtér, 1942-1944. II. Új Látóhatár, 1974/6. 441. o., Magyar diplomaták Moszkvában, 1934–1941. 1975/1. 17. o.

246

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1970. január 17.
Kedves Imre

nagyon örültem őszinte kritikai megjegyzéseidnek az új számmal kapcsolatban.
Jó lenne, ha a jövőben is mindig megírnád a véleményedet. Mindannyiunk közös
célja, hogy az Új Látóhatár minél érdekesebb, színvonalasabb és olvashatóbb

legyen. Abban van igazság, hogy a mi hagyományunk inkább az esszé, mint a
tanulmány és a példák, amelyeket felsorolsz, valóban meggyőzők. Csakhogy azt

is figyelembe kellene vennünk, hogy az Új Látóhatár nem csak a Nyugatot, Választ, Magyar Szemlét, Magyar Csillagot pótolja idekint, hanem a tudományos

folyóiratokat is. Ezért – persze mértékkel –, tudományos dolgozatokat is meg
kell jelentetnünk. Én mégsem hiszem, hogy a lábjegyzetek olvashatatlanná ten-

nék a tanulmányokat és kompilációt okozhatnak. Legtöbb tanulmány, amelyet
közöltünk, tartalmazott igen sok jó és eredeti gondolatot is, mégha a téma ki-

bontásában a források tömegére hivatkozott is. A tudományos apparátus, a láb-

jegyzetelés fontos tartozéka a tudományos értekezéseknek és ha tanulmányt köz-

lünk, ezt is el kell tűrnünk. Nem hinném azonban, hogy túlságosan igénybe
vesszük az olvasók türelmét. 474

Ami „A tekintély ellen” című tanulmányt illeti, én nem éreztem benne semmi

izzadtságot. 475 Kiss Gábor kitűnő szociológus és a témát is jól ismeri. Más kér-

dés, persze, hogy egyetértünk-e vele? Erről természetesen lehet vitatkozni. Én is
inkább a Te véleményedet osztom a dolog érdeméről, mint az övét. Ám amiről

írt, fontos jelenség és az európaiakat talán még jobban foglalkoztatja, mint Tite-

ket odaát. Aztán a jelenség természetét, veszélyeit, buktatóit illetően is eltérhetnek az itteni és odaáti vélemények. A tanulmányt nem azért közöltem, mert
474

Kovács Imre Kibédi Varga Áron Elmúlt és el nem múló romantika című tanulmányának (Új Látóhatár, 1969/6. 481. o.) két oldalt kitevő jegyzetanyagának mértékét

475

kifogásolta.

Kiss Gábor: A tekintély ellen. Új Látóhatár, 1969/6. 505. o. Kiss Gábor (1931) szociológus.
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egyetértek vele, hanem mert érdekes és izgalmas témát tárgyal, és azt hiszem, ezt
színvonalasan teszi. Kívánatos volna természetesen az egészet a másik oldalról,

vagy más oldalakról, is megvilágítani. Ha valaki ezt megteszi, a legnagyobb
örömmel közöljük. Horváth Elemér hónapok óta foglalkozik Marcuse munkáival

és nagyobb szabású értekezést ígért. Persze, egyelőre nem tudom, milyen lesz,
mármint szemléletét illetően, de biztosra veszem, hogy okosan, értelmesen írja
meg. Majd meglátjuk. 476

Az is kívánatos, hogy valaki átfogó és értékelő képet adjon a kinti magyar köl-

tészetről. Hanák valóban ilyesfélét pedzett és megpróbálom ütni a vasat, amíg

meleg, talán rá tudom venni, hogy foglalkozzék alaposabban a kinti költészettel

és írjon róla egy nagyobb lélegzetű tanulmányt /vagy esszét/. Az ötletedet köszö-

nöm és továbbadom. Ha Hanák nem, talán Albert Pál 477 írhatná meg. Én őt

egyébként a legkitűnőbb kritikusnak tartom, nemcsak kint, de hazai mértékkel

mérve is. Miután sem nem költő, sem nem regényíró, nincsenek alkotói elfogultságai. Művelt, van ízlése és tud írni.

A helyreigazítást természetesen megtesszük. Fogalmam sincs, hogyan válto-

zott meg a szöveg. Én nem javítottam át, hiszem nekem is az a véleményem,

ahogyan írtad. Csak az történhetett, hogy vagy a gépírónő tévesztette el a máso-

lásnál vagy a szedő a szedésnél, és a korrektúránál nem tűnt fel. Össze szokta a
korrektor az eredetivel is hasonlítani a kiszedett szöveget – tehát nemcsak az

értelmet és a helyes betűszedést vizsgálja –, de úgy látszik nem vette észre a kü-

lönbséget.

A Dálnoki Veres hozzászólásra nagyon kíváncsi vagyok. A szöveget majd

rendbe hozom, természetesen a mondanivaló sérelme nélkül. 478

A könyvkritikákat küldd, csak arra kérlek, hogy a Telekit és a Millert rövi-

dítsd meg egy kicsit. A rádióban nagyon jó volt a 20 perc, de azt hiszem nyomta-

tásban érdemes lenne egy kissé tömöríteni. Annak is örülnék, ha valakivel le
tudnád tisztáztatni. Nekünk nagy gondot okoz a kéziratok újragépelése, miután
476
477
478

Nem került publikálásra ilyen tanulmány.

Albert Pál [írói álnév, valódi neve: Sipos Gyula] (1935) kritikus, újságíró.

Dalnoki Veres Lajos: Miért nem sikerült a „kiugrás”. Új Látóhatár, 1970/2. 157. o.

248

az eredetiből a szerző nem igen tud dolgozni, gépírónőt meg nem kapunk. Titkárnőnk nincs. Egy kézirat letisztázása viszont könnyebb, mint nekünk sok kéz-

iraté. A Halász könyv recenzióját pedig talán inkább küldd az Irodalmi Újságnak. Nekik munkatársa és biztosan örülnek neki.

Tőled hallom, hogy az East Europe megszűnt. Nagy kár érte. Még inkább

megdöbbentett, hogy a bulletin irodát is veszély fenyegeti. Mi lesz Veled, adnak

más feladatot? Nálunk állandó a takarékoskodás és a költségvetés kurtítása, de az

operáció még változatlan, nem szűntettek meg osztályokat vagy projektokat. Úgy

látszik, másutt vágnak le dolgokat és a rádiót egyelőre sértetlenül hagyják. Mint
tudod, az I.U. [Irodalmi Újság] is szűnőben van, vagyis saját lábán kell megálljon. A Műhelynél [Magyar Műhely] is anyagi bajok vannak. Tőlünk is kevesebbet vesznek át, mint a múltban. És ez is olyan lassan, vontatottan megy, hogy
állandó a lemaradás. Nincsenek illúzióim, bizonyos, hogy egy napon az ÚL.-ból

sem vesznek meg példányokat. Szerencsére az előfizetői táborunk elegendő arra,

hogy a lap fennmaradjon. Gondolkodni kellene azonban azon, hogyan lehetne

növelni az előfizetői létszámot. Terveink vannak, de mindnek a megvalósítására
pénz kellene. Az meg nincs.

Amikor azt olvasom, hogy a bunkó majdnem Téged is ért, arra gondolok,

hogyan tudnál valahogy átcsúszni a rádióhoz. Ez lenne a megoldás és mind a
rádiónak, mind neked nyereség. Bosszantó, hogy nincs kellő kompetenciám,
ebben valamit tenni. Pedig rengeteg feladat kínálkoznék Neked. Nem tudom
viszont, hogy felső helyen, hogyan gondolkodnak erről. A magyar vezetők

/itteniek/ részéről nem nagy a rokonszenv. Bede már nem igen törődik, mi lesz

utána, azt hiszem, az utódlás elintézése után megy, és addig csak ez érdekli.
Feketekuty – aki valószínűleg főnök lesz – teljesen kiismerhetetlen. Vajon katoli-

kus szimpátiáit, vagy műsorérdekeket tart-e majd szem előtt; Ha Szabados lesz a
helyettes, rá lehet számítani. Csak hát még ez is bizonytalan. Addig is dolgozz a

rádiónak, amennyit tudsz, lássák, hogy csak nyernek veled, ha foglalkoztatnak.
Hogyan váltatok el annak idején Ralph Walterral? 479 Az nagyon fontos volna,
479

Ralph E. Walter (1924–2013) 1968-tól a Szabad Európa Rádió igazgatója.
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hogy ő melletted álljon. Ő dönt el végső fokon mindent, és ha ő akarná, és a
magyarok javasolnák, bizonyára el lehetne intézni, hogy átkerülj. Például, ha
Szabados történetesen átkerülni ide Münchenbe, New Yorkban megüresednék
egy hely. Vass Vili 480 nem igen akar visszamenni és itt is szeretik, úgyhogy aligha

fogják szorítani. Talán ebben az esetben kínálkoznék valami lehetőség. Remélem, sikerül valamit tenni ebben az értelemben.
Sokszor üdvözöl,

480

Borbándi Gyula

Vass Vilmos (1926–n.a.) újságíró. 1963–1991 között Pécsi Vilmos néven a Szabad
Európa Rádió munkatársa volt.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1970. január 26.
Kedves Imre,

mint előző levelemben jeleztem, a kért helyesbítést megtesszük, már meg is fogalmaztam és elküldtem a nyomdába. Megnéztem azonban a kéziratodat és abban az áll, amit kinyomtattunk – egy de szócska kivételével. Az értelmét azonban
ez nem változtatta meg, viszont az eredeti szövegedben éppen az ellenkezője áll
annak, mint amit mondani akartál, /„éppen ezért”/, szóval nem mi változtattuk
meg a Te szövegedet. Rosszul emlékszel tehát, ha azt hiszed, hogy a kéziratban

más szöveg volt, mint ami nyomtatásban megjelent. Bizonyítékul mellékelem
írásod megfelelő lapját.
Sokszor üdvözöl:

U.i.: Disputa-cikkednek nagyon jó a visszhangja.

481

Borbándi Gyula

Sokan dicsérték. Ma azt

mondta valaki, évek óta legjobb írásod. Nekem is nagyon tetszett: világos, józan
és bátor.

481

Kovács Imre: Párbeszéd kikkel és miről? Új Látóhatár. 1969/6. 526. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1970. február 3.
Kedves Gyula,

úgy látszik hülyülök, s nem a megfelelő Ránki-kéziratot küldtem el neked vagy
rosszul javítottam ki: az eredeti szöveget mellékelem.

Nem írtál a Dalnoki Veress-féle helyreigazításról, az itteni szabadságharcosok

nagyon szorgalmazzák, főleg Pogány András,482 hogy megjelenjen. Én is fontos-

nak tartom, mert fényt vet főtisztjeink tájékozatlanságára és könnyelműségére.

Pogány kért, hogy a mellékelt levél-másolatot juttassam el hozzád. Ez már

részben az én hatásom: magyarázom nekik, hogy jobboldali sallangjaiktól szaba-

duljanak meg, különben az MHBK sorsára jutnak. Tudom, hogy az ÚJL nem
avatkozik bele az emigráció csetepatéiba, de talán egy sorban megemlíthetnéd.
Zoltán írt, hogy a Tardi helyzetről kerekasztal beszélgetést tervez, s tőlünk kért,
de nem kapott pénzt. Nincs rosszindulat az ügyben, egyszerűen nincs pénz. Kü-

lönben is a Magyar Hírek az etnikumon kívüli magyarok lapja, Garami vagy
hogy híjják sorozata inkább Zoltánnak szól, mint a hazaiaknak vagy a kintiek-

nek. Ha a hazaiaknak akarnák bebizonyítani, hogy Zoltán Tardja és az ő Tard-

juk között mekkora a különbség, hova fejlődött a falu és az ország, akkor a Népszabadságban kellene közölni. Ha az emigránsokat akarják megnyerni, és nyilván

ez a céljuk, akkor Zoltánra van szükségük: magyarázza meg nekik. Én vissza-

dobnám a labdát nekik. A tervezett kerekasztal beszélgetést hangszalagra kellene
venni és leadni az RFE-ban, egy kópiát meg hazavihetnének, Walter [Ralph E.

Walter ] talán harapna rá. A kintiek már nem nagyon tudják, hogy mi volt Tard,

vagy aki még emlékszik rá, irodalomtörténetnek tekinti. Nincs akusztikája, de
ezt csak neked írom.

Otthon megjelent egy könyv a háború alatti konferenciák (Teherán, Jalta,

Potsdam) orosz jegyzeteiből és feldolgozásáról: ha be tudod szerezni, szívesen
ismertetem. 483
482

Pogány András (1919–1995) jogász, könyvtáros, politikus.
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Mikorra kellenek a kritikák? A gépelés nálunk is probléma, magamra marad-

tam.

Sokszor üdvözöl,

483

Imre

Teherán, Jalta, Potsdam. (Szerk: S. P. Szanakojev–B. L. Cibulevszkij) Kossuth Kiadó, Budapest, 1969.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1970. február 10.
Kedves Imre,

az általad javasolt könyvet /Teherán, Jalta, Potsdam/ meg fogom rendelni, és ha
itt lesz, elküldöm.

Nem tudom, Szabados Jóska szólt-e már Neked, hogyan tervezzük a 45-ös

dokumentumsorozatot és mit kérünk Tőled. Örülnék, ha rendelkezésére állnál és
tömör, de mindenre kiterjedő válaszokat adnál kérdéseire. Persze, arra is van

lehetőség, hogy adott esetben Te is javasolj kérdéseket vagy mellőz olyanokat,

amire vonatkozóan nincs érdemleges mondanivalód. Jóska ilyen értelemben fogja
megbeszélni Veled az anyagot.

Leveleink keresztezték egymást. Valóban más kéziratot küldtél el. Ebből

származott a zavar. A helyesbítést betettem, már nyomják. 484

A Tardi helyzetet-et illetően tökéletesen egyetértek Veled. Ha esetleg létre-

jön a Zoltán által tervezett kerekasztal beszélgetés, én mindenképpen javasolni

fogom, hogy közvetítsük teljes egészében. Nem hinném, hogy az igazgatóság
részéről bármi ellenvetés vagy aggály lehetne.

A kritikákkal nem kell túlságosan sietned. Egyelőre nagyon sok anyagunk

van. Jó lenne azonban, ha azért április végéig itt lenne a kézirat.
Sokszor üdvözöl:

Gyula

U.i.: Megkaptam Vas Zoltán könyvét Horthy Miklósról. 485 Ha érdekel és ír-

nál róla, elküldeném. Üzenj Zsigáékkal, hogy kell-e.

484
485

A Ránki könyvismertetésről van szó.

Vas Zoltán: Őfelsége szárnysegéde: Horthy Miklós. Szépirodalmi Kiadó, Budapest,
1936.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München,1970. április 30.
Kedves Imre,

nagyon sajnálom, hogy nem írsz Péterről, de belátom, hogy nehéz három év
előtti tanulmányod után valami újat mondani. Azonnal megkérdeztem Szabó
Zoltánt: talán ő kötélnek áll. 486

A 45-ös dokumentum-anyag nagyon bőséges és jó. Beszéltem Bedével, talán

sikerül nyélbe ütni a tervet és a rádió kiadja nyomtatásban. Azt hiszem, ő könynyebben tud erre pénzt szerezni a rádiós budget-ből, mint mi – mármint az Auróra, a túloldali partnertől. A Te kontribúciód különösen érdekes és már eddig is
– négyszer fél órát állítottam már össze – sokat felhasználtam belőle. Mások
anyaga is tanulságos. Egy évig megy a sorozat, minden második hétvégén.

Nagyon örülök, hogy írsz Donáth könyvéről. 487 Feltétlenül csináld meg és

küldd minél előbb. Még nem foglalkoztunk vele. Nem válaszoltál azonban előző

kérdésemre, hogy írnál-e Vas Zoltán Horthy-könyvéről. Talán legjobb lenne, ha

Zsigáékkal üzentetnél, ők teletypon értesítenének. A Teherán-Jalta-Potsdam

még nem jött meg. Amint megkapom, továbbítom Neked. Érdekelne-e Karsai

Elek könyve: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. 488 /Húszas
évek története, politikai események és botrányok/. Ez megvan, ha értesítesz,
hogy foglalkoznál vele, nyomban küldöm.
Üdvözöl:

486

487

488

Gyula

Veres Péter nekrológjáról van szó. Szabó Zoltán: Veres Péter 1897-1970. Új Látóhatár, 1970/6. 481. o.

Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon, 1945-1947. Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1969. Az Új Látóhatárban nem jelent meg recenzió róla.

Karsai Elek: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. Táncsics Kiadó,
Budapest, 1969. Az Új Látóhatárban nem jelent meg recenzió róla.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1970. június 15.
Kedves Imre,

a mai postával elküldettem Neked a „Teherán, Jalta, Potsdam” kötetet valamint
Pintér István munkáját a Magyar Front-ról és az ellenállási mozgalomról. 489

Vass Vilmos említi, hogy eljuttatta Neked Vas Zoltán Horthy könyvét, ame-

lyet magával vitt, amikor hetekkel ezelőtt átment az Államokba. Nálad van eze-

ken kívül Karsai könyve is. Van tehát miről írnod. Gondolom, mindegyik olyan,
ami érdekel és belevág a témakörödbe. Várom tehát a kéziratokat illetve tape-

eket. Nem kell ragaszkodnod a 20 perchez. Az egyes recensiók lehetnek rövidebbek is, ha úgy ítéled meg, hogy egyik vagy másik munka nem érdemel meg teljes

20 percet. Pintérrel kapcsolatban, sajnos, nem tudtam kideríteni, hogy melyikről

van szó. Van ugyanis egy Pintér István nevű történész, aki a Törttud. Intézet
munkatársa és van az a hírhedt népszabadságos újságíró, aki ugyancsak Pintér

István. Ez utóbbi is szokott foglalkozni háborús visszaemlékezésekkel és feldolgozásokkal. Azt talán nem ártana megemlíteni, hogy ha a közéletben és sajtóban
két azonos nevű – és csaknem azonos érdeklődésű körű – személy mozog, illenék
őket valahogy megkülönböztetni. Ez mindig szokás volt és ma is szokás az irodalomban és újságírásban. Ma is több azonos nevű szerző dolgozik, akik azonban
nevük némi megváltoztatásával, kiegészítésével, megkurtításával különítik el

magukat a hasonló nevűektől. A Népszabadságos Pintérnek, aki információink

szerint az ÁVÓ bizalmi embere, mindenképpen érdeke, hogy összetévesszék a
történész Pintérrel. Meglepő viszont, hogy ez utóbbi nem tesz semmit ez ellen.

Fogalmam sincs, hogy a szóban forgó könyvet melyik írta. Talán Te ki tudod
deríteni. 490

489

490

Pintér István: A magyar front és az ellenállás. 1944. március 19. - 1945. április 4.
Kossuth Kiadó, Budapest, 1970.

Pintér István (1929) történész írta a kötetet. A Népszabadságnál dolgozó Pintér
István (1932–1992) újságíró volt, és nem folytatott történelmi kutatásokat.
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A múlt héten Londonban és Párizsban voltam. Borsostól hallottam, és ezt

Vass Vili most megerősítette, hogy szeptemberben Európába látogatsz. Jó lenne,

ha megírnád, mikor jössz Münchenbe, mert akkor Jóskával úgy osztjuk be a sza-

badságunkat, ő ugyanis szeptember első hetében lesz távol, én pedig szeptember

végén szeretnék elutazni. Bosszantana, ha éppen akkor lennél itt, amikor valahol
nyaralok. Szóval, egyeztessük össze útiterveinket.
Sokszor üdvözöl:

Gyula

257

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1970. július 8.
Kedves Imre,

köszönöm a Nagy Károly könyvismertetést, természetesen hozzuk. 491 A Vas

Zoltán recenzió is megérkezett. 492 Ez július 15-én és 16-án, tehát jövő szerdán és

csütörtökön lesz műsoron. Szombaton, tehát 11-én és vasárnap, 12-én ismét

szerepelsz a dokumentumsorozatunkban, most megy a földreformról szóló rész.
Jó lenne, ha a kritikák valamivel rövidebbek lennének, pontosabban, csak arról írj
20 percet, amiről rövidebben nem lehet írni, illetve ami feltétlenül megér ennyit.

A Donáth Ferenc könyvet, nem tudom miért, nem kaptam meg. Talán kevés
példányban nyomták és elfogyott? Nem tudom a magyarázatát elmaradásának.

Ha mégis megjön, természetesen azonnal küldöm. A másik Horthy-könyv szer-

zőjéről kiderítettem, hogy az újságíró Pintér, a Népszabadság munkatársa 493
/rendőri és emigráns ügyek/. Ellenszenves fráter.

Örülnék, ha sikerülne a házvásárlási terv, de azért drukkolok, hogy mégis

ránduljatok át Európába. Én szeptember elején feltétlenül itt leszek. Úgy tudom,
Jóska sem utazik el, hanem itt tölti a szabadságát, tehát szeptember elején mindkettőnket itt találsz. Borsosnak olyan terve van, hogy ha itt leszel, családjával ő is
átugrik Münchenbe és akkor nyélbe üthetünk egy kis „müncheni találkozó”-t.

Zsigának megmondtam, amikor itt járt, hogy feltétlenül igényt tartok a

kontribúciódra. Ő semmi jelét sem mutatta annak, hogy ezzel nem ért egyet.
Ellenkezőleg, megígérte, hogy messzemenően támogatja a foglalkoztatásodat. A

rend kedvéért és azért, hogy Zsiga is tudja, mit viszel neki, mindig tájékoztatni
491

Károly Nagy: Literature as an Instrument of Social Change in Hungary during the
igóo's (Az irodalom mint a társadalmi változások eszköze Magyarországon a hatvanas

években.) Ph. D. Dissertation, New School for Social Research, New York 1969.
Recenziója: Kovács Imre: Elindíthat-e társadalmi változásokat az irodalom? Új Látó492
493

határ, 1971/1. 66. o.

Kovács Imre: Horthy deheroziálása. Új Látóhatár, 1970/4. 352. o.
Borbándi tévedett, a történész Pintér István írta a könyvet.
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fogom, hogy mit kértem Tőled, illetve, miben állapodtunk meg. Azt hiszem,
Vele is megy majd az együttműködés.

Az új számot nyomják. A nyomda kissé elúsztatta. Nyári szabadságok, stb.

miatt.

Üdvözlettel,

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1970. július 17.
Kedves Gyula,

a házból nem lett semmi, megyünk Európába. Úgy tervezzük, hogy augusztus

21-én Lisszabonba repülünk, ha kapok portugál vízumot, 10-12 napra megtelep-

szünk valami kis halászfaluban, vagy olcsóbb nyaralóhelyen, és szeptember 4-én

vagy 5-én érkeznénk Münchenbe. Négy-öt napig maradnánk, onnét Párizs,

majd London az útirány. Amint kész az úti programunk, mindjárt megírom a

pontos érkezést. Persze elsősorban veletek akarok együtt lenni, de azért szeretnék

másokkal is találkozni, Mikes, Czupi, Ölvedi, Szabados, Ekecs, stb., nem tu-

dom, hogy lesz megoldható.

Mellékelten küldöm a Vas-kritikát, ha tudod hozni a kettőt, adj valami közös

címet, ha nem, két egymás utáni számban hozd, ahogy jónak látod. 494 Igyekszem

a jövőben röviden írni, tán a Love Story-t már megkaptad, valahogy abban a
formában.

Pogány András kérésemre megírta Király őrnagy életét, ezt az embert Duke

erősen kutatta, magam is fontosnak tartom, hogy tudjunk róla.495 Úgy látom,

téged is érdekel a „kiugrás”, a zólyomi történet és kapcsolt részei kitűnő, nehezen
készülő könyvemhez csupa jó adat. 496 Én a Pogány kéziratot megnyírtam, amibe

András belement, ha húzni akarsz belőle, nyugodtan megteheted, majd kimagya-

rázom.

Az ENSz-beli világifjúsági gyülekezet rendkívül érdekes, ma zárul, nem tu-

dom, tudósítottak-e innét, ha igen, milyen jól? Utójelentést írnék róla, a keletiek
levizsgáztak, egy fekete párducos néger leckéztette őket, amiért nem akarták a

délvietnamiakat és koreaiakat szóhoz engedni, hogy milyen demokraták ők?
494

495
496

Kovács Imre: Horthy deheroizálása. (Vas Zoltán: Őfelsége szárnysegéde, Horthy
Miklós.) Új Látóhatár, 1970/4. 352. o.

Pogány András írása nem jelent meg az Új Látóhatárban.

Borbándi Gyula: A zólyomi tárgyalások. (1944. szeptember) Új Látóhatár, 1970/2.
135. o.
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Aztán nyugodtan megbélyegezték őket, hogy totalitáriánusok. És így tovább, és
így tovább. Ajánld Sz. Jóskának [Szabados], őt érdekli az ilyesmi.
Figyeld a Közép-Keletet!
Sok üdvözlettel

Imre
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1970. augusztus 10.
Kedves Gyula,

úti programunkat véglegesen összeállítottuk: szentember negyedikén, pénte-

ken este 7.35-kor érkezünk Münchenbe Párizs felől, Air France gépen, Fl.

number 732. Nagyon örülnénk, ha várnátok bennünket a repülőtéren. A másik,
ha Jóskáéknál [Molnár] megszállhatunk, az sokat segítene, ha nem, akkor szeretnénk valami rendes kis hotelba költözni. Valamikor '58-ban Király Bélával

jártam Münchenben és találtunk egy nagyon jó hotelt egy fás utcában, amely egy
kis parkhoz vezetett, elfelejtettem a nevét, ha azt megtalálnátok és ott foglalnátok nekünk helyet szeptember 10-ig, amikor Párisba repülünk.

Hálás lennék, ha megszerveznél egy találkozót azokkal, akiket össze lehet

hozni, a többiekkel majd egyénileg igyekszem boldogulni. Ha nincs programod a
rá következő vasárnap (szept. 6.) örömmel kimennénk valahova a környékre, de
ezt majd ottlétünkkor megbeszéljük.

A héten beolvasom az ellenállásról szóló kritikám, jövő héten az orosz Tehe-

rán-Jalta-Potsdam-ot, mindegyiket rövidebben a szokásosnál.

Itt említem meg, hogy szeretném Gyula könyvét is ismertetni, ha gondolod a

rádiónak, de mindenesetre az ÚJL-nak.

A Horthy-kritika címe rendben van, bár lehetne „Horthy kiherélése” is; ma

már az ilyesféle kifejezések szalonképesek.
A viszontlátásig sokszor üdvözöl,
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Kovács Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1970. augusztus 14.
Kedves Imre,

nagyon örülök, hogy jöttök. Természetesen várni fogunk Jóskával a megadott

időben a repülőtéren. Ami a szállást illeti, Jóskánál nem oldható meg, szállodára

pedig kár lenne pénzt költened. Ha nincsenek különösebb kényelmi igényeitek
és megelégedtek az én két ágyammal, lakjatok nálam. Majd valahogy megoldjuk.

Szóval a reptérről azonnal hozzám megyünk. (A postát is ide irányíthatod, ha
sürgős levelet vársz. )

Ugyancsak nálam csinálunk majd egy kis találkozót. Azokat hívom meg,

akiknek nevét a legutóbbi leveledben említetted. Jó lenne, ha benéznél a rádióba

is. Szánj rá egy fél napot. A kirándulást is megszervezzük vasárnapra. Reméljük
szép idő lesz.

Gyula könyvét írd meg. Ugyan felkértem már erre Hellenbartot, (aki el is vál-

lalta), de semmi akadálya, hogy két recenziót közöljünk. 497 Máskor is megtettük.
A rádió részére természetesen igényt tartok az ismertetésre.
Várlak tehát szeptember 4-én.
Sokszor üdvözöl

U.i.: Itt volt Salamon-Rátz Tamás.

497

498

Semmit sem változott.

Borbándi Gyula

Gombos Gyula Húsz év után című könyvéről három ismertetés is megjelent:

Hellenbart Gyula Mircse Zoltán levele Gombos Gyulának Új Látóhatár, 1971/1.
426. o., Kovács Imre Egységbe foglalt bírálat Új Látóhatár, 1971/1. 417. o., Peéry
498

Rezső Helyzetkép és kitekintés. Új Látóhatár, 1971/1. 421. o.

Salamon-Rátz Tamás (1911–2004) gépészmérnök, a Nemzeti Parasztpárt volt államtitkára.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK
Párizs, 1970. szeptember 11.
Kedves Gyula,

miután a repülőtéren megmotoztak bennünket, beszállhattunk a gépbe, és most
élvezhetjük Párizst. Sok köszönet a kedvességedért, sok üdvözlettel

Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1970. október 30.
Kedves Imre,

az elmúlt hetekben olyan sok tennivalóm volt – rádió, Új Látóhatár, könyvem,
magánügyein – hogy csak most jutok hozzá, hogy október 9-i leveledre érdemben reflektáljak. 499 Ne haragudj a késedelmes válaszért.

Nagyon sokat gondolkodtam azon, amit írtál. Én nem hiszem azonban, hogy

akár egyes munkatársaink hazalátogatásából, akár részvételükből hazai asszisztenciával létrejött összejöveteleken joggal és méltán lehessen azt a következtetést

levonni, hogy az Új Látóhatár politikát változtatott és most már ő is beállt a Kádár-ihletésű hídépítők közé. Az Új Látóhatárnak körülbelül 70-80 rendszeres

munkatársa van. Miért jellemző tehát a lapra az, amit két munkatárs tesz és miért nem jellemző, amit 65 vagy 75 tesz? Én nem hiszem, hogy az olvasók pusztán

attól a ténytől joggal és méltán következtetnek irányváltozásra, hogy két cikkírónk Budapesten illetve Debrecenben az Anyanyelvi Konferencián részt vett. 500
499

Kovács Imre kifogásolta, hogy az Anyanyelvi Konferencián részt vett Czigány Lóránt, mint az Új Látóhatár munkatársa. Kovács véleménye szerint a hazalátogatások
növekvő száma csökkenti az emigráció erejét, a politikai változásokat gerjesztő hatá-

sát. Kovács Imre teljes levelét egyelőre nem találjuk. Egy részlete: „...én határozott
döntéssel emigráltam, pontosan tudtam, miért jövök el Magyarországról. Nem tud-

tam a kommunizmussal egyezkedni, képtelenségnek tartottam, hogy kommunizmusban éljek, s ma is ez a felfogásom, hiába nevezik szocializmusnak. Valószínűleg erről
a Magyarországról már nem jönnék el, de erre még nem megyek vissza. Én is ki va-

gyok téve csábításnak, rábeszélésnek, hogy menjek haza, akárcsak látogatóba, amint
azonban magyar földre lépnék, mindjárt elveszíteném azt a potenciálomat és hitemet,
ami 23 éven át az elveimhez kötött. De elveszítené hitét sok magyar is, mert ha én is

hazamentem, a velem egyívásúak hazamentek, akkor már nincs remény. A remény, a
500

kitartás részei vagyunk és ez roppant felelősség.”

Az Új Látóhatár szerzői közül Czigány Magda, Czigány Lóránt, Karátson Endre,
Kibédi Varga Áron, Márton László és Nagy Károly vett részt az Anyanyelvi Konferencia alakuló ülésén.
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A mi népes munkatársi gárdánk sok irányú érdeklődése és munkavállalása következtében persze bárki ide vagy oda sorolhat minket. Teszem azt, ha látja, hogy

Határ, Hanák, Sulyok, Thinsz, Csiky, Szente, Kovách Ali, Ferdinandy, Flórián,

Fáy, Máté, Lökkös a Nemzetőrnek is munkatársa, a Te gondolatmeneteddel a
Tollasék és közöttünk is konstruálhat olyan kapcsolatot, amelyet mi nem aka-

runk és ami nem létezik.. Vagy ha azt látja az olvasó, hogy munkatársaink egy
másik csoportja – Szamosi, Szabó Zoltán, Gombos és sajnálatra méltóan Te is –

Habsburg lobogó alatt menetelő és szélsőjobboldali nosztalgiáktól hajtott Csonka-féle lap cégére, 501 akkor ugyancsak kapcsolatba hozhat minket legitimista,
jobboldali, ókonzervatív restaurációs szándékokkal. Amit – ismét nem vállalunk

– és ami nem is az, mivel nincsen tárgyi alapja. Vagy, ha akarom, munkatársaink
szereplése az Irodalmi Újságban – sőt lelkes mentési kísérlete,olyan lendülettel és

áldozatkészséggel, amelyet az Új Látóhatárral kapcsolatban sohasem tapasztaltunk –, akkor ugyancsak konstruálható olyan összeköttetés közöttünk és a népi-

ség párizsi ádáz ellenségei között, ami nem áll fenn, és ami ellen, éppen úgy ha-

dakozunk, mint más feltételezések ellen. Az érv tehát, kedves Imre, hogy munkatársaink magatartásától ránk – vagyis a szerkesztőségre, a lap irányvonalának

meghatározóira – következtetnek, a tapasztalatok alapján nem áll. Aki viszont

ilyen módon ártani akar nekünk, vagy gyanúsítani próbál, annak természetesen
ez önként kínálkozó ürügy és alkalom.

Azt is megfigyelhetted, ebben a folyóiratban az emigrációs irodalmi, tudomá-

nyos és politikai színkép majd minden árnyalata szóhoz jut. Aminthogy azonban

mi nem azonosítjuk magunkat azokkal, akik minden közeledést és párbeszédet

helytelenítenek /de ettől függetlenül munkatársaink maradnak/ ugyanúgy nem
azonosítjuk magunkat azokkal, akik a közeledés vagy párbeszéd ürügyén, mint

gondolod, talán kétes szándékokat melengetnek keblükben. Az Új Látóhatárnak

éppen az az erőssége, hogy széles a munkatársi bázisa, cikkíróit nem szorítja
semmilyen szellemi vagy politikai kényszerzubbonyba, nem gleichschaltolt, ha-

nem szabad fórum, amelyen minden nézetnek és törekvésnek helye lehet, ha
501

Borbándi arra utalt, hogy Kovács Imre az Új Európa folyóiratba is adott le cikkeket.
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kellő színvonalon, kellő toleranciával és a problémák tisztázásának szándékával
jelentkezik.

Abban meg végleg nem értek egyet veled, hogy a „ki kinek fogja kezét” alap-

ján mi végső soron Kádár kezét is fogjuk. Ilyen alapon én is és bárki is olyan sort
tudna a különböző kapcsolatokból és érintkezésekből összeállítani, hogy égnek

állna a hajunk. Ez az elmélet már akkor sem volt igaz, amikor Kállai /azaz Révai/
állította, hogy a baloldali népi írók – tehát akkoriban Te, Erdei, Darvas, Nagy
István – kapcsolataik és szolidaritási érzületük folytán más írótársaik révén, végső
fokon Imrédy Béla kezét is fogják.502 Ugye, milyen igazságtalan és hamis volt ez

a képlet. Miért lenne ma igaz a Te verziódban? Otthon járt munkatársainkat

elküldenéd egy olyan laphoz, amelynek a hídépítés a programja és formája? Jól
van, de akkor öt év múlva csak mi maradunk.

Kedves Imrém, azt hiszem ebben a dologban épp olyan reálisan kell látnunk,

mint más kérdésben. Évről-évre több azoknak az íróknak a száma, aki hazajárnak, vagy az otthoni intézményekkel kapcsolatba kerülnek. Nem azért, mert
bármit is elárulnának abból, amit eddig hittek és vallottak, hanem azért, mert

olyan arányban és mértékben, amilyen arányban és mértékben az otthoni dikta-

túra enyhül /és ennek jeleire, e jelek jelentőségére, fontosságára többek között Te
is felhívtad figyelmüket/, az ő hajdani ellenállásuk, elzárkózásuk és makacsságuk
is enyhül. Ez ellen nem tehetünk semmit. Ez logikus és természetes folyamat.

/Épp most hallom, hogy egy intranzigens antikommunistának ismert fiatal író

elfogadta egy otthoni kiadó ajánlatát egy könyvfordításra, és amikor ez a könyv
megjelenik, jövő tavasszal, hazamegy látogatóba/ Számíthatunk arra, hogy ha a

mai fejlődés tart, két-három év múlva már csak mi leszünk, akik nem járnak

haza, vagy nem kerülnek ilyen vagy olyan kapcsolatba hazai intézményekkel.
Kivel fogsz majd folyóiratot csinálni? Dilettánsokkal? Habár azok közül is elegen
„építenek hidat”. Ez ellen senki sincs védve. /Ha összeszámoltad, a nagyhangú és

502

Utalás Kállai Gyula Népiség, demokrácia, szocializmus címmel, a Téka Könyvkiadó

által 1943-ban megjelent kötetében foglaltakra. A könyv anyagát Révai József írta,
Kállai csak a nevét adta a könyvhöz.

267

hurrámagyar Nemzetőrnek ugyancsak van legalább 10-15 munkatársa, aki már
otthon volt/

Véleményem szerint mi egyet követelhetünk barátainktól. Ne beszéljenek

másképpen odahaza, mint idekinn, ne szakítsák meg kapcsolatukat velünk

/látod, épp ez kell, nem pedig eltanácsolni őket/, mert akkor a hazai funkcionáriusok nem érik el céljaikat. Ők épp azt szeretnék, hogy a hazalátogató vagy velük
érintkező magyar értelmiségiek szakadjanak el a kinti orgánumoktól. Ha jól tu-

dom, a megosztás a céljuk. Ha ők nálunk maradnak, illetve mi nem taszítjuk el

őket, akkor hiábavaló némely hazai hivatalnokok ügyködése. Hogy a nyelv és az
irodalom ügye mögött más szándékok is meghúzódnak, az kétségtelen. De a mi

embereinknek is vannak más szándékaik, nemcsak az irodalom és a nyelv. Az
érintkezésnek és a kapcsolatoknak természetesen, vannak kockázataik, veszélyeik

is. De mindkét oldalon. És én nem hiszem, hogy mi csak a rövidebbet húzhatjuk. Kicsinyhitűség volna félni az eszmecserétől és találkozástól. Gondolom, elég
szilárd a meggyőződésünk és hitünk, hogy bárkivel szóba állhatunk, anélkül,
hogy félnünk kellene; csapdába esünk.

Tökéletesen egyetértek Veled, hogy aki határozott döntéssel emigrált, az tart-

sa magát ehhez. Ne kívánd azonban, hogy analitikus irodalmárok ugyanúgy viselkedjenek, mint emigráns politikusok, akik valódi vagy vélt felhatalmazásuk
alapján harcban állnak a rezsimmel, függetlenül attól, hogy az közben hogyan és
milyen mértékben változott meg. Nem hinném, hogy el lehetne várni; egy nyel-

vész vagy irodalomtörténész pontosan azt tegye, mint például a Magyar Bizottság – tehát egy politikai szerv – tagja.

Az ötleted, hogy erről az Új Látóhatárban beszéljünk, nagyon meggondolan-

dó. Én ugyanis erről nem tudnék úgy írni, hogy csak általánosságokban mozog-

jak. Ha viszont az ember a dolgok mélyére néz és meg akarja magyarázni, mit

miért tesz, akkor óhatatlan, hogy taktikai céljainkat nyilvánosságra ne hozzuk.

Ezt pedig nem szeretném. Nem használna, ha kilocsognánk szándékainkat és
taktikai megfontolásainkat. Ez az általad, javasolt ankét ellen szólna. Ha nem
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beszélhetünk őszintén és térhetnénk ki politikánk rugóira, az ankét nem éri el
célját. Maradna az, amit a dialógus vitában már elmondtunk.503

Ettől függetlenül azonban mégis volna egy mód, hogy elmondd észrevételei-

det az Anyanyelvi Konferenciával, a mögötte észlelhető szándékokkal és veszélyekkel kapcsolatban. Czigány Lóránt ugyanis kérésünkre igen kitűnő beszámolót készített a budapesti megbeszélésekről, nem hallgatva el kritikáját és fenntar-

tásait sem. Ez a beszámoló a következő számban jön. 504 Jó alkalom lenne tehát,

hogy a dologhoz hozzászólj. És ha gyorsan megcsinálod, még az idén – a 6.
számban – ezt is ki tudnánk nyomtatni. Az Új Látóhatár és hazajáró munkatár-

sai viszonyát azonban nem érinteném – gondolom –, ez csak ránk tartozik és

nem a nyilvánosság elé. Magunknak ártanánk, ha olyasmit kellene kiteregetnünk,
ami bizalmas és rajtunk kívül senkire sem tartozik. Ezt azoknak kell

megbeszélniök, akik valamilyen felelősséget viselnek a folyóiratért. Mellékelem a
Czigány cikk keféjét, hogy még a lap megjelenése előtt lásd. Marad még így is

elég idő, hogy a 6. szám lapzártáig hozzászólásodat elküldjed. Mindenesetre
értesíts, hogy várjunk-e rá. 505

Makkai 506 és Kardos-Talbot507 nekem is küldött egy tervezetet magyar és an-

gol nyelvű folyóiratukkal kapcsolatban. A magyar folyóirat tervétől eltanácsoltam

őket, nem láttam értelmét, az angolt viszont melegen pártfogolom, és ennek
valóban lenne létjogosultsága. A javaslat, hogy az Új Nyugat és az Új Látóhatár

szoros együttműködésre lépjen /közös előfizetések, stb./ megvalósíthatatlan. Sem
nekik, sem nekünk nem használna. Annál nagyobb örömmel támogatnánk azon503

Borbándi arra az ankétra utalt, mely a Magánbeszéd a párbeszédről című írása kap-

504

Czigány Lóránt: Anyanyelvi Konferencia Magyarországon. Új Látóhatár, 1970/5.

505
506

507

csán zajlott.

472. o.

Kovács Imre nem reagált válaszcikkel Czigány Lóránt beszámolójára.

Makkai Ádám (1935) költő, műfordító. Forum Linguisticum címmel alapított folyóiratot.

Kardos-Talbot Béla (1902–1974) író, közgazdász. A Studies for a New Central Europe című folyóirat washingtoni szerkesztőjeként több különszámot állított össze.
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ban egy angol nyelvű folyóiratot. Azt kérded, hogy írj-e az Ú. Ny-nak. Véleményem szerint inkább oda, mint az Irodalmi Újságba és az Új Európába.

/Sokaknak rejtély, hogy mit keresel egy ilyen gyenge és dilettáns lapban/ Makka-

inak meg kellene adni a sanszot, mutassa meg, mit tud. Szóval, írj ha kedved van.
Talán sikerül neki okos, értelmes, színvonalas folyóiratot csinálni, mégha a Kardos által küldött szerkesztőségi és munkatársi gárda nem is valami lelkesítő. 508

A következő számot most tördeljük. Majdnem együtt van a 6. szám anyaga is.

Szabó Zoltán irt egy kitűnő tanulmányt Veres Péterről. 509

Imre, ne felejtsd el a Németh László cikket. Nagyon nagy kár és nagy veszte-

ség volna, ha nem szerepelnél benne. A téma, amiről itt Münchenben beszéltünk

– N. L. [Németh László] és a népi mozgalom – emlékezés formájában is kitűnően megírható. Ne hagyj cserben! December végéig kellene a kézirat. 510

Láttad E. Fehér cikkét a Népszabadságban? 511 Érdekes, hogy fáj neki a Hor-

thy-és Kállay-portréd. Mert igaz. Milyen ostoba ez az ember. Kádárt is igazol-

hatná az, amit Horthy és Kállay kényszerhelyzetéről írtál. Aki tud olvasni, a mai

kényszerhelyzetekre is és ezáltal Kádár felelősségének mértékére is kap utalást.
Persze, ezt nem írhatják meg otthon, de akkor legalább hallgassanak. 512

Málta, sajnos, kútba esett. Helyette november 4-től 18-ig a Kanári szigeteken

leszek.

Mitsynek kézcsók: mondd meg neki, mindenkit meghódított, akivel találko-

zott. Bármikor jöhet és jöjjön újból. Mindenki nagyon megszerette.
Sokszor üdvözöl

508
509
510
511

512

Borbándi Gyula

Az Új Nyugat címmel tervezett folyóirat nem valósult meg.

Szabó Zoltán: Veres Péter 1897-1970. Új Látóhatár, 1970/6. 481. o.

Kovács Imre: Találkozásaim Németh Lászlóval. Új Látóhatár, 1971/2. 230. o.

E. Fehér Pál: Amiről vitatkozunk és amiről nem. Népszabadság, 1970. október 25.
Vasárnapi melléklet 5. o.

E. Fehér Pál Kovács Imre: A megszállás anatómiája. (Ránki György: 1944. március
19. Magyarország német megszállása.) Új Látóhatár. 1969/4. 369. o. című recenziójára utalt cikkében.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1970. november 1.
Tárgy: Németh László különszám.
Gombos Gyula /A minőség ügye/
Hanák Tibor /Filozófiai írások/
Hellenbart Gyula
Kerényi Magda
Kerényi Károly

Kibédi Varga Áron /N. L. és a középkori magyar irodalom/
Kovách Aladár513 /Villámfénynél/

Kovács Imre /N. L. és a népi mozgalom/
Peéry Dezső 514 /A pedagógus/
Sárközi Mátyás 515 /

Sípos Gyula /Albert Pál/ /Iszony/
Sulyok Vince516 /Tanu/

Cs. Szabó László /Bűn és Iszony; Irodalmi önéletrajza/
Szabó Zoltán

Szamosi József

Szántó Imre 517 /Társadalmi drámák/

Zsigmond Endre /Idegen nyelveken/

Molnár József /A Medve utcai polgári/
Kedves Barátaim,

513
514
515
516
517

Kovách Aladár (1908–1979) író, újságíró.
Peéry Rezső (1910–1977) író, újságíró.
Sárközi Mátyás (1937) író, szerkesztő.

Sulyok Vince (1932–2009) költő, műfordító.
Szántó Imre (1920–1993) történész.
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a körlevél nem akar sürgetés lenni, csak emlékeztető arra, hogy az Új Látóhatár
Németh László különszámának lapzárta: 1970. december 31.

Nagyon kérlek Titeket, ne feledkezzetek meg erről a határidőről és juttassá-

tok el hozzám az év végéig kéziratotokat.

Nagyon kérem azokat, akik még nem közölték művük tárgyát, vagy akikkel

még nem állapodtam meg a témát illetően, értesítsenek minél előbb, miről kí-

vánnak írni. Fent, a neveknél feltüntettem, hogy mely témák foglaltak már.

Németh Lászlótól is kértem írást ebbe a számba. Sajnos, kedvesen elhárította

a részvételt – „nincs új írásom, nem írok többet” ismert érvével. Titkára és írásai-

nak gondozója viszont össze fogja állítani a Németh László művek bibliográfiáját, melyet közölni fogunk. Ezen kívül néhány új Németh László fényképet is
közlünk. Ezek a nyáron készültek Sajkódon. 518
Baráti üdvözlettel

Borbándi Gyula

U.i.: Imre feltétlenül részt kell venned benne. Nagy veszteség és mindnyájunk

őszinte fájdalma volna, ha hiányoznál. Habozó ígéreted legyen végleges és határozott. Köszönöm! Borbándi Gyula

518

Az emlékszámban csak egy fénykép jelent meg és a művek bibliográfiája sem készült
el. Új Látóhatár, 1971/2. szám.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1970. november 23.
Kedves Gyula,

európai utunkról írtam egy kísérletező beszámolót, miért csak mások kérkedjenek a jelzővel, s mutatóba küldöm neked. Ha tetszik, hozd le, a második részen

most dolgozom, ha nem, akkor majd házalok vele. Régen adtam már az ÚJLnak eredeti, irodalmibb írást, jó ideje csak kritikákat írok. 519 A kézirat állapotáért

elnézésed kérem, de itt már nincs senki, aki letisztázná: idejutottunk.

Boldizsár könyvéről nem írok, mostanában nem bírom őt. 520 Sipost most ol-

vasom, 521 jövő héten megy a kritika, röviden; utána Karsait nézem át.
Szalay Lajos hívott, izgatottan várja a 6. számot. 522

Ha még nem foglalkoztatok vele, szívesen írnék Prof. Reisch of Yale nagy

port felvert könyvéről, „Greening America”.523 Németh Lászlón dolgozom, félek,
nem fog tetszeni.

Sokszor üdvözöl,

519
520
521
522

523

Kovács Imre

Nem jelent meg az írás.

Boldizsár Iván: Az angyal lába. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969.
Sipos Gyula: A senki földjén. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1970.

Magyar Gusztáv: A gondolat útjai. Szalay Lajos „Genezis”-ének nemzetközi visszhangja. Új Látóhatár, 1970/6. 567. o.

Charles A. Reich: The Greening of America. Bantam, 1970.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1970. december 3.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm mindkét kéziratot, mind a Gombos könyv recenzióját, mint a

portugáliai útinaplót. 524 Szívesen közöljük mind a kettőt. A Gyula könyvéről

időközben a Tiéden kívül még két cikk futott be. Peéry Rezsőé, amely a Tiédhez
hasonlóan nagyon elismerő méltatás és Hellenbart Gyuláé, akinek viszont vannak nagyon érdekes kritikai észrevételei és megjegyzései. Úgy tervezzük, hogy

mind a hármat közöljük. Szerencsére a szerzők szempontjai mások és mások,
úgyhogy az olvasó eléggé széleskörű panorámát kap a könyv kapcsán felvetődő

problémákról. A portugáliai útinaplót élvezettel olvastam és igazán kedvet kap-

tam ahhoz, hogy a jövő évben oda utazzam. Sajnos, a kéziratodból nem lehet
szedni. Gépírónőnk, titkárnőnk meg nincs, illetve aki van, keddenként csak egyszer ér rá és akkor főleg leveleket ír Jóskának. Nem tudom, mitévő legyek. Nem

tudnál a jövőben olvashatóbb kéziratot küldeni Tele van áthúzásokkal, beszúrá-

sokkal, gépelési hibákkal. A kézzel beszúrt szavakat olykor magam is csak nehezen tudom kisilabizálni. A szedő órabért kap és a Te kéziratod szedése legalább
kétszer annyi időbe telik, mint mások kéziratának a kiszedése. Talán meg tudod

oldani, hogy a javításaid után valaki letisztázza a szöveget. Jóska állandóan panaszkodik, hogy a szedőnek mennyi baja és nehézsége van a magyar kéziratokkal.
A német megrendelők mind tiszta szép gépelt lapokat küldenek. Sajnos, anyagi

helyzetünk nem engedi meg, hogy a kéziratokat kiadjuk valakinek gépelni. Arra
kényszerülünk, hogy a szerzőktől szép és tiszta szöveget kérjünk.

További probléma az, hogy a 6. szám teljes egészesem ki van szedve. Az 5.

szám nyomdai anyaga /ami miatt rengeteg gondom van és gyakran veszekedésem
Jóskával/ még csak jövő héten jelenik meg, de utána azonnal nyomják a 6. számot, úgyhogy az év végén – ha minden jól megy – az is kinn lesz. A Gombos-

524

Kovács Imre: Miért Portugália? Új Látóhatár, 1971/6. 595. o.
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ankét mindenképpen a január-februári számba kerül és remélem, hogy bele tudom még szorítani a portugáliai útirajzot is.

Örülök, hogy dolgozol a Németh László cikken. Miért gondolod, hogy nem

fog tetszeni? Nekünk nem fog tetszeni, vagy neki? Kíváncsi vagyok rá. Nagyom
kérlek, tartsd be a határidőt.

A Szalay Lajos cikk jön,525 sajnos a Kapotsy elég rosszul írta meg és sokat ki

kellett vágni belőle. Kapotsy merész ember, hogy ilyesmibe belevágja a fejszéjét.
Amit ő mondott, eléggé gyenge, Szalayhoz nem méltó.
Üdvözlettel

525

Gyula

Magyar Gusztáv: A gondolat útjai. Szalay Lajos „Genezis”-ének nemzetközi vissz-

hangja. Új Látóhatár, 1970/6. 567. o. A Magyar Gusztáv írói álnév a szerzőt, dr.
Kapotsy Bélát (1923–n.a.) fedte. Kapotsy 1955-ben az USA nagykövetségén fordítóként dolgozott, 1956-ban menekült el Magyarországról.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1971. január 13.
Kedves Gyula,

azt hiszem, az én tisztázatom Portugáliáról jobb a szedésre, egykét javítást meg-

ejtettem benne. Örülök, hogy NL [Németh László] tetszett, sokáig gondolkod-

tam rajta, sokáig idézgettem, remélem, nem vagyok túl igazságtalan vele szem-

ben.

Ma olvasom be a Sipos-kritikát. A múlt héten G. [Gombos] Gyula kérésére

ismertettem Hruscsov könyvéből a magyar forradalomra vonatkozó részt, amint

elolvasom az egészet, külön is írok róla. A számjeltáviratot most olvasom, jövő
héten küldöm, úgy a többit:• Holttengeri tekercsek, Bem rakparti évek.

Ban Oscar jár a nyakamra, talán tudod, hogy kicsoda. Összeállított egy ame-

rikai magyar költői antológiát, jobbára ismeretlen szerzőket szedett össze nem
olvastam. Ő dicséri, hogy nagyon jó talán otthon kiadják. De nem is ezt akartam

megírni, legutóbb itt hagyott nálam egy novellát valami Kertész Istvántól, aki

most 83 éves, Floridában él, gazdag, színes élet van mögötte. Kolozsvárott négy

gimnáziumot járt, utána a trieszti tengerészeti akadémia növendéke, elvégzése
után tengerésztiszt. Ban szeretné, ha novelláját, Az üzenet, az ÚJL közölné. Én

csak belelapoztam, nem tudom, mit mondjak, külön borítékban küldöm. Lapozd
át, s írd meg, mi a véleményed, én azt tapintatosan Ban tudtára adom. Ha van rá

idő, szeretném a NL-cikket kefében elolvasni, látni akarom, hogy nyomtatásban
hogyan hat.

Sokszor üdvözöl,
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Kovács Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1971. január 27.
Kedves Imre,

köszönöm, hogy olyan szorgalmas voltál és megcsináltad Sipost, meg a Brahamkönyvet. Mind kettő rendben megérkezett és igen jól sikerült.

A Portugáliát a Te tisztázott kéziratodból szedettem ki. Mindjárt láttam,

hogy javítottál a szövegen és ezért ezt adtam a nyomdába, nem az általunk letisztázott példányt.

Nagyon helyes volt, hogy megcsináltad a Hruscsov emlékiratok magyar vo-

natkozású részét. Valóban, a lapokban és folyóiratokban közzétett szemelvényekben ezek a dolgok nem voltak ilyen bőven tálalva. Január 18-án és 19-én
volt műsoron. Az összefoglalód rendkívül világos, arányos és tanulságos volt.

Remélem, lesz rá idő, hogy a N. L. cikked keféjét elküldjük. Csaknem az

egész anyag együtt van. Csak még néhány nagyágyú hiányzik: Gombos, Cs. Szabó, Szabó Zoltán. A többi elkészült. A két Szabó kis haladékot kért. Gyulának

most írok sürgető levelet. Talán szólj Te is neki, hogy küldje haladéktalanul a

kéziratot, mert, ismered nyomdánk lassúságát; félek, hogy nem készülünk el
időben. Az 1970/6. szám•t tegnap szállította le a könyvkötő, ma expediálták. A
71/1. szám ki van szedve és remélem, jövő hónap közepén az is kész. A Németh-

szám a 2.-es lesz.

Kertész István elbeszélése „Az üzenet” nagyon gyenge. Nem nekünk való. A

szerző érdekesen és színesen pergeti a történetet, tud elbeszélni, de ez még nem
irodalom. A szöveg eléggé szürke, igénytelen, kidolgozatlan.
Üdvözlettel

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁHOZ [R]
New York, 1971. augusztus 6.
Kedves Gyula,

Karsai Elek könyvét olyan jónak találtam, hogy három jól elhatárolt ismertetést

készítek róla. Az első a trianoni békével, a második a királypuccsal, a harmadik
Bethlen külpolitikájával foglalkozik. Sok olyan anyagot tartalmaz a dokumentációs kötet, amit magyarul még nem tettek közzé, s ha rezsim tendenciával is dol-

gozza fel, legalább okulhatnak belőle a magyarok, kintiek és bentiek egyaránt. Az

első kettővel elkészültem, szalagra mondottam meglehetősen gyatra körülmények között. A tagok vakáción vannak, nem ült velem senki a stúdióban, magamnak kellett ellenőriznem magamat, ezért itt-ott megcsúszott a hangom, ami
talán nem is árt, mert „élőbbé” teszi. Az elsővel az időhatáron belül maradtam, a

másodikról a hangmérnök azt mondotta, hogy két perccel hosszabb. Itt nem

húzhatjuk meg, mert nincs aki megcsinálja, Flórián oda van, én is megyek holnap szabadságra, ezért a mellékelt kéziraton vörössel megjelöltem, ill. kihúztam
azokat a részeket, melyek érzésem szerint nem bontanák meg a kritika egységét.
Remélem ennyi húzás elég is lesz.

Különben itt minden nagyon csendes, úgyis mondhatnám, hogy lapulunk,

nehogy tudjanak rólunk. Biztosan tudod, a szenátus egyhangúlag elfogadta az
RFE-törvényt, amit Case szenátor 526 nyújtott be, most a Házon a sor, hogy

döntsön, aztán megy Nixonhoz aláírásra. Addig is, amíg jogerősen törvény lesz

belőle az un. continuing resolution tart életben, bennünket. A tavalyi költségve-

tést kapjuk hónapról hónapra, de azt senki se tudja, emigrációkkal mi lesz. Az
RFE költségvetést is ezentúl minden évben a kongresszus szavazza meg, attól

tartok fokozódó kurtításokkal. Itt elég nyíltan beszélnek arról, ha a

Statedepartment alá kerülünk, akkor a CIA-struktúra megy, de azt senki se tudja, hogy az operáció miként lesz végrehajtva, ha egyáltalán sor kerül rá.

526

Clifford P. Case (1904–1982) republikánus párti szenátor az Egyesült Államokban.

278

Remélem, jól vagy. Valaki írta, hogy valami jó helyen nyaraltál, de már nem

emlékszem, hogy hol. Mi jövőre készülünk Jugoszláviába, ha még lesz, ahol
öcséimmel családostul találkozunk. Ha München nem lesz túl zsúfolt, majd be-

kukkantunk.

Sokszor üdvözöl

Imre

U.i.: Karsaival kétszer is találkoztam, cseretanárként (Deák István ellenében)

volt itt félévig. Szimpatikus ember, erős rezsim beütéssel: minden jó, ami otthon

van. Egy dokumentációs kötetét a „felszabadulásról” dedikálta a „nagy falukutatónak”, mármint nekem. Nagyot néztem, s akkor bevallotta, hogy emlékszik
rám, 21 éves egyetemi hallgató fia most olvasta el a Néma Forradalmat, nagyon

impresszionálta, s amikor megírta neki, hogy találkoztunk, a fiú visszakérdezte:
„azzal” a K. I.-vel? Az ifjúság az egykori falukutatókban, népi írókban ideálokat

lát, akik fel merték tárni a helyzetet. Felvillanyozta, hogy ismertetem a könyvét,
kérdezte mikor, mert fiával együtt hallani akarják. Presztízst jelent, ha valakivel

foglalkozik a rádió. Úgy vettem ki, hogy nem tartozik a történész hűbériségek
egyikéhez sem, afféle szabadúszó, nagy ambíciókkal. Lekicsinylően mondotta,

hogy van, aki néhány évi kutatás, tanulmányozás után könyvet mer írni egy korszakról, ő negyedszázados tanulmányozás és kutatás után sem mert hozzákezdeni
a két háború közötti Magyarország megírásához. Méregbe gurult, amikor mon-

dottam neki, hogy Moszkva inti, mégis Kádár háborog az erdélyi magyarság

sorsa miatt. Elmúltak azok az idők, jelentette ki nagyon energikusan, amikor
Moszkva inthetett: „Vegyétek tudomásul, az erdélyi magyarság sorsa, minden
magyar aggodalma, kommunistáé és nem kommunistáé egyaránt”.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1971. augusztus 9.
Kedves Gyula,

a rádió körül tart a huzavona. Három terv futott: Case szenátor törvényjavaslatot

terjesztett elő, mely szerint a kongresszus szavazná meg minden évben a költségvetést, folyósítását elnöki diszkrecióra hagyta. Az adminisztráció javaslata az volt,
hogy létesítsenek egy szervezetet az American Council for International

Communication, Inc. néven, melynek igazgatósága tükrözné az amerikai társadalom keresztmetszetét és szerkezetileg az USIA 527 alá tartozna. A képviselőház

azt akarta, hogy küldjenek ki egy kilenctagú bizottságot (három a Fehér Házból,

ill. adminisztrációból, három a kongresszusból, három a mass médiától), mely
tanulmányozná, hogy szükség van-e rá és utalványozná a költségvetést, amit két

évre előre meg akartak szabni. A Szenátusban Fulbright és békegalamb kollégái

meg akarják ölni a rádiót, mondván, a détente 528 ellen játszik, a Ház csökkentett
költségvetést szavazott meg. Az un. Joint Conference Committee, 529 mely a Sze-

nátus és a Ház véleménykülönbözőségei idején ül össze, hogy kompromisszumot
dolgozzon ki, a múlt heti ülésén elhalasztotta a döntést. Jelenleg az un.

Continuing Resolution kegyéből élünk: az amerikai parlamentáris gyakorlat ki-

tűnő approacha530 minden megoldatlan kérdéshez az, hogy az előző évi költség-

vetést biztosítja addig, amíg végleges megoldást nem találnak. A jelenlegi CR
[Continuing Resolution] február 22-én jár le, vagyis addig van felhatalmazva a

kormány utalványozni. Ha nem lesz kéthéten belül új törvény (RFE Bill [RFE-

törvény]), akkor marad a CR megint, de az is lehet, hogy pillanatnyi elmezavarában a kongresszus végez vele. Gyula mindez csak neked!

527

528
529
530

Egyesült Államok Információs Ügynöksége (USIA), amely 1953 és 1999 között
létezett.

detente=enyhülés

Joint Conference Committee=egyeztetőbizottság
approach=megközelítése
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Arra az estre, ha mégis megjelenik az ÚJL, mellékelem Mikes Margit verses-

kötetének ismertetését. 531 Nemes hangú, hazafias költő, tele keserűséggel és ambícióval. A magyar szamisdat nagy megpróbáltatást jelent írónak, szerzőnek és
kritikusnak egyaránt. Először is pénz előteremtése, aztán a kiadás, eladás, ismertetés, propaganda, népszerűsítés. Nem tudom, honnan ragadt rám az a vignetta,

hogy az én ismertetésem világsikert biztosít egy szerzőnek, mert Halász Pétertől

Mikes Margitig (közbül Flórián T., Iváni Zoltán, 532 stb.) mind-mind engem

faggat és nyaggat, ezért is abba kell hagynom az írást. Közöld, jól fog esni neki, s
nagyon kér, mikor lesz műsoron, hogy rokonait értesíthesse...

Szabó Zoltán járt itt nálunk, azt hiszem vegyes érzelmekkel és benyomások-

kal távozott, amiért részben magát okolhatja, mert nem akarta megérteni Ameri-

kát. Ugyanakkor hihetetlenül nagyképű volt és a feltételeivel elriasztott mindenkit. Az előadó asztalt egy bizonyos alakzatban kellett elhelyezni, hogy ne lássa az
ajtót (jönnek-e vagy mennek?), az első sorokban ismerősöknek kellett ülni és ő

csak az előadás kezdetén volt hajlandó ünnepélyesen, méltóságteljesen bevonulni.
A Fészek-klubban másfélórát beszélt Rákócziról, a közönség halálra unta magát.
New Brunswickban, ahol Nagy Károlyék össze akarták kötni előadást magyar
könyvnappal (Püski kitette volna Illyés, Veres P. Weöres S. munkáit) nem volt

hajlandó megjelenni, kikötése az volt, hogy írásban hívják meg és 150 dollár
honoráriumot fizessenek. Kalapozásból ennyi össze is jött volna, de parancsra az

itteni magyarok nem adnak. Én összehoztam neki két partit, az elsőt lemondta,

hogy fontosabb meghívása van, amerikaiakkal találkozik (nálam is voltak, ahova
viszont ment, a New Yorker egyik munkatársát találta, aki adatokat kért tőle

Észak-Írországról a készülő cikkéhez...); a második partira késve jött, tizenegy

után, amikor már mindenki szedelődzködött; egy vacsorára pedig, melyen pontosan megjelent, mások nem jöttek el. Washingtonban egyetemi előadóterem

kellett neki, de végül belement, hogy Vajda Benőék házában tartson előadást,

ahol a fedett veranda és a living room összekapcsolásával valami hatvan ember

531
532

Kovács Imre: Mikes Margit versei. Új Látóhatár, 1972/5. 461. o.
Iváni Zoltán (1910–1997) író.
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leülhetett, legtöbben azonban nem értették, mert borzalmasan raccsol. Mindez
szintén csak neked, bajba hoznál, ha tovább adnád.
Sok üdvözlettel,
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1971. augusztus 12.
Kedves Imre,

a Karsai sorozatból még csak az első tape érkezett meg. Nem baj, hogy három

részben foglalkozol vele, belátom, érdekes a téma és érdemes is bővebben foglalkozni vele. A húzásokat majd elvégzem, illetve kivágom a szalagból és majd a
hibákat is korrigálom. A feljegyzéseimből úgy látom, hogy már csak a Vas Zol-

tán könyvvel /Hazatérés/ 533 tartozol. Alkalomadtán csináld meg ezt is.

Nagyon érdekes, amit Karsairól írtál. Nekem is az a tapasztalatom, hogy az

érdeklődő fiatalok körében rendkívül rokonszenves a falukutató és népi mozgalom, másoktól is hallottam a Karsai fiáéhoz hasonló eseteket.

Egyelőre még nem tudom, mikor kerül műsorra a Karsai-recenzió, mivel sok

elfogadott kéziratom van, amelyeket még ebben a hónapban le kell adni. Amikor
azonban biztos már a közvetítési idő, küldök Zsigáékon keresztül egy teletype
üzenetet, hogy tudjad.

Valóban, jó helyen nyaraltam. Igaz, nyaralásnak nemigen lehet nevezni, mert

utaztam. Bejártam egész Dalmáciát, azonkívül Montenegrót, Isztriát és jártam

Szarajevóban és Mosztarban is. Rendívül tanulságos volt, főleg ennek a vidéknek
sok magyar történelmi emléke és vonatkozása miatt. Örömmel hallom, hogy Ti
is oda készültök. Nagyon ajánlom, mert igen érdekes ország, Münchent ki ne

felejtsétek, még az olimpiai rumli ellenére sem. Jó lenne ismét kicsit elbeszélgetni, talán addigra intézményünk sorsa is eldől és lehetőleg pozitív irányban.

Az ÚL. következő – 4-ik – számát most tördelik. Ebben közöljük az ankétot

Gombos könyvéről. A Németh-számnak kitűnő visszhangja volt. És ami még

érdekesebb, a hazaküldött példányokat mind kikézbesítette a posta. A 3.-ik szám
is feltűnt, főleg az Illyés és Cs. Szabó interjú miatt /Lásd: a Szülőföldünk kommentárja, ami elég sanda és rosszakaratú megközelítés, nem is szólva a sok tárgyi
tévedéstől/. A napokban írt Erdélyből Veress Dániel. 534 Neki a Sajkódon járt
533
534

Vas Zoltán: Hazatérés, 1944. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1970.
Veress Dániel (1929–2002) erdélyi drámaíró.
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ismerősök mind azt mondták, hogy Németh László minden látogatójának az

ÚL. különszámával büszkélkedik, mindenkinek megmutatja. Járt nálunk egyébként az egyik Németh lány, a Magda, aki Kanadában él. Útban volt Sajkód felé,

ahol néhány hétig marad. Ő is úgy tudja a családi levelekből, hogy nagyon
inpresszionálta az ÚL. és rendkívül boldog volt, amikor megkapta.

Szereplésed a Nemzetőrben lehangolóan hatott itteni barátaidra és ismerőse-

idre. 535 A legenyhébb kritika a fejcsóválás volt. Senki sem érti. Megvallom őszintén én sem. Nemcsak azért, mert olyan társaság ez, amely bennünket mindenütt
lebecsül, majd hogy nem denunciál, de főleg azért, mert alacsony színvonalú és
hozzád igazán nem méltó. Mi szükséged van Neked, hogy ebben a lapban szere-

pelj? Itt Európában a lehető legrosszabb híre van, nemcsak irányítói, kétes múltja, de mai elfogult, türelmetlen, szélsőséges jobboldalisága miatt is. Nézd meg,

miket írnak ezek az emberek saját lapjukban és más helyeken. Nem Neked való

társaság. Jóska olyan dühös lett, amikor meglátta nevedet ebben a lapban, hogy

azonnal írni akart, de lecsendesítettem, félve, hogy túl erős kifejezéseket használ.
Gondold meg, kedves Imre, meddig bővíted a szövetségi vagy érintkezési kört,

úgy érzem, bizonyos határokon önnön ügyünk érdekében nem szabad túlmennünk, különben elveszítjük szavahihetőségünket és kételyeket támaszthatunk
barátaink és híveink körében, vajon őszinte és igaz-e a mi demokrataságunk,

progressziónk és politikai realizmusunk, valóban kényes-e az ízlésünk, ami a

színvonalat illeti. Te nem politizálhatsz tekintélyed és megbecsülésed csorbulása
nélkül azon a színvonalon, amelyen például a nevezett lap belső köre politizál.

Ne haragudj, hogy ezt ilyen nyersen és őszintén megmondom, de mert tisz-

tellek és szeretlek, mert egy csónakban ülünk, közös ügyért dolgozunk, nem hallgathatom el, hogy helytelenítem a N.-rel [Nemzetőr]való kapcsolatodat. Remé-

lem, hogy nem veszed rossznéven.
Sokszor ölel,

535

Borbándi Gyula

Kovács Imre: Jugoszlávia ellenállásának anatómiája. Nemzetőr, 1971. júliusaugusztus, 3. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1971. augusztus 27.
Kedves Imre,

Gyallay Zsiga néhány nappal ezelőtt arról értesített, hogy a következő tíz hónapban nem fizethet ki neked honoráriumot magyarországi könyvismertetésért.

Nyilván sejted, hogy a kérdés a takarékossági rendszabályok során vetődött fel.
Zsiga szerint ez a költségvetési tétel azért ütött szöget a financiális emberek fejében, mert az effajta kontribúció nem tartozik az american scene-hez, 536 aminek

közvetítése a newyorki desk első feladata. Zsiga hozzáfűzi, hogy érvelését, miért
szükséges a Te közreműködésed a hazai könyvszemlében, nem fogadták el. A
tételt tehát törölnie kellett. Nos, megoldásnak az kínálkozott volna, hogy Mün-

chen vegye át ezeket a költségeket. Ez meg azért megvalósíthatatlan, mert a mi

budget-unkat is lecsökkentették 30 százalékkal, úgyhogy én is kénytelen vagyok

néhány európai munkatárs közreműködését megszüntetni. Bizonyára tudod,
talán nálam is jobban, milyen nehéz a pillanatnyi helyzet és drasztikus csökken-

tések nélkül nem oldhatók meg a problémák. Zsiga azon a véleményen van, hogy
Te a jövőben csak Amerikában megjelenő könyvekkel foglalkozz. Ezt nekem is
tudomásul kell vennem, miután nincs módomban a helyzeten változtatni. Ma

írtam Zsigának. Arra kértem, tegye lehetővé, hogy rendszeresen küldhess, recenziókat az amerikai politikai irodalom új termékeiről. Ha meg túljutunk a nehéz
perióduson, ismét elővehetjük a kérdést, abban a formában, hogy legalább olyan

magyar dolgokról írhass, amelyekhez éppen a program érdekében a Te ismereteidre és tapasztalataidra van szükség.

Zsigát arra kértem, hogy próbálja meg valahogy elsütni azt a cikket /Vas Zol-

tán könyve/, amelyre felkértelek. Ő nyilván szól majd Neked, beszélj vele róla.
Sokszor üdvözöl

536

Borbándi Gyula

american scene=amerikai helyszín, szerkesztőség
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1972. február 14.
Kedves Imre

kezdjük a személyes dolgoknál: feltétlenül számitok arra, hogy a nyáron, ha Jugoszláviába mentek, Münchenben is megálltok néhány napra. Mondd meg

Mitsynek is, hogy nagyon várjuk és a lakásom, természetesen ugyanúgy
rendelkezéstekre áll, mint két évvel ezelőtt. Ezen az olimpia sem változtat. Az

olimpiának egyébként szeptember 10-én vége, tehát, ha utána jönnétek, akkor

ismét nyugalmas várost találtok. Szóval, gondoljátok meg és ejtsétek útba sörgőzös városunkat.

Leveled nagyon elszomorított és remélem, nem gondolod komolyan a vissza-

vonulást. Abba nem mehetünk bele, hogy lemondj a főmunkatársi tisztről, amely

a nagy távolság miatt persze nem lehet olyan, mint amilyennek lennie kellene, de
remélem, abban nem kételkedsz, hogy részvételedet nemcsak a köztünk lévő
barátság és politikai rokonszenv miatt, de a folyóirat szempontjából is szükségesnek és elengedhetetlennek tartjuk. Ne vedd annyira szívedre a dolgokat. Az,

hogy ebben vagy abban a kérdésben nem értünk teljesen egyet, Te minket, mi
Téged marasztalunk el, ezért vagy azért, nem kellő ok, hogy hátat fordíts az Új

Látóhatárnak és olyan terveket forgass a fejedben, hogy immár mindentől vissza
akarsz vonulni. Ha nem is osztom mindenben a véleményedet az Új Látóhatárról, sokban igazat adok Neked és a bajok, hiányok, fogyatékosságok, amelyeket
említesz, nekünk sokszor fejtörést okoznak. Mint egy korábbi levelemben már

megemlítettem, a mi eredményeink és sikereink egyik titka, hogy a jó irodalom-

nak és az emelkedett eszmecserének voltunk és vagyunk a fóruma, még ha olykor
bele is csúsznak közlemények, amelyek ennek ellentmondani látszanak. Azt hi-

szem, az is hozzájárult az irántunk nemcsak kint, de odahaza is megnyilvánuló
megbecsüléshez, hogy az irodalomban szélesre tártuk a kapukat és valóban reprezentatív orgánuma lettünk a kinti literatúrának. Ebbe a spektrumba beletartoz-

nak azok is, akiket kifogásolsz. Persze, ismét azzal a fenntartással, hogy olykor

nem legjobb dolgaikkal szerepelnek. Mi azonban csak abból tudunk válogatni,
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ami van, és ha nem jó az, amit közzéteszünk, az egész kinti irodalomra vet rossz

fényt. Rossz kéziratot nem közöltünk jó helyett, jót nem mellőztünk a gyenge
kedvéért. Abból, ami hozzánk befutott, annak adtunk helyet, amelyet legjobbnak

ítéltünk. Hogy tévedtünk, az lehetséges, hiszen az irodalom ízlés kérdése és ezen
vitatkozni aligha lehet. Abban nem értek Veled egyet, hogy a folyóirat elvesztette
populista jellegét. Ezt nem az ezoterikus, széplelkes, vagy adatokat halmozó

cikkek, sem a lírai vagy prózai kísérletek határozzák meg, hanem azok a politikai

tanulmányok és elemzéseket, amelyeket Te, Gombos, Szabó Zoltán, meg Jóska
írt. Nem hiszem, hogy a népi jellegünk elhalványodott volna. Sőt, sokan sokkal

inkább annak tartanak, mint mi magunk. Kérlek, kedves Imre, gondold meg

még egyszer a dolgot és írj olyan tanulmányokat, amelyek a populista jellegünket,
ha elhalványodni látszik, ismét felfrissíti. A Te dolgaidnak mindig volt és mindig
lesz helye.

A borúlátásod sok tekintetben indokolt. A veszély azonban, amelyet Jóska –

némileg azért is, hogy a tespedő felelősségérzetet felrázza – érintett, nem olyan

imminens. 537 Még nem vagyunk az erőnk és lehetőségeink határán. Mi minden-

esetre tovább csináljuk, addig amíg lehet és nem adjuk fel könnyen a küzdelmet.
Az a sok biztató levél, ráadásul az anyagi felajánlások, amelyek Jóska cikke hatására érkeztek, biztatóak és bátorítóak. Az olvasóközönségünk jobb, mint hittük
volna. Barátaink megértették, miről van szó és hajlandók segíteni. Nem szabad

tehát elcsüggedni és letenni a tollat. Azt hiszem, van még feladatunk elég és

küldetésünket, vagy legalábbis azt, amit küldetésnek fogtunk fel, még nem fejeztük be. Nagy kár lenne, nekem személyesen is, ha a következő szakaszt nélküled

kellene megtennünk. Ebben azonban nem akarok hinni. Egyszerűen lehetetlen.
Nem szabad félreállnod! Korodra vonatkozó érveid majd meggyőznek, ha ugyanezt akkor írod, ha 80 leszel. Most még itt a helyed, nem a nyugdíjasok – már-

mint szellemi és politikai nyugdíjasok – között. Mikes Margitról szóló előadásod

lement a rádióban, az ÚL-ban is közöljük. Szeretettel üdvözöl

537

Borbándi Gyula

imminens=égető
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New York, 1972. február 19.
Kedves Jóska és Gyula

vegyük le a nevemet az Új Látóhatárról. Ez nem duzzogás, szakítás vagy cserben
hagyás, megfutamodás: egyszerűen csak emberi magatartás. Nem úgy alakultak a

dolgok, ahogy vártam, reméltem, számot kell vetni magammal, életemmel. Odahaza is eltűnőben van a z a nemzedék, amelyhez tartoztam, megtépázott a csapat, mellyel harcoltam. Ki emlékszik már a népiekre, a Márciusi Frontra, a Pa-

rasztpárt indítására, a küzdőtársakra. Veres Péter megérzéseivel mindig egyetértettem, érzékeny idegzet volt, mint Németh László: politikájukkal nem értettem

egyet, azzal a sorssal, amit Magyarországnak tartogattak, szántak. Péter naiv volt,
Németh László pózolós, Illyés Gyula elefántcsonttoronyból kandikál a nemzetre

és a rendszerre. Én magamra maradtam és elfáradtam, kiégtem. Látod, éppen

amiért Portugáliában akartam kifejezni, hogy bezárult a kör, de kritikai megjegyzéseid után azt kell hinnem, nem sikerült. És mivel mind világosabb előttem,

hogy semmi sem sikerül, marad a visszavonulás, ami nem megadás vagy feladás,

inkább megbékélés a sorssal, ami az én koromban elme és lélek nyugalmát jelenti.

Elkerülte figyelmeteket a cikkeimbe beleszőtt üzenet: senkivel szemben nem

érzek bosszút, gyűlöletet, mindenkit megértek a cselekedeteit illetően: marad-

tunk és vagyunk esendőségünkben, hibáinkban és erényeinkben magyarok, egy

tragikus, gyászos nép, mely csak az irodalmában tudja kiteljesíteni magát, politi-

kájában mindig téved, elbukik. És itt vállnak el útjaink, ami az utóbbi évek véle-

ménykülönbségei után predesztinált. Amikor indultunk, egyszínű csapat voltunk,
egyének közös céllal: ma az Új Látóhatár minden szín keveréke, a populizmustól
eljutott a kozmopolitizmusig. Ti azzal érveltek, hogy keresztmetszet-folyóiratnak
kell lennie, ami rendben is van, hiszen a világ akkorát változott, hogy ragaszko-

dásunk legációnkhoz makacsságnak, ha nem éppen buta szektásságnak tűnne.
De ez a mi viszonyunkat is más szintre helyezi. Amíg a populista jelleg volt a
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fontos, főmunkatárs szerepeltetésem talán segített, tradíciót, jogfolytonosságot
jelentett, a kozmopolita Új Látóhatárnál én már se legalitás, se szimbólum nem

lehetek. A főmunkatársság különben sem biztosított számomra beleszólást a
szerkesztésbe és immunitást meg nem érdemelt támadásokkal szemben. Nem az

András Sándor-vitára gondolok: Márton László inzultusaira, 538 aki nyilván

urbanítása fölényét próbálta velem, a populistával szemben kimutatni pont abban

a folyóiratban, mely zászlajára a populizmust írta és engem főmunkatársának

nevezett. Ha akkor lemondok együgyűségnek tűnik, most azonban nincs aktualitása, tehát észre sem veszik, hogy a nevem többé nem szerepel a főmunkatársak
között: Nem is kell megemlíteni!

Sokat nem veszít velem az ÚL. Az utóbbi évtizedben már csak úgy szólalhat-

tam meg, ha valakivel vitába szálltam, mint pl. Juhász Vilmossal, vagy hozzászóltam egy kérdéshez (a Dialógus), vagy ha cikket kértetek tőlem: Veres Péter 70.
születésnapja, 47 huszadik évfordulója, Németh László köszöntése.
Üdvözlettel,

538

Kovács Imre

Márton László: A szemétdomb nevében. Új Látóhatár, 1968/5. 456.o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1972. március 31.
Kedves Imre,

végtelenül sajnálom, hogy nem tudtalak és nem tudtunk meggyőzni, és ezért –

bármilyen fájdalmas is – neved nem szerepel már az Új Látóhatár következő

számában. Döntésedet és kérésedet respektáljuk, habár egyáltalán nem értjük.
Nem tudom, miért volt szükség erre, hiszen a Veled való együttműködés és az Új

Látóhatárban játszott szereped még akkor is gyümölcsöző és kellemes volt, amikor valamiben nem értettünk egyet. A folyóirattól való elkülönülésed azért is
elszomorító, mert végső fokon eléggé jelentéktelenek azok a kérdések, amelyek-

ben nem tudunk közös nevezőre jutni. Azt hiszem, abban, hogy hol állunk és

mire törekszünk, továbbra is egyetértünk, mégha az útban és módszerekben olykor eltér a véleményünk. Nekem személy szerint is nagyon fáj, hogy elvesztet-

tünk. Nem tudom azonban elhinni, hegy elhatározásod oka pusztán az, hogy
nem tartod többé populista orgánumnak az Új Látóhatárt. Szerintem a folyóirat
jellégét a Te, Gombos, Szabó Zoltán, Molnár írásai határozták meg, tehát az elvi

politikai tanulmányok és cikkek, nem pedig szépirodalmi közlemények, tehát
versek, novellák vagy emlékezések.

Ha az elvi, politikai állásfoglalásainkból hiányzott a populizmus, akkor Neked

kellett volna ilyen szellemű művekkel gyakrabban kontribuálnod, vagy populista
barátainkat fokozottabb munkára serkentened. Az én összes tapasztalatom és
információm ellentmond annak, amit Te tartasz, annak ugyanis, hogy populista

folyóiratból kozmopolita folyóirat lettünk. Csak azért, mert Fenyő Miksa meg
Tábori nagy ritkán helyet kapott és helyet kap? Az előbbi évek óta nem szerepel

és az a néhány dolog, amelyet Táboritól közöltünk, igazán nem változtatja meg a
lap jellegét, különösen, miután egyik írásában nem is ő, hanem Illyés Gyula beszél. De egyébként is, emlékezz csak vissza, a Németh, majd Sárközi végül Illyés
által szerkesztett Válaszban is, melynek populista jellegét igazán nem lehet vitat-

ni, milyen sok szépíró /sőt: modernista, mint Szentkúty, Határ, Weöres/ publikált, aki eléggé messze állt a népi eszmétől és mozgalomtól.
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Arra is emlékszem, hogy az Új Látóhatárral kapcsolatban éppen Te voltál az,

aki a lap gárdájának tágítását javasoltad és sürgetted. Most meg éppen azt veted a

szemünkre, hogy a szellemileg-politikailag nem közénk tartozó munkatársak

gárdája túl nagy. Azt hiszem, szemrehányás csak akkor érhetne minket, ha a

népiek kárára, az ő írásaik mellőzésével adtunk volna helyet a „kozmopolitáknak”. A „népi” ihletésű írások mindig elsőséget élveztek és mások csak akkor és

annyi helyet kaptak, amennyit közvetlen barátaink nem töltenek ki. Ha Te, Zol-

tán, Gombos, Jóska meg a többiek több populista cikket írt volna, akkor kevesebb lett volna a modernista és kozmopolita közlemény. Arról, meg igazán nem

tehetünk, hogy a fiatalokat jobban vonzza a kísérletezés, mint a mi populizmusunk. Érveiden azért is csodálkoztam, mert azt látom, hogy ott ahol az ÚL. kívül
publikálsz, igen jól megférsz a „kozmopolitákkal”, sőt New York-ban egyik tevé-

keny tagja, újabban egyik vezetője vagy annak a klubnak, amelyben pontosan az

általad kifogásolt kozmopoliták gyülekeznek. Nem hiszem, hogy máshol több

populizmust találsz, mint nálunk és ezért különös ez az érvelésed. Döntésedet
azonban – mint mondottam – tiszteljük, és ennek értelmében cselekszünk. Azt
én is szeretném azonban és örülök, hogy Neked is ez a véleményed, hogy barát-

ságunkon ez ne változtasson. Annál is inkább, mert ez a barátság sokkal mélyebb

és erősebb, mint a politikai vagy irodalmi véleményazonosság. Remélem, hogy
látunk nyár végén és ezt a szándékainkat tettebben is kifejezésre juttathatjuk.
Sokszor ölel,

U.i.: Kézcsók Mitsynek.

Borbándi Gyula

291

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1972. április 10.
Kedves Imre,

megérkezett a Medvegyev könyvről írt recenziód hangszalagja. 539 Mához egy

hétre, tehát jövő hétfőn lesz műsoron a könyvszemlénkben. Köszönöm, de

mindjárt előállnék egy újabb kéréssel. Nagyon szeretném, ha foglalkoznál Radványi János könyvével. 540 Ma délben ilyen értelmű táviratot küldtem Gyallay

Zsigának, ő talán már szólt is Neked. Húsz perces ismertetésről lenne szó. Örül-

nék, ha elvállalnád és megcsinálnád.

Ma befutott Ekecs és tőle hallom, hogy néhányan megütköztetek a New

York Times RFE-cikkén, pontosabban Bede István nyilatkozatán. 541 Persze,

ugyanazoknak a szavaknak itt és odaát más visszhangja lehet. Európában azonban semmilyen ellenkezést nem váltott ki. Én, személy szerint, jónak tartom és

taktikailag is hasznosnak, kissé segít eloszlatni több velünk kapcsolatos félreértést

vagy helytelen nézetet. Főleg azt, hogy ma is a hidegháború nótáját fújjuk, és
egyáltalán nem vesszük tudomásul a világban bekövetkezett változásokat. Ezt
próbálja Fulbright is elhitetni az amerikaiakkal. De Európában is sokan vannak,
akik nem ismernek vagy félreismernek minket és azt hiszik, ugyanolyan szemlé-

let uralkodik az Englischer Gartenben, mint mondjuk a sztálinizmus éveiben.

Bede nyilatkozatának érdemi részével teljesen egyetértek és a fogalmazást is jónak tartom, kivéve persze a gulyáskommunizmusról szóló megjegyzést. Ezt

azonban Bede nem mondotta. Henry Kamm adta a szájába, minden bizonnyal
jóindulatúan és segítő szándékkal, amennyiben meg akarta erősíteni, hogy meny-

nyire nem vezetnek minket felforgató szándékok és a rádió nem a fennálló rendszer megdöntésére törekszik. Ellenfeleink ezt akarják ugyanis elhitetni. Bede
539
540

541

Dmitrij Medvegyev: Fő a hidegvér. Kárpáti–Magvető, Uzsgorod–Budapest, 1971.

Radványi, János: Hungary and the Superpowers. (Magyarország és a szuperhatalmak)
Hoover Institution Press, Stanford, 1972.

Henry Kamm: Listening in on Radio Free Europe— The Station That Fulbright
Wants to Shut Down. The New York Times, 1972. március 26. 36. o.
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azonban nem a gulyáskommunizmust akarja diadalra juttatni, aki ismeri, tudja,
mennyire távol áll tőle, nem is szólva arról, hogy én ezt a kifejezést az ő szájából

soha nem hallottam, pedig naponta beszélek vele. Úgy tudom, hogy levélben
tiltakozott Kammnál nyilatkozata e „meghosszabbítása” és a neki tulajdonított

szóhasználat ellen és a vállalat is eljuttatott egy helyesbítő nyilatkozatot a New
York Timeshez. Ezt azért írom meg Neked, hogy vizsgáld meg az interjú és a
müncheni riport létrejöttének hátterét és körülményeit, mielőtt bármit is tennél,

vagy bármilyen akcióhoz csatlakoznál. Azt hiszem, a fair eljárás az volna, hogy –

ha valóban szóvá akarjátok tenni a dolgot – kérdezzétek meg előbb Bedét, úgy

hangzott-e el nyilatkozata, mint ahogyan Kamm megírta. 542 Hiszen ő felelősséggel csak azért tartozhat, amit mondott.
Sokszor üdvözöl:

542

Gyula

Bede István nyilatkozata a cikkben: Istvan Bede, Hungary's first postwar Ambassador
to Brit air and since 1957 the head of the Hungarian service of Radio Free Europe,

remem bers a joke that circulated in Budapest after the party's First Secretary, Janos

Kadar, introduced in the late nine- teen-sixties economic reforms that were unpopu-

lar because a number of consumer prices rose. “The joke,” says Bede, “was that the

only ones who were for the reforms were Hadar and Radio Free Eu rope. We supported the re forms because we think they are sound and good for the people.” Like
other department chiefs, Bede comes down hard against any intention to “lib erate”

his former homeland or to “roll back” Commu nism. “I wouldn't even say we are an

opposition party,” he remarks. “Opposition par ties sometimes go to ex tremes, and
we must always be restrained. We are not asking the Communists to give up Com-

munism. Friends who have been to Hungary tell me they believe Socialism is now
generally accepted in the country. I don't wish it, but one must accept reality. I am

not entitled by the Hun garian people to represent or lead them. I have no mandate

from anybody. I am not the voice of Free Hungary or the Hungarian conscience. We
don't broadcast the views of Hungarian emigre politicians because they live in the
past. We have to be realistic. We would like a beautiful Com munism or, as Khrushchev said, goulash Communism.”
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1972. április 14.
Kedves Gyula,

sietek a válasszal, hogy megnyugtassalak: a Bede-ügyben a magam részéről sem-

mit nem akarok csinálni, semmiféle akcióhoz nem csatlakozom. Különben sem
szokásom, bár a Bede magatartását a vezető emigránsokkal szemben soha nem
értettem, a magyarázatait nem fogadtam el, s most jó alkalom lenne visszavágni,

amit mások meg is tesznek. Ekecs valószínűleg félreértett, a jelenlétében én nem

arról beszéltem, hogy én mit csinálok, hanem arról, hogy mások mire készülnek.

Bede nyilatkozatában felfedezhető ellentmondások gondolom a helytelen idézésből adódnak, dehát ennek a tisztázása tisztára az ő dolga. Itt megjelent néhány
dühös cikk ellene, egyiket Varga László írta a Katolikus Magyarok Vasárnapjá-

ba, 543 a másikat Pogány András a NewYorki Magyar Életbe; 544 meg vagyok győ-

ződve, mindegyikük fontosnak tartotta, hogy egy kópia eljusson Bedéhez. Volt
az un. koordináló (külügyi) bizottságnak is ülése Eckhardt elnöklésével, ahová
meg voltam híva, de nem mentem el, így csak másodkézből tudom, hogy bizonyos akciókban megegyeztek: levél megy Walternek [Ralph E. Walter] és infor-

máció szenátoroknak, képviselőknek, stb. Azt azonban meg kell mondanom,

hogy nemcsak a magyarok háborodtak fel, de szinte valamennyi desk kifogásolta
Bede nyilatkozatát.

Nagyon szívesen foglalkozom majd Radványi könyvével, amint megjelenik.

Úgy tudom, májusban jön ki. Van azonban egy érdekes könyv az asztalomon: A
Nemzeti Parasztpárt története, 1944-48. Valami Tóth István írta, a Párttörténeti

543

544

Varga László: Utat tévesztett a Szabad Európa Rádió? Katolikus Magyarok Vasárnapja. 1972. június 18. 1. o.

A cikket Frey András írta. Frey András: A magyar nép elfogadta a kommunizmust –

mondja a Szabad Európa magyar vezetője. NewYorki Magyar Élet, 1972. április 22.
1. o.
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Intézet munkatársa és a Kossuth Kiadó hozta ki négyezer példányban. 545 Egyik

öcsém azt írja, nagy szenzáció Pesten, a volt parasztpártiak izgatottan olvassák és

vitatják: én előnyösen jövök ki benne a rám kentek miatt. Ha akarod, szívesen
írok róla vagy nyilatkozom. 546

Mikes Margit folyton rágja a fülem, jön-e róla ismertetés az ÚJL-ban vagy

sem: nyugtasd meg! Szegény öreg hölgy hihetetlenül hiú és sikeréhes. Vannak jó
történetei írókról, akiket ismert apja köréből vagy elbeszéléséből, s Szabó Lőrinc

életét is érdekesen állítja be. 547 Gondolom, nagyon örülne, ha kérnél tőle rövid
írói szkeccseket vagy akár egy komoly összefoglalást
Sokszor üdvözöl,

545

546

547

Imre

Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944–1948. Kossuth Kiadó, Budapest,

1972.

A kötetet Borbándi Gyula recenzálta. Borbándi Gyula: A Párt és a Nemzeti Parasztpárt. 1973/1. 67. o.

Mikes Margit: Pillanatfelvételek emberközelből – Emlékezés Szabó Lőrincre. Új
Látóhatár, 1970/1. 58. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1972. december 7.
Kedves Gyula,

biztosan megkaptad már az Ottó ismertetést: nem tudtam tízpercbe beleszoríta-

ni, érdekes és érdemes vele hosszabban foglalkozni. Ha le akarod hozni az ÚLban, mellékelek egy átnézett kópiát. 548

Szabados ittjártakor kérdezte, hogy írnék-e a lapnak, nem tudom, hogy egyé-

ni érdeklődésből tette, vagy a ti megbízatásotokból? Én nem szakítottam veletek,
csak a nevem levételét kértem, s ha azt hiszitek, hogy írásaim használhatjátok,

örömmel állok rendelkezéstekre. A fiatalokkal történt összezördülésem mottójául
Illyés Gyula 150 számú nézetét választom: teljesen egyet értek vele. Az Illyés-

breviáriumot élvezettel olvastam, de mintha nem lenne teljes. Gergely Veronika
verse viszont nem tetszett (kit rejt a név és mi az érdeme?). 549 Csé Szabó szép
összefoglalójának angol változatára nagyon kíváncsi vagyok: hogy lehet egy idegennek érthetően kifejteni, ami egy magyartól is alapos tájékozottságot követel?
Sok üdvözlettel,

548

549

Imre

Kovács Imre: Király helyett polgár. (Csonka Emil: Habsburg Ottó) Új Látóhatár,
1972/6. 556. o.

Gergely Veronika: Eszmélet. Új Látóhatár, 1972/4. 353. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1972. december 16.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm a kéziratot. Éppen kérni akartalak, járulj hozzá a közléséhez.
Igen jól és tapintatosan kezelted a kérdést. Persze a szerkesztőségből való kiválá-

sod nem érinti munkatársi mivoltodat. Szabados ebben a tudatban beszélt Veled,
és én is így fogtam fel a helyzetet. Vedd, hát úgy, hogy írásaidat mindig örömmel

fogadjuk, és ne várd, hogy mindig külön felkérjünk közreműködésre. Te állandó
munkatársunk vagy. A most nyomás alatt lévő 5. számban jön a Mikes Margitról
írott cikked és a 6. számban a Habsburg könyv.

Mitsynek és Neked is kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kíván

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1973. február 5.
Kedves Gyula,

a mellékelt cikket huszonöt évvel ezelőtt írtam a Válasznak, de Illyés Gyula nem
merte lehozni. Egész pontosan 1947. május 28 és július 15-e között voltam nyu-

gati úton, akkori feleségemmel. 550 Gyula nagyon kedvesen hárította el, pedig

tetszett neki. A javítása a 7. oldalon a vörös karikába tett „az” szócska volt, s utó-

lag én is csak azt írtam be, hogy a párizsi értekezlet, amiről a 8. oldalon írok, a
Marshall-segély ügyében volt, s a 17. oldalon megjegyzem, hogy ismét Ausztriá-

ban vagyunk. Amikor eljöttem, 1947 novemberében más irataimmal együtt Pap
Pista rákospalotai vagy szentmihályi kertészetében egy vasládában elástuk, kát-

ránypapírral körülvettük, szalmát szórtunk rá, majd homokot. 24 évig nyugodott
a földben, tavaly kora ősszel kiásták, érintetlenül mindent megtaláltak és kicsem-

pészték. Én most kaptam meg, kézhez. Elolvastam és a magam részéről egészen
érdekesnek találtam. Nem tudom, érdekelne-e benneteket is, ha igen rátok bí-

zom a közlését. Ha nem, nyugodtan megírhatjátok, és akkor majd valahol más-

hol próbálkozom: azért szeretném megjelentetni, mert tükrözi negyedszázad
előtti felfogásom Európáról, ami némileg változott, de sokat nem tévedtem. 551

Itt sok a susmogás, biztosat senki se tud. Nixon elég szép költségvetést kért

számunkra; az új szervezet körvonalai még nem bontakoztak ki. Beszélik, hogy a
két rádió egy board alá kerül két struktúrával, de vannak olyan nézetek is: hogy

egy struktúra lesz. Mások az USIA alá tesznek bennünket. Walter itt járt, mond-

tam neki küldjön el Kínába riport körútra, az ideát helyeselte, s ebben maradtunk. Pedig szívesen elmennék.
Sok üdvözlettel,

550
551

Földes Ilona.

Kovács Imre: Nyugati utazás. Új Látóhatár, 1973/3. 237. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1973. február 23.
Kedves Imre,

Gombos Gyula bizonyára átadta az üzenetemet, hogy kitűnő volt a

beszélgetéstek Várkonyi Péter könyvéről és igen tetszett a Kennan-ról készített

könyvszemléd is. Nagyon érdekes az 1947-es útibeszámolód, közölni fogjuk, én

is úgy érzem, hegy dokumentumként van némi jelentősége. Gondolom, egyet

értesz, hogy magyarázó szövegedet szerkesztőségi jegyzetként felhasználhassuk.
Mindenképpen meg kell mondani, hogyan született meg és miért közöljük most.

Az elásást, Pap Pista nevét meg lehet említeni? Így lenne érdekes és hiteles.
Mindenképpen értesíts, hogy mit ne használjunk abból, amit leveledben közöl-

tél. Az ügy izgató. Mi került elő az anyagból, mit küldtek meg Neked? Jóska
emlékszik az esetre, szerinte mintha parasztpárti ülések jegyzőkönyvei is lettek

volna a csomagban. Ha igen és ezek valahogy kikerülhetnének, igen jelentős
lehetne a publikációjuk.
Sokszor üdvözöl,

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1973. március 5.
Kedves Gyula,

ha hozod, természetesen azzal a magyarázattal kell, amit megírtam. Nyugodtan
használhatod Pap Pista nevét és a kertészetét, amit Molnár Jóska valószínűleg
jobban el tud helyezni valahol Rákospalota vagy Rákosszentmihály körül, mert ő

volt a budapesti főtitkár. Elástuk nagyon gondosan a vezetőségi ülések jegyzőkönyvmásolatát is (az eredeti Majláth Jolánon 552 és Révai Józsefen keresztül a

kompártba, onnét a Párttörténeti Intézetbe került), de ezideig azt a csomagot

nem kaptam meg. Ami nálam van, abban találtam egy rendkívül érdekes kimuta-

tást a Vörös Hadsereg (akkor még így hívták) negyedévi ellátmányáról, azt, amit

adni kellett élelemben és pénzben. Szabon Endre(?) 553 volt az államtitkárunk a

Közellátási Minisztériumban, Ő hozta ki, ha elfogják, kémkedésért sokat kapott

volna. Csicsery 554 írja, hogy megjelent egy vaskos kötet Budapesten, a népi írók

bibliográfiája, én is szerepelek benne. 555 Bővebben, ha eljut hozzám, majd ismer-

tetem. Írtam a Kertész István-szerkesztette könyvről is ismertetést: talán már

megkaptad. Most érkezett meg a Látóhatár decemberi száma, még nem tudtam
elolvasni: meg kellene említeni, hogyan (és miből) született.

Visszatérve a nyugati utazásra, első lelkesedésemben küldtem el, ha bármi ag-

gályod van mai közlését illetően, nyugodtan tekints el tőle.
Sok üdvözlettel

552

553
554
555

Imre

Majláth Jolán (1919–1991) történész, Erdei Ferenc felesége. A Nemzeti Parasztpárt
jegyzőkönyvei valóban a Párttörténeti Intézetben voltak megtalálhatók.

Szabon Endre a Közellátási Minisztérium államtitkára volt, parasztpárti politikus.
Csicsery Rónai István (1917–2011) író, könyvkiadó.

Varga Rózsa–Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1972.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1973. március 15.
Kedves Imre,

Először is hadd köszöntselek abból az alkalomból, hogy 60 éves lettél. 556 Ha
írásaid fiatalos lendületét nézem és eltekintek leveleidnek olykor lemondó hang-

járól, akkor valóban hihetetlen, hogy már 60 vagy. Isten éltessen sokáig, kívánok
a következő évtizedre jó egészséget, töretlen munkakedvet és szép sikereket írói

pályádon. Ne haragudj, hogy ez a köszöntés ily késedelemmel érkezik Hozzád,
de távol voltam Münchentől és csak visszatértem után láttam feljegyzéseimben,
hogy 10-én volt a születésnapod.

A 47-es útinaplót természetesen közölni fogjuk, én nagyon érdekesnek tar-

tom, és úgy érzem, hogy némi tanulságokkal is rendelkező dokumentum. Az

adataid alapján írok majd eléje egy kis bevezetőt, amelyben érinteni fogom, ho-

gyan került napfényre a régi kézirat. Remélem, senkinek sem ártunk vele. A legutóbbi leveledben jelzett dokumentum, úgy érzem, ugyancsak érdekes lehet,
talán jó lenne közölnünk, hiszen abból, amit írsz róla, fontos okiratnak látszik.
Jól emlékszel, Szabon Endrének hívták a Közellátási Minisztérium parasztpárti

államtitkárát. Jóska bizonyára még jobban emlékszik rá, miután Szabon különféle módokon támogatta a fővárosi szervezetet.

A népi írók bibliográfiája valóban megjelent, igen vaskos kötet, nekem már

megvan, Te igen sok helyütt szerepelsz, nem csak a hazai tanulmányaid és cikkeid vannak felsorolva benne, de azok is, amelyeket Rólad vagy az általad vezetett
akciókról írtak. Igen kitűnő munka, nekem az az érzésem, hogy teljes, legalábbis

ami a magyarországi anyagot illeti. Ha megkapod, feltétlenül írj róla. Gyallay

Zsiga, illetve Gombos minden bizonnyal örömmel veszi. A Kertész könyvről

szóló ismertetést már megkaptam, valamint korábban a Kennan emlékiratok

recenzióját is. Mondanom sem kell, hogy mind kitűnőek és igen örülök, hogy oly
gyakran szerepelsz a könyvszemlénkben.
556

Kovács Imre 1913. március 10-én született.
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Az új formátumú hazai Látóhatárral, úgy érzem, nem érdemes foglalkozni.

Miután a kiadói és a szerkesztői sem tekintik a régi folytatásának, hanem új vál-

lalkozásnak, felesleges arról beszélni, mi volt az eredeti Látóhatár. 557
Szeretettel üdvözöl,

557

Borbándi Gyula

1972-ben megszűnt a Vámos Imre és Horváth Béla által „hazahozott” Látóhatár
folyóirat. Helyette, havonta, kulturális szemleként jelentetett meg az Akadémiai Kiadó egy folyóiratot, Látóhatár címmel, válogatás a magyar kulturális sajtóból alcímmel.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1973. június 5.
Kedves Gyula,

ne ijedj meg az anyagtól, csak azt közöld belőle, amit érdemesnek találsz. Most
rendezem el a Pap Pista kertészetében elásott vasláda tartalmát: sajnos a parasztpárti jegyzőkönyvek másolata még nem érkezett meg. Amit én érdekesnek vélek

leközlésre, az a szovjet jóvátétel és az orosz hadsereg ellátására vonatkozó doku-

mentum-sorozat. Szabon János volt az adminisztratív államtitkár részünkről a
Közellátási minisztériumban, s kérésemre ő készíttetett másolatot a fontosabb

iratokról. Amint látod, azzal érveltek a jóvátétel és az orosz hadsereg kivetései
ellen, hogy az amúgy is legyengült ország, a hiányosan táplált lakosság további
nélkülözését jelentené a teljesítése.

Külön kimutatás készült a jóvátételről, melynek összege kétszázmillió dollár

volt, akkori dollárban, ami ma kb. egymilliárd dollárt tenne ki. Azt hiszem Jugoszlávia hetven, és Csehszlovákia harminc millió dollárnyi jóvátételt kapott a
szovjet mellett, ami kb. félmilliárd mai értékben.

Az orosz, vagy ahogy akkori hívták még, a vörös hadsereg ellátására kivetett

negyedévi mennyiségek nem foglalják magukban a hadműveletek során zsákmányolt készleteket. Az egyik kimutatásból láthatod, hogy a szarvasmarha állomány

1945-ben országos átlagban az 1944-es harminc százaléka volt csupán: hetven

százaléka eltűnt. Elvitték a németek vagy lefoglalták az oroszok, maga a háború

nemigen okozott kárt benne. A mellékelt anyag legfeljebb minisztertanácsi ülésen vagy pártközi értekezleten került szóba, nyilvánosságra nem jutott, nem jut-

hatott, mert egyszerűen nem volt szabad megírni vagy beszélni róla. Mi, népgyűléseken megemlítettük, amikor biztosak voltunk, hogy nem jelenti senki a kommunistáknak vagy az oroszoknak; vagy ha jelenti is, letagadhatjuk.558

558

A háborús jóvátétel és a Vörös Hadsereg ellátása. Új Látóhatár, 197/6. 527. o.
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Kuriózitásként elküldöm a Néma Forradalom ítéletét: épületes olvasmány.

Ezt a példányt Sulyok Dezsőnek kézbesítették ki a fellebbezés előkészítésére. Ha
érdekel, további anyagot is küldök.

Szeptemberben valószínűleg átmegyek Európába, öcséimmel szeretnék Bécs-

ben vagy Abbáziában találkozni. Münchenben feltétlenül megállok, remélem ott
talállak benneteket. Arra is gondoltam, hogy csatlakoznék valamelyikőtökhöz,

Jóska van az eszemben, ha éppen nagyobb kirándulást tennétek valahova, akár

Ausztriába vagy Jugoszláviába. Úgy tervezem, hogy egy központi helyre repülök,
onnét egyhónapos vasúti jeggyel utazgatnék a kontinensen. Ha van valami jó
ötleted, írd meg. Mitsy ezúttal nem jön velem; vele majd a Nemzetközi PEN
Kongresszusra megyünk december közepén Jeruzsálembe, a Szentföldön töltjük
a karácsonyt, ez számára nagy élmény lesz, mert nagyon vallásos.
Sok üdvözlettel,
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1973. június 15.
Kedves Imre

nemrégen megkértem Gyallay Zsigát, hogy ismertessék a Bohlen 559 emlékirato-

kat. Gondolom, Neked szánta, örülnék, ha Te csinálnád meg. Zsiga azt táviratozta, hogy amint szerez a desk példányt, intézkedik a recenzió ügyében.

Nagyon köszönöm az anyagot, amit küldtél. A gazdasági adatok rendkívül

érdekesek, minden amellett szól, hogy kinyomtassuk. Persze, nem tudom, hogy a
sok szám és statisztikai adat nem teszi-e az egészet érdektelenné az avatatlan
olvasó számára. Majd még alaposabban áttanulmányozom és talán az egészet
olvasmányosakká lehet tenni egy kis bevezető és magyarázó szöveggel. Majd még

gondolkodom, mi kínálkozik a legjobb formának az anyag közzétételére. A Néma Forradalom ítélet is érdekes dokumentum, csakhogy – ha jól emlékszem – ez
benne volt abban a füzetben, melyet annak idején Cserépfalvi adott ki a perről.

Szóval az ítélet nem ismeretlen okmány. Nem tudom, láttad-e, hogy a vádiratot
Markovits Györgyi is közzétette „A cenzúra árnyékában” című gyűjteményében

/1966/. 560 Ebben szerepel egy rész is a per nyitótárgyalásáról, személyi adataid

felvétele. Úgy érzem, hogy nem igen indokolt az ítélet újbóli kinyomtatása.

Megtartanám azonban, hogy ha egyszer ismét írok róla, meglegyen és hivatkoz-

hassam rá. /A népi mozgalomról írt kb. hatszáz oldalas német kéziratomat most
editálják harmadszor és a kiadó fogadkozik, hogy ősszel nyomdába kerül. Majd
meglátjuk./ 561

Ma lett kész az idei 2. szám. Ki van szedve a 3. szám anyaga és remélem,

hogy július végén-augusztus elején ez is megjelenik. Ebben lesz a 47-es nyugati

utazásod.
559

Charles Eustis Bohlen (1904–1974) diplomata, emlékiratai: Witness to history,

560

Tóbiás Áron–Markovits Györngyi: A cenzúra árnyékában. Megvető Kiadó, Buda-

561

1929-1969. Norton, New York, 1973.
pest, 1966.

Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. Verlag Hase & Koehler, Mainz 1976.
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Nagyon örülök Imre, hogy jössz Európába. Én szeptember 15-ig leszek távol,

de utána Münchenben vagyok. Jó lenne tehát, ha úgy osztatnád be az idődet,
hogy szeptember második felében légy Münchenben. Jóska most van szabadsá-

gon, egy Róma melletti kis kelyen. Szeptemberben ő sem utazik el. Tehát 15-e

után mindkettőnket itt találsz. A kis szobám természetesen rendelkezésedre áll.
Ha nincs jobb szállás-ajánlatod. Jóskával majd még beszélek, hogyan oldhatunk

meg egy kis kirándulást a hegyekbe. Nagyobb útra valószínűleg sem ő, sem én

nem vállalkozhatunk, mivel őt köti a nyomda, engem pedig a rádió szabadságbeosztása. Egy-két napra azonban elmehetünk majd valahová.

Szeretnék én is Izraelbe utazni a PEN kongresszusra, többek között azért is,

mert sokan és régóta hívnak és már tavaly kellett volna mennem, de terveim kút-

ba estek. Talán el tudok szabadulni az idén.
Sokszor üdvözöl,
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Borbándi Gyula

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1973. augusztus 2.
Kedves Imre,

kezemben vannak a dokumentumok, amelyeket megküldtél és éppen azon tűnő-

döm, hogyan prezentáljak őket. Az eredeti terveink szerint az idei 4. számba
kerültek volna, amelynek a szedési munkái már megkezdődtek. /A 3. szám ki van
nyomva, nemsokára postázzuk, miután már csak a kötési munkák vannak hátra./

Az az érzésem, hogy pusztán az iratok kinyomtatásának nincs sok értelme. Az
legfeljebb a kutatókat érdekelhetné, de nem a szélesebb olvasóközönséget. Az a

gondolatom támadt, ne készítsünk-e egy rövid tanulmányt, amelyben el lehetne

mondani mindazt, ami a dokumentumok megértéséhez szükséges. Tehát a béke-

szerződésnek a jóvátételre vonatkozó határozatait, valamint a szovjet hadsereg

ellátására, továbbá az ország akkori gazdasági helyzetére vonatkozó információ-

kat. A következő hetekben ezt megcsinálnám, de ebben az esetben az anyagot
csak az 5. számban, tehát ősszel közölhetnénk. Nem hiszem, hogy két hónapos
késedelem sokat ártana. Meg szeretnélek azonban kérni, ha van erre vonatkozóan további dokumentumod, küldd el, hogy azt is felhasználhassuk.

Júniusi leveledben azt is felajánlottad, hogy ha érdekel, további anyagot is

tudnál küldeni, abból természetesen, amihez mostanában jutottál. Természetesen, minden érdekel. Ha nem okoz nehézséget, és hogy a postaköltséget meg
lehessem takarítani, magaddal hozhatnád, ha Európába jössz.

Közben tisztázódott a mi nyári programunk is. Én augusztus 27 és szeptem-

ber 9 között nem leszek Münchenben, Jóska viszont itt marad. Szeptember 12-

13-án azonban néhány napra elmegyünk Hollandiába, a Mikes Kelemen Kör
szokásos évi tanulmányi napjaira. Előreláthatóan 18-20 körül érkezünk vissza

Münchenbe. Nagyon jó lenne tehát, ha szeptember végén tudnál jönni, feltéve,

hogy úti programodat még nem döntötted el véglegesen. Sok mindenről kellene

beszélnünk, tehát próbáld megoldani, hogy a fenti időben jöhess. Persze, ha
másként állítottad össze az útitervet, értesíts, hátha tudunk mi valamit változtatni.
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A napokban hallottam, hogy Varga Laci itt járt és beszélt Walterrel. Nekem

azonban nem szólt, nem hívott fel és úgy tudom, hogy más rádiós magyarral sem
találkozott. Miért ez a tartózkodás? A rádióval szembeni fenntartásai és kritikái
ellenére azért beszélhetett volna velünk. Végső fokon az ő dolga, nyilván tudja,

miért teszi, csak egy kicsit különösnek tartom. Elmondhatta volna, hogy voltaképpen mit akar, és amit akar, azt hogyan látja megvalósíthatónak.
Sokszor üdvözöl,

Borbándi Gyula

U.i.: Most hívott fel Jóska, hogy a könyvkötő leszállította a 3. számot. Hol-

nap postázzák.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1973. augusztus 10.
Kedves Gyula,

aug. 2-án kelt leveled tegnap kaptam meg, közben a 3. szám megérkezett, köszönöm a Nyugati utazás közlését, nem avult el teljesen.

Én aug. 22-én repülök Genfbe, onnét vonaton folytatom utam Opatijába,

ahol öcséimmel (hét fő) egy hetet töltök. Valószínűleg megnézem Zágrábot, de

messzebb nem akarok elmenni, inkább az olasz és a francia Riviérát cserkészen
be, s néhány napi párizsi tartózkodás után Bécsbe utazom. Szept. 14-én a Bor-

nemissza Társaságban tartok előadást, s úgy szándékozom Münchenbe érkezni,
gondolom, 16-án vagy 17-én. Ha akkorra nem vagytok vissza, Zürichet ejteném

útba, ahova München után készültem, mert onnét repülök vissza New Yorkba,
20-án vagy 21-én. Örülnék, ha valamelyikőtök befogadna, most rengeteg dollár

kell egy szerény európai úthoz. Opatija elvisz vagy ötszázat, az utazás kb. ugyanannyit, ha nem többet, s a maradék időmben nem igen akarok napi húsznál töb-

bet költeni. Ha írtok Párizsba vagy Bécsbe az American Express címén, akkor
majd értesítlek benneteket az érkezésről.

A dokumentum-ügyet megbeszélhetjük Münchenben, közlése nem olyan

sürgős. Válogatok még az anyagból, mielőtt indulnék, postára adom.

Varga Laci szándékát nehéz kiismerni, még akkor is, ha kérdezed. Én azt hi-

szem az impertinensé vált politikus rigolyáiról van szó, azzal a közkedvelt amerikai felkiáltással, hogy meg kell nézni, mire költik az adófizetők pénzét. Gondolom, bántja a büszkeségét is, hogy nem kap érdemleges választ se Durkee-től, 562

se Waltertől [Ralph E. Walter], amin csodálkozom, mert kész formulának kellene kéznél lenni, hogy mi a rádió célja, mint a Statedepartmentben, ahonnét

minden érdeklődésre a Szent Korona ügyében ugyanazt a választ adják. Szerencséjükre a Fullbright-bizottság, melyhez memorandumban fordultak, nem hívta

562

William P. Durkee (1912–1975) 1968-1975 között a Szabad Európa Rádió elnöke
volt.
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meg őket kihallgatásra, mert a második vagy harmadik kérdés után csődöt
mondtak volna. De majd erről is Münchenben.
A viszontlátásig sok üdvözlettel,

U.i.: Jó volt az Ignotus-kritikád: vele így kell beszélni.

563

563

Imre

Borbándi Gyula: Magyarokról, angoloknak [Ignotus Pál: Hungary c. könyvéről] Új
Látóhatár, 1973/3. 274. o.
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KOVÁCS IMRE KÉPESLAPJA PÁRIZSBÓL B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Párizs, 1973. szeptember 6.
Kedves Gyula,

nem vagyok biztos benne, hogy a Rembrandton 564 kapok rezervációt, ha nem,

akkor a következő gyorsvonattal Köln felől, valamikor este 11 óra tájban (szept.
10.) érkezem. Nagy dumában vagyok Sándorral [Borsos Sándor].
Sok üdvözlettel,

564

Imre

Rembrandt expresszvonat.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1973. október 31.
Kedves Gyula,

késve írok, rengeteg dolgom volt visszatértemkor; a bevezetőt röviden megfogalmaztam, amit elvethetsz vagy átírhatsz.

Az anyagból előástam a PP [Nemzeti Parasztpárt] memorandum-tervezetét a

béketárgyalásra, amit azért lenne jó közölni, hogy eloszlassuk az emigrációs vádaskodásokat: nem csináltunk semmit. A másik okmány a jóvátétel kiértékelése,

amit a közellátási minisztérium készített, s a szerkesztésben a mi embereink is

részt vettek (erről nem tudtam másolatot készíteni, eredetiben küldöm). A harmadik okmány a Moszkva-javasolta (vagy erőltette), közös vállalkozások veszé-

lyeire hívja fel a figyelmet, mint látod, ez valóban szigorúan bizalmas volt: a közellátási minisztériumban jól összedolgoztak a paraszt- és a kisgazdapártiak; ez is
nekik köszönhető.565

Gyula, még egyszer megköszönöm szíves vendéglátásod, sokat segített; sze-

retném már egyszer New Yorkban viszonozni.
Legközelebb többet.
Sokszor üdvözöl,

565

Imre

A Nemzeti Parasztpárt javaslata a párizsi béketárgyalás elé terjesztendő magyar memorandum megfogalmazására. Új Látóhatár, 1974/3-4. 287. o., Magyar-szovjet kö-

zös vállalkozások. Új Látóhatár, 1974/3-4. 296. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1973. december 18.
Kedves Imre,

feltételezem, hogy beszéltél Szabados Jóskával, tehát tudod, milyen korlátokkal
és megszorításokkal dolgozik a jövőben a rádió. Nem tudom, milyen anyagi fel-

tételekkel mentél el a vállalattól és mik a terveid, szeretném azonban, ha alkalomadtán dolgoznál a könyvszemlénknek. Sajnos, itt is nagy levágások voltak és a

heti két könyvszemle helyett a jövőben csak egy marad. Többek kontribúciójáról,
sajnos, le kell mondanom, de Rád számitok, jó lenne, ha időnként kaphatnék

Tőled kéziratot. Gondold meg Imre, és ha válaszod igenlő lesz, megbeszélhetjük

a részleteket. Nagyon átérzem a helyzetedet, a nyugdíj bizony jóval kevesebb

lesz, mint amennyit eddig kerestél. A vállalatunk is megérzi majd annyi kitűnő

ember távozását. Nem kétséges, hogy sok régi, kipróbált munkatárs elmenetele
gyengíti munkánk értékét és hatékonyságát. Tőlünk is sokan mennek el, köztük

igen kiváló kollégák és kolléganők. Sajnos, tehetetlenek vagyunk, az anyagi álla-

potunk valóban siralmas. Ezenkívül senki sincs biztonságban. Ki tudja, mikor
jön a következő hullám és kiket fog az magával sodorni? Eléggé borúlátó vagyok,
és nem igen hiszem, hogy anyagi helyzetünk megjavulna.

Kedves Imre, a dokumentumok ki vannak szedve, karácsony után tördelik a

következő számot és remélem, hogy január közepén megjelenik. Az anyag kitűnő, azt hiszem, nagy feltűnést fog kelteni. A PP [Nemzeti Parasztpárt] memorandumát /a magyar kormány-álláspontról a béketárgyaláson/ külön hozom,

sajnos, nem fért bele ebbe az anyagba /amely így is kb. 20 oldal/, de nem is tartozik szorosan hozzá. A karácsonyi ünnepekre kívánok Neked is, Mitsynek is min-

den jót és a mostani nehéz helyzet ellenére is boldog új esztendőt. Nagyon köszönöm a karácsonyi lapotokat.
Sokszor ölel,

Borbándi Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. február 15.
Kedves Gyula,

a dokumentumok jól néznek ki az ÚJL-ban: köszönöm!

A mellékelt könyvismertetést grátisz beolvastam a múlt héten, talán már

megkaptad. Nem tudom, milyen minőségű a hangszalag, magyarul nem tudó

mérnökök veszik fel, magam próbáltam javítani a hibákat, újra nem játszották,
fogalmam sincs, hogyan hangzik.

Ádámmal hosszabban együtt voltam még karácsony előtt Chicagóban, akkor

született meg az ismertetés gondolata. Engem impresszionált a munkássága,

valóban meglepő, amit produkál; erről otthon is, az emigrációban is tudni kell.
Gondosan leellenőriztem vele mindent, azt hiszem marhaságok nem kerültek a

kéziratba. Ő is szeretné, ha az ÚJL-ban jelenne meg, ha mégsem tudnád hozni,

akkor írd meg és odaadom Hamzának, aki mindent kinyomtat tőlem: nem tudom, miért. 566

A múlt héten voltam Washingtonban, s elég rossz híreket hallottam. Valaki

az USIA-nál, elég jól pozícionáltan, azt mondotta, hogy a VOA-nál 567 megszün-

tették a felvételi zárlatot, mindenkit felvesznek, aki megüti a mértéket (kor és

képesség-képzettség); nekem nincs szándékomban pályázni. Kérdésemre, hogy
mi a nagylelkűség oka, azt mondotta, hogy beszélik, az RFE-t teljesen felszámolják. Nem tudtam leellenőrizni másutt, így csak fenntartással közlöm én is.

A szabharcosok jártak a Statedepartmentben, ahol arra a kérdésre, mi lesz az

RFE sorsa, van-e jövője, azt válaszolták: Who knows? 568 – Ugyanakkor sok a
fogadkozás a kongresszusban, hogy folytatni kell az adásokat, egyik legjobb ütőkártyájuk Szolzsenyicin volt, a RL, 569 mint tudod, beolvasta az Archipelago 570
566

567
568
569

Kovács Imre: Egy magyar tudós az amerikai nyelvészetben. (Makkai Ádám három
könyvéről) Új Látóhatár. 1974/1. 77. o.

VOA, Voice of Amerika, Amerika Hangja Rádió.
Who knows?=Ki tudja mit hoz a jövő?
Radio Luxembourg.
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teljes szövegét. Most kint van, mi egy illúzióval szegényebbek lettünk, a szenátorok vagy a Fehér Ház, meg egy érvvel...

Grátisz adásaim folytatnám, ha kellenek az írásaim. Arra gondoltam, havon-

ta, másfélhavonkint valami jó könyvet ismertetnék: most olvasom Dulles életrajzát, talán sorra kerülhet.

A legjobbakat mindnyájatoknak,
sok üdvözlettel:

570

Imre

Szolzsenyicin A Gulag szigetvilág című művére történő utalás.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. március 8.
Kedves Gyula,

nem hallottam tőled semmit, így nem tudom, mi lett a sorsa a Makkaiismertetésnek. Ha mégis hoznád, akkor a versike fordítását az alanti formában
hozd!

Itt úgy nézünk ki, mint amikor a kolozsvári egyetem költözött a románok be-

vonulása előtt. Szortírozzuk az anyagot, az ember szíve fáj, mi mindent kell ki-

dobni: negyedszázad gondos gyűjteménye kerül a szemétdombra.

A bulletint szerényebb formában folytatjuk. Msgr. Varga [Varga Béla] fedezi

a sajátjából a költségeket, én ingyen összeállítom, s néhány önkéntes segítő

csúsztatja a borítékokba, címez és ragasztja fel a bélyeget. Lementünk 1750 pél-

dányról ötszázra, minden egyetemi tanár, pap, író, újságíró kapja az USA-ban és
Kanadában, s egy nagyon válogatott listán megy Európába és Délamerikába.
Legalább az év végéig csináljuk, aztán majd meglátjuk.
Sok üdvözlettel,

Dot, dot, tiny thread,

Ready is the tiny head.

Short his neck and huge the tummy,
Ready is the Big Fat Dumray.
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1974. március 21.
Kedves Imre,

ne haragudj, hogy oly sokáig hallgattam, de engem is elkaptak a különféle nyavalyák, és hónap•k óta orvoshoz járok. Februárban eléggé rossz állapotban voltam,

úgyhogy elmentem két hétre Ausztriába pihenni. Most valamivel jobban vagyok,
de a régi bajok állandóan kiújulnak. Szívem és emésztőszerveim makacskodnak.

A Makkairól készített ismertetésedet február 21-én adtuk le a rádióban. Per-

sze, nem fogadhatjuk el ingyen, de sajnos csak az itteni tiszteletdíjat tudjuk kiutalni. Remélem, közben meg is érkezett Hozzád. Egyébként ki van szedve a

cikk, a most nyomás alatt lévő idei 1. számban jön.571 A dokumentumokat ismét

el kellett halasztanunk, de úgy hiszem, hogy a 2. számba mindenképpen be tudjuk illeszteni.

Különösebb újság nincsen. Bizonyára láttad, hogy a Nemzetőr két cikkben is

kipellengérezett. Jóska nagy•n dühös, én mulat•k az egészen. Legfeljebb az szomorít el, hogy Béládit, aki igazán mindent megtesz, hogy az emigráns magyar
irodalomról szót ejtsen és az illetékesekkel, mint témát elfogadtassa, a Nemzetőr
munkatársa Gobbelshez hasonlítja. Micsoda butaság és felelőtlenség.

Jövőre a 25. évfolyamba lépünk és szeretnénk egy különszámmal megünne-

pelni. Neked mindenképpen 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.
Üdvözlettel.

571

Borbándi Gyula

Kovács Imre: Egy magyar tudós az amerikai nyelvészetben. (Makkai Ádám három
könyvéről) Új Látóhatár. 1974/1. 77. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1974. április 30.
Kedves Imre,

már rég szerettem volna írni, de mindig halogattam. Legutóbbi leveledben fel-

ajánlottad, hogy szívesen dolgoznál nekünk, ha találsz megfelelő könyvet, ame-

lyet érdemes ismertetni. Említetted a Dulles-életrajzot. 572 Persze a legnagyobb

örömmel veszem ezt a javaslatot. Végtelenül örülnék, ha rendszeresen küldenél

recenziót vagy bármilyen magyar irodalmi tárgyú cikket /ezek az én reszortjaim/.
Ingyen semmi esetre sem kívánjuk, de – sajnos – csak az itteni honoráriumot

tudjuk fizetni. A legmagasabb tiszteletdíj 3.50 dollár percenként. Ennyit tudnék

Neked ajánlani. Ha tehát kedved van (és időd, energiád természetesen) közreműködésedet nagyon szívesen venném. Thassy Jenővel 573 valószínűleg el tudod
intézni, hogy bármikor szalagra olvasd az írásodat. Vagy talán közvetlenül is el

tudod intézni, Thassy közreműködése nélkül. Nekünk persze sokkal jobb lenne,
ha a Te hangodon hangzanék el az írásod, nem pedig valamely itteni eléggé elkoptatott hangon. Értesíts tehát, hogy számíthatok-e Rád?
Szeretettel üdvözöl,

572
573

Gyula

Hoopes Townsend, Devil és John Foster Dulles. Little Brown, New York, 1973.
Thassy Jenő (1920–2008) rádiós-szerkesztő.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. július 10.
Gyula,

mikorra kell a cikk? Dullest most írom, a jövő héten beolvasom. Itt nem találom

Ignotus könyvét, fotografáld ki azt a részt, melyben az én oroszvárásom emlegeti. 574

Üdv,

574

Imre

Paul Ignotus: Hungary (Nations of the modern world series). Praeger Publishers,
1972.

319

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. július 19.
Kedves Gyula,

tegnap tape-re mondottam a könyvismertetést. Hosszabb lett, mint terveztem,

17 perc, de a könyv rendkívül érdekes, Dulles-t végre az igazi valójában mutatja

be, ami nekünk is sokat mond. Örömmel venném, ha az ÚJL is közölné. 575

Küldök egy dokumentumot is, némi késéssel. Mindig vártam, hogy Szent-

Györgyi megszólaljon az isztambuli kalandját illetően, ami fontos a Kállaykormány tapogatódzásainak teljes feltárása érdekében. Gondolom, érdekelni
fogja az olvasókat.

Deák István 576 budapesti kalandjai (a legújabbak) nem tudom, eljutottak-e

hozzátok? Mellékelem a memoja egy példányát, miközben olvastam, csodálkoz-

tam, hogy ennyire hülye lenne, vagy egyszerűen csak naiv. A kommunista rendőrség nyilván nevetségessé akarta tenni és hippiket szabadított rá…

Kedvem lenne ismertetni Horthy emlékiratainak új kiadását, ami most jött ki

Vörösvárinál [sic] Torontoban. 577 Az első kiadást húsz éve unottan végiglapoztam: az újat érdekesnek találtam, aminek talán az is magyarázata, hogy a dolgok

új perspektívába kerülnek. Ha még nem foglalkoztak vele, augusztusra megcsinálom.

A humor magazint ne vedd komolyan: kísérlet! A kiadónak is, nekünk is! De

már felfigyeltek rá.

Sokszor üdvözöl,

575

576
577

Imre

Kovács Imre: Dulles szélmalomharca. (Hoopes, Towsend: The Devil and John Foster Dulles c. könyvéről) Új Látóhatár, 1974/3–4. 322. o.
Deák István (1926) történész.

Horthy Miklós: Emlékirataim. Vörösváry István Kiadó, Toronto, 1974.

320

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. november 12.
Kedves Gyula,

a mellékelt könyvismertetést, most olvastam be. Tudom, hogy Mindszenty memoárja teljes egészében lement, de mégis úgy gondolom, más szemszögből is
foglalkozni kellene vele.

Két verziót küldök. Az egyik a tape szövege, a vörös ceruzával kihúzottak

nincsenek rajta, mivel azonban hosszabb lett, feketével bejelöltem azokat a része-

ket, melyeket ki lehet húzni, hogy beleférjen a programba.

A másik verziót az Új Látóhatárnak küldöm. 578 Ez hosszabb, de úgy gondo-

lom, bizonyos dolgokat meg kell magyarázni, s az sem baj, ha mi is összegezzük

a kínzásait. Itt elég nagy a felháborodás Jóska kritikája miatt. 579 Vigyáznunk kell,
hogy bizonyos alkalmakkor ne rekesszük ki magunkat az emigráns hangulatból.

Ha nem kell, dobd el. A rádiónak tartozom egy szkripttel, mert az előzőt két-

szer fizették meg, s megígértem, hogy készítek egyet ingyen. Ha az ÚJL nem
közölné, értesíts, mert valahol azért el akarom helyezni.

Mi van a jubileumi számmal? Dolgozom valamin, elég lassan: kell-e még?

Készültem Izraelbe, de mégsem megyek. Ki tudja, mi lesz ott, s most már ka-

landok nélkül akarok élni.

Nem jössz Amerikába? Hovatovább az egyetlen hely, ahol aránylag még nyu-

godtan, ha nem is békében, lehet élni.
Sok üdvözlet,

578

579

Imre

Kovács Imre: Devictus vincit – Legyőzötten győztes. (Mindszenthy József: Memoirs

c. könyvéről) Új Látóhatár, 1974/6. 491. o.

Molnár József: Prímások ezeréves városa. (Mindszenty József: Esztergom – A prímások városa. Sajtó alá rendezte Bíró Béla, Bécs, 1973.) Új Látóhatár, 1974/3-4. 308. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1974. november 20.
Kedves Imre,

szerettem volna már előbb írni, de néhány napig távol voltam Münchentől és így
csak most tudom megköszönni a kitűnő könyvszemlét. Valóban nagy tapintattal
írtad meg észrevételeidet Mindszenty emlékiratairól, kritikád határozott, de se-

hol sem bántó. Azt viszont, amint kifogásolsz, mindenképpen el kell mondani.
Helyes, hogy rámutattál a tiszteletet érdemlő emberi tragédiára és arra a sok

szenvedésre, amelyen ez az ember átment. A letartóztatás és a fogság leírása valóban megrázó olvasmány. Ezek kétségtelenül a legérdekesebb és utólag is a legjobb részek. A műsorod nagyon tetszett, megmutattam Szabadosnak és

Feketekutynak is, mind a ketten igen elégedettek voltak. Jövő szerdán közvetít-

jük, mégpedig este 19.40-kor és 22.40-kor, csütörtökön pedig megismételjük
9.40-kor és 14.40-kor. Összesen tehát négyszer kerül levegőre.

A kéziratot időközben már átadtam a nyomdai szedőnek. Kitűnő cikk lesz

belőle, Jóskának is tetszik. Valószínűleg ezzel kezdjük a 6. szám Figyelő rovatát.

(Az 5. számot bizonyára már megkaptad, ha nem, úton van, tehát rövidesen

Nálad lesz) Nagyon örülök, hogy megírtad a recenziót. Valaki ugyan ajánlkozott,

de azért nem nagyon lelkesedtem. Jóska már megmondta a magáét Esztergom

ürügyén. A Te tárgyilagosságodban meg aligha kételkedhetik valaki, egyszóval

nagy kő esett le a szívemről, amikor a kéziratod befutott. Írod, hogy nem mégy

Izraelbe a PEN kongresszusra. Kevesen lesznek, amint hallom, hiszen az arabo-

kon kívül a kommunista országok is távol maradnak /Boldizsártól hallottam, aki,
éppen itt van/, aztán a legújabb események, a helyzet vészes romlása, bizonyára

sok nyugati írót visszatartanak majd az utazástól. Sajnálom szegény izraeli PEN-

t, kár lenne, ha esetleg másodszor is el kellene halasztaniok a kongresszust.
Még egyszer köszönet a kéziratért és a szalagért.
Sokszor üdvözöl
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B. Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1974. december 3.
Kedves Gyula,

készítettem ismertetést Mikes Margit legújabb verseskötetéről: Csillagtalan ég
alatt. 580 Megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.

Üdv

Imre

580

Szavakból haza. (Mikes Margit: Csillagtalan ég alatt) Új Látóhatár, 1975/1. 73. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1974. december 28.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm a Mikes Margit verseiről irt recenziódat. 581 December 11-én

volt műsoron, leadom majd az ÚL-ban is, hadd örüljön neki. Szeretnék Tőled
azonban egy kis írást Zilahyról. Meg tudnád csinálni rövid időn belül? Amolyan

emlékezés- és búcsúztatófélére gondoltam, hisz végtére ő mindig a népi mozga-

lom barátja volt. Kérlek, írd meg minél előbb, hogy az 1. számba még belekerülhessen. Nem kell sok. Talán a Te kéziratoldalaidat véve alapul 4-5 oldal. /Persze,
lehet több is, kevesebb is/ Jó lenne, ha 15-20 körül postára adnád. /Ha előbb,
még jobb/ 582

Sokszor üdvözöl,

581

582

Gyula

Kovács Imre: Szavakból haza. (Mikes Margit: Csillagtalan ég alatt) Új Látóhatár,
1975/1. 73. o.

Kovács Imre: Elégtétel és búcsú. (Zilahy Lajos a támadások pergőtüzében) Új Látóhatár. 1975/1.. 57. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1975. június 3.
Kedves Gyula,

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.

A Látóhatár nélkülem indult, alig írtam bele; megerősödése egybeesett az én

amerikai tragédiámmal, amikor Pap Pistának küldött levelem miatt három évig

(1951-1954) 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.

A szerkesztőségen belüli vitákat és veszekedéseket New Yorkból egyre nyug-

talanabbul, növekvő aggodalomnál figyeltem; sokat nem értettem belőle, amikor
kettészakadtatok, 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” cselekede-

temmel (nyilván azt hitte, 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
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Látóhatár emigráns kortörténeti dokumentumnak páratlan, maga az a tény, hogy
negyedszázados 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. Fő-

munkatársa lettem, anélkül, hogy egyszer is tudtomra adtátok volna, mi lesz a

készülő számban. A következő számok tartalmáról a bejelentésekből értésültem,

akárcsak az olvasók. Meghúztátok írásaim, csak azokat a cikkeket hagytátok

érintetlenül, melyek támadtak. Megjelentek olyan tanulmányok, hozzászólások,
könyvismertetések, melyek élesen népi ellenesek voltak. Nem tárgyilagosak, hanem megvetően, gyűlölködően populista ellenesek. Régi vádak és új inszinuációk

láttak napvilágot a folyóirat lapjain. A legkatasztrofálisabb félreértés Fenyő Miksa szerepeltetése volt, aki a szíves, 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 folyó-

iratról, vagy a munkatársak viszonyáról írni aligha kelt akkora feltűnést, mint a
megtett vagy eltévesztett út kiértékelése keltene. Azt kellene megírni, hogy mit

akartunk, s miért nem tudtuk elérni, amit akartunk, miért buktunk el? Én az
elutasított számadásomban igyekeztem felelni; te olyasmiket osztottál ki rám,

olyan témák megírására kértél, melyek egyszerre elévültek és mesterkéltek, vagy
fordítva.

Hogyan jeleníthetném meg azt a nemzetközi helyzetet, mely szerinted a Lá-

tóhatár indulását szükségessé tette, amikor az események ostoba átértékelésével a
Nyugat kemény, következetes kommunista- és szovjetellenessége miatt most

bűntudatot érez, lelkiismeret vizsgálatot tart. Revizionista történészek a hideg-

háborút Churchill és Truman nyakába varrják, amiért a szovjet- és a kommunista

veszélyt felfújták, a kelleténél 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.
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Kinek érveljek azzal, hogy az amerikai külpolitika szélsőségeivel saját magát

cáfolta meg. Egyrészt nyugalomba akarták ringatni a Szovjetuniót (appeasement,

containment 583), másrészt massive retaliation-nel 584 fenyegették. Felszabadítást

ígértek a legázolt népeknek, ami idővel felszabadulássá enyhült, mindmáig tisz-

tázatlan jelentéssel. Szétválást (disengagement 585) 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, 586 megriadtak a gondolattól, a lehetőségtől, hogy a

felszabadulás robbanásszerű lesz, megszületett az új jelszó: decompression. 587 A
búvár is fokozatosan emelkedik a felszínre a mély nyomás alól; aztán meg félő,
hogy a szabadságukat vagy függetlenségüket visszanyert népek archaikus gyűlö-

lettel egymás torkának esnek, Európa közepe rebalkanizálódik. Félredobták a
szétválás ideáját, maradjanak csak szoros érintkezésben a nagyhatalmak (peaceful
engagement588), vigyázzanak az őrizetükre bízott népekre. Megnyugtatóul ve-

gyék le mutatóujjukat a kakasról, a détente 589 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?

Elhárításomra, hogy nincs értelme a nemzetközi helyzettel bajlódni; a Látó-

határ indulását egyszerűbben és érthetőbben indokolja maga az a tény, hogy
megjelent: Kellett, szükség volt rá, tehát megjelent, – akkor kedves Gyula azt
583
584
585
586
587
588
589

appeasement=kibékítés, containment=megfékezés
massive retaliation=tömeges megtorlás
disengagement=elszakadás

indoktrinál=nyomást gyakorol

decompression= nyomásgyakorlás megszüntetése
peaceful engagement=békés egymás mellett élés
détente=enyhülés
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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
döntésünk 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 igazódásaik, kimagyarázkodásaik sem segítettek. A legnyomatékosabb érvem mégis csak az, hogy
én a népiséget elévült eszmének tekintettem, ezért nem erőltettem.

Kezdettől nemzetben gondolkodtam, s különösen 1945-ben éreztem a nép-

ben rekedés hátrányait: a ránk szakadt felelősségben a magyarság egyetemes poli-

tikájának és céltudatos magatartásának kialakítása lett volna a feladatunk, nem

pedig a romantikáig 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 választa-

ni, s akármire fordul a helyzet, arra kell törekednünk, hogy a magunk módján
élhessünk!
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Szubjektíve szerkesztési politikája miatt nem lehetett a Látóhatár és az Új

Látóhatár 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 látóha-

tárt képviselte, régit és újat, anélkül, hogy bármit is tisztázhatott volna. Egy kései
történetírónak nagy mulatságára lesz, ha átrágja magát rajta.

Azokhoz a folyóiratokhoz nem hasonlíthatom, melyeknek otthon dolgoztam,

mert a szerkesztésük következetes, a megjelenésük rendszeres volt. Az intézmé-

nyesített Magyar Szemle szilárd anyagi bázisán a nagy munkabírású és nagy átte-

kintő képességű Szekfű Gyula kitűnő munkatársi gárdát hozott össze: két-három

szám előre készen volt. A Válasz mozgalmi folyóirat volt, összejöveteleinken,
megbeszéléseken, a Centrál-kávéház törzsasztalánál állandó izgalomban és lelkesedéssel formálódott ki irányzata, szinte magától jött össze az anyag, ugyancsak

több szám előrevetítésével. 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 írása-

ikból 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 ta-

nulmánya kitűnő, 590 a tiéddel együtt, bár elhamarkodtad a befejezést. 591 Cs. Sza-

bó intellektuálisan onanizál (bocsánat) 592, Jóska könyvrészlete unalmas, az előző

sokkal jobb volt: sok magyarázat került a szövegbe, holott lábjegyzetekben kellett
volna hozni, illetve kellene majd a könyvben. 593 Czigány Lóránt visszaemlékezé-

590
591
592
593

Borsody István: A magyar helyzet. Új Látóhatár, 1975/2. 89. o.

Borbándi Gyula: Kormánypárti történetírás. Új Látóhatár, 1975/2. 102. o.
Cs. Szabó László: A legnagyobb. Új Látóhatár, 1975/2. 131. o.

Molnár József: A Mester és a Tanítvány. Új Látóhatár, 1975/2. 148. o.
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se – szerencsétlenség, nem az Új Látóhatárba való.594 Más anyagod nem volt

kéznél a harmincas évfordulóra, mint egy középosztályi család elmenekülése az
oroszok elől és a menekültek visszatérte asszisztenciájukkal, zabrálások közepet-

te. Őszintén, az oroszok kedvesen jönnek ki belőle, az ország nem ilyennek ismerte meg őket. Jobb lett volna az öt éve készült, s most megismételt interjúso-

rozatból összefüggő részleteket adni. S ha már Czigánynál vagyunk, akinek képességét, tehetségét elismerem, fel kell vetnem a kérdést, helyes-e olyan hazajá-

rók 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 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.

Sok üdvözlettel,

Imre

U.i.: Vas Zoltán nemrégiben itt járt, sokat voltam vele, nálam hagyta 1200

lapos életrajzának egyik kicsempészett példányát. Pontosabban, a kicsempészett

filmekről készült, egyik kópiát. Dinamit! Rám bízta, hogy próbáljam elhelyezni,
a rövidített verzió angol nyelvű megjelenéséről kiadókkal tárgyalok, ez is, a teljes
magyar anyag is, csak akkor jelenhet meg idekint, ha otthon visszaadják neki a
kéziratot, bebörtönzik vagy meghal. Éppen ezért, információm csak neked szól!
Én előkészítem kiadásra, de földolgozom egy rövidített verzióban is, arra az es-

hetőségre, hogy csak így jelenhet meg. Minden benne van, amit eddig csak kevesen, főleg a beavatottak tudtak... 595

594
595

Czigány Lóránt: Fekete árvácskák. Új Látóhatár, 1975/2. 117. o.

K. I.

Vas Zoltán Viszontagságos életem című önéletrajzi regényének kéziratáról van szó.
Nyugaton nem jelent meg, a Magvető Kiadó adta ki 1980-ban.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1975. június 10.
Kedves Gyula,

sajnálom a félreértést: tíz napig vártam a válaszodra, hogy leadod-e a szovjetuniói

utat, s miután nem küldtél telexüzenetet, nem is írtál, elküldtem Klamárnak,
egész pontosan május 19-én, aki jóval előbb kért beszámolót tőlem. 596

Te május 2-i leveledben jelezted, hogy a 3. számba még bele tudnál tenni

négy-öt nyomtatott oldalnyi anyagot. Mivel megjegyzéseid az interjúról azt a

látszatot keltették, hogy nem nagyon lelkesedsz érte, s a kikötéseid, hogy mit
írjak és mit ne, valóban azt az érzést keltette bennem, hogy legszívesebben nem

közölnéd. Mégis az eredeti szöveget levágtam kétharmadára, vagy majdnem

felére, s azt küldtem el neked, úgy emlékszem, május 7-én. Klamárnak még ennél is rövidebb szöveget küldtem, valami nyolc és fél gépírt oldalt.

Újabb problémáink a kommunikáció hiányából vagy akadozásából származ-

nak. Ha Jenőnek [Thassy Jenő] küldesz egy telexmondatot, csak ennyit: a cikk
rendben van, abból értettem volna, hogy közlitek. És hidd el, jobb szerettem
volna az ÚJL-ban megjelenni, de hát nincs szerencsém…

Varga Laci megmutatta válaszát, amire azt mondtam, küldje csak el, közlése

rád tartozik, abba beleszólásom nincs. 597 A Zilahy-cikkem csak annyiban azonos
azzal, amit annak idején írtam és Zilahynak megmutattam, hogy az idézeteket

abból vettem ki, különben teljesen átírtam. Zilahy riadt ember volt azokban az
időkben, félt, hogy további következményei lesznek az ügynek, annak ellenére,
hogy Gombos Zoltán 598 a kért elégtételt megadta. Mivel azonban Thury folytat-

ta a támadásokat, gondoltam, be kell fogni a száját. Zilahy kért, hogy ne közöljem, így került íróasztalfiókomba. Zilahy felesége ma viszont teljes méltánylással

köszönte meg írásom, levele másolatát mellékelem, kezeld nagyon diszkréten.
596
597

598

Kovács Imre: Inkognitóban Moszkvában. Bécsi Magyar Híradó. 1975. június 6. 3. o.

Varga László válasza, melyet Kovács Imre Zilahy írására készített, nem jelent meg az
Új Látóhatárban.

Gombos Zoltán (1905–1984) könyvkiadó, szerkesztő.
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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.
Sokszor üdvözöl
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1975. június 19.
Kedves Imre,

nagyon hálás vagyok Neked, hogy ily hosszan és behatóan fejtetted ki, hogyan

látod az Új Látóhatár múltját és jelenét. Majd három hétig vakáción voltam és

csak tegnap érkeztem vissza Münchenbe. Egyébként hamarabb válaszoltam volna. Bár nagyon fájlalom, hogy nem veszel részt a jubileumi számban, mégis van

abban is valami nyereség, 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 könyörtelenül őszinték és nyíltak egymáshoz.

Engem leveledben ismét – mint pár évvel ezelőtt is – az a tételed fogott meg

legjobban, hogy az Új Látóhatárnak nincs markáns arcéle, összeforrott gárdája és

emiatt kételyeket keltett a hova tartozandóságunkat illetően. Később aztán ki-

egészíted azzal, hogy az induláskor tett ígéretet, hogy a népi mozgalom, a magyar radikalizmus fóruma lesz, nem tartotta be. Ezen magam is sokat töpreng-

tem, nekem is az a véleményem, hogy e tekintetben sokat mulasztottunk és valóban nem lettünk a populizmus 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 hatha-

tós 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 igény és szenvedély bennetek

sem volt olyan erős, hogy ebből olyan hatékony és meggyőző szellemiség fejlődhetett volna ki, amely serkenően hatott volna a munkatársakra /fiatalokra főleg/
és arcélt adhatott volna a folyóiratnak.
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Ez egyébként lelepleződik leveled egy más részében. Ebben azt írod, hogy

„egy népi folyóiratnak nem volt atmoszférája az emigrációban, újabb, nagyobb
hazánkban, a szabad világban”, majd „én a népiséget elévült eszmének tekintet-

tem, azért nem erőltettem”. Nos, kedves Imre itt van a kutya elásva, ahogyan

Pesten mondták. Te a népiséget a helytől és időtől idegen jelenségnek tekintet-

ted, minket meg megrósz 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

leveledből 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 sürgetsz. Ha mindenben megfogadjuk szavadat és hallgatunk Rád, az

ÚL. még vegyesebb valami lenne, mint ami ma. Ha emlékezetem nem csal, témákban és személyekben, még ha önmagukban, értékükben, olykor gazdagodás-

sal is kecsegtettek volna, a lap szellemiségét illetően még jobban eltávolodott

volna attól a populista várakozástól, amellyel elindult. Lám ebben a leveledben is
megjegyzed, hogy elrontottuk a dolgunkat Chorinékkal 599 és – hadd idézzelek –

„vele egy igen jelentős értelmiségi 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 vi-

599

Chorin Ferenc (1879–1964) gyár és bányatulajdonos.
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szonyunk még nem romlott meg ezzel a csoporttal, amikor még nem fordítottak
nekünk hátat.

Abban igazad van, hogy ez alatt a negyed század alatt a duzzadó rakomány-

ban 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 ÚJL-nak nincs karmestere, aki kellő tekintéllyel és súllyal foghat-

ná össze – politikailag, irodalmilag – ezt a munkatársi gárdát. De mit csináljunk,
ha nem vagyunk Szekfű Gyulák, Osvát Ernők, Babits Mihályok, Illyés Gyulák,

Móricz Zsigmondok? Adjuk fel a vállalkozást – mint oly sokszor sugalltad – és

jelentsük be, erőtlenek, tehetetlenek, reményvesztettek vagyunk? Egyelőre még

nem, ameddig egészségileg 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 igazol-

jam, hogy írásaidba indokoltan avatkoztunk bele és hatékonyabb részvételed a

szerkesztésbe 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 kinyomtatott szövegével, akkor látni fogod, hogy javításaink –

nem hárítom másra a felelősséget és nem is akarom megosztani – tehát: a javítá-

saim nem ártottak, hanem használtak cikkeidnek. Nem emlékszem, hogy mon-

danivalódat megváltoztattam volna, legfeljebb a közlés módját, formáját. Hidd

el, nem használ írói hírnevednek, hogy bizonyos szerkesztőségekben minden
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szerkesztői korrigálás nélkül küldik nyomdába írásaidat. Hasonlítsd csak össze –

mintha nem a magadét néznéd – azt, ami Tőled 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 szer-

kesztő jobb író, mint Te, ki merne ilyet mondani, anélkül, hogy kitenné magát a
nevetségességnek, hanem azért, mert szeme sok mindent meglát, amin a szerző

átsiklik. Magam is látom, ha valamit írok és másoknak megmutatom, javítás,
korrigálás céljából. Ne vedd tehát sértésnek, vagy méltánytalanságnak, ha dolgai-

don 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 szerkesz-

tésben való aktív részvétel, a cikkek megbeszélése, és ami ezzel összefügg, megrendelésük, a szerzőkkel való megbeszélésük, nem volt megvalósítható, mert mi
itt élünk, Te New Yorkban. a távolság lehetetlenné tesz minden olyan együtt-

működést, amelynek feltétele az egyhelyben lakás vagy a munkához szükséges

kellő idő. Tudod az ÚJL minden munkáját ketten csináljuk Jóskával, még a fizi-

kait 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 intézke-

dünk rögtön. Lásd be tehát, hogy ilyen körülmények között megvalósíthatatlan a
kívánatos viszony köztünk és a főmunkatársak között.

A fő baj, persze, hogy oly nyomorúságban élünk. Nem akarok panaszkodni,

de gyakran bennünk is felvetődik a kérdés, miért csináljuk mindezt és nem len-

ne-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
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nemcsak a mi gyarlóságaink következménye. Sokkal jobban össze kellett volna

fognunk és tekintetünket a kis dolgokra vetni, nem pedig a távoli, eszményi, de

elérhetetlen célokra: a közvetlent 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 gondoskodjunk 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.
Ne haragudj, hogy ily őszinte és szókimondó voltam.

Még egyet: Varga Laci elküldte cikkét, amelyet, mint írta, Te is láttál. A

Zilahy-ügyről és a Te írásodról van szó benne. Ma neki is válaszoltam. Persze,

gondolom, egyetértesz, ezt így, ebben a formában, nem lehet közölni. Mellékelem a Lacinak irt levelem másolatát, hogy lássad, mivel indokoltam.
Sokszor üdvözöl

Gyula

U.i.: Köszönet a Vas Zoltán információért. Hallatlanul érdekes. be kár, hogy köt
az embargó. Érdeklődéssel várom a Király Béla könyvről készülő recenziódat.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1975. július 14.
Kedves Imre,

értesítlek, hogy Király Béla könyvéről írott ismertetésedet szerdán, tehát 16-án

közvetítjük és utána még háromszor megismételjük. Arra is megkérnélek, hogy
ne add oda másnak, mert szeretném az ÚL-ban is közölni.
Üdv,
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Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1975. szeptember 23.
Kedves Gyula,

most olvastam be Lassam 600 életét (azért szólítom így, mert érthetőbb). Sokat

kínlódtam vele...

Remélem, a PEN kongresszuson, Bécsben, vagy utána Münchenben találko-

zunk.

Sok üdvözlettel,

600

Imre

Carson McCullers: The mortgaged heart. Bahtam, Toronto-New York, 1972.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1975. október 27.
Kedves Imre,

a Carson McCullersről írott könyv recenziója október 15-én, volt műsoron. Ér-

deklődéssel olvastam, nem mindennapi jelenség lehetett ez a hölgy. Sajnos, nem
olvastam tőle semmit és nem tudom írásművészetét összevetni fordulatos életpá-

lyájával. A Király Béla könyvéről írott ismertetésed közben megjelent az ÚLban, gondolom, elérkezett már Hozzád a 4. szám. 601

Nagyon sajnálom, hogy nem leszek Münchenben, amikor itt jársz. Már vagy

háromnegyed évvel ezelőtt jelentkeztem egy délafrikai útra és november 13-án

este útnak indulok. Ezért arról a tervemről is lemondtam, hogy elmenjek Bécsbe
a PEN kongresszusra és természetesen Veled sem találkozhatom. Pedig jó lett
volna kicsit beszélgetni. Szabados Jóskától hallom, hogy meghívott Münchenbe,

a rádió vendégeként. Arra kér, értesítsd minél előbb, hogy mikor érkezel, mert

szeretne szobát foglaltatni. Van a rádiónak egy kis hotelje, ahol vendégeinket
elhelyezzük, nincs messze innen és bizonyára jól érzed majd magad ott. Jóskának

azonban tudnia kellene, mikor érkezel. Értesíts tehát lehetőleg postafordultával,

ha november 8. után írnál, akkor már címezd a levelet közvetlenül Szabadosnak,
mert én – mint mondottam – november 13-án már utazom. December 9-én

leszek ismét Münchenben. Itt biztosan találsz még sok régi barátot és tőlük majd

úgyis megtudom, hogy érzed magad és milyen színben vagy. Most olvasom éppen, hogy a keleteurópaiak közül a magyar delegáció lesz a legnépesebb. Déry

vezeti a csoportot, de Illyés is megy, ő persze nem magyar delegátusként, hanem
a nemzetközi PEN alelnökeként. Hallottam, hogy Burgenlandban nagy ünnep-

séget készítenek majd Gyulának, Kismartonban a tartományi főnök fogadja
/akinek magyar neve van, állítólag magyar származású is, Kéry-nek hívják/ és

bizonyára gondoskodnak más programról is. Aztán persze ott lesz B. Iván [Boldizsár Iván] is, aki nem maradhat le az ilyesmiről, annál is inkább, mert most ő
601

Kovács Imre: Akinek sikerült a terve. (Béla K. Király: Ferenc Deák, Twayne
Publishers, Boston 1975) Új Látóhatár, 1975/4. 366. o.
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az elnök. Biztos vagyok, hogy kellemes napjaid lesznek Bécsben és Münchenben.
Kár, hogy nem tudunk találkozni, de ezen már nem lehet változtatni.
Mitsynek kézcsók.

Téged sokszor üdvözöl:

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1975. november 5.
Kedves Gyula,

köszönöm okt. 27-i leveled, a dátum szomorúan emlékeztetett, aznap volt 26.
éve, hogy az Államokba érkeztem, s még ma sem tudom elhinni. 602

Az ÚL. új száma megérkezett, átírtan a recenzió első két szakasza kissé ot-

rombán hat, legalábbis nekem úgy tűnik.

Sajnálom, hogy nem találkozhatunk, mert nagyon reméltem, hogy Bécsben

vagy Münchenben összefutunk. Valószínűleg ez az utolsó látogatásom Európá-

ba; a PEN kongresszusra is azért megyek, hogy még egyszer láthassam Gyulát

[Illyés Gyula], s másokat, ki tudja, ki van soron közülünk az elvonulásra... Örülnék, ha kimehetnék Kismartonba, bár nem akarom túlterhelni magammal őket:
Gyula a newyorki PEN kongresszuson is túl óvatos volt és nem lépett ki Hamza
[Hamza András] bűvköréből.
Carson

McCullers

hozzátartozik

amerikai

életemhez,

valahányszor

Columbusban vagyok, sok szó esik róla. Az esküvő tagja c. regénye, darabja és

filmje Mitsy szüleinek a házasságát idézi, amikor Helén nevű nagynénje min-

denáron velük akart menni a nászútra. A történetet Carson Heléntől, ill. a csa-

ládtól hallotta, amit aztán megirt. Jól tudott írni, érdekes, az esszéi és a cikkei

mintha jobbak lennének a regényeinél és a novelláinál. Pontosabban esszé-stilusban ír, inkább elbeszél, mint dramatizál, dialogizál, ami az írásait nehézkesebbé

teszi. Nagy sikere volt mégis, s ma újból ragyog a neve. Nekem különösen tet-

szett az a tanulmánya, melyben párhuzamot von a múltszázad végi orosz és a
század eleji amerikai irodalom között. Aligha olvasott nálánál többet orosz íróktól egy amerikai, hacsak nem orosz irodalmat tanít valamelyik egyetemen.

Bécsből nov. 23-án, vasárnap érkezem Münchenbe, még nem tudom, hány

órakor, de úgy tervezem, hogy valamikor az esti órákban. Münchenből csütörtökön mennék tovább Zürichbe, illetve Párizsba, s dec. 5-én vissza New Yorkba.
602

Kovács Imre 1949. október 27-én érkezett meg az Egyesült Államokba.
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Biztosan lesz valaki ott a rádiótól, s ha beszél Münchennel, megüzenem pontos

érkezésem S. Jóskának. Molnár Jóskát azonnal keresem, hosszabb beszélgetésre
akarok leülni vele.

Szabadosnál már megírtam a Bicentennial-széria603 bevezetőjét, amit holnap

olvasok be – próbára. Nagyon nehéz megfogni a kérdést, Amerika elég rossz
bőrben van, s én úgy akarom a sorozatot megírni, hogy abból azért remény és ne

csüggedés érződjék ki. Nem gondolok történelmi vagy kronológia megközelítésre, a mát visszavetítem a múltba, s a mai problémákat amerikai távlatokba
projektolom. Kedvet kaptam rá, azt hiszem megbirkózom a feladattal.

Kíváncsian várom a könyved és előre gratulálok: valóban szorgalmas vagy.

Szeretnék belekukkantani az írói listádba is: ki mindenkit tartasz nyilván. A

nagyszámú író jelenléte az emigrációban, azt hiszem arra vezethető vissza, hogy
míg otthon az úr írt, idekint az emigráns ír. Minden emigráns a legkönnyebb

meggazdagodásnak azt tekinti, ha megírja történetét, az övét vagy az országét a
kommunizmusban, aminél persze érdekesebb sztori nem létezik.
Jó utat, kíváncsi vagyok, mivel térsz vissza.
Sokszor üdvözöl,

603

Imre

Bicentennial, két éves ünnepségsorozat Amerika függetlenné válása emlékére.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. január 23.
Kedves Gyula,

most olvastam be F. Tibor [Flórián Tibor] verskötetének ismertetését. Jó voltam

hozzá, amit megérdemel, remélem, leközlöd teljes egészében, amivel engem
megtisztelsz, őt megörvendezteted.
Sok üdvözlettel,

344

Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. február 27.
Kedves Imre,

ne haragudj, hogy még nem köszöntem meg a Flórián Tibor kötetéről küldött
recenziódat. Sajnos, az utóbbi hetekben nagyon sok dolgom volt, mindig halo-

gattam az írást, közben Ausztriában is jártam kiküldetésen, kollégákat helyettesítettem, nem is beszélve a mindennapos gondokról és feladatokról, A jövőre vonatkozóan nagyon örülnék, ha figyelemmel kísérnéd az amerikai magyar könyvtermést és ha valamit érdemesnek találsz regisztrálásra, csináld meg. Észrevettem

ugyanis, hogy mind az Államokban mind Kanadában több könyv jelenik meg,
amely itt Európában egyáltalán nem vagy csak nagy késéssel válik ismeretessé és
a beszerzése sem mindig a legegyszerűbb. Te bizonyára megkapod a fontosabba-

kat, tehát – ha kedved van – rendszeresen írhatnál róluk, akár külön-külön, akár,

ha úgy kínálkozik, többekről együttesen. Ugyanez vonatkozik természetesen az
odaát megjelenő és magyar szerzők által írott angol nyelvű munkákra is.

Nem tudom, hogy a német nyelvű könyvem eljutott-e már Hozzád. Valami-

kor január elején küldtem, tehát már meg kellett volna kapnod. Nagyon kíváncsi

vagyok a véleményedre és igen megtisztelnél, ha alkalomadtán írnál is róla. Tudom, hogy a Te esetedben a recenzió is jelentős adalék, hiszen bizonyára találsz
majd mozzanatokat, amelyek kiegészítésre, korrigálásra vagy továbbgondolásra

serkentenek, aminek megírása mindenképpen a téma gazdagítását segítené elő és
másoknak forrásmunkául szolgálhatna. A személyes vonatkozásán kívül ezért is

örülnék annak, ha esetleg foglalkoznál munkámmal. A levélbeli reakciók mind-

eddig nagyon hízelgők. Cs. Szabó, Szabó Zoltán, Peéry Rezső igen kitüntető
módon értesített tetszéséről. Zoltán hosszabb olvasónapló-félét kíván írni, Peéry

pedig a Magyar Híradóban fogja ismertetni. Kedves levelet kaptam Illyés Gyulától, aki rögtön értesített első impresszióiról, aztán ugyancsak lelkes levelet a

Tiszatáj volt szerkesztőjétől, aki most magyar irodalmat ad elő a szegedi egyete-
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men. 604 Érdekelne persze azok véleménye is, akik a népi mozgalmat távolról vagy

idegenkedéssel szemlélték. Kíváncsi lennék olyanok reakciójára, mint Ignotus
vagy Fejtő 605, az egyik, aztán Oláh György 606 a másik oldalon. Nem bánnám, ha

kritikájuknak nyilvánosan is hangot adnának. A könyv visszhangjáról, persze,

még nagyon korai beszélni, hiszen kevesen jutottak hozzá eddig, illetve keveseknek volt alkalmuk el is olvasni.

Engem most a következő témám foglalkoztat: a nyugati magyar irodalom

amolyan számbavétele. Sajnos, eléggé hiányosak az ismereteim az Államokat,

Dél- Amerikát és Kanadát illetően. Ezt szeretném a jövőben tanulmányozni. A

tervezett amerikai út – Jóska nehézségei miatt – ismét elhalasztódott. Ősszel

azonban mindenképen nyélbe szeretném ütni – adott esetben esetleg Jóska nél-

kül vágva neki Amerikának. A fő érdek persze az Új Látóhatár érdekében teendő

hírverés, de az utat arra is fel szeretném majd használni, hogy megismerjem az

amerikai magyar írókat, munkáikat, intézményeiket és törekvéseiket. Remélem,

sikerül ezt a tervet megvalósítani. Ha konkrétabb alakot ölt, jelentkezem majd,
néhány tanácsodra és eligazításodra mindenképpen szükségem lesz.

Várjuk egyébként Gombos Gyulát, akinek március 8. körül kell megérkeznie

Münchenbe. Bizonyára tudod, hogy át akar telepedni Ausztriába. 607
Mitsynek kézcsók,
üdvözlettel

Gyula

604

Ilia Mihályról van szó. Ilia Mihály (1934) irodalomtörténész, 1972-1974 között volt

605

Fejtő Ferenc (1909–2008) történész.

606
607

a Tiszatáj főszerkesztője, élénk levelezést folytatott Borbándi Gyulával.

Oláh György (1902–1981) újságíró.

Gombos Gyula végül Párizsba települt át az Egyesült Államokból.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. március 3.
Kedves Gyula,

köszönöm leveled és a vele egyidejűleg érkezett könyvet. Mindkettőt nagyon

vártam, különösen a magyar populizmust, ami első rátekintésre és belelapozásra
komoly, felkészülésre valló tudományos munka, azt hiszem az eddig megjelentek
közül a legalaposabb és a leghozzáértőbb. Igyekszem rövidesen elolvasni, bár

németem már csak roncsaiban létezik, de az érdeklődésem olyan nagy, hogy feltétlenül le akarom küzdeni a nehézségeket. A recenziónak majd keresek helyet,

talán egy amerikai folyóiratban (Slavic Review), ha még nem akadt rá jelentkező.
Jó lenne elküldened Király Bélának, aki az itteni akadémiai világban az egyik
magyar, ha nem éppen népi szakértő: 114. Morningside Dr., New York, N. Y.,

10027. Program direktorságával, március 17-én előadássorozat lesz az NYU
Graduate Center-jében, ezzel a címmel: Twentieth Century Transformation of
Hungarian Peasantry. Én nem veszek részt benne, szigorúan akadémiai.

Örülök az európai reakciónak, kíváncsian várom, Zoltán mit ír róla. Örülök a

Flórián-recenzió elfogadásának, köszönöm a megjelentetést. Itt, Amerikában

tényleg sok magyar könyv jelenik meg, mind számon tartani lehetetlen, de a

legjobbakat majd összeszedem. Éppen most jelent meg Prof. John Lukács nagyszabású munkája, The Last European War, 1939-41;608 ezt szeretném rövidesen

ismertetni, már olvasom.609 Ő a legtehetségesebb egyetemi tanárunk, érthetetle-

nül a magyarok elhanyagolják, különösen a jelentéktelenebb tanítók és tanárok,
akik véd- és dacszövetségbe tömörültek érdekeik és tudásuk védelmére. Megjelent Gábor Áron szibériai története is East of Man címmel angolul,610 azt is meg
kellene említeni. Most jött ki Márai legújabb hosszú monológja, Erőltető, vagy

608

John Lukács: The Last European War: September 1939 – December 1941. Yale

609

Kovács Imre: Az utolsó európai háború. Új Európa. 1939–1941 (Lukács János: The

610

University Press, 1975.

last European War című könyvéről) Új Látóhatár, 1977/5. 11. o.
Áron Gábor: East of man. Weller Pub. Co, 1975.
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hasonló címmel: nincs a közelben, s nem emlékszem rá pontosan.611 Amint időm

lesz, Vas Zoltánt kivonatolom minden eshetőségre készen.

Sajnálom, hogy legutóbb Münchenben nem találkoztunk, lett volna miről be-

szélni, őszre tervezett amerikai látogatásod jól kell előkészíteni, nehogy megint
elpasszoljuk egymást. Én tervbe vettem, hogy a londoni PEN-kongresszusra

(aug. 23-29.) Mitsyvel átmegyek, s akkor két-három hetet Európában töltenénk.
Úgy érkezz ide, hogy már vissza együtt megyünk. S azt mondanom se kell, hogy
szívesen látunk; Andrea 612 már nincs velünk, az un. Ladies8 Room lakásunkban

rendelkezésedre áll. Nem vagyunk nagyon kint, bárhova földalattin vagy autóbu-

szon gyorsan eljuthatsz. Vendégül látásod megszervezzük másutt is, Amerikát
olcsón és könnyen bejárhatod. Azzal nem bátorítlak, hogy sikered lesz az Új

Látóhatárral, mert nem ismerik, s a népi gondolatnak kis köre van, aztán a gyakran szereplő munkatársak egy része itt népszerűtlen, hogy enyhén fejezzem ki
magam.

Én most már két hónapja a Radio Liberty 613 helyiségeiben nyomorgok, még

mindig nem kaptam egy megfelelő sarkot, amit úgy látszik, mint bedolgozó nem

érdemlek meg. Azért eredménynek tekintem, hogy bejöhetek, gépelhetek, telefonálhatok, beolvashatok.

Gyula, még egyszer gratulálok, és nagy sikert kívánok, sok üdvözlettel, baráti

köszöntéssel,

611
612
613

Márai Sándor: Erősítő. Szerzői kiadás, 1975.

Andrea Leslie Kovács, Kovács Imre fotóművész leánya.
Szabadság Rádió
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Imre

BORBÁNDI G YULA KÉPESLAPJA KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. március 26.
Kedves Imre,

nagyon örültem, hogy könyvem első pillantásra tetszett. Remélem, az elmélyül-

tebb olvasás sem okoz csalódást. Nagyon hálás vagyok, hogy írsz róla amerikai

folyóiratba. Felvetődött azonban a gondolat, nem csinálnád-e meg magyarul is.
Közölhetnénk az ÚL-ban, hiszen a Te személyes észrevételeid úgy sem zavarják

Szabó Zoltán ugyancsak személyes benyomásait. Ha tehát kedved volna magya-

rul is foglalkozni vele az ÚL. szívesen közölné. Kérni azért nem kértem, mert
nekem, mint szerzőnek egy kicsit kényelmetlen, de ha Te szívesen megteszed és

érdekel, helyünk lesz rá. (Király Bélának küldtem példányt.) Recenziójavaslataid
tetszenek, egy kivétellel. Gábor Áronnal foglalkoztunk, amikor megjelent ma-

gyarul. Nem tudom érdemes-e most, annak angol változatáról is írni. A Lukács

kéziratod viszont rendben van. Ami utunkat illet, október mellett döntöttünk,
akkor Te már visszaérkezel Európából.
Sokszor üdvözöl,

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. május 17.
Kedves Gyula,

most olvastam be a Lukács-könyv ismertetését, két részletben. Megérdemli,

hogy bővebben foglalkozzunk vele, különösen hazafelé, mert minden magyar
kortársa fölé emelkedett Amerikában, amiért nem szeretik.

Populista könyvedet forgatom, s gondolkodom, mit csináljak vele. Könyvis-

mertetést nem írhatok, hiszen rólam is szól, de talán beszélgetést folytathatnék
Gombos Gyulával róla és rólad, mint azt a múltban néhányszor megtettük.

Remélem, Londonban leszel augusztus végén, ha nem, nagyban készülünk

fogadtatásokra Amerikában.
Sok üdvözlettel,
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. május 21.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm a Lukács könyvről készített beszámolódat, közben a szalagok

is megérkeztek. Június elején kerül majd műsorra. Az amerikai sorozatodról igen

jókat hallok, én csak kettőt láttam, de Szabados és mások is nagyon dicsérik.

Köszönöm, hogy foglalkozol könyvemmel. Belátom, hogy szokványos kritikát
írnod nehéz, de én nem is arra gondoltam, hanem bizonyos dolgok kiegészítésére, vagy jobb megvilágítására, esetleges kritikai észrevételekre, nem Magad sze-

repét illetően, hanem az egész mozgalmat nézve. Ilyesmit csinál Szabó Zoltán is,
legalábbis ezt mondta, hozzátéve, hogy a könyv ürügyén sok minden eszébe jutott, amit meg akar írni. Azt hiszem, a Te esetleges írásod is valami olyasféle
lehetne, ami nem a könyvről szól, de amit a könyv sugall. A Gombossal való

beszélgetés sem rossz ötlet. Kérdés, hogy Gyula vállalja-e? Ezt, nyilván érted, én

nem javasolhatom vagy sugallhatom. Próbálj esetleg beszélni vele. Van még egy

kérdés az üzleti eredmény szempontjából nem mellékes, hogy a híre milyen körökig jut el. Az ÚL-ban már lesz recenzió, igen szépen írt róla Peéry a bécsi Hír-

adóban és mint hírlik, Ignotus fog esetleg foglalkozni vele az Irodalmi Újságban.
Te írsz az Európába és a Kanadai Magyarságnak, mind a kettő elég sok helyre

jut el, nem éppen olyanokra, amelyek a népi mozgalommal rokonszenveznek, de
mégis van ott is sok potenciális érdeklődő. Nem tudnád valahogy a figyelmüket

felhívni, vagy esetleg Magad is esetleg egy rövid cikkel a könyv megjelenését
regisztrálni? Ne vedd ezt úgy, mintha ezzel is terhelni akarnálak, de én nehezen
tudok a magam dolgában mozogni. Magyarországról egyébként igen kedves és

elismerő leveleket kaptam, többek között Illyéstől és Bibótól is, az utóbbi megígérte, hogy részletesen papírra veti benyomásait.

Kedves Imrém, nagyon örülnék, ha találkozhatnánk augusztusban London-

ban. Én mindent elkövetek, hogy elmehessek a PEN kongresszusra, persze, végső fokon attól függ, hogy a nagy szabadságidőben el tudok-e innen szabadulni.

Az őszi amerikai út azonban majdnem biztos. Jóska, úgy látszik, nem igen tud
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elmenni, de én, hacsak nem jön közbe valami, megyek. Úgy tervezem, hogy október 10 körül indulnék. Ha a terv körvonalai kialakulnak, részleten tájékoztat-

lak. Közben megbetegedett a sporttudósítónk és én helyettesítem Montrealban,

az Olimpiai játékokon. Július 15-én repülök Montrealba, jóllehet, még mindig

bizonytalan, hogy a Nk. Olimp. Bizottság jóváhagyja-e az akkreditációnkat.
Mitsynek kézcsók, Téged sokszor üdvözöl,
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Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. július 21.
Kedves Gyula,

utólagos jóváhagyásod reményében ismertettem Jimmy Carter könyvét, amit

érdekesnek találtam, mert nagyon szépen ír gyerekkoráról egy Georgia-állambeli

farmon. Alkata népi, sok rokon vonást fedeztem fel benne a mi mozgalmunkkal. 614

Könyvedről ma egy hete beszélgettem G. Gyulával [Gombos Gyula], talán

már megkaptad a hangszalagot. Mi itt nem tudjuk editolni, húzz ki belőle; rövidítsd le, ahogy akarod. Bizonyára neked is feltűnt Gyula vélekedése a paraszt-

pártról, amit nem akartam élesebben cáfolni. Úgy veszem ki, hogy még mindig
duzzog ránk, s egészen eredeti az érvelése. Szerinte a parasztpárt kompromittálta

népi irodalmat, diszkriminált írók ellen, kár volt megalakítani. Ha gondolsz arra,
hogy beszélgetésünket leiratod és felhasználod az ÚL-ban, akkor jó lenne újból

elolvasnunk és esetleg kiigazítanunk, éppen Gyula kifogásainak és megjegyzéseinek tisztázásával. Én hajlandó vagyok részletesebben belemenni a vitába, ha
nem, felejtsd el az egészet. 615

Mielőtt átmegyek Európába még küldök könyvismertetést, az íróasztalomon

van elég.

Üdvözlettel,

Imre

614

Jimmy Carter: Running for President, 1976: The Carter campaign. Stein and Day,

615

Gombos Gyula–Kovács Imre: A népi írók politikai szerepvállalásáról – Beszélgetés

1977.

Borbándi Gyula könyvéről [Der ungarische Populismus] Új Látóhatár, 1976/4–5.
387. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Montreál, 1976. augusztus 1.
Kedves Imre,

itt vagyok két hét óta és a rádiónak tudósítok az olimpiai játékokról. Ma fejezem
be a munkát és holnap repülök vissza Münchenbe. Közben itt járt Nyeste Zoltán

és Tar Mihály Torontoból, akikkel beszéltem a tervezett őszi Új Látóhatár-körút

ügyében. Azt hiszem már megírtam odaátról, hogy Jóska nem hagyhatja el az
üzemét és ezért csak én utazom. Ennek következtében a tervezett estek program-

ja is megváltozik, amennyiben nem lehet csak a folyóiratról beszélni. Elhatároz-

tuk, hogy én előkészítem néhány előadásnak a vázlatát és azt fogom előadni,
persze a helynek megfelelően választva meg a témát. Aktuális hazai politikai és
irodalompolitikai témákra gondoltam, esetleg egy-két nemzetközire, pl. Ma-

gyarország helye a blokkban, vagy a kommunista táboron belüli ellentétek, stb.
Úgy tervezem, hogy október 10-e körül indulnék, és 4 vagy 5 hetet töltenék az

Államokban. (plusz Toronto és Montreál) A keletamerikai esteket Nyestéék és
Tarék (mások közreműködésével természetesen) készítik elő. New Yorkot azon-

ban nem tudják vállalni. Nyilvánvaló okokból. Szerintük a Fészek Klubban lehetne az a hely, ahol ilyesmit meg lehetne rendezni.

Ezért e levelem, kedves Imre. Talán ki tudod deríteni, hogy érdekelné-e a

Klubbot egy előadás, kiegészítve rövid és nem fárasztó hírveréssel az Új Látóha-

tár és kiadványaink érdekében. Nekem persze az utazási költséget, tehát a repülőjegyet is be kellene vennem, tehát valamelyes részesedésben kellene részesül-

nöm, belépőjegyekből vagy más hozzájárulásokból. Nem szeretném ugyanis felélni azt, amit a lapnak és könyveink eladásának esetleg beveszek. Nem tudom
nem túlzás-e, ha azt hiszem, hogy egy newyorki előadás talán 100 dollár hasznot
hozhat. Persze abból a feltételezésből kiindulva, hogy megjelenik 70-80 ember.
Remélhető ennyi?

Nagyon kérlek, kedves Imre, érdeklődj a Klub illetékes vezetőinél, volna-e er-

re lehetőség, mert ha nem, azt hiszem, New Yorkot ki kellene hagynom a programból.
354

Jó lenne, ha hamarosan kaphatnék választ, mert a többi tervemet e szerint

döntöm el, hogy mi lesz New Yorkban.

Szeretnék elmenni a hónap végén Londonba, a PEN kongresszusra, de vég-

legeset csak Münchenbe történő visszatérésem után tudok. Remélem sikerül és

akkor személyesen is beszélhetünk az útiterv részleteiről és persze más dolgokról
is.

Válaszodat várva, sokszor üdvözöl,

Gyula

U.i.: Pár nappal ezelőtt kerestelek telefonon, de nem lehettél otthon, mert

senki nem vette fel a hallgatót.
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BORBÁNDI G YULA
NAK [C]

LEVELE

KOVÁCS IMRÉNEK

ÉS

G OMBOS G YULÁ-

München, 1976. augusztus 7.
Kedves Gyula és Imre,

elnézést kérek ezért a „közös” levélért, de mivel ugyanazt kellene írnom mindkettőtöknek, időt és energiát takarítok meg. Ma van műsoron a beszélgetés a népi

írói mozgalomról. Kitűnőnek tartom, kétszer is meghallgattam. Persze, elsősor-

ban nem a könyvemet ért dicséret miatt, hanem mert rendkívül érdekes a párbeszédetek az írók politikai szerepvállalásáról és a Nemzeti Parasztpárt megalapítá-

sának indokoltságáról. Az a véleményem, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne
kinyomtatni. Igyekszem majd a szöveget a szalagról leíratni, ezt Nektek átnézés-

re elküldeni és ha meglesz a végleges szöveg, kinyomtatjuk az ÚL-ban. Pontos-

nak és jelentősnek tartanám, ha megjelenhetnék. Remélem, egyetértetek vele. Ha
le lesz írva, újból jelentkezem, illetve küldöm a szöveget.

Közben az amerikai utam is kezd komolyabb formát ölteni, már amennyiben

megrendeltem és megvettem a repülőjegyet. Ezek szerint október 8-án, pénteken

érkeznék New Yorkba és onnan kezdeném a körutat. Kedves Imre, érvényes-e

még az ajánlatod, hogy Nálatok megszállhatok? Gondolom, csak néhány napról

lenne szó, mivel New Yorkban csak annyi időt szeretnék tölteni, amennyi feltétlenül szükséges. Függ az időtartam természetesen attól is, hogy sikerül-e NY-

ban [New York] is nyélbe ütni egy előadást, illetve ÚL-estet. Kiegészítésül ah-

hoz, amit Imrének Montreálból írtam, talán a Fészek Klubnak azzal is kecsegtetőbbé lehetne tenni az ötletünket, hogy esetleg nemcsak én szerepelnék, hanem

pl. Ti ketten is, ha ehhez megtaláljuk a megfelelő formát. Talán Horváth Elemér
költőt is be lehetne vonni, ami még gazdagabbá tehetné a programot. Nem tu-

dom, mi más lehetőség kínálkozik, mert kár volna New Yorkot, ahol oly sok
olvasója van az ÚL-nak és könyveinknek, kihagyni. Tehát október 8-án érkez-

nék, és öt hetet töltök az Államokban. New Yorkba a végén vissza kell mennem,
mert onnan van ismét repülőm Münchenbe. Ha sikerül nyélbe ütni valamit New
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Yorkban, annak vagy az út elején, tehát október 11-13 körül, vagy a végén, tehát

november 11-13 között kellene történnie.

Kedves Gyula [Gombos], Te annak idején, mint ötletet felvetetted Püskit616.

Én azt hiszem, egyelőre jobb, ha őt nem vonjuk be. Majd ha ott leszek, beszélhetünk vele, hiszen egyszer talán Jóska is át tud menni és akkor az én tapasztala-

taim alapján látni fogjuk, szükségünk van-e Püski közreműködésére. Persze,

Püski már szervezett ilyen körutakat, tehát van némi tapasztalata, de azt hiszem,
várjunk vele.

Szeretettel köszönt mindkettőtöket,

Borbándi Gyula

U.i.: Kedves Imre! Visszafelé Kanadából, kiderült, hogy nem utazhatom

Londonba a PEN kongresszusra. Itt oly sok a munka, hogy nem hagyhatom el
Münchent. Ezzel kapcsolatban egy kérés: Hajlandó lennél Londonból egy-két

tudósítást küldeni? Ha igen, értesíts! Köszönettel, Gyula.

616

Püski Sándor (1911–2009) könyvkiadó.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1976. augusztus 12.
Kedves Gyula,

köszönöm mindkét leveled, Montreálból és Münchenből, örülök, hogy a beszél-

getésünk tetszett, annak még inkább, hogy máris lement és közre akarod adni.
Természetesen szívesen átnézem a kéziratot, s ahol kell, kiigazítom vagy kibővítem.

Ami amerikai utad illeti, ahogy már többször írtam, ne tekints nagy várako-

zással eléje. Az Új Látóhatárt itt nem igen ismerik, akik ismerik, sajnos nem
egyöntetűen jó a véleményük. Magyar Amerikának nincs folyóirata, nívós iro-

dalmi és politikai kiadványa; Hamza Bandi kezdeményezése is megbukott. Itt az

irodalmi újságot kedvelik, az Új Látóhatárt zsidó körökben jobboldalinak, anti-

szemitának tekintik a népi örökség miatt, a jobboldaliak meg baloldalinak a Parasztpárt miatt. Az ellenszenvet a válogatás csak fokozta, de hát erről már többször szó esett közöttünk.

Ismételnem felesleges, New Yorkban a vendégünk vagy, maradsz, ameddig

akarsz, jól esik. Kimegyek eléd a repülőtérre, szombat estére néhány embert

meghívok hozzánk, hogy találkozhass velük. Előadásod a Fészek Klubban csak
november 5-én vagy 10-én tarthatod, amikor visszatértél Kanadából, az őszi

programunk zsúfolt, az előre elkészített terv szerint én október 6-án tartok elő-

adást az amerikai forradalom kétszázadik évfordulójáról, október 20-án egy korábbi megállapodás értelmében Gosztonyi Péter beszél, s mivel csak kétheten-

ként tudunk közönséget biztosítani, így választhatsz a két dátum között. Politikai témáról nem lehet beszélni, tiltja a Klub alapszabálya; inkorporálásunk kulturális tevékenységre szorít bennünket, a tagokat különben sem érdekli, hogy ott-

hon mi történik. Legjobb lenne tehát valami ilyesféle címet adni neki: Mit jelent
nívós folyóiratot szerkeszteni az emigrációban – az Új Látóhatár története – je-

lentősége. Ebbe aztán belerakhatsz mindent, kissé komolyan, kissé humorosan,
elbeszélő stílusban, a főbb munkatársak jellemzésével. Én vezetlek be, ha elő
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tudod keríteni Horváth Elemért, jó lesz, olvasson fel verseiből. Talán Flórián
Tibort és Mikes Margitot is szerepeltethetjük, röviden.

Igyekszem valamit előkészíteni New Brunswickben és Washingtonban is.

Talán Hamza vagy Bertalan Imre ref. lelkész 617 kötélnél áll. New Brunswickba
autóbuszon kimehetünk, egy óra, Washingtonban gondoskodom lakásról. Itt egy

százast számodra összeszedhetünk, az előfizetési akció más kérdés, a részleteket
majd megbeszéljük.

Mivel én aug. 22-én repülök Londonba, a választ szeretném legkésőbb aug.

21-ig megkapni. Hogy azonban teljesen biztosak lehessünk, írd meg Carelli Gá-

bor operaénekesnek is,618 aki most a Fészek Klub elnöke, s nagyon örül a látogatásodnak. Címe:

23 West, 73rd Street

NEW YORK, N. Y., 10023

Sajnálom, hogy Londonban nem találkozunk, a new-yorki viszontlátásig sok-

szor üdvözöl,

617
618

Imre

dr. Bertalan Imre (1918–2008) lelkész.

Carelli Gábor (1915–1999) operaénekes.
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KOVÁCS IMRE LEVELE NAGY F ERENCNEK, H ÖGYE MIHÁLYNAK
VAJDA BENŐNEK [R]

ÉS

New York, 1976. augusztus 12.
Kedves Feri, Mihály és Benő,

ne haragudjatok a közös levélért, de mindegyikötöknek ugyanazt kell elmondanom, s így időt és energiát takarítok meg. Dr. Borbándi Gyula, az Új Látóhatár

főszerkesztője okt. 8-án New Yorkba érkezik, majd előadó körútra indul az Ál-

lamokban és Kanadában. Előfizetőket szeretne gyűjteni az Új Látóhatárnak.
Nagyon jó lenne, az ügynek is, neki is, ha körötökben is tudna előadást tartani,

némi kis honorárium és lelkesedés ellenében. Talán klubotok megrendezhetné,
vagy Benőnél ülhetne össze a baráti társaság. Időpontnak legjobb lenne vagy

október második hete vagy november első hete. Gyula szívesen beszél bármily

aktuális kérdésről, hazairól, kintiről, politikairól, irodalmiról, stb. Ha nyélbe
üthetnétek, írjátok meg neki, a részleteket is vele tisztázzátok. (ha még nem ért

volna el benneteket más vonalon is a terv). Címe: Rümannstrasse 59/52. 8.
München, 40.

Előre is sok köszönet, sok üdvözlettel,

U.i.: Én aug. 22. és szept. 15 között Európában leszek.
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Kovács Imre

KOVÁCS IMRE LEVELE HAMZA ANDRÁSNAK [R]
New York, 1976. augusztus 12.
Kedves Bandi,

Borbándi Gyula okt. 8-án New Yorkba érkezik, itt lesz néhány napig, majd körútra indul az Államokban és Kanadában az Új Látóhatárért. Nem tudom, meg-

lehetne-e rendezni valamit New Brunswickban vagy nálad, mondjuk október

10.-én? Szeretne valamit összehozni útiköltségeire és a lapra, örülnék, ha aug.
21-ig értesítenél a lehetőségekről, mert másnap egy hónapra Európába utazom.
Ha addig nem tudsz meg semmit, akkor írj neki, címe: Rümannstrasse 59/52, 8
München 40.

Sok köszönet, sok üdvözlet,

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. augusztus 17.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm, hogy oly gyorsan válaszoltál és közbenjártál a newyorki est

ügyében. Tudom és ismerem a nehézségeket, nincsenek illúzióim és reálisan
mérem fel a lehetőségeket, éppen ezért nem okoz majd csalódást, ha esetleg csak

mérsékelt lesz az eredmény. Nos, a Fészek-est ajánlott időpontja, a november

10-e nekem jó volna. 14-ig maradnék New Yorkban, tehát a 10-e éppen megfelelő. Ha talán pozitív választ kapsz Washingtonból, akkor azt jó lenne november
8-9-re időzíteni, hogy Kaliforniából illetve New Orleansból jövet azt még New

York előtt útba ejthessem. Ha ez nem megy, akkor New York-ból kellene le-

utazzam, mégpedig november 11 és 14 között. Ez utóbbi a költségesebb, mert

nem tudom belevenni a repülő round-ticket-be. Rád bízom, kedves Imre, hogy a
washingtoniakkal megállapodj. Arra azonban megkérnélek, hogy amint bizonyosat tudsz, küldj néhány mondatos értesítést Nyeste Zoltánnak, aki azt hiszem,
ugyancsak próbálkozik a washingtoni előadás megszervezésével is, minden való-

színűség szerint Vajda Benő közreműködésével. Kár lenne, ha egymás mellett
történnék a washingtoni út előkészítése. Nyeste címe a következő: 2266 W.
Oakfield Rd. Grand Island, N. Y. 14072.

Visszatérve a Fészek estre. Nagyon köszönöm, hogy vállalkozol a bevezeté-

semre. Jobb nem is lehetne. Írok majd Horváth Elemérnek és Mikes Margitnak,
hátba hajlandók néhány verssel közreműködni.

Ha akarod, szólj Flórián Tibornak, de úgy tudom, hogy ő már nem lakik N.

Y. [New York] közelében. Vagy tévedek?

Címnek talán ezt lehetne adni: A folyóirat szerkesztés gondja és öröme, az Új

Látóhatár munkájának néhány tapasztalata. Az utóbbi mondat amolyan alcím.
Javaslatodnak megfelelően írok Carelli Gábornak is, a fentiek alapján.

Nem reagáltál arra a kérdésemre, hogy hajlandó lennél-e egy vagy két tudósí-

tást küldeni a rádiónak a PEN kongresszusról. Jó lenne, ha Londonból megüzennéd, hol szálltál meg és mikor lehet Téged ott megtalálni. Felhívnálak tele362

fonon és megbeszélhetnők, hogy mikor és mit tudnál küldeni. Minket nem anynyira a kerekasztal konferencia érdekel /amely gyakran szépen előadott blabla/,

hanem a végrehajtóbizottsági ülések, hiszen érdemi döntések és határozatok ott
születnek. Feltételezem, hogy mint delegátus részt veszel az ülésen, vagy legalábbis mint megfigyelő jelen lehetsz. Erre mindig volt lehetőség a múltban. Jó
utat kívánva, szeretettel ölel:

Gyula

363

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Párizs, 1976. szeptember 2.
Kedves Gyula,

Londonban üzeneted, ill. telefonhívásod megkaptam, elég komplikáltan. A
PENTA-hotel a világ egyik legmodernebb szállodája, ezért nem működik. Ami-

kor a kulcsod kéred, közlik veled, hogy van üzeneted, ha van..., s azt is, hogy a
szobádban tárcsázd a hatos számot. Nos, amikor ezt tettem a következő üzenet
jött ki:

A hívó: BOR-BEN

A hely: MNVMN

Kevertem magamnak egy italt és kiderítettem: ez Te voltál. Hívtam Mün-

chent, nem találtunk. Szabadoshoz kapcsoltak, mindkettőtök címén küldtem a
beszámolót.

A párbeszédet Gyulával [Gombos Gyula] a magam részéről kissé editáltam.

Ha jónak véled, tovább csiszolhatod.

Leveled már New Yorkban megkaptam, mindent elintéztem: Fészek, nov. 10.

Én vezetlek be, szereplők rajtad kívül, Horváth [Elemér], Mikes [Margit],

Flórián [Tibor] (őt nem hagyhatjuk ki!).

Mindjárt írtam Vajda Benőnek Wash-ba [Washington], hogy neked a nov.

6-7.-i weekend a legjobb. Kértem azt, továbbítsa Nyestének. Hamza-NagyKirálytól nincs hírem, nem ártana, ha Gombos Gy. is érdeklődne. Neki kapcso-

lata van egy NY-i és környéki fiatal írócsoporthoz: azok is rendezhetnének valamit, talán első weekenden NY-ban.
Sok üdvözlettel,
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. szeptember 28.
Kedves Imre,

értesítlek, hogy október 9-én, pénteken érkezem a Kennedyre, Londonból jövet

a PAA 001 járattal. Az érkezési idő: 17.50. /Nem charter, hanem normális forgalmi járat./ Nagyon örülnék, ha ki tudnál jönni a reptérre. Merő gyakorlati

okokból, hogy ne kelljen sokáig keresgélnem közlekedési eszközre. De ha nem
megy, az sem baj. Meg fogom találni a Rego Parkot. Nagyon örülök a találkozá-

sunknak, hiszen oly sok mindent kell majd személyen megbeszélnünk. Remélem,

a Fészek-est is sikerül, de arról még értekezhetünk, hiszen lesz még idő, nov.
10.-ig. Gombos Gyulának nem írok külön, talán lennél olyan kedves értesíteni
arról, hogy mikor érkezem. Jó lenne, ha szombaton vagy vasárnap külön hármas-

ban is beszélgethetnénk, olyasmikről, ami nem tartozik a külvilágra. Mitsyt sokszor ölelem és biztosítsd a nevemben is, hogy nem leszek nagyon a terhetekre.

Most nyomják az idei 3. számot. Még belenyomtam a Flórián-recenziót. 619 A

beszélgetés Gyulával a 4-5 /forradalmi/ számba került.
Üdvözlettel

619

Gyula

Kovács Imre: A haza nemcsak kert. Új Látóhatár, 1976/3. 270. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Detroit, 1976. október 27.
Kedves Imre,

Nyeste Zoltán értesített, hogy Vajda Benő feltétlenül számít részvételedre a wa-

shingtoni esten. Úgy tudja, hogy meg is hirdette a szereplésedet. Elsősorban

azért, mert Téged sokkal jobban ismernek, mint engem és a neved nyilvánvalóan
sok embert vonz. Tehát az est sikere érdekében jó lenne, ha le tudnál menni.

Említetted a problémát ezzel kapcsolatban, ami figyelembe veendő, mégis ta-

lán megoldható, hogy részt végy. Nagyon örülnék, ha sikerülne. Benőnek is nagy
kő esne le a szívéről.

A viszontlátásig sokszor üdvözöl,

U.i.: Mitsynek üdvözlet és kézcsók!
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Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. november 16.
Kedves Gyula,

elmeneteled után még kerestek, így Sanders Iván 620 is, aki későn kapta meg a
meghívót, ezért nem tudott eljönni, s nagyon mentegetődzött. Megnyugtattam,
legközelebb idejében értesítjük. Különben nagyon elfoglalt, Konrád Városalapítóját fordítja. A Fészekben nagyon dicsérnek, máskor is örömmel meghallgatná-

nak.

A következő könyveket ismertetném, ha beleegyezel: Adolf Hitler by John

Toland, Doubleday, 1976.621

Bestseller Hitlerrel amerikai szemmel. Toland több könyvet írt, főleg a hábo-

rúról, The Last Hundred Days, ugyancsak bestseller volt. (12 perc)
A száműzött Mindszenty by Emil Csonka 622 (6 perc)

Most olvasom Edward Crankshaw könyvét: The Shadow Of The Winter Pa-

lace – Russian Drift to Revolution, 1825-1917. 623 Újszerű feldolgozás, talán

érdekli a magyarokat. A Viking Press adta ki az idén. Ez kitöltene 18 percet.
Sok üdvözlettel,

620
621
622
623

Kovács Imre

Sanders Iván (1944) irodalomtörténész, műfordító.
John Toland: Adolf Hitler I.-II. Doubleday, 1976.

Csonka Emil: A száműzött bíboros. Új Európa Kiadó, München, 1976.

Edward Crankshaw: The Shadow of the Winter Palace: Russia's Drift to Revolution,
1825-1917. Macmillan, 1976.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. november 18.
Kedves Imre,

visszaérve Münchenbe. hadd köszönjem meg újból, hogy oly kedvesek voltatok
hozzám és mind Te, mind Mitsy mindent elkövettetek, hogy jól érezzem ma-

gam, valóban igen kellemes volt Nálatok és a legjobb emlékekkel hagytam el a
Rego Parkot.

Közben az út anyagi eredményeit is összegeztem. 43 új előfizetőnk támadt és

levonva az én utazási költségeimet, Jóskának hat és félszáz dollárt adhattam át,
továbbá körülbelül 4-500 dollárnyi könyvrendelést és előfizetést. Nem egetverő

eredmény, de jobb valamivel, mint amire józan becsléssel számítottunk, beigazolódott, hogy csekély sikerre mindig van remény, és ha javulna az adminisztráci-

ónk, akkor a pillanatnyi előfizetői tábort nemcsak tartani, de állandóan növelni is

lehetne. Ez pedig, ha az árak nem emelkednek túlságosan, a szerény megjelenéshez elegendő, úgy gondolom, hogy amíg anyagilag bírjuk, kár volna a vállalkozást feladni. Persze, a jövő sok mindentől függ, de az az érzésem, hogy még egy
ideig érdemes Új Látóhatárt csinálni.

A Te rádiós foglalkoztatásodat illetően beszéltem Szabados Jóskával.

A táviratokat úgy küldjük, ahogyan kérted. Tegnap már el is küldtem egyet,

remélem megkaptad. Nekem túl sok lehetőségem nincs, de egy könyvszemlét át

tudok Tőled venni. Ölvedi is el tud helyezni havonta egy kulturális és egy politikai természetű írást a műsorában. Mind a kettő amerikai téma. Majd meglátjuk,

hogyan alakul a költségvetés és talán mód lesz további kontribúciókra is. Min-

denesetre, ha érdekes témád akad, jelezd táviratilag és akkor feltételezem, hogy
jó témára a fenti kereten túl is találunk majd műsoridőt és helyet.

Az ÚL. 4-5. számát már tördelik. Benne van a beszélgetésed Gombossal. A

6. szám már aligha jelenik meg decemberben, gondolom, január közepén-végén
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lesz kész. Körülbelül akkor, amikor Carter átveszi az elnökséget. Az a gondolatom támadt, nem lenne-e érdemes ebből az alkalomból az amerikaiak kelet-

európai politikáját elemezni. Nem ártana, úgy vélem, néhány értelmes és eligazító szót mondani erről, nem is annyira kommentálva, mint inkább elemezve és

megmagyarázva néhány, magyaroknak bizonyára nehezen érthető szempontot.
Örülnék, Imre, ha ezt megcsinálnád. Gondolkodj rajta és értesíts, hogy számíthatunk-e rá.

Sokszor üdvözöl,

Gyula

U.i.: Mitsy, many thanks again for you hospitality and the pleasant days in

your home. Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. november 24.
Kedves Imre,

gyorsan néhány sort egy Téged érintő ügyben, amit, kérlek, kezelj szigorúan
bizalmasan. New York-i tudósításaink jövőjét illetően különféle kombinációk

vannak forgalomban, minden megoldás eléggé gyermekcipőben jár és sok mindentől függ, hogyan alakul a helyzet. Megtörténhetik azonban, hogy egyik kombináció esetében néhány hétre – januárban – tudósító nélkül maradnánk. Ma azt

javasoltam Szabados Jóskának, kérdezzen meg, hogy vállalnád-e egy limitált

időre a tudósítói munkát, ami abból állna, hogy naponként – a délelőtti órákban

– 4-5 perces beszámolókat kellene küldened egy általunk kért napi témáról.

Nem tudom, hogy az általam feltételezett eset bekövetkezik-e és hogy felette-

seink elfogadják-e a Veled kapcsolatos suggestiót, de úgy érzem, helyes, ha megírom, hogy ne lepődj meg és legyen időd a dolgon elgondolkodni, ha ilyen kér-

dést intéznek Hozzád. Kérlek azonban, ne szólj senkinek, mert hátha nem lesz
semmi az egészből és egyébként is, minek sértse némelyek érzékenységét.
Sokszor üdvözöl,

Gyula

U.i.: Ne haragudj a másolati példányért, de ez jobban olvasható, mint az ere-

deti.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1976. november 30.
Kedves Imre,

csak azért írok, hogy értesítselek: a dolog, amelyet legutóbb említettem, nem
aktuális. Kóréh 624 – ismét ideiglenes jelleggel – elvállalta a tudósítói tisztet, tehát

egyelőre visszaáll a régi állapot. (Szó van arról, hogy jövő tavasszal ismét átmegy
innen valaki – de ezt sem kell Koréhnak tudnia, mert különböző tervek vannak
forgalomban és minek foglalkozni valamivel, ami esetleg nem következik be.)

A táviratot bizonyára megkaptad: a javaslataid mind rendben vannak. Várom

tehát a kéziratokat, ill. tapeket.
Sokszor üdvözöl,

624

Gyula

Kóréh Ferenc (1909–1997) újságíró.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1976. december 1.
Kedves Gyula,

először egy szomorú hír: Mikes Margit ma hajnalban meghalt. 625 Szegényt két
szívattak és egy szélütés vitte sírba, csont-bőr volt a végén, mozdulni nem, be-

szélni alig tudott. 79 éves volt, sok szép emlék élt benne, keserűséggel párosultan:
elégedetlen volt a sorsával, amiért nem ismerték el. A múltat képviselte patinás

hazafisággal, ami magányossá tette már otthon is, de még inkább Amerikában.
Béke vele!

Nagyon köszönöm, hogy gondoltál rám, mint ideiglenes new-yorki tudósító-

ra. Készséggel vállalom, de az se bántana, ha nem sikerül. Tudod, az ember kora

nyugdíjazottan is ellustul, s mi tagadás, beleszoktam a kényelmesebb életbe.
Nem említem senkinek, annál is inkább, mert Kóréh túl érzékeny, H. Péter [Halász Péter] „helyettesítése” miatt is duzzogott.

Beolvastam a jóváhagyott két könyvismertetést: Hitler és Mindszenty. Az el-

ső nem egészen 12, a másik nem egészen hat perc, így belefér egy programba, ha

úgy gondolod. Decembert tehát ledolgoztam, A Téli Palota árnyékában

[Crankshaw könyve] januárra marad, de lehet, hogy találok mást, amit majd
jelzek.

A legjobbakat, köszönettel és sok üdvözlettel,

625

Mikes Margit 1976. december 4-én hunyt el.
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Imre

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. január 13.
Gyula,

nem tudom ilyesmire gondoltál? Ha nem jó, dobd el.
Könyvismertetésre ajánlanám a következőket:

Demokratic Promise – The Populist Movement in America. by Lawrenc

Goodwyn. Oxford University Press. 626

Idols Of The Tribe – (a szeparatista mozgalmak története) by Harold R.

Isaacs, prof. Machashusset Inst. ofTechnology – Cambridge 627
Sok üdvözlettel,

626

627

Kovács Imre

Lawrence Goodwyn: Democratic Promise – The Populist Movement in America.
Oxford University Press. 1976.

Harold R. Isaacs: Idols Of The Tribe. Group Identity and Political Change. Cambridge. 1976.

373

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. január 21.
Kedves Imrém,

ma figyelmesen újból elolvastam írásodat és ismét az a benyomásom támadt,
hogy voltaképpen nem erre gondoltam, amikor megkértelek, hogy írj az amerikai
külpolitikáról. Én amolyan elemző okfejtésre gondoltam, nem publicisztikára.

Konkréten kifejezve, annak megmagyarázására, hogy az egymást váltó washing-

toni kormányok mit miért tettek, nem pedig annak deklaratív ismételgetésére,

hogy helytelenül politizálnak. Ez utóbbiról lehet vitatkozni, nekem nem ez a
nézetem, de ettől a tanulmányod még lehetne kitűnő írás. Baja azonban, hogy
nem okolja meg, miért a látszólagos vagy valódi ellentmondások, melyek azok a

tényezők, amelyek miatt Amerika olyan külpolitikát folytat, mint amilyet folytat. 628

Az Új Látóhatárnak megítélésem szerint tovább kellene mennie annál, hogy

kárhoztatja ezt a külpolitikát. Inkább azt kellene elemeznie, mi motiválja azt,
amit csinál, és hogyan kellene szemlélnünk az esetleg érdekeink ellen is ható
külpolitikai gesztusokat. Az túlságosan egyszerű magyarázat lenne, hogy az ame-

rikaiak naivak, nem ismerik a világot, fogalmuk sincs ellenfeleik természetéről és

törekvéseiről. Azt hiszem, az okokat és indokokat sokkal mélyebben kellene

keresni, ám Te még a naivitást sem magyarázod meg meggyőzően. Azt írod,

hogy „az amerikai külpolitikát különös paranoia, tudathasadás jellemzi, amit
kialakulása és fejlődése megmagyaráz”. Aztán tíz oldalon keresztül dióhéjban
elmondod Amerikai külpolitikai történetét, amelyet elolvasva sehol sem lelem

ennek a paranoiának a bizonyítékát. A történet – amely jó, csak érzésem szerint
felesleges, mert semmire sem ad választ, csak ismereteinket frissíti fel – arányai-

ban is hosszú, hiszen a mai Amerikáról van szó, erre kíváncsi az olvasó, nem a

múlt eseményeinek felelevenítésére, amit a kézikönyvekben is megtalálhat. A 13.
oldalon ismét előjön a paranoia, most azonban a Szovjetunió esetében. „Úgy
628

Kovács Imre: Amerika külpolitikája. Új Látóhatár, 1977/3. 186. o.

374

vélték, hogy Amerika katonai szuperiorotása izgatja Moszkvát, innét a szovjet
magatartás neurózisa, mondhatni paranoiája...” Ez sem magyaráz meg semmit,

nem igen több publicisztikai szólamnál. Aztán fogalmam sincs, mit jelent ez a
mondat? „...a Szovjetunió háborúra készül, aminek más jelei is vannak /óvóhelyépítkezés, élelmiszer-tárolás, felfokozott hadianyaggyártás/, éppen ezért megnyugtatása, továbbajnározása az amerikai külpolitika rutinja.” Miért rutinja? Lo-

gikailag inkább téveszméje, hibája, vétke. Vagy, mire gondoltál? Van, kedves
Imre, még néhány más homályos vagy túlságosan leegyszerűsített fogalmazású
passzus is, amire nem akarok külön kitérni. Arra szeretnélek kérni, nézd át még

egyszer a szövegedet, látni fogod, hogy sok helyütt sántít. Érdemes volna talán az

egészet újból átgondolni és inkább kevesebb szempontra kitérni, de néhány alapvető jelenséget bővebben és alaposabban elemezni. Ismétlem, vezércikket erről
eleget olvashatnak előfizetőink, ha az Új Látóhatár e kérdésben megszólal, akkor
inkább analízist kellene adnia, nem publicisztikát. Azt is hangsúlyozni szeret-

ném, hogy ez független attól, hogy kinek mi a véleménye. Én nem osztom azokat a nézeteket, hogy az amerikai kormánynak fogalma sincs, mi van a világban
és mi a túlsó tábor természete. A nagyhatalmi szerep, a világért való felelősség, az

ellenfél erejének – gondolom – nálunk jobb ismerete készteti arra, hogy úgy vi-

selkedjék, ahogyan viselkedik. Túlságosan egyszerű volna a világpolitika, ha a mi
információinkkal rendelkező külső megfigyelők biztos orvosságot tudnánk aján-

lani. A nagyhatalmak – ezt a történelem bizonyítja – legtöbbször nem azt teszik,
ami „kézenfekvő”, el sem marasztalhatók érte, mert gondolkodásuk egész rendszere más szabású, mint a mienk. Éppen azért gyermeteg fáradozás némely ma-

gyar emigránsok ügyködése is, hogy Amerikát meggyőzzék arról, hogy mi a helyes külpolitika. Ez azonban, mint mondtam, nézet kérdése és ettől az írás még

lehetne jó, de nekünk, úgy érzem, az a feladatunk, hogy az okokat és indítékokat
magyarázzuk meg.

Még egy kérés, ez Jóskáé: kéziratod így szedhetetlen. Jóska szerint annyi és

oly olvashatatlan a javítás, hogy a szedőnek kétszer annyi időbe kerül a szedés,

mint jó kézirat esetében. Ez, mondanom sem kell, kétszer annyiba is kerül. Jóska
arra kér, küldj javítás nélküli, tiszta kéziratot.
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Remélem, a rádiónak ígért könyvismertetések készülnek.
Sokszor üdvözöl,

Gyula

U.i.: Elég rossz az írógépszalagom. Úgy látom a másolat jobban olvasható,

ezért azt küldöm. Ne haragudj miatta.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. február 2.
Kedves Gyula,

igazad van, gondatlan és pontatlan voltam, az első fogalmazványt küldtem el,

amit nem lett volna szabad tennem. Újból írtam, de a történeti részt meghagy-

tam, bár lerövidítve, mert valóban kell az amerikai külpolitika megértéshez.
Aligha hinném, hogy kézikönyvekben így összegezve megtalálható: sokat kutattam, olvastam, tanultam, míg kihoztam a trendjét. Amiért paranoiásnak nevez-

tem az amerikai külpolitikát (a jelzőt kihagytam), azt hiszem, igazam van, de
nem vitatkozom. Elég csak Jaltára, Koreára, Vietnamra hivatkoznom. Mindegy,

ne vitatkozzunk: ha így se jó, akkor le kell mondanom, hogy az Új Látóhatárba
írjak. Nem ütöm meg a mértéket...

Könyvismertetéseimmel kések, a könyvtár nehezen szerzi be a kért példányo-

kat. Viszont Alex Haley könyve, Roots, akkora siker, amilyet ritkán látni: eddig

egymillió példányban elfogyott, s az ABC-televízió nyolc egymást követő este,

összesen 12 órában dramatizáltan közvetítette, 130 milliós közönségnek. Hallatlan a hatása, az emberek könnyezve-sírva figyelték, feketék és fehérek egyaránt.

Érdemes volna visszatérni rá másutt nem Ölvedi magazinjában. Kész vagyok
rá. 629

Neked szeretném megírni Vladimir Vojnovics orosz író szatirikus regényéről

az ismertetést. Afféle szovjet Svejk, Csonkin katona kalandjait adja elő. A Szovjetunióban nem jelent meg, most hozták ki New Yorkban. A szerző különben
Sacharov érdekében kiállt, a nyugati államfőkhöz és a pápához irt levél társszer-

zője.

Jóska ne nagyon kifogásolja gépelésem: nincs, aki lemásolja, én meg nem tu-

dok jobban írni. Sokszor üdvözöl

629

Imre

Alex Haley: Roots: The Saga of an American Family. Dell Publishing Co. 1976.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. február 9.
Kedves Imre,

az elmúlt 2-3 hét alatt sokat gondoltam mondásodra, hogy „kemény télnek nézünk elébe”. Emlékszel? Kitűnő jósnak bizonyultál, ám, hogy az amerikai tél oly
szigorú lesz, mint ahogyan az ide érkező hírekből és televízió képekből kiderül,

arra bizonyára Te sem gondoltál. Remélem, Nálatok nem okozott nagyobb nehézséget.

Ma küldtem egy táviratot a Részedre, hogy örömmel vesszük a javaslatodat

Vojnovics könyvéről. Csináld tehát meg, amint hozzájutsz. Beszéltem Ölvedivel
is a Roots ügyében. Azt mondotta, hogy éppen a napokban írt Neked, kérve

ennek a témának a feldolgozását az ő műsora számára. Neki, persze, nem a
könyvről kell elsősorban beszélni, hanem fogadtatásáról és hatásáról.

Elolvastam az „Amerikai külpolitika” második változatát. Jobb, mint az első

és ebben a formájában készségesen közöljük. Persze, néhány helyen korrigálni

kell majd, de merőben csak stiláris szempontból. Van benne néhány pongyola
fordulat. Pl. „Angliával csak nem tudtak kijönni.” /Honnan, kérdezhetné az ol-

vasó/. Aztán magyar szövegben nem írhatunk Habsburg Maxilimian császárról,
amikor a Maximiliannak van magyar neve és a császárt az iskolás történelemkönyvek is Miksának nevezik. Sok az olyan idegen szó, aminek van jó magyar

megfelelője, a projekt például. No, de ezek amolyan apróságok, amiket majd
kijavítok, az írás mondanivalóján mit sem változtat. Nem arról van szó, kedves
Imre, hogy – mint írod – „nem ütöd meg a mértéket”, hanem arról, hogy egy

olyan tekintélyes írónak, mint Neked, jobban kellene ügyelned gondolataid kifejezésére és arra a nyelvre, amelyet a magyar politikai irodalomban használnak. Az

Új Látóhatár nem teheti azt, amiben főleg az amerikai magyar lapok jeleskednek,
hogy kifejezéseket, fordulatokat, elnevezéseket egyszerű tükörfordítással átültet-

nek magyarra, vagy még azt a fáradságot sem véve, angolul szövik bele a magyar

szövegbe. Neked nemcsak abban kellően kiválnod a külföldi magyar publicisták
és politikai gondolkodók közül, hogy vannak gondolataid és tudod, miről be378

szélsz, hanem abban is, hogy igényes vagy. Írásod stílusát illetően is. Nem miat-

tunk kérem ezt, hanem miattad, a Te reputációd miatt, ami persze, a miénk is.

Ne haragudj tehát, hogy állandóan ezt sürgetem, közös dolgaink sikere miatt
teszem és nem azért, hogy amolyan tanítómesteri pózban tetszelegjem.

Erre sem jogom, sem elhivatottságom, sem képességem: viszont a folyóiratért

és az abban megjelenő dolgokért közösen vagyunk felelősek.

Egyébként Klay Andor 630 is ígért erről a témáról egy tanulmányt. Először azt

ígérte, hogy hamarosan megcsinálja, de most egyéb dolgai miatt halasztás kért. A
Te írásod közzétételét nem zavarja, mert aligha számíthatok egyhamar kéziratára. Gondolom, ismered Klay-t Washingtonból.
Sokszor üdvözöl

630

Gyula

Sziklay Andor [Andor Klay] (1912–1996) történész,.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1977. március 3.
Kedves Imre,

előző levelemben elfelejtettem megemlíteni, hogy Szabados Jóska közölte, fel-

emelte a perc-honoráriumodat. Mégpedig 1 dollárral, tehát január 1-től 4 dollár
helyett 5 dollárt kapsz percenként. Nem sok, de talán mégis megérzed. Remélem, már ilyen alapon fizetik ki neked a tiszteletdíjakat.

A másik dolog amiért írok. Most korrigáltam a tanulmányodat az amerikai

külpolitikáról. Persze, csak stilárisan, kiirtva főleg a sok amerikanizmust, idegen

szavakat és fordulatokat. A végén azonban megakadtam, mert egy bekezdést

egyáltalán nem értek. Nézd meg talán a másolatodat. A 16 lapon az első bekez-

désben szó van Kissinger-ről. Itt az írod, hogy „Metternich és Bismarck tanítványának tekintették, bár a Szentszövetségtől azt tanulta, hogy Oroszország /a

Szovjetunió/ nélkül nincs béke és egyetértés; az egyensúlypolitika meg háborút
eredményezhet, mert az erőviszonyok gyorsabban változnak, mint a megállapo-

dások. Ezért nem merte alkalmazni /pl. szovjet-kínai viszonylatban/.” Nos, a
kérdések:

a/ zavar a bár szócska. A Metternich és Bismarck párhuzamnak nem ellenté-

te, hogy mit tanult a Szentszövetségtől. A bár ezt fejezi ki. b/ Mire vonatkozik az

„Ezért nem merte alkalmazni”? Azt hiszem, az amerikai-szovjet viszonylatban

alkalmazta az egyensúlypolitikát. A szovjet-kínai viszonylatban meg hogyan

alkalmazhatta volna, hiszen azt nem ő határozta meg? Kicsit zavarosnak érzem
az egészet és az avatatlan olvasót ahelyett, hogy eligazítaná, megzavarja. Úgy
érzem, pontosabban kellene kifejezni azt, amit mondani akarsz, c/ nem világos,
hogy „az egyensúly politika meg háborút eredményezhet” megállapítás a Tied-e
vagy ezt is tanulta Kissinger a Szentszövetségből. Előtte ugyanis nincs pont,

hanem pontos vessző, tehát az előző megállapítás folytatásának is tekinthető.
/Gyakori hibája ennek az írásnak, hogy nem világos, mi a mondatokban az alany,
tehát ki tesz pl. valamit, mert időnként általános alanyt használsz, legtöbbször

380

többes számot, az előző mondatban meg konkrétan megnevezed a cselekvőt és a
gyanútlan olvasó olykor félreértheti, hogy kire célzól./

A közelmúltban két vendég is járt itt nálunk. Először Püski állt meg néhány

napra Magyarországról jövet, aztán Vida István 631 látogatott meg. Minkét láto-

gatás alkalom volt arra, hogy néhányan összejöjjünk egy kis csevegésre /Jóska
[Molnár], Ölvedi, András, Szamosi/.
Sokszor üdvözöl,

631

Gyula

Vida István (1940) történész.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. március 8.
Kedves Gyula,

köszönöm leveleidet! A tél valóban igen kemény volt, ilyen hideget még nem
értem meg Amerikában. Szerencsére mindenki megvette jó előre, mint emlékszel, a birkabundáját, a sok döcölléző amerikai között úgy éreztem magamat,

mintha Szibériában vagy legalábbis a Nagy Magyar Alföldön lennék... (Jóslataimban a farmer naptárra támaszkodtam, a magyarok közül én olvasom egyedül.)

Köszönöm a perc-honorárium felemelését, valóban segít, az infláció csak nem

akar megállni, bár lényegesen lelassult.

Remélem, nem vetted, zokon Ignotus kritikáját: a szerencsétlen képtelen

megbocsátani mindazt, amit nem követtünk el.

Illyés Elemért 632 meghívtam a Fészek-be, nekem csalódást okozott, régi ada-

tokat hozott fel, pontatlan volt, s annyira monoton, hogy féltem az elszundikálástól.

A cikk...

Kifogásolod, hogy amiért azt írtam, hogy Amerika és Anglia csak nem tudtak

kijönni. Honnan, kérdezed. Nyilván egymással nem tudtak kijönni, de elhagytam az „egymással”, mert a magyarban az átvitt értelmek önmagukat magyaráz-

zák. Én legalábbis sokszor hallottam, hogy a házastársak vagy a barátok, szomszédok nem tudtak kijönni.

A Kissingeri formulával azt akartam tömören megérttetni, hogy Metternich

megoldása a befagyasztás volt, a forradalmak megelőzése. Bismarck korában a
nagyhatalmak már nem a forradalomtól (forradalmaktól) féltek, hanem egymás-

tól, s az ekvilibriumot633 nem úgy tekintették, mint harmóniát vagy mechanikus

egyensúlyt, hanem az erők egyensúlyát állandó mozgásban. Szövetségi rendszerek alakultak egymás egyensúlyozására, s éppen ez rejtette magában a háborús
veszélyt, mert valahol vagy valahogy megcsúszott, s egymásnak estek. Kissinger
632
633

Illyés Elemér (1919–1989) történész.
ekvilibrium=egyensúly
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valóban Amerika és a Szovjetunió között egyensúlyozott, majdnem csak egy új
szentszövetséget alkotott, a befolyási övezetek elismerésével. Amit nem mert

alkalmazni, az a bismarcki egyensúlypolitika: nem merte a Szovjetuniót és Kínát
egymással szemben kijátszani, ami talán így leírva felelőtlennek tűnik, de az
egyetlen lehetőség a Nyugat megmenekülésére.

A mellékelt oldalon átfogalmaztam, de ha így se jó, hagyjuk ki az egész be-

kezdést.

Püskit még nem láttam, kíváncsi vagyok, mivel jött vissza Magyarországról.
Sokszor üdvözöl, Sz. Jóskának [Szabados József] add át köszönetemet,

Imre

U.i.: A mellékelt anyagból láthatod, hogy a Nemzetközi PEN főtitkárával,

Mr. Elstob-bal 634 alaposan összekaptam, akit valaki Londonban ellenem fordí-

tott. Azt hiszem, a legérzékenyebb pontjára tapintottam: be akarja hozni az oro-

szokat a PEN-be. Itt járt New Yorkban, személyes találkozásunk mellett levél-

ben mondtuk meg egymásnak egymásról a véleményünket.

634

Peter Frederick Egerton Elstob (1915–2002) angol író, 1974-1981 között volt a
Nemzetközi Írószervezet főtitkára.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. március 28.
Kedves Imre,

köszönettel nyugtázom a könyvismertetéseket. Folyamatosan adom le őket. Ép-

pen ma érkezett meg az Idols of tbe Tribe.

A napokban volt a Márciusi Front alapításának 40 évfordulója. Felvetődött

bennem a gondolat, nem volna e kedved erről valamit mondani. Talán amolyan
visszapillantást arra, ami 1937-ben történt, nemcsak az alapítás, de a M. F. egész

tevékenysége. Én az évforduló alkalmából két hétvégen 90-90 percet adtam le

abból a tanulmányomból, amelyet annak idején az M. F. történetéről írtam. Ez
azonban csak amolyan esemény-összefoglaló volt. Nem ártana, ha egy személyes

emlékezéssel is fenntartanánk az érdeklődést. Ha volna kedved valamit csinálni,
esetleg olyasmit is elmondani ami eddigi írásos munkáidban nincs benne, annak

nagyon örülnék. Tudnám használni a rádióban és ugyanakkor /ha úgy gondolod/

az ÚL-ban is. Ebben az esetben azonban ismét arra kérnélek, hogy küldj tiszta
kéziratot, hogy szedni lehessen belőle. Várom tehát válaszodat. 635

Az amerikai külpolitikáról írt esszé ki van szedve. Azt hiszem, meg leszel vele

elégedve. Igyekeztünk úgy korrigálni, hogy ne maradjon benne sajtóhiba.

Végül egy kérés. A következő számban ki fogjuk nyomtatni amerikai úti-

jegyzeteimet, amelyek inkább különböző észrevételek és viták leírásai, kevésbé

szokványos élménybeszámoló. Be szeretnék számolni a Veled folytatott disz-

kusszióról is. A szövegét azzal a kéréssel mellékelem, légy szíves elolvasni, vajon
jól adtam-e vissza azt, amit mondtál. Remélem, nem értettelek félre. Ha igen,

értesíts, hogy még javíthassak rajta. Remélem, nem tekinted a beszélgetést anynyira magántermészetűnek, hogy ne lehessen nyilvánosan is felidézni. 636
Sokszor üdvözöl,

635
636

Kovács Imre: Márciusi Front, 1937. Új Látóhatár, 1977/1-2. 1. o.

Borbándi Gyula: Magyar Amerikában. Új Látóhatár, 1977/1-2. 109. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. április 4.
Kedves Gyula

amikor elolvastam ápr. 3-i levelem és újból a kéziratod rám vonatkozó részét,

megtorpantam, hogy azt írtad-e, amire gondoltál, ill. amit beszélgetésünkkor

mondottam. Ha a levelemben foglaltakat figyelembe vennéd, át kellene írnod az

egészet. Nem volna jobb éppen ezért, mint hozzászólást közölni, amivel esetleg
vitát is kezdhetnénk a felvetett kérdésekről az Új Látóhatárban?

A Márciusi Frontról szívesen és örömmel beszélek, mert mindig bosszanko-

dom, ha azt olvasom hazai lapokban, hogy a kommunisták kezdeményezésére
alakult meg, s a népfront-instrumentumnak tekintik.

Volna néhány könyvismertetésem is, röviden persze, mindegyikről négy-öt

perc, hogy kitöltsön egy programot. Az egyik David Irving könyve, Hitler's War,
ami Hitler „rehabilitálásának” újabb dokumentuma. 637 A másik egy bizonyos

Neil Rosenstein könyve, The Unbroken Chain, 638 afféle zsidó gyökerek (nagy
őskutatási láz tört ki Alex Haley nyomán Amerikában). A páduai eredetű híres

Katzenellenbogen zsidó törzsről (nem családról) van szó, mely egy napra lengyel

királyt, több európai arisztokratát adott, s olyan egymáshoz nem illő távoli uno-

katestvéreket, nemzedékek lépcsőin, mint Kari Marx és Helena Rubinstein (maga is egy görög arisztokrata felesége). A harmadik könyvet, Hungary between
Wilson and Lenin, egy tehetséges, fiatal amerikai történész, Pásztor Péter, Péter

Pastor írta, 639 aki most kapott ösztöndíjat egy Károlyi Mihály életrajz megírására.

637
638

639

David Irving: Hitler's ware. Viking, 1977.

Neil Rosenstein: The Unbroken Chain: Biographical Sketches and Genealogy of
Illustrious Jewish Families from the 15th-20th Century. Shengold, 1978.

Peter Pastor: Hungary between Wilson and Lenin: The Hungarian revolution of
1918-1919 and the Big Three (East European monographs). Columbia University
Press, 1976.
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A negyedik Krupa Sándor szerzetes-tanáré, A Sarló-kalapács bilincseiben, 640 ami

azért érdekes, mert Mindszenty után egy az Andrássy út 60-ban sokat nem szá-

mító pap kínzásait és kínlódásait írja meg, ugyancsak egyes szám, első személyben.

Ha ez rendben van, akkor húsvét után küldöm.
Sok üdvözlettel,

Imre

U.i.: A mellékelt dokumentumok érdekes betekintést engednek a hazai gon-

dolkodásba.

640

Krupa Sándor: A sarló-kalapács bilincseiben. Katolikus Magyarok Vasárnapja, New
York, 1976.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. április 6-7.
Kedves Gyula,

itt a Márciusi Front. Az eredeti kéziratot küldöm, ha kell az Új Látóhatárnak,
hogy Jóskát kielégítse. Ha nem jó, tedd a többi kidobandó mellé.
Üdvözlettel,

Imre
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. április 13.
Kedves Gyula

most olvastam be két könyvismertetést, Pásztor Pétertől, Hungary Between Wilson and Lenin, és David Irvingtől, Hitler's War. Először azt hittem, hogy a java-

solt négy könyvet bele tudom szorítani egy programba, de amikor elolvastam
Pásztorét és Irvingét, meggondoltam magamat: mindkettő érdekesebb, mintsem
röviden el lehetett volna intézni őket.

Pásztorét máris felhasználhatod, Irvingét tedd félre, ez rövidebb, s majd ki-

egészítem egy újabb munkával, ami ugyancsak most jelent meg, Hitler among
the Germans 641 címmel és zsidó eredetével foglalkozik. Ez se lenne több hét-

nyolc percnél, s talán a maradék időt (a 20 percből) felhasználnám a javasolt
„zsidó gyökerek” ismertetésére. Április 27-én szándékozom beolvasni, ha ez így

rendben van.

Sok üdvözlettel,

641

Imre

Rudolf Binion: Hitler among tehe germans. Northern Illinois University Press, 1977.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. április 15.
Kedves Imre,

nagyon köszönöm a Márciusi Front emlékezést, a 23-24.-i hétvégén lesz műsoron. Pontosan az, amire gondoltam és úgy hiszem, érdemes volt megírni, illetve

elmondani. Sajnos, az ÚL-ban majd csak a 3. számban tesszük közzé, mert az 12. szám ki van szedve és abban úgyis szerepelsz az amerikai külpolitikáról írott

tanulmányoddal. Az MF írás akkor sem késő, hiszen tulajdonképpen az egész év
amolyan emlékezés lehetne: októberben volt a makói értekezlet, amire ugyancsak

kitérsz és 1938 márciusában az utolsó nagyobb megmozdulás. A mostani 1-2.

szám talán kész lesz a hónap végén, a 3. szám terveink szerint június elején jelenik meg, tehát még a nyári szabadságok előtt. Kihagytam az amerikai útinapló-

ból a veled való beszélgetést. Talán jobb, ha nem bolygatjuk a kérdést, Átírni –

mint javaslod – nem érdemes. Első megírásakor is haboztam, hogy odaillik-e
vagy sem. Úgy látom, legjobb hagyni az egészet. A Te hozzászólásodat is, mert

némi kételyeim támadtak, helyes-e ilyen belső szerkesztőségi vitát kiteregetni.
Szélesebb körű diszkussziótól nem várok semmit, a lappolitikát nekünk kell eldöntenünk, nem pedig a nyilvánosságnak. Belátom, nem volt valami jó ötlet a

részemről, hogy be akartam venni a dolgot az úti jegyzetek közé. Az hogy értesítettelek, legalább alkalmat adtál rá, hogy még egyszer átgondoljam az egészet.
/Egy tárgyi tévedést azonban helyre szeretnék igazítani. Azt írod leveledben,

hogy az ÚL. nem lerakodó helye olyan írásoknak, amelyeket otthon nem fogad-

nak el, s a Magyar Műhelynek sem kellenek. Ilyet nem is közöltünk. Megírnád,
mire gondoltál? Hacsak nem amolyan hatásos szónoki fordulat./

Köszönöm a Hunyadi Béla-dokumentumokat. Igen érdekes, főleg az Erdeire

vonatkozó észrevételek. Viszont hol él ez az ember? Feltételezte, hogy kutatási

tervezetét elfogadják? Micsoda naivitás ilyennel egyáltalán előállni. Ha mástól

nem, a fogalmazástól égnek állhatott Komócsinék haja. Másképpen kellett volna
a tervet prezentálni és főleg a célokat megfogalmazni! Rossz taktikus a barátunk.
Sokszor üdvözöl

Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. április 28.
Kedves Imre,

János [Ölvedi] vállalkozott arra, hogy ezt a levelet elviszi Neked. Arról szeretnélek értesíteni, hogy a Márciusi Frontról írott cikkedet – eltérően előző szándé-

kunktól – már a következő számunkban közöljük. Ennek szedési és tördelési

munkája ugyanis elhúzódott, úgyhogy még be tudtuk nyomni. Jóska is, én is úgy
véljük, hogy kár lenne vele várni, az évforduló most volt nemrég és olyan kitűnő-

en írtad meg, hogy érdemes minél előbb kinyomtatni. Jóska is lelkesen olvasta.

Így tehát a következő dupla számot ezzel az írásoddal nyitjuk. Az amerikai kül-

politika tehát az ez utáni számra marad, nem veszít aktualitásából, hiszen aligha
valószínű, hogy olyasmi történjék, amely időszerűségét vitássá tehetné. Miután a

mostani szám előreláthatóan 2-3 hét múlva lesz postázható, a következő úgy

június végén jelenik meg, tehát még a nyári vakációk előtt.

Minden egyéb müncheni újságról János bizonyára tájékoztatni fog. /Most jut

eszembe. Hétfőn Boldizsár Ivánnal vacsoráztam, aki átutazott családostól Mün-

chenen. Említette hármas találkozótokat Londonban /Te, Szabó Zoltán és ő/.

Kis keserűséggel emlegette, hogy őt amolyan nosztalgikus vágy fogta el, a régi

dolgokat feleleveníteni, Te ketten meg mindenáron a mai problémákról akartatok beszélni vele. Kicsit megtört, de lehet, hogy csak fáradt volt a több mint kéthetes autóutazástól és a család totojgatásától./
Sokszor üdvözöl,
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Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. május 4.
Kedves Gyula,

köszönöm Ölvedi útján küldött leveled, örülök, hogy a Márciusi Front Jóska
tetszését is elnyerte. Végre!

Rendben van, hogy előbb közlitek, de ha az Amerikai külpolitika egy-két hó-

nappal lemarad, akkor örülnék, ha kefét kaphatnék, hogy esetlegesen felhozzam
mostanáig. Boldizsár siránkozását nem értem, mi hallgattuk őt, nosztalgiát nem

éreztem rajta, inkább fáradságot és bosszankodást. A mostani dolgokról kezdett
beszélgetni, olyannyira, hogy az ebéd végén, amikor kibotorkált a taxihoz, megkérdezte: mit üzenek Aczél Györgynek? Meglepődve kérdeztem vissza, hogy kell
üzennem? S ebben maradtunk. Mikes Margitnak emléktáblát állított a newyorki

Fészek Klub annak a háznak a falán, ahol amerikai éveiben élt, Brooklynban. A

férje, Kemény László, 642 barátok, ismerősök adták össze a pénzt. Az ünnepi be-

szédet Carelli Gábor operaénekes, a Fészek Klub elnöke mondotta, én angolul
méltattam, Sanders Zsuzsa verseiből adott elő. A megható ünnepséget fogadás

követte, amit veje (Zsuzsa leány férje), Prof. Eric Walter adott a házukban. Talán jó lenne megemlíteni a rádióban vagy az ÚJL-ban.

Kemény különben is zsörtölődik, hogy előfizettek a folyóiratra légipostával,

mégsem kapja.

Olvasok egy jó könyvet, Leopold Trepper írta, 643 Sztálin egyik főkémje, aki a

Harmadik Birodalomban tevékenykedett, amíg le nem fülelték és ki nem cserél-

ték. Megírja, miként próbálta Hitler szembeállítani a szövetségeseket különbéke

„tárgyalások” balanszírozásával. Jutalmul Sztálin Treppert Szibériába küldte,
másfél évtized múlva szabadult. Ha érdekel, megírom, H. [Hitler] zsidószármazásával egyetemben.
Sok üdvözlettel,

642
643

Imre

Kemény László (1901–n.a.) festőművész.

Leopold Trepper: The Great Game: Memoirs of the Spy Hitler Couldn't Silence.
1977.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. május 25.
Kedves Gyula,

az ígért Trepper-könyvet még mindig várja a könyvtár: helyette Galbraith pro-

fesszor nagy feltűnést keltő munkáját, The Age of Uncertainity, 644 ismertetem.

Ennyi kezdeményezést megengedhetsz, s bízhatsz bennem, hogy jól választok. A
múltban, azt hiszem, csak magyar könyvek fölött tért el a nézetünk. Ezentúl csak
előzetes megegyezéssel nyúlok magyar szerző könyvéhez.

Végtelenül örültem Szamosi Erdélyi tanulmányának: nagyon megérdemelte,

hogy méltassuk, mert rajtunk kívül senki se szereti, mármint a hivatalos Magyarországon. 645

A múltkori megjegyzésem, azokról a cikkekről, melyek lerakódnék az ÚJL-

ban, igazi értelme az lett volna, ha jól emlékszem, hogy bizonyos munkatársak

szívesebben helyeznék el hazai folyóiratokban a cikkeiket, de nem fogadják el.
Némely találkozásaimkor érdekes és pikáns dolgokat tudok meg...

Öcséimmel augusztus utolsó hetében találkozunk Bécsben, onnét Párisba

menet megállnánk Münchenben, ha otthon vagytok.

A genfi találkozóra hívtak, de olyan korán nem mehetek át, nem bírnám

anyagilag. Mindenesetre jó munkát!
Sok üdvözlettel

Imre

644

645

John Kenneth Galbraith: The Age of Uncertainty. Houghton Mifflin Harcourt,
1977.

Szamosi József. Köszöntő helyett számvetés – A 80 éves Erdélyi József – Új Látóha-

tár, 1977/6. 457. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. június 18.
Kedves Imre

köszönöm a két könyvszemlét. A Gyilasz-könyv szerdán, vagyis 20-án lesz mű-

soron, a Carter jövő vagy az után következő héten. Mind a kettő rendben volt.
Csak arra kérnélek, nézz jobban utána az adatoknak. A Gyilasz-ban azt írod,

hogy Kardelj Tito hivatalos életrajzírója. Kardelj ideológiai munkákat írt, de nem
Tito-életrajzot. A „hivatalos”Tito-biográfust Dedijer-nek hívják. Összetévesztet-

ted a kettőt. Az utolsó pillanatban, nyomás előtt, az ÚL tanulmányodban is felfedeztem két tévedést. Az amerikai külpolitikáról szóló írásodban az áll, hogy
Habsburg Miksa Ferenc József unokaöccse volt és 1863-ban került a mexikói

trónra. A kéziratban nem vettem észre a hibát. Miksa F. J. öccse volt és 1864ben lépett trónra. Jó, hogy még kijavítottuk, mert a Tiéddel egyidőben közöljük

Dénes Tibor esszéjét Miksáról, ott helyesek az adatok. 646 Kínos lett volna, ha
ugyanabban a számban két szerző két különböző verzióval dolgozik.

Meg tudnád-e írni, hogy pontosan mikor leszel Münchenben? Azért kérde-

zem, mert talán sikerül rávennem a Pax Romana szervezőjét – az egyetlen, aki

Münchenben előadásokat szervez és aki embereket össze tud hozni –, hogy kér-

jen fel előadás tartására, ha itt leszel. Az augusztus nem valami jó, hiszen az em-

berek közül sokan, különösen a gyerekesek, nyaralnak, de azért 30-40 fő mégis

összetrombitálható. Persze, azzal a feltétellel, hogy vállalnál ilyesmit. Én személy
szerint nagyon örülnék, ha sikerülne nyélbe ütni, hiszen, ha jól emlékszem,

Münchenben még nem szerepeltél. Esetleg úgy csinálnánk, hogy az ÚL. közösen

rendezné a P.R.-val, némi segítséget tudnánk nekik adni, de nekik van helységük, címlistájuk, apparátusuk, nélkülük aligha valósítható meg. Egyelőre írd
meg, hogy mikor leszel itt és eleget tennél-e egy felkérésnek?
Üdvözlettel

646

Gyula

Dénes Tibor: Querétaro körül a krétával. Új Látóhatár, 1977/3. 237. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. június 24.
Kedves Imre,

három hétig Törökországban voltam és ezért csak most írok. Dolgaidat leadtam,
a Galbraith múlt héten volt műsoron, az amerikai történeti és közgazdasági irodalom áttekintésére jövő szerdán kerül sor. A választásaid mindig jók voltak

/Roots, Falconer, stb./, nem is azért kértem, hogy tájékoztass, mire készülsz,
mert nem bízom meg a választásod helyességében, hanem azért, hogy tudjam,
mire számíthatok, és ne csinálja meg ugyanakkor más is ugyanazt a témát. Ez,

persze, elsősorban magyar szerzők könyvére vonatkozik, mert ott előfordulhat,
hogy már más kérte, vagy mást kértem fel.

Nagyon örülök, hogy augusztus végén Európában leszel és Münchent is útba

ejted. A kis szobám az ággyal természetesen rendelkezésedre áll. Ha Mitsyvel

jössz, az sem baj, csak akkor jó lenne időben tudnom, mikor vagytok itt. Ebben

az esetben is számítok rá, hogy nálam szálltok meg. Felesleges lenne szállodába
menni. Én augusztus végén és szeptember elején itt vagyok. Biztonság kedvéért
azonban értesíts, amint eldől, hogy mikorra várhatlak.

Genfbe hívtak engem is, de a törökországi utam miatt nem mehettem. Teg-

nap beszéltem valakivel telefonon, aki ott volt. Azt mondotta, nagyon jól sikerült

és a diszkusszió igen színvonalas volt. Az anyagát, lehet, hogy az ÚL közli majd,

ha meg tudunk állapodni a többlet költségek fedezésében. Arról van ugyanis szó,
hogy kb. 70-80 lappal kellene emiatt az UL-t növelni, amit mi, persze, saját
erőnkből egyedül nem tudunk vállalni.
Sokszor üdvözöl

Gyula

U.i. Szamosi nagyon örült, hogy tetszett Neked az Erdélyi-cikke. Erdélyi lá-

nya egyébként telefonon felhívott Pestről és meghatódva köszönte meg, hogy
nem feledkeztünk meg a születésnapról. Igen jól esett nekik.

Vasárnap /július 3-án/ Bonnba utazom, tudósítani a Kádár-látogatást. Kíván-

csi vagyok, milyen külsőre. 47 óta nem láttam; csak képen.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. július 27.
Kedves Gyula,

sajnálom a két elírást. Igazad van, Tito hivatalos életrajzírója Dedijer és nem
Kardelj; nyilván allitetáció áldozata lettem. A Miksa császárra vonatkozó adatokat amerikai forrásból vettem, feltehetően téves utalással, amit le kellett volna

ellenőriznem, örülök, hogy ráakadtál és kijavítottad; a jövőben jobban vigyázok

az írással! A baj, hogy magamat kell ellenőriznem, itt nincs, aki segítsen: a
produjecereim egyike lengyel, a másik szlovák...

Ami európai utunkat illeti, végre kialakult a program. Öcséimmel Bécsben ta-

lálkozunk aug. 22-29 között, onnét aug. 29-én, hétfőn megyünk Münchenbe.
Mitsy repül és vonaton. Nekem APEX-jegyem van, ami sokkal olcsóbb, de én

négyhétig maradok, Mitsy csak két hétre jöhet. Én vettem Eurailpass-t, amit
aug. 29-én aktiválok, s este érkezem Münchenbe, Mitsy-nek a repülés jobb, ő

már ott lesz délután. Ha ez így rendben van veled, négy éjszakát töltenénk nálad,

s pénteken, szept. 2-án továbbutaznánk Párizsba, ugyancsak megosztottan. Idősebb öcsém, Bandi is szeretne jönni asszonyostul és mérnök fiaival Münchenbe,

amit nem értek, miért pont oda. Valami olcsóbb szállót szeretnék biztosítani

nekik. Nem tudom, Jóska nem vállalná-e őket egy-két éjszakára, mert gondolom,
mást is meg akarnak nézni.

Jól esett, hogy gondoltál előadás megrendezésére Münchenben, remélem,

nem reciprocitásból. Kitűnő amerikai beszámolódban említed a kérdést, joggal és

okkal, de én már nem ambicionálom, hogy előadásokat tartsak. Ha mégis menne, s az ÚL-nak hasznára lenne, akkor szívesen vállalom, esetleg Amerika külpo-

litikája címmel, amit keféből felolvasnék. De mondom, nem érdemes erőlködni,
szívességet se várok senkitől, főleg a hallgató-jelöltektől nem.

Beszámolódon azért érzem, hogy egy bizonyos vonalon mentél végig Ameri-

kán, kézről-kézre adtak, ami megerősíti Borsody jó meglátását, hogy mi egymás-

sal politizálunk... Sajnálom, hogy New Yorkot elnagyoltad, pedig ez a város az

amerikai magyar aktivitás központja, minden tekintetben. V. Bélával [Varga
395

Béla] a minap kolbász és bor mellett emlegettünk; ő az ágyút kereste, én a vere-

beket, de nem találtuk. Évődve mondtam neki, majd Münchenben megtudakolom.

Gyula még egyszer nagyon köszönöm előlegezett vendéglátásod, élünk vele, s

előre örülünk a találkozásnak.
Sok üdvözlettel,

Imre

U.i.: A mellékelt táviratot Shoenfeld követ küldte Washingtonba 1946 nya-

rán. A State Deparmentben kiástam.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. augusztus 4.
Kedves Imre,

köszönöm leveledet, minden rendben van. Várlak Titeket, majd csak azt kell
még tisztáznunk, hogy Mitsy hogyan jut el a lakásomba, ha nem együtt érkeztek.

Én sajnos a rádióban leszek és el sem tudok nap közben menni, mert az esti
programot csinálom és ilyenkor lehetetlen elszabadulni. Este 7 után azonban

szabad vagyok már és Téged már el tudlak hozni az állomásról, úgy tudom, a

bécsi gyors – Orient-Express – nyolc óra körül érkezik. Gondolom, azzal jössz.
Beszéltem Jóskával. Neki semmi ötlete nincs az öcséd és családja elhelyezését
illetően. Nála, mint mondta, nem megy. Igen jó most a szerkesztőségünk, de ott

is csak legfeljebb egy férfi személy tud meghálni. Ha mindenképpen jön, lehetne
rendelni szállodát. Persze, hogy az ő büdzséjébe belefér-e, nem tudom. Ilyenkor

nyáron, főszezonban nagyon nehéz olcsóbb szobát kapni, mert a szállodák általában megtelnek. Ha biztosan tudod majd, hogy mikor jön, és meddig marad,
megpróbálom majd a szálloda-szerzést.

Beszéltem Kalniczkyval, aki a KMEM főtitkára és az előadások szervezője,

/A KMEM a Kat. Magyar. Egyetemi Mozgalom rövidítése/. Abban állapodtunk

meg, hogy az előadásod augusztus 31-én vagy szeptember 1-én /tehát szerdán
vagy csütörtökön/ lenne. A napokban megtudja, szabad-e akkor a helyiség, ahol

össze szoktak jönni. Jóska majd nyom meghívót, Kalniczky meg kiküldi. Remé-

lem, hogy a nyár ellenére is összejön 25-30 ember, tehát a fele a megszokott

létszámnak. A téma viszont sem nekünk, sem Kalniczkynak nem tetszik. Az

amerikai külpolitikáról annyit cikkeznek a lapok, hogy azzal nem igen lehet magyar érdeklődőket toborozni. A keféből való felolvasás sem oldható meg, mert

addigra már régen kinn lesz az ÚL. a tanulmányoddal. Azt újból elmondani,
nem lenne tanácsos. Volna viszont egy másik javaslatunk: az 1945-47-es évek

mérlege, analízise, harminc esztendő távlatából. A témát az is időszerűsíthetné,

hogy augusztus 31-én van a 47-es választások 30-ik évfordulója. Érdekes lenne,

397

ha elmondanád, hogyan látod ma az akkori eseményeket, a demokratikus erők
bukásának okait, a kommunista térhódítást és a hatalom-átvételi mechanizmust.

Miután a négy müncheni estéből az első elesik, mert fáradtak lesztek, marad

még három, amelyből egy az előadásod. Egy estére szeretnélek én lefoglalni,
gondoltam, meghívok néhány embert kis eszmecserére. Az az érzésem, hogy

Ölvedi is vendégül kivan majd látni. Vele azonban nem tudtam beszélni, mert
nyaral a tanyáján.

Amint tisztázódik a helyiség kérdése, ismét jelentkezem és akkor már végle-

ges adatokkal.

Addig is sokszor ölel és Mitsynek kézcsókját küldi:
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Borbándi Gyula

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. augusztus 10.
Kedves Imre,

sajnos, a tervünk kútba esett. Most értesített Kalniczky, hogy a Haus der

Begegnung, ahol az előadásokat szokták rendezni, nyári szünet lévén, be van és a
tervezett előadásod idején is be lesz zárva, és egy másik helység is, ahol össze
lehetett volna jönni, foglalt azokon a napokon, amikor itt vagy. Maradna tehát

vendéglői szoba, azért azonban sem én nem lelkesedem, sem ő. Az ötletet tehát
el kell ejtenünk. Nagyon sajnálom, mert szerettem volna, ha a mi kis körünkön
és a rádión kívül mások is megismerhettek volna.

Várlak Titeket tehát augusztus 29-én, hétfőn este. Sajnos, 7-ig a rádióban va-

gyok, utána azonban szabad. Jó lenne, ha Bécsből esetleg felhívnál a rádióban –
úgynevezett R-Gesprach-hel, ami azt jelenti, hogy mi fizetjük. A rádió száma

21021.

A müncheni hívószám 089. Ha a központ jelentkezik, kérj engem /Extension

344/ vagy Szabados Jóskát /Ext. 338/. Én majd jelzem a telefonközpontnak,
hogy jelentkezni fogsz. A rádióban a munkaidő 9-től 1/2 6-ig terjed. /Ebéd 12-2

között/ Jó lenne, ha augusztus 22-én vagy 23-án hívnál, mert 24-én valószínűleg

már elutazom a németországi főiskolai hétre Nürnberg mellé és csak vasárnap,

28-án este, érkezem vissza. Ha 24 és 26 között jelentkezel, akkor csak Szabados
Jóskával tudsz beszélni. /Ugyanabban az időben Molnár Jóska is a főiskolai héten

lesz/ Szeretném azonban, ha módod volna, 22-én vagy 23-án hívni, hogy megbeszélhessük, mikor és hogyan találkozunk hétfőn este.
A viszontlátásig sokszor üdvözöl,
U.i.: Mitsynek kézcsók.

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. augusztus 17.
Kedves Gyula,

örülök az előadás elmaradásának, az ajánlott témát készülés nélkül is előadhattam volna, de én már hajlok arra, hogy hallgassak.

Viszont a tervezett összejövetelnek nálad nagyon örülök, a szűk baráti kör a

legjobb.

Érkezésünk, mint írtam, eltérő időben történik, mert Mitsy végig repül, én

meg vonaton utazom Európában. A baj az ő érkezésével van, du. négy tájban
száll le a gép Münchenben, s gondolom a repülőtérről van autóbusz a városba,

onnét meg taxin eljuthat hozzád, de hogyan mehet be a lakásba? Az is megoldás,
ha valahol otthagyja bőröndjét és szétnéz a városban, vagy megvárja az én érkezésem, s együtt megyünk hozzád.

Bécsből majd hívlak. Mi a Szaléziánus-kolostor vendégházában szállunk meg,

ott foglaltam négy szobát, hogy elférjünk valamennyien: a szálloda túl drága.
Cím: Rennweg 10, 1030 Wien, tel 73-22-03.

Remélem, minden rendben lesz, s jó időnk lesz Münchenben.
Sokszor üdvözöl,

400

Imre

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1977. október 27.
Kedves Gyula,

végre elkészültünk a szöveggel, mindketten, Béla és én, nagyon szeretnénk, ha

mielőbb jönne az Új Látóhatárban. Béla hajlandó hozzájárulni a költségekhez,
ami magában foglalná a különnyomat árát is. Jóska kalkulálja ki, de ne túl magasan, mert Béla a zsebéből veszi el a pénzt. Más forrás nincs. Szeretné, ha a be-

szélgetés eredete fel lenne tüntetve, de ha ez nem az Új Látóhatár stílusa, akkor
elég lesz a különnyomatokon feltüntetnie Ezúttal valóban nagyon hálásak lennénk egy keféért, amit postafordultával küldenénk vissza. 647

Tegnap megcsináltam a Yergin-könyv ismertetését. 648 Kitölt egy programot,

de megéri. Itt nagy a sikere, bár a kritikusok borotválják, már a harmadik nyomás
készült belőle és az akadémia világban beszédtéma. Én igyekeztem ellensúlyozni

következtetéseit, főleg néhány kemény Truman-i megállapítással. Churchill százalékos osztozkodásának is reális jelleget adtam.

Most jutok csak hozzá, hogy megköszönjem kedves vendéglátásodat immár

két hónapja. Lelkiismeret furdalásom némileg enyhíti, hogy Mitsy megelőzött,
de tényleg annyi minden várt itthon, meg a gépem sem működött: szóval, Gyula,
köszönöm, viszonzásra újból, bármikor készek vagyunk!

Borsody Pistával töltöttem el néhány órát múlt héten, azt mondja, cikket írt

az emigráció harminc évéről, de mintha félne kritikája visszhangjától. Majd
meglátjuk.
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648

Varga Béla: A Független Kisgazdapárt sorsa. Kovács Imre rádióbeszélgetése Varga
Bélával. Új Látóhatár, 1977/6. 480. o.

David Yergin: Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National
Security State. Houghton Mifflin, New York, 1977.
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Itt egy bizonyos Habsburg-reneszánsz van, több könyv jelent meg a végnapja-

iról, egyiket Prof. Kahn szerkesztette, 649 nagyon jó tanulmányokkal: ha érdekel,

ismertetem.

Sok üdvözlettel

649

Imre

Robert A. Kahn: A History of The Habsburg Empire. 1526-1918. University of
California Press, 1977.
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KOVÁCS IMRE ÁLLÁSFOGLALÁSA A S ZENT KORONA ÜGYÉBEN [R]
New York, 1977. november 9.
Szt. Korona

Állásfoglalás. Képviselőház albizottsága.

Nem volt könnyű az állásfoglalás. Sok érv – és nyomós érv – szólt amellett, hogy

ott maradjon, ahol őrzik, mert amit kifejez és jelképez, idegen a kommunista
uralomtól.

Mégis helyesnek tartom, hogy a korona hazatérjen, támogatom a Carter-

kormány döntését. Meggyőződésem, hogy a korona Magyarországon inkább a

magyar nép, mint a kommunista rezsim javát szolgálja. És ez mindennél fontosabb. Kétségtelen, hogy a Nyugaton, az Egyesült Államokban őrzött korona

annak jelképe, hogy van remény. Remény, hogy egy napon és valami módon a

dolgok megváltoznak és Magyarország újból szabad lesz… Mégis azt gondolom,
hogy a Korona jogos helye Budapesten van és ott arra emlékeztet, annak bizony-

ságát szolgáltatja, hogy mi magyarok ezeregyszáz éves nemzet vagyunk, amely a
történelem minden viharát átvészelte… Erős hitem, hogy Szt. István koronája
Budapesten sokkal fényesebben ragyog majd, mint Fort Knox egy magányos
kamrájában.

1977. nov. 9-re

Statement of Imre Kovacs, Writer, former Secretary General of the National
Peasant Party and Member of Parliament in Hungary

House of Representetives, Subcommitee on Europe mid Middle East
Mr. Chairman:

Emotionally, my reaction to the return of St. Stephen's crown to Hungary was
one of shock and strong opposition.

The crown means something special to all Hungarians but most of all to us

political exiles who were forced to leave our country after the Communist takeo-

ver in 1947 or at the time of the Hungarian Revolution in 1956. To Hungarians,
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St, Stephen's crown is the symbol of our nationhood and the mark of our identity as a European nation.

It was to Rome that King Stephen the first went for the crown and not to the

Byzantine Empire which in the tenth century was reaching out to the Hungari-

ans who had just settled in the Danube valley. King Stephen wanted to integrate

Hungary into Europe – into what is today called the west, the western world.
This is a historical and a political fact, and it embodies our heritage and our dedication.

And needless to say, Communism is the opposite in every aspect of what the

crown represents and symbolizes.

Nevertheless, my objective – and realistic – reaction to the decision that the

crown should go home is positive. I approve the decision of the Carter admin-

istration, and I am convinced that the crown in Hungary will mean more to the
Hungarian people than to the Communist regime.
And this is the most important point.

We Hungarians are arguing among ourselves and I am sure that one of the

strongest views that were or will be aired before you, Mr. Chairman, and before

your distinguished committee is that the crown in the Vest, in the States, is a
symbol of something else, too – a symbol that there is still hope. Hope that one
day and somehow things will change and Hungary will be free again.

But I have to ask whether under the dark skies of détente any move is possi-

ble that could result in the breakup of the present European status quo? Can'we

believe in a miracle that the Soviets and their dominance over Eastern Europe
somehow and someday without interference will disappear? Will that monolithic
totalitarian colossus collapse?

I do not risk any answer to these questions. However, I must point out that

to hold the crown in America and to postpone the decision to return it to the

Hungarian people is to encourage the feeling that there is still hope. And – if
there is still hope – it is time to make it clear what that hope is...
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At the same time, the crown in its rightful place in Budapest will remind and

assure Hungarians that we are an eleven hundred-year-old nation which has
survived all the storms of history.

And mighty storms they were, I should say!

The secret of Hungarian survival and the most powerful motivation thereof

was and still is the binding force of the crown.

It is my strong belief that the symbol of St. Stephen's crown would shine

much brighter in Budapest than it does in a lonely chamber somewhere in Fort
Knox. The crown can be a memento to the Hungarians that they can not be
stripped of their rights. Too, it can be a memento for the Communist.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1977. november 16.
Kedves Imre,

tegnap volt műsoron a Yergin-könyv recenziója,. Érdekesen írtad meg, azt hi-

szem, megérdemelte a figyelmet, amely körülveszi. A javasolt Prof. Kahn könyv
a Habsburgokról is rendben van. Küldd, amint elkészülsz vele.

Én tíz nap múlva elutazom Afrikába. Két hetes szabadságomat Kenyában töl-

töm: Nairobit, környékét, a tengerpartot és a nemzeti parkokat akarom megnéz-

ni. Sajnos, mióta lezárták a tanzániai-kenyai határt, a Serengetibe nem lehet
átmenni.

Beszéltem Molnár Jóskával a Varga Béla-interjú különlenyomatainak áráról.

Azt mondja, hogy 150 példány – a terjedelme kb. 1 ív, tehát 16 oldal lenne –

szép borítólappal és tetszetős füzetalakban 500 márka lenne, vagyis a mai dollár-

árfolyam szerint 210 dollár. Kérdezd meg Bélát, hogy érdekli-e ilyen áron. Jóska

szerint nem drága, mivel ismét felmentek a nyomdai árak és a munkabérek elsősorban.

Nekem a szöveg kis csalódást okozott, forrásértéke nem túl nagy, hiszen igen

kevés, ami újat mond. Legérdekesebb még az a rész, amelyben a köztársasági
elnökválasztást megelőző beszélgetésekről és tárgyalásokról van szó. Aztán talán

eljövetelének körülményei. Egyébként ismert és megírt dolgokat mond el. Kár,
hogy nem gondolta át jobban a dolgot és nem mondott el több részletet. Kérdés,

hogy emlékszik-e többre, mint amiről beszélt. A hitvallás és a meggyőződés, ami

mindenképpen Varga emberi és politikusi értéke mellett szól, nem elegendő;
értéke egy ilyen írásnak csak akkor van, ha közöl is új ismereteket és eddig el

nem mondott részleteket. Ha a füzettervből nem lesz semmi, akkor kérdéses,
hogy érdemes-e nekünk kinyomtatni az egészet vagy csak a fontosabb részlete-

ket. Vannak témák, amelyekről Te sokkal lényegesebb és érdemlegesebb dolgokat mondasz, mint Béla. Mintha dolgokra Te jobban emlékeznél, mint ő. Ez

csak azért baj, mert az olvasó esetleg azt kérdezheti, miért nem Te vagy az inter-

júalany. No, de mindegy, így történt, nem lehet változtatni. Remélem, hogy Béla
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vállalja a költségeket és akkor nyomdába adjuk a szöveget, amelyet azért majd

kissé még át kell nézzek, mert sok a „vatta”, a felesleges szócséplés. Ki kell pl.
húzni néhány „kedves Imrém”-et és „kedves Bélám”-at, mert sok van belőlük.

Maradjunk talán abban, hogy kefét majd küldünk.
Sokszor üdvözöl

Gyula

U.i.: Hallom, milyen nagy a vita a korona ügyben. Te hogyan látod? Nekem

rokonszenves, amit Nagy Ferenc és Király Béla mondott. Persze, itt a rádióban a
többség a Budapestre szállítás ellen van. Mármint a magyarok, de úgy látom,
inkább érzelmi, mint értelmi alapon. A műsorban mi csak a faktumok ismerteté-

sére szorítkozunk, véleményt eddig nem mondtunk. Részletesen beszámolunk
viszont minden új fejleményről és eseményről ebben az ügyben.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1977. november 22.
Kedves Gyula,

örülök, hogy a Yergin-ismertetés megfelelt! Nem könnyű az ilyesféle problémá-

kat kiegyensúlyozottan kezelni; sok az érzékenység, a beidegzettség, ugyanakkor
a realitás sokszor fájdalmas.

Ami Béla interjúját illeti, teljesen egyetértek veled, de nem a forrás értéke mi-

att szeretnem látni kinyomtatottan, hanem szentimentalitásból. Persze, hogy sok

mindenre nem emlékszik vagy rosszul emlékszik, mégis közszereplését valami-

ként meg kell örökíteni, s ez maradt az egyetlen forma. Mindvégig húzódozott

attól, hogy megírja életét, emlékeit, tetteit, pedig sokkal érdekesebb dolgokat
tudna elmondani, mint ami az interjúból kitűnik. Hiába erőltettem, nem volt
hajlandó kötélnek állni, végül is becsalogattam a stúdióba, s ez jött ki belőle.

Éppen most beszéltem vele, a költség rendben van, sőt még rá is ad valamit; a

kefével együtt majd küldjük a csekket, 250 dollárt. A különnyomatból ötven
példányt tartsatok vissza, ottani postázásra; a listát majd küldöm.

A Korona ügye itt nagyobb hullámokat vert, mint bárhol másutt. Egy hétig

minden nap hívott a Statedepartment, hogy mi a véleményem, mit tehetnék az

ellenkezés leszerelésére? Órákig tartó diskurálásokban kifejtettem, hogy helyeslem a visszaszármaztatást: a Korona helye otthon van! Ugyanakkor szigorúan
megmondottam, hogy se Carter, se Kádár nincs tisztában a jelentőségével, túl a

szimbólumon, amit képvisel. Amerikaiul: nincsenek tisztában az áru értékével...

Bővebb magyarázgatás helyett mellékelem a Kanadai Magyarságba írt cikkemet, 650 ami érthető okokból diplomatikusabb és tartózkodóbb, mint a nyilatkozat-tervezetem, arra az eshetőségre készen, ha a Kongresszus meghív tanúnak.

Ugyanis a Statedepartment kért Bélával együtt, hogy legyünk készen, ami

azért maradt el, mert nem állt elég idő rendelkezésre.

650

Kovács Imre: Kié a Szent Korona? Kanadai Magyarság. 1977. november 19. 3. o.
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A képviselőház külügyi bizottságának európai és közép-keleti albizottsága

tartott kihallgatásokat, s a laikusok (nem kongresszusi tagok) két órát kaptak;
egy óra azoknak jutott, akik ellenezték, a másik azoknak, akik mellette voltak.

Mi úgy döntöttünk, jobb, ha reprezentatív lesz a mellette szólók listája, így Nagy

F, 45-47, Király [Béla] 56 képviseletében; Puhan 651 volt amerikai nagykövet

(Budapesten) az amerikaiak nevében. Ők szépen, okosan beszéltek. A másik

oldal Pogány [András] és Pásztor László vezetésével felvonultatott vagy tíz-

tizenöt tanút, mindegyiknek három perc jutott, amit Hamilton 652 elnök szigorú-

an betartatott velük. Mivel hosszú listákkal érkeztek, hogy mely emigráns szerve-

zetek nevében beszélnek, a felét se tudták elmondani, máris kigyulladt a vörös
lámpa, hogy vége. Akik listák helyett beszédre készültek, a húsz-huszonöt olda-

lakból nem tudták kibogozni a hárompercnyit, s csak dadogtak, azt is rossz angolsággal. A karzat dühöngött, az összesereglett „magyarok” denunciálták a mellette szólókat. Hamilton többször rájuk szólt, hogy az amerikai kongresszusban

vannak, s annak megfelelően viselkedjenek. Hiába! A végén nagyon komolyan
mondta nekik: You made a disservice to your cause!

Az ellenkezőket republikánus képviselők szervezték meg, prezentálták; a fel-

hajtók is a republikánuspárt „Heritage”, kisebbségi csoportjához tartoznak,

melynek vezetője Pásztor László, volt örökös tiszteletbeli elnök a mozgatója. A
republikánus kommandó behatolt a Fehér Házba is, ahol Carter hidegen elintézte őket, a döntését nem hajlandó megváltoztatni.
Gyula! Jó utat és szerencsés visszatérést!
Üdvözlettel

Imre

651

Alfred Puhan (1913–2005) 1969-1973 között volt az Egyesült Államok nagykövete

652

Lee Herbert Hamilton (1931) az Amerikai Képviselőház tagja volt annak a bizott-

Budapesten.

ságnak az elnöke, mely a magyar korona visszaadásával kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat folytatta.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1978. január 25.
Kedves Gyula,

mellékelten küldöm a kefét, a javításokkal. Gondolom, te is észrevetted a hibá-

kat, a legsúlyosabb a 4. hasábon van, ahol a dialógus menete megszakad, s én
mondom azt is, ami a Béláé.

Mivel a Szabad Európa Rádiót kihagyod, a csillagos lábjegyzetre nincs szük-

ség: furán hatna. Jobb az alcímben csak annyit megemlíteni, hogy KI [Kovács

Imre] rádióbeszélgetése VB-val [Varga Béla], így nincs szűkség a nyomtatási
verzió említésére, s gondoljon mindenki, amit akar.

Volna egy tipográfiai megjegyzésem, de nem azért, hogy kijavítsátok, hanem

a jövőre. Mintha ez a forma, – V. B. vagy – K. I., nehézkes lenne. Kell-e a gondolatjel? Eddig nem használtátok, legalábbis nem látom a Kasza Levente és Hanák Tibor beszélgetésénél, vagy korábban az enyémnél Gombos Gyulával.

Itt, Amerikában egy merész újítással kiemelik a kezdőbetűs rövidítések közül

a pontokat, s mind általánosabban, UN-t vagy NATO-t írnak. Dialógusnál is

ezt a formát alkalmazzák, VB: vagy KI:, gondolatjel nélkül.

Különben, Bélának nagyon tetszik a forma, jobban mondva a nyomtatott szö-

veg: nem vette észre a változtatásokat, a tipográfiához meg nem ért. Épp most

beszéltem vele telefonon, a csekket feladta Jóskának, s a kétszáz különnyomatból

ötvenet ott szeretne szétküldeni vagy osztani. Majd összeállítjuk a listát, s költ-

ségkímélésből majd Jóska postázza. S talán te is adhatnál néhány érdemes em-

bernek a rádiónál. A többit ide várjuk, mi majd szétosztjuk. Előfizetési felhívást
az Új Látóhatárra jó lenne mindegyikbe belecsúsztatni. A gazdag magyaroknak
személyesen fogom átnyújtani, felhíva figyelmüket az előfizetésre.

A Korona itt még mindig nagy ügy; ürügyével egymást püfölik jó emigránsa-

ink, s a gyalázkodásukba most már belevegyül saját felelősségük, tehetetlenségük

és mulasztásaik emlegetése is. Egy bizonyos; a magyarok jó időre elrontották a
viszonyukat a Fehér Házzal, az amerikai kormánnyal, s mivel a hazaiakat sem
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értik, a magyarságtól is elszakadtak: a szerencsétlen társaság a senki földjére ke-

rült. Valószínű ott is marad.

Borsody némely megállapításával nem értek egyet, nem tudom azonban, ér-

demes-e az emigráció politikai kudarcáról vitatkozni.

Mellékelem a Ruthers Egyetem prospektusát, ha még Király Béla nem küldte

el. Van ilyen magyar jelenség is Amerikában.

Köszönöm, amit Béláért tettél, megérdemli.
A legjobbakat, sok üdvözlettel

Imre
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1978. március 10
Kedves Gyula,

a Fáy-ismertetés lement. 653 Dicsértem, amit megérdemel. S. K. kritikája nagyon

rosszul esett neki, jó ideig a betegje volt. Már azért is megérdemli a méltatást,

mert szépen megvédte Illyés Gyulát, Frey András ocsmánykodása ellen. 654 Nem

értem, mi lelte ezt a szerencsétlent, olyan dühvel és annyi aljassággal támadja

Gyulát, amire csak egy beteg agy képes. Folyton Cs. Szabóra és Máraira hivatkozik, na meg Mikes Györgyre. Az utóbbi méltó párja, de Csének kellene valamit
tennie az elhallgatására, Márai is tiltakozhatna a hamis idézések és célzatos uta-

lások miatt. Nem tudom, melyik gyűjteményes munkáról van szó, Rákosi dicsőítésére, itt nem találom, nincs meg nálatok a könyvtárban? Vagy emlékezne-e rá
valaki? Ha kezedbe kerül, xeroxold ki az idevonatkozó részt, ha van benne egyál-

talán valami Gyulától. Tudom, hogy nem való a kérdés az ÚL-ba, bár Gyuláért

illene kiállni. Én a Kanadai Magyarságban visszautasítottam a gyalázkodást, de
ott nem akarok Frey Andrással oly módon vitatkozni, amivel lovaggá ütném. Az
ÚL. más.

Mi van nálatok, a dollár esésével? Itt olyan a spórolás, hogy maradunk az öreg

épületben, pedig úgy volt, hogy egy modern irodaházba költözünk júniusban.

Mikor jön ki a következő szám, a Msgr. [Varga Béla] nagyon várja. A mellé-

kelt címeket ragasztassa Jóska borítékokra a különnyomattal. Az esetleges postai
költségeket megtérítjük.
Sok üdvözlettel

653
654

Fáy Ferenc (1921–1981) költő. Fáy Ferenc: Kövületek. Vörösváry Kiadó, 1977.

Imre

Frey András levele Vörösváry Istvánhoz. Chicago és környéke, 1978. március 4. 9. o.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1978. március 16.
Kedves Imre,

jövő szerdán lesz műsoron a Fáy-ismertetés. Túlbecsülöd a képességeit és jelen-

tőségét, de nem baj. Üssük nagy költővé, bizonyára örül neki, hogy immár nemcsak Magyarországon közlik, de a SZER is melegen méltatja.

Ölvedi említi, hogy felkért amolyan emlékezések megírására és elmondására.

Remélem, elvállalod. Nekem is az a tapasztalatom, hogy a fiatalok ijesztően ke-

veset tudnak a háború előtti évek valóságos történetéről és tele vannak az iskolában beléjük sújkolt kommunista sémákkal. Hasznos lenne tehát a harmincas és
negyvenes évek fontosabb eseményeit és mozzanatait feleleveníteni.

Mellékelem a kért Illyés-írást. Ez a „Magyar írók Rákosi Mátyásról” 655 című

és Budapesten 1952-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent kötetből való.
/336. lap/ Illyés írása még a legkevésbé lelkendező, a többi jóval talpnyalóbb.

Ami Frey András mocskolódásait illeti, engem nem lep meg. Hiszen ilyen ő

más írásaiban és más témákban is. Olvasd csak figyelmesen, mit ír a Kanadai
Magyarságban. Én inkább Vörösvárin [sic] csodálkozom, hogy módot ad Frey-

nek különböző ámokfutásaira. Nem azért, mintha az ami ír, nem felelne meg a
Kanadai Magyarság szerkesztői és olvasói szemléletének, hanem mert nem látja,
mennyire árt ez lapjának azok körében, akik ilyen dolgokról józanabbul és meg-

fontoltabban gondolkodnának. Frey szerintem csak nyíltan és nyersen kimondja,
amit társai gondolnak és csak egymás között emlegetnek. Amit Te dühnek és

aljasságnak nevezel, pontosan fedi azok véleményét és magatartását, akik a KM
lappolitikáját irányítják. Nem Frey-jel van baj, hanem Vörösvárival [sic], aki az
első oldalt adja oda az ilyen nívótlan és bárdolatlan alakoknak.

Gyuláért kiállni? A Freyekkel szemben? Szerintem észre sem kellene venni.

Igaza van Márainak és Csének. Azt meg nem értem, hogy miért nem akarsz a
KM-ban [Kanadai Magyarság] Frey-jel oly módon vitatkozni, hogy azzal lovag655

Illyés Gyula: Ezerkilencszázhuszonhat július. In.: Magyar írók Rákosi Mátyásról.
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1952. 141. o.
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gá ütöd? Hát üsse lovaggá az Új Látóhatár? Azzal, hogy észreveszi és vitába száll

vele? Az ügyet intézze el Vörösvári [sic], azzal hogy elcsapja. Ezzel védené meg
Illyést, ha akarja. És ezzel védhetnétek meg Ti is, akiket undorít és felháborít

Frey viselkedése. Ha van befolyásod a KM-nál, akkor azt próbáld elérni, hogy

vezércikkíró: /Gábor, Oláh, Nyisztor, Frey/ civilizált módon szóljanak hozzá a
nemzetközi és magyar témákhoz.

Engem is aggaszt, hogy a 77/6 szám még nem jelent meg, de a nyomdában

bajok vannak, semmi sem készül el időre. Légy szíves, nyugtasd meg Varga Bélát, hogy a szám már a könyvkötőnél van és Jóska bizonyára rövid időn belül

postázhatja a különlenyomatokat is. Majd szólok neki, nehogy megfeledkezzék

róla. Köszönet a címcédulákért, átadom Jóskának. /Látom, szerepel Vásáry József is. Évekkel ezelőtt meghalt. Töröljétek a listáról./
Sokszor üdvözöl
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Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1978. április 19.
Gyula,

A melléklet talán érdekel!

Ismertetném Prof. John Lukács kitűnő könyvét: 1945 – Zéro Year. 656

Üdv.
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Imre

John Lukács: 1945, Year Zero: The Shaping of the Modern Age. Doubleday, 1978.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1978. április 20.
Kedves Imre,

nagyon örülök, hogy dolgozol a 47-es cikken. Közben Nagy Ferenctől is kaptam

értesítést, hogy írja a magáét. Azt hiszem, nem vallunk kudarcot a tervvel. Remélem, hogy a kéziratok befutnak június 1-ig.

Flórián versei, bevallom, nem tetszenek. Bármily nemes és fennkölt érzelme-

ket fejeznek is ki, nem érzem a költői tehetséget és a verselési biztonságot. Nem

akarom azonban, a magam ízlését ráerőszakolni a lapra, ezért elolvastatom má-

sokkal is a nálam lévő verseket és majd utána meglátjuk, közlünk-e belőlük.
Nyugtasd meg talán, legyen még kis türelemmel, és ha látom más, nálam hozzáértőbb kritikusok véleményét, írok neki.

Jugoszláviai terved nagyon tetszik. Valóban nem lenne érdektelen megnézni,

hogyan élnek az emberek a Vajdaságban. Azt hiszem, Jóska ebben sokat tudna

segíteni, hiszen már többször járt ott és ismer egy csomó embert. Én azt ajánlanám azonban, hogy ne mondd meg előre, mi a valódi szándékod. Magánember-

ként mennék a Bácskába, azzal a céllal, hogy tájékozódjam. Ha tudják, hogy
ebből beszámoló, vagy felmérés készük, feltehetően tartózkodóbb lesz mindenki

és talán a hatóságok sem néznék jó szemmel, hogy valaki nyugatról a magyarok
életviszonyait firtatja. A szerb-horvát nyelvi vita után, mintha kissé érzékenyeb-

bek lennének mindenre, ami a kisebbségek helyzetével és jogaival kapcsolatos.
Úgy értesültem, hogy az újvidéki tanácsválasztásokon is előkerült ez a kérdés és a
magyarok egyenjogúságának problémája is szerepet játszott a vajdasági magyar

főember, Rehák László 657 kibuktatásánál. Nem tudni, hogy szerb részről ez mi-

lyen nyomot hagyott és hogyan szemlélnék a Te falukutatásodat, ha tudják, hogy
annak eredménye nyilvánosságra kerül. Szóval, jobbnak látnám, ha nem vernéd
nagy dobra, hogy voltaképpen miért akarsz Jugóba menni.
Sokszor üdvözöl
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Rehák László (1922–2014) a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat alapító igazgatója.
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Gyula

U.i.: A rádióban indítottam egy interjú-sorozatot, külföldön élő ismert és je-

len írókkal. New Yorki deszkünket meg fogom kérni, hogy csináljanak Veled is
interjút írói munkádról és terveidről. Örülnék, ha rendelkezésükre állnál.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1978. április 27.
Kedves Imre,

könyvkritikáidat mind leadtuk már és várom a következőt Lukács János könyvé-

ről. Ezt, ha Te is úgy látod, érdemes lenne talán hosszabban ismertetni – tehát
18-19 percben –, már csak azért is, mert olyan magyar szerzőről van szó, akit

amerikai tudományos körökben is komolyan vesznek. Nem tudom, hogy Lukács
után mit tervezel, de nekem feltűnt három új munka, amelyet talán érdemes

lenne megnézni és esetleg programodba felvenni. Gondolok Leonard Mosley
könyvére a Dulles családról, 658 Graham Greene új regényére /The Humán

Factor/ 659 és Michael Walzer „Just and Unjust Wars”-jára. 660 Ha úgy ítéled meg,
hogy megérdemlik a magyar ismertetést, akkor írj róluk. Nem tartom lehetetlennek, hogy megvannak Neked vagy könnyűszerrel meg tudod szerezni őket.

Nagyon köszönöm legutóbbi küldeményedet, mármint a koronáról folytatott

bizottsági vita jegyzőkönyvét. Engem is meglepett, hogy mennyire elvesztik némelyek a fejüket és idegeiket, és milyen bárdolatlanul viselkednek egy olyan elő-

kelő fórum előtt. Nagy Ferenc és Király Béla érvei igen meggyőzőek voltak és
rendkívül tetszettek a Te észrevételeid is. Köszönöm, hogy eljuttattad az anyagot.

A napokban olvastam, hogy Vas Zoltán Amerikába utazik IREX ösztöndíjjal

és mint mondotta, barátait is meglátogatja. Számíthatsz rá, hogy bekopogtat
Nálad, örülnék, ha megírnád, milyennek találtad és mi van az emlékirataival.
Sokszor üdvözöl
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Leonard Mosley: Dulles: A biography of Eleanor, Allen, and John Foster Dulles and
their family network. Hodder and Stoughton. 1978.

Graham Greene: The Human Factor. Everyman's Library. 1978.
Michael Walzer: Just and Unjust Wars. Basic Books. 1977.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1978. május 10.
Kedves Gyula,

Lukács Jánost nagy gonddal olvasom, jó ismertetést akarok írni. Most olvastam

bele Nixon emlékirataiba és ismertetetését, összekapcsolva Brezsnyevével, már
úgy értve, életrajzával, amit a szovjet tudományos akadémia tákolt össze, s egy-

idejűleg megjelent. Borzalmas! De abból a szempontból érdekes, hogy mennyire
félreértik Amerikát, s mennyire felettük áll még Nixon is.

Az ÚL-t megkaptam, a beszélgetés jól néz ki, Bélához még nem jutott el. Se

a különnyomat. Az a gyanúm, Jóska még mindig a régi címekre küldi, pedig a
mostani címe majd tízéves: 225 E 72nd St. New York NY. 10021.

Jó lenne, ha egy példány azonnal útnak indulna, mert indignálódik.

Örülök, hogy leadtad Fáyt-t, legalább ér annyit, mint új felfedezetted,

Mózsi... Együtt szerepeltem vele egy márciusi rendezvényen, a magyar történelmet szedte rigmusokba, az egyik így hangzott:
Kiegyezés

Zabhegyezés!

Nem tudom, Szatmári cikke megérte-e a közlést? Láttam a tévében Billy

Graham magyarországi misszióját, bizony szegényes volt. Ha nincs a háttérben

Budapest, Bugac, meg néhány szép táj, teljes kiábrándultsággal fogadta volna az
amerikai közönség. Egy hirtelenjében kimeszelt baptista imaházban prédikált,

napszemüveggel, bizonyára zavarta saját reflektorainak fénye. Tahi is szegényesnek tűnt, nehezen tudtak befogni a kamerákba néhány ezer hívőt, akik azonban
nem képviselték a magyar keresztmetszetet. Se arcélekben, se koponyákban, se
elmélyedésben, se áhítatban, se meggyőződésben.

Azt hiszem, a rendszer átejtette, amikor baptista vonalra csúsztatta az egészet,

holott reprezentánsabb beállításban, mondjuk egy bazilikai prédikációval, bizta-

tóbbnak, meggyőzőbbnek tűnne. Örültem, hogy Cserháti legalább kötélnek állt,
aki a kamerák előtt jobban mutatott, mint a Magyar Hírek fényképein.
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Látom, Jóska dühös, több megállapításával, egyetértek. 661 Kár volt azonban

Lőrinczét komolyan venni. A Magyar Műhelyért meg B. Gyula füstölög.

A Korona-láz még mindig nem ült el: örülök, hogy riportom és megjegyzése-

im tetszettek.

Vas Zoltán itt van, többször voltam vele, megtért bárány, aki elvesztette

oroszlánkörmeit. Érdekes dolgokat mond, sokat van együtt I. [Illyés] Gyulával,
mostanában Aczéllal. Biszku leváltásának hallatlanul örült. A magyar adásokat

hallgatja, sokat tanul az RFE-ből, engem is dicsér. Csak a vasárnapi műsort kifogásolja, lapos, unalmas, mondja, holott akkor hallgatják, hallgatnák a legtöbben. Azt mondja, a legjobb hétköznapi adásokból revüt kellene összeállítani, ami
áttekintést adna az eseményekről, beledolgozva kulturális programokat is.
Ne feledkezz meg Béláról]
Sok üdvözlettel,
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Molnár József: Nyílt levél Lőrincze Lajoshoz. Új Látóhatár, 1977/6. 516. o.
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1978. május 22.
Kedves Imre,

a Nixon-memoárokról és a Brezsnyev életrajzról készített beszámolód szerdán

lesz műsoron a könyvszemlében. Gondolom, közben készülnek a további kéziratok, illetve felvételek is.

A könyvszemle egyelőre nem túlságosan sürgős, mert a Nagy Imre évforduló

miatt két műsorunk kimarad és egyébként is van anyagom a következő hetekre.

Légy szíves tehát úgy időzíteni a munkádat, hogy június végére küldhess újabb
recenziókat.

Már legutóbb is meg akartam írni, de a Nixon ismertetés újból eszembe jut-

tatta, hogy Magyarországon a CIA-t és az FBI-t ugyanúgy ejtik ki, mint Ti odaát, tehát angolul; nem kell tehát Neked a kezdőbetűket magyarosan kiejtened.

A hét végén Hollandiában járván, különböző emberektől és különböző for-

mában azt hallottam, hogy Nagy Ferencet meghívták látogatóba Magyarország-

ra. E híresztelések szerint el is fogadta, mások szerint feltételekhez kötötte.

Tudsz-e erről valamit? Érdekelne a dolog, de nem akarom Ferit zaklatni vele.
Ha így van, mindenesetre érdekes fejlemény.662
Szeretettel üdvözöl
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Gyula

Nagy Ferenc valóban készült Magyarországra látogatni, ebben halála akadályozta
meg.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1978. június 23.
Kedves Gyula,

most olvastam be Márait, ahogy ígértem. Rövidesen megcsinálom Potsdamot
(nagyon jó könyv), s eztán G. Gyulával [Gombos] beszélgetek könyvedről, aki-

nek az ötlet nagyon tetszett. Egyben, vagyunk!
Üdv.
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1978. augusztus 21.
Kedves Imre,

köszönöm a „Háborúk és kémek” című könyvszemlédet. Holnapután, vagyis 23án és 24-én lesz műsoron.

A napokban kaptam egy terjedelmes levelet Bibó Istvántól, amelyben a köny-

vem néhány passzusára reagál. 663 Észrevételei igen érdekesek és feltétlenül érdemesek arra, hogy a majdani magyar változatban – amelyet megígértem Püskinek

és már el is kezdtem írni – figyelembe vegyem.

Veled kapcsolatban két utalás van, amelyet szeretnék Veled egyeztetni. Egy

helyütt – a Nemzeti Parasztpárt alapításáról szólva – azt írja, hogy „a név elsősorban K. I.-től származik, aki azt a Maniu-féle román nemzeti parasztpárt ana-

lógiájára alkotta meg. Azt tudom, hogy Erdeinek nem tetszett ez az elnevezés...
a nemzeti azért nem, mert kinyitotta a kaput a nacionalista urak előtt, a paraszt-

párt azért nem, mert túlságosan tágan, a nagygazda parasztokra is kiterjesztően

fogalmazta meg a párt osztálybázisát.” – Igaz ez? És ha igen, Erdei milyen nevet
javasolt. Hogyan maradtatok mégis a N. P. P. elnevezésnél?

Egy másik helyen ezt írja Bibó: „K. I. emigrációban Davosban találkozott

Darvas Józseffel és ott az én értesülésem szerint megrendültén állapították meg

valamiféle összetartozásukat és a magyar nemzet jövője feletti gondjaikat”. –
Tudtommal nem volt davosi találkozó. Bibó, vagy akik tájékoztatták, összetéveszthetik a stockholmi találkozásaikkal. Hogyan viselkedett ott Darvas?

Nagyon örülnék, Imre, ha felvilágosítást adnál a két adalékkal kapcsolatban.
Sokszor üdvözöl
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Gyula

A levél teljes terjedelmében megjelent. Bibó István összes művei. III. kötete Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1983. 822. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1978. szeptember 20.
Kedves Gyula,

odavoltam vakációzni, ami nem jelentett pihenést vagy kikapcsolódást. Mitsy
mamája súlyos beteg, rákja van, várjuk a legrosszabb hírt. Kéthétig lent voltunk

Georgiában, szegény már majdnem elfogyott; a nyár többi részét, főleg hosszú

weekendekkel, Király Béla New Jersey-i nyaralójában töltöttük, egy ötszáz méter
magasan léve tó partján, míg ő Európában volt.

Bibó téved a parasztpárt nevét illetően. Az én javaslatom egyszerűen Magyar

Parasztpárt volt, amit már-már elfogadtak, Erdei is, amikor bisztrai Farkas Ferenc bedobta a Nemzeti Parasztpárt nevet. Ő az ideát valóban Maniu parasztpártjától vette, erdélyi lévén, hatott rá se leigézte. Később, a háború után, én sem

bántam, adott valami sajátos ízt a pártnak, bár ellenfeleink, főleg a kommunisták

és az érzékeny, ultraliberális polgárok ezért akasztották ránk a jobboldali címkét,
meg hogy antiszemiták vagyunk. Visszatekintve, változatlanul az én javaslatomat

tartom a legjobbnak, de hát már az is történelem. Erdeinek majdnem csakhogy
mindegy volt a párt neve, helyeselte ugyan egy külön parasztpárt alakítását, ezért

volt a házigazda Makói, de csak átmenetileg, s arra, hogy a kompárt futólova
legyen.

A „nemzeti” jelző nem nyitott utat a nacionalista uraknak, egy se kéredzke-

dett be a parasztpártba, ellenben vonzotta azt az értelmiséget, mely kereste a
helyét a kialakult politikai képletben, s már a háború előtt és még inkább alatta,
amikor a kimenetele nem volt kétséges, némi romantikától is hajtottan, nagyon

helyesen nálunk kötött ki. Jó, megbízható embereink voltak, kitartottak eredeti

vonalunk és szándékaink, programunk mellett; egyesek ugyan kacsingattak a
kommunistákra is, majd átlendültek hozzájuk, ezt nem vettem zokon. Ki-ki úgy
kereste a túlélés lehetőségeit és módjait, ahogy tudta, s ami végeredményben
fizetett. Az opportunizmus, az alkalmazkodás is, túlélés eleme, amit a végén már
az egész nemzet gyakorolt...
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Darvassal nem Davosban, hanem Zürichben találkoztam, valamikor 1948-

ban, talán késő ősszel. Feleségét Davosban ápolták, valami tüdőbaja volt, már
nem emlékszem, hogy micsoda, s Darvas (miniszter volt már) inkognitóban

meglátogatta, illetve érte jött, hogy hazavigye, s néhány napot Zürichben töltöt-

tek. Pontosan tudta, hol lakom, felhívott, s együtt vacsoráztunk egy kis étterem-

ben, ahol kitűnő marhahúslevest (kevés hússal, de annál több zöldséggel) szolgál-

tak fel. Egy faburkolatú fülkében ültünk, ittunk is, Jóska hamar elázott, mint
mindig, s olyankor áradozni szokott összetartozásunkról, mármint az egész ma-

gyarság, s biztosítani kell jövőnket. Ott, a zürichi vendéglőben újból megfogadtuk, hogy csak a fajtánkért küzdünk, a Nemzeti Parasztpárt igazi programja szellemében... Töltött galambhoz hasonló, csinos, egyszerű kis felesége naivan kér-

dezte: igaz, hogy háború lesz? Lehet, feleltem, de biztosan nem tudom. Még
naivabban mondotta, ha háború lesz, akkor jobb lenne kint maradniuk. Darvasra

néztem, mi az, ennyit ér csak a kommunizmus, a Szovjetunió ereje? Legyintett

felém is, felesége felé is, a pohara után nyúlt, valamit belebugyborákolt. Hogy
mit? Akkor sem volt fontos, most se tudom visszaidézni. A karakteréhez tarto-

zott, hogy ellágyulásai közben, mindig adta a megtértet. Nem tudom, Bibó honnét veszi információját; tény, Stockholmban, tíz évre rá, már nem mert velem
találkozni...

Sok üdvözlettel

Imre
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KOVÁCS IMRE ÉS M ITSY KARÁCSONYI LAPJA [R]
New York, 1978. december 29.
Gyula,

remélem, az elefántvadászat jól sikerült, vagy legalább egy oroszlánt lőttél...
Sok üdvözlettel

U.i.: We waiting for you here is N. Y...
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Imre and Mitsy

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1979. május 31.
Kedves Imre,

mindenekelőtt jegyezd talán fel új lakáscímemet: 8 München 80, Bülow str.

14/1. Valamivel nagyobb, mint a régi, tehát még inkább alkalmas, hogy müncheni látogatásodkor vendégül láthassalak, Mitsyvel együtt.

A dolgaid, amelyeket nekem küldtél a legutóbbi időben, mind rendben le-

mentek, legutoljára a Deák Pista könyvéről írott recenziód.

Bibó István halálával kapcsolatban felvetődött annak gondolata, vajon ne ad-

jon-e ki róla az Új Látóhatár különszámot. Megítélésem szerint egy teljes szám

anyagát nagyon nehéz összehozni, de mondjuk egy szám felét esetleg meg tudnánk tölteni Bibóról szóló írásokkal. Nagyon örülnék, ha ebben valamilyen módon részt tudnál venni. Talán megírhatnád személyes élményeidet vele kapcso-

latban, milyen embernek ismerted és hogyan vélekedtél elgondolásairól. Vagy
talán ki lehetne választani egy olyat témát, mint a középpártok szerepét és pers-

pektíváit a 45-47-es években, hiszen emlékezetem szerint Te és Bibó voltatok

azok, akik a koalíciót éppen a középpártokra akartátok építeni, elkerülendő a
végzetes polarizációt. Kérlek, értesíts, hogy számíthatok-e Rád. Úgy tervezem,

hogy az idei 5. számban közölnénk a Bibóról szóló írásokat. Ez valószínűleg
októberben jelennék meg, tehát a géziratra augusztus végén lenne szükségünk.
Kedves Imre, remélem, nem mondasz nemet.

Látom a Kanadai Magyarságban, hogy hirdetik a könyvedet. Mikor lesz meg?

Kíváncsian várom. Lehet, hogy tudod már: Püski ki akarja adni a népi mozga-

lomról szóló munkámat magyarul. Azaz nem a német változatot hanem egy ere-

deti magyar feldolgozást. A nyáron kellene elkészülnöm vele, ősszel akarja kezdeni a szedést. Több mint a fele kész és le van tisztázva, van még jó 2-3 hónapi
elfoglaltságom vele. Remélem, időben meglesz.

Mitsynek add át kézcsókomat, Téged üdvözöl

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1979. június 12.
Kedves Gyula,

gondolom könyvemet, Magyarország megszállása, 664 közben megkaptad. Mint

láthatod beledolgoztam eddigi írásaimat, többet az ÚL-ból, ami a kényelem,

lustaság stb. mellett szentimentális okokból történt. Nem hiszem, hogy valaha is

összeszednék írásaimat gyűjteményes kötetekbe, ami otthon kijár minden rezsiembernek, s a „tolerált” íróknak; így az elkallódástól a legfontosabbakat meg
akartam menteni. Ugyanakkor Vörösváry István oly hirtelen határozta el, hogy

kiad tőlem egy könyvet, mert írásaimat nála szeretik az olvasók, hogy gyorsan
össze kellett állítanom a kéziratot. Mindegy, ez a könyv marad utánam, mint

életem legdrámaibb szakaszának dokumentuma. Írtak rosszabbat is, ahhoz, hogy
jobb legyen, sokkal többet kellett volna dolgoznom, kutatnom, ellenőriznem,
ami éppen a megjelenését elodázhatta volna.

Most hozzákezdhetek az első rész megírásához, Felső-Göbölyjáráspusztától a

Néma Forradalomig, majd egy befejező részhez, ami tulajdonképpen csak kibővítése lenne az Új Látóhatár jubileumi számába szántnak. Otthonról több érdek-

lődéssel találkoztam a Márciusi Front és az ellenállás dolgai iránt, mint az emigrációban. Két éve Huszár Tibor, az ELTE szociológiai tanára két napig fagga-

tott a magnójával a népi írókról és mozgalmunkról, 665 tavaly pedig Bokor Péter

szállásolta be magát hozzám a producerével és a kamerájával – hat órán át kérdezgetett 1944-ről.666 Most hallottam, hogy Kovács András filmjében, Októberi

vasárnap valahogy szintén benne vagyok; legalábbis a prospektus az írásaim elég
gyatra összegzésével ismerteti a végzetes nap egyes mozzanatait.

Ami pedig Bibó Istvánt illeti, nem hiszem, hogy fel kellene darabolni. Írja

meg valaki, talán Te vagy Szabó Zoltán a hosszabb megemlékezést és méltatást.

Én annyira nem ismertem őt, hogy személyes kapcsolatunk érdekes lenne, min664
665
666

Kovács Imre: Magyarország megszállása. Vörösváry, Toronto, 1979.
Huszár Tibor: Beszélgetések. Magvető Kiadó, Budapest, 1983.

Bokor Péter: Végjáték a Duna-mentén. RTV Minerva–Kossuth, Budapest, 1982.
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den mást írásaiból tudok. Aztán meg őszintén szólva, én az oldalakra osztott

világból már kiléptem, a pólusok közti csodafoltozásokban, harmadik oldal,
harmadik út, valójában soha nem hittem. Végeredményben vagy ide vagy oda
tartozni kell, kritikus időben a semlegesség nem erény és nem megnyugtató.

Ignotus Palinak halála előtt még megmagyarázhattam, Londonban, hogy az ő
keverése se használ: a mi terminológiánkban a harmadik út a kapitalizmus és a

kommunizmus, a harmadik oldal a szövetségesek és a fasiszták közötti állásfoglalást jelentette. Ha egy ideig a harmadik utat tetszetősnek is véltem, a harmadik
oldal híve sohasem voltam: a háborúban nekünk választanunk kellett vagy kellett

volna, s legfeljebb utána, a győzteshez való viszonyunkra mondhattuk volna,
hogy az a mi „oldalunk”. Dehát erre még egy Kádár sem képes, mert fenntartás

nélkül és minden tekintetben a másik oldalhoz tartozik. Amit meg a jelenlegi

harmadik meg negyedik világ jelent, én abból nem kérek. – Ettől eltekintve van
Bibóról egy kiábrándító emlékem. Egyszer, talán Párizsban, Illyés Gyulától

megkérdeztem, gondolkodnak-e a változás lehetőségéről és mibenlétéről. Gyula

azt felelte, nem, ők, mármint a magyarok nem, mert veszélyes lenne, de azt tud-

ják, hogy Bibó tudja, vagy legalábbis feltételezik róla, hogy az adott helyzetben

mit kell majd csinálni. Nemsokára találkoztam egy Ravasz-atyafiásággal New
Yorkban, okos, jó felfogású fiatalemberrel, aki éppen visszatért Budapestről, ahol
alkalma volt Bibóval is beszélgetni. Mohón kérdeztem: – Na, és ő mit gondol? –

Elmosolyodott: – A Pista bácsi azt mondotta, hogy a Kádár egészen jól csinálja,
mi se tudtuk volna jobban csinálni... A beszélgetés családi körben, bizalmas bará-

ti tónusban folyt.

Költözködésed itt agglegénységed felszámolásával magyarázzák. Igaz? Talán

ősszel eljutunk, vagy talán én eljutok Münchenbe, de ez még csak terv. Különben
Mitsy mamája nagyon hosszú betegség után, három hónapja meghalt.
Sok üdvözlettel,

Imre
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1979. július 3.
Kedves Gyula,

Frey András megírná a saját történetét a kiugrással kapcsolatban, ha az ÚL-t

érdekelné. Júl. 26-31 között Münchenben lesz, a Bundesbahnhof hotelben száll

meg: ha azt hiszed érdemes vele foglalkozni, ott hívd fel! Vagy írd meg nekem,

miként jöhetnétek össze. Hívásod vagy válaszod elmaradását az érdektelenség
jelének veszi. 667

Ha könyvemről az ÚL. kritikát hozna, talán Prof. Lukács Jánost kellene fel-

kérni.

Címe: Park Valley Rd./Williams – Phoenixville, PA 19460-USA.

Üdv.

Imre

667

Frey András története nem jelent meg az Új Látóhatárban.

430

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [R]
München, 1979. július 9.
Kedves Imre,

nagyon sajnálom, de azokon a napokon, amikor Frey András Münchenben lesz,
Olaszországban tartózkodom. Itt van Budapestről a húgom és azzal utazom el

néhány napra, mielőtt elvinném Bécsbe az őt hazaszállító Orient Expresshez.
Kár, hogy ez annak a napnak a végén lesz, amikor Frey jön. Légy szíves, mondd
meg azonban, hogy a téma érdekelne, de mint minden szerző esetében a végleges

döntésünk előtt látnunk kell a kéziratot. Csak annak alapján határozhatunk. A
kiugrással kapcsolatos személyes emlékei azonban rendkívül fontosak és örömmel adnánk helyet neki.

Köszönöm az ötletet. Lukács János valóban kitűnő lenne. Ezzel a levéllel egy

időben neki is írok és felkérem, foglalkozzék könyveddel. 668

Leveleink keresztezték egymást. Ha megérkezik lapom, légy szíves értesíteni,

hogy megírnád-e a kért Nagy Ferenc nekrológot. Közben láttam, hogy a Deák

könyvéről írt recenziód megjelent a bécsi Magyar Híradóban, Az erre vonatkozó

kérésem tehát tárgytalan. Gondolom, észrevetted a pesti sajtóban, hogy megünnepelték a Parasztpárt megalapításának negyvenedik évfordulóját, Nánásival
mint főszónokkal.669 Kíváncsi lennék, milyen „volt választmányi tagok” vettek

részt. A rendezők nyilván azok voltak, akik annak idején sikeresen működtek
közre abban, hogy a pártot likvidálták. Most „haladó hagyomány” lett.
Kézcsók Mitsynek, sokszor üdvözöl:

668
669

Gyula

Borsody István: Hat magyar év története. 1942-1947. Új Látóhatár, 1980/1. 91. o.

1979. június 29-én a Hazafias Népfront székházában tartottak egy baráti találkozót,

ott ünnepelték meg a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 40. évfordulóját. Nánási
László mellett S. Hegedüs László volt a megemlékezés fő szervezője.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1979. július 11.
Kedves Gyula,

örülök, hogy végre jelezted, leveleim és könyveim, megérkeztek. Aggódtam,
hogy nem kaptad meg, távolléted mindent megmagyaráz.

Sajnos a kéréseddel kapcsolatban megint csak negatív vagyok. Nagy Feriről

úgy hirtelenében nem tudnék megfelelő cikket írni, bár közel voltam hozzá, ifjú-

ságom egy részét jelentette, de éppen ezért várnom kell, hogy a képe markánsab-

ban kialakuljon bennem. Ha sürgősen szükséged van egy rövid méltatásra, azt

hiszem, legjobb lenne Kiss Sándort kérni 06624 Skyiine Gt. Alexandria, Va.
22307) vagy Csicsery-Rónay Istvánt (BOX 1005, Washington, DC, 20013),
annál is inkább, mert sok gyalázkodás érte és éri.

Elkéstél a Deák-recenzióval: mivel nem jelezted, hogy közölni akarod az ÚL-

ban, elküldtem Klamárnak. Mostanában nem tartottál igényt könyvismertetéseimre, azt hittem, ez se érdekel. Viszont a Varga-recenziónak Laci igen fog örül-

ni, mégha itt-ott bántó is. 670

Ha minden jól megy, én szeptember 18-án Münchenbe tudnék menni, Pá-

rizsból, ahonnét Mitsy visszarepül az Államokba. Ha nem esne terhedre, ven-

déglátásod ezúttal is szeretném igénybe venni, ami sok minden átbeszélésére is
alkalmat adna.

Könyvem Vörösváry szerint jól megy, a költségeit már behozta: gondol egy

második kiadásra is. Ha vannak olyan észrevételeid, melyek korrigálást igényel-

nek, örömmel meghallgatom és figyelembe vészem.

Kóréh Feri az itteni rádiójának készítette az interjút, amit aztán elküldött

Münchenbe; ha tudom, hogy nektek is szánta, másként fogtam volna fel. Nem
tudom, érdekel-e benneteket egy alapos beszélgetés Lukács Jánossal, akinek

szintén megjelent egy könyve 1945-ről: jól kiegészítenénk egymást. Kéryt mint-

670

Kovács Imre: A keresztény-demokrácia igézetében. (Varga László: Kérem a vádlott
felmentését!) Új Látóhatár, 1979/3–4. 303. o.
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ha az ilyesmi nem érdekelné, különben is teljesen elszigetelt magyar Amerikában.

Sok üdvözlettel,

Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1979. augusztus 3.
Kedves Imre,

gyorsan néhány sort, mivel Ekecs Géza vállalkozott arra, hogy magával viszi e
levelet és átadja Neked személyesen.

Várlak tehát szeptember 18-án. Jó lenne, ha időben értesítenél, hogy mikor

érkezel pontosan, hogy elmenjek az állomásra vagy repülőtérre.

Beszéltem közben Kalniczky Györggyel, aki a Pax Romána magyar főtitkára.

Szívesen rendezne Neked Münchenben egy előadást, ha vállalnád, hogy fellépj a
müncheni magyarok előtt. Általában 50-60 ember szokott ilyen alkalomból ösz-

szejönni. Azt hiszem, jó lenne, ha egyszer Te is szerepelnél Münchenben, ahol

elég sok a politikai és irodalmi érdeklődésű ember, A téma a következő lenne:

„1947-1949, Nagy Ferenc menekülésétől Rajk László kivégzéséig, a fordulat
évei”. Kb. 1 órát kellene beszélned és utána amolyan diszkusszió, kérdésfelelettel. /Ha ez semmiképpen sem tetszene, akkor lenne egy alternatív téma:

„Magyarország német és orosz megszállása, 1944”, vagyis legutóbbi könyved
tárgya. Kalniczkyék azonban szívesebben vennék az előző témát./ Nagyon kérlek,
értesíts minél előbb, hogy vállalod-e, mert igenlő válasz esetén, elkezdik a szervezést. Az előadás időpontja: szeptember 20 csütörtök este 20 óra./

Lukács Jánostól kaptam levelet. A könyvedről szóló recenziót megcsinálja,

mégpedig úgy, ahogyan Te is jelezted, hogy a Neked adandó interjú tartalmával,
amit – persze – Neked alaposan meg kellene nézned és nyomdakésszé tenned.
Sokszor üdvözöl

Gyula

U.i.: Az ÚL idei 3-4. száma ki van szedve, benne a Te Varga Laci könyvéről

írott recenzióddal.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1979. augusztus 15.
Kedves Gyula,

köszönöm aug. 3-i leveledet, mely csak ma ért el. Minden bizonnyal szept. 18-án

érkezem Münchenbe, du. hat óra tájban a Mozart Expressen, örülnék, ha várnál
az állomáson.

A Lukács-interjú kútba esett: Sz. [Szabados] Jóskának említettem, aki azon-

ban jobb szeretné, ha a hétvégi programba kerülne, ott csinálnátok interjút ve-

lem. Ez engem teljesen kielégít, a változásról értesítettem L. [Lukács] Jánost, aki
azt mondotta, akkor visszatérne a recenzióhoz, mire azt válaszoltam, előzőleg te
is ígérted, hogy írsz a könyvemről; a kérdést tehát tisztázni kellene.

Szívesen tartanék előadást Münchenben, de a javasolt téma valahogy nem

fekszik nekem. Annak idején gondosan figyeltem az említett szakasz fejleménye-

it Magyarországon, több kiértékelést is készttettem az RFE, ill. F. E. C. kutató

részlegének, ám abból nem sok maradt meg a fejemben. El kellene kezdenem a
kutatást, amihez nincs kedvem, aztán meg őszintén szólva, kit is érdekel ma már,

hogy mi történt Magyarországon Nagy Ferenc menekülésétől Rajk László kivégzéséig. Gondolom Magyarország német és orosz megszállása sem vonzó egy
olyan hallgatóságnak, mely nagyjából mindent tud, s a részletekbe merülést meg
az idő rövidsége kizárja.

Ha valamihez kedvem lenne, az inkább az újabb nemzetközi helyzetben és

kombinációkban az opciók felvillantása, ami biztosan élénkebb vitát is váltana ki.
Itt Amerikában legalábbis mindig van közönsége az ilyesféle kerekasztal konferenciáknak. De nem erőltetem, ha nem megy, felejtsük el.

Könyvem meglepően jól fogy, Vörösváry azt mondja, már megtalálta számítá-

sát. Püski rövid idő alatt eladott ötven példányt, mire újabb százat rendelt, s abból is tegnapig elkelt húsz példány. Hasonló jó híreket kaptam más helyről is.

Frey végül is lemondotta beszámolóját isztambuli missziójáról, ami rendben

van, legalábbis nekem, bár én biztattam, hogy írja meg, az ő verziója is szükséges.
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Az a gyanúm, már képtelen komolyabb és koncentráltabb írásra, a tanulmány
különben is gyengéje, a cikkei sem ütik meg az ÚJL mértékét.

Varga L. ősszel visszaköltözik New Yorkba, igaz csak télre, aminek azért örü-

lök, mert abba hagyja az írást, s inkább ügyvédséggel tölti majd idejét.
Sokszor üdvözöl,

Imre

U.i.: Kinevezésedhez gratulálok: megérdemelted! 671

671

Borbándi Gyulát 1979. augusztus 1-én nevezték ki a Szabad Európa Rádió magyar
osztálya helyettes vezetőjévé.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1979. szeptember 7.
Gyula,

ezt olvastam be, de a type-hoz mellékelt kéziraton bejegyeztem az O. C.-t, ha a

szükségesnél hosszabbnak találod. Ezt a példányt az ÚL.-nek küldöm, teljes
közlésre (Laci mondja, hogy megígérted) persze tetszésed szerint. 672
Üdvözlettel

672

Imre

Kovács Imre: Mérték és egyensúly. (Borbándi Gyuláról) Új Látóhatár, 1979/5–6.
429. o.
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ILY MARTIN [F ÖLDES I LONA] LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
Bissone, 1979. szeptember 9.
Kedves Borbándi úr!

Volt férjem: Kovács Imrétől kaptam értesítést, hogy jönne Zürichbe 2 napra.

Sajnos nem írta meg a párizsi címét, így Magát kérem meg, hogy továbbítsa neki
rögtön, ha lehet ezt a lapot, mert talán még meg tudja változtatni az útitervét.

Írja és tudom, hogy a dollár semmit sem ér, itt Luganoban sokkal olcsóbbak a

hotelok és szebb is, mint Zürich.

Ma vasárnap d.u. felhívtam Magát telefonon, de senki se jelentkezett – sajnos

– talán még Maga eléri Parizsban és a lapon megírtam az itteni telefonszámomat. Bissone 091688096 vagy Cannesban 689100 Hotel Majestic.
Köszönöm fáradtságát és szívélyesen üdvözlöm
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Ily Martin

KOVÁCS IMRE
NAK [R]

LEVELE

MOLNÁR JÓZSEFNEK

ÉS

B ORBÁNDI G YULÁ-

New York, 1980. február 6.
Kedves Jóska,

szeretnék egy hosszabb interjút (talán a weekend programba) csinálni Msgr,

Varga Bélával a lengyel menekültek magyarországi vendéglátásáról a 2. v. háború
alatt.

Mostanában igen nagy az érdeklődés a kérdés iránt, aminek nemcsak a nosz-

talgia az oka, de gondolom másért is, feltehetően jelenlegi meggondolásokból
fordultak a lengyel-magyar barátság ama bátor demonstrálása felé.

Vida István, akinek könyvéről Bélával annak idején beszélgettünk a rádióban,

újabban ezzel a kérdéssel, illetve a részleteinek feltárásáért ostromolja Bélát, aki-

vel levelezés útján érintkezik. Bélának tetszik az ötlet, mi több nagyon szeretné
megcsinálni velem az interjút, amivel megörökíthetné ezt a fontos mozzanatot az

életében, őszintén szólva, én is azért erőltetem, mert ez az egyetlen módja, hogy

kiszedjük Bélából a részleteket. A lengyelek magyarországi istápolásában neki a
volt a legfontosabb és legbátrabb szerepe; Telekiek, Kállayék mosták, a kezüket,

ha a németek szorongatták őket a lengyelek (és szökevény francia hadifoglyok)
befogadásáért, s szegény Bélának kellett a hátát tartania.

Külön érdekessége a sztorinak, hogy Béla több titkos utat tett Svájcba, mint a

földalatti lengyel kormány megbízottja, vagy a futárok kísérője, ha nagyon kényes
anyagot vittek magukkal, mint pl. Katyn-mészárlás dokumentumai.

Ha elfogadod javaslatom, telexen jelezd, s én editolnám a kívánt terjedelemre.
Remélem, minden rendben.
Sok üdvözlettel,

Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1980. február 12.
Kedves Imre,

Szabados Jóska megkért, válaszoljam meg programjavaslatodat. A Varga Bélával

készítendő interjú igen jó ötlet, a nehézséget az okozza, hogy éppen most fogadtuk el közlésre annak a lengyelnek a beszámolóját, akivel Béla annak idején

együttműködött és akit /Andor öccsének papírjaival/ német fennhatóság alatt

álló területen át Svájcba kísért. Mr. Celt 673 beszámolója – amelyet Béla biztosan

ismer, hiszen a Columbia Egyetem Oral History Research Office részére készült,
– rendkívül részletes, alapos, dokumentált. Arról szól, hogy Béla mi mindent tett

a lengyelek érdekében. Ezt húsvét körül /valószínűleg húsvét előtti hétvégén/
fogjuk közvetíteni. Arra gondoltam, hogy azért mégis jó volna Bélától is kapni

valamit. A Celt-beszámolót lekurtítanám 30 percre és hozzátehetnénk egy inter-

jút, amelyet Te készítenél el és amelyben Béla talán kitérhetne arra, hogy milyen

meggondolásból cselekedett, mik voltak a veszélyek, mivel magyarázható, hogy
hivatalos magyar körök és hatóságok aktívan közreműködtek a lengyelek megsegítésében, jóllehet a kockázat mindenki számára nyilvánvaló volt. A Te beszélgetésed Bélával lehetne úgy 10-15 perc. Arra azonban ügyelj, kedves Imre, hogy

Béla ne kalandozzon el túlságosan és a patetikus nyilatkozatok helyett inkább
konkrétumokat mondjon, már azért is, mert Mr. Celt is azt tette.

Maradna a másik téma, a francia hadifoglyok ügye. Azt hiszem, azt a lengyel-

től külön kellene választani. Ezzel mi a műsorunkban részletesen még nem foglalkoztunk. Érdemes lenne azonban kitérni rá. Erről is csinálhatnál egy interjút,

amely azonban lehet 20 perc. Ezt külön műsorként közvetítenénk, azaz nem
összekeverje a lengyellel.

Ha egyetértesz a fentiekkel, akkor csináld meg Bélával a két beszélgetést.

Ami a deadlinet illeti: a lengyel témára március közepéig lenne szükségünk. A
francia nincs időhöz kötve, de gondolom, hogy egyszerre csinálnád meg a kettőt.
673

Tadeusz Chciuk-Celt (1916–2001) újságíró.
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Ha Varga Béla esetleg elvárná, hogy a lengyel ügyről hosszabb interjú készül-

jön vele, mondjuk 40 perc a hétvégi programba, akkor rá való tekintettel, annak
sem lenne akadálya, csakhogy akkor várnék egy ideig – mondjuk nyárig –, mert

ugyanarról az eseményről két program, az övé és Mr. Celté, kissé sok volna egyszerre. Voltaképpen mind a ketten ugyanarról beszélnének. Beszéld meg vele és
értesíts, mi mellett döntöttetek.

Kedves Imre, valószínűleg május 24 és 26 között New Yorkban leszek. Edit-

tel világkörüli utat teszünk és útban San Francisco felé 2-3 napra megállnánk

New Yorkban. Őneki vannak ott rokonai akiket meg akar látogatni, én meg

szeretnék Veled, Gombossal és Püskivel találkozni. Többre előreláthatóan nem

telik az időből. Vajon, New Yorkban leszel-e akkor? Ha igen, időben értesítenélek, hogy mikor érkeznék.

Borsody Pista igen alapos, elismerő, de kritikát is magában foglaló cikket írt a

könyvedről. Már nyomdában van, a következő, vagyis 1980/1 számban közöljük.
A kritikája helyenként eléggé határozott, de nem hiszem, hogy bántónak érez-

hetnéd. Persze, ha úgy gondolod majd, hogy magyarázatra, kiegészítésre vagy
helyreigazításra szorul, annak szívesen adunk helyet.
Sokszor üdvözöl

Gyula
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1980. február 20.
Kedves Gyula,

fordítva jobb lenne. Nem a Msgr.-nak kellene adatolni Celt beszámolóját, hanem neki kiegészíteni Varga Báláét. A lengyelek vendégek voltak Magyarorszá-

gon, vendéglátójuk Béla volt, aki az összefüggéseket jól ismerte, kényes esetek-

ben tartotta a hátát, s mint azt Celt elmondotta, bátran kivitte Svájcba. Hogy
állhatna akkor ő Celt mögé statisztálni?

Ezt a formulát nem is mertem említeni Bélának, aki kedvesen emlegeti

Celtet, mint testvérét, s valahányszor feleségével New Yorkban vannak, mindig
fényesen megvendégeli őket. Éppen ezért azt javaslom, maradjunk az eredeti
elképzelésnél, s hogy a két program ne üsse egymást, Béláé jöhet később. Mivel

én is azt hiszem, nagyon jól kell megcsinálni, minden lamentálás nélkül, időre
van szükség az összeállításához és Bélával a begyakorlásához. Ha ez így rendben
van, megcsinálom, ha nem ejtsük az egészet. Természetesen egy teljes VBinterjú [Varga Béla] magában foglalná a franciákat is.674

Kíváncsian várom Borsody bírálatát, a határozott kritikáját is. Kímélethez

emigrációmban nem szoktam, Pista okos ember, ha bírál, biztosan igaza van, mi
több: megérdemlem. Itt jut eszembe, hogy a VL [Varga László] könyve ismertetéséhez hozzáadtál egy oda nem való szót, amivel a mondat értelme és jelentése

teljesen megváltozott. Én azt írtam, hogy a DNP [Demokrata Néppárt] ellenzéki szerepével „némileg legalizálta” a kommunista rendszert, amitől önfelosztá-

sukkal megfosztották. Mármint Rákosiékat: hogy miért kellett odabiggyeszteni a
„magukat” szót, nem értem?! Nem magukat fosztották meg a legalitástól: a
kommunistákat! Ne igazítsd ki (a 306. oldalon), de máskor vigyázz a javítással!

Örülünk jöveteleteknek, összeszorultan még szállást is adhatunk: egy beszél-

getést mindenképpen megszervezek!

Sok üdvözlettel mindkettőtöknek (SzJ-nak [Szabados József] is).

674

Imre

Varga Béla–Kovács Imre: Lengyel menekültek és francia hadifoglyok Magyarországon 1939–1945. Új Látóhatár, 1980/3. 363. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
New York, 1980. április 10.
Kedves Gyula,

másfél hétig Délen voltunk: most jöttünk Haza! Örömmel várunk, és látunk! VB
[Varga Béla] is tervez valamit számodra; remélem az interjú megfelel.

A tankönyvismertetést Nagy Károly küldte az ÚJL-nak. Kérésére írtam az

ismertetést, úgy látom nem sok sikerrel. Ha közölni akarod, megérdemlik, ezt a
változatot add le: igazítottam rajta és megrövidítettem. További húzásra nincs
szükség.

Sok üdvözlettel,

Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1980. május 3.
Kedves Imre,

mint a táviratomban is jeleztem, a Varga Bélával készített interjú kitűnő volt.

Úgy tervezem, hogy néhány hét múlva megismételjük, hogy olyanok is hallhassák, akik a mostani négy adást elmulasztották.

Az az érzésem, hogy jó lenne kinyomtatni az Új Látóhatárban. A nehézséget

csak az okozza, hogy le kellene íratni. Erre azonban sem emberünk, sem pén-

zünk nincsen. Érdeklődtem, mibe kerülne. 100 dollárt mindenképpen fizetnünk

kellene, az itteni munkabéréknek megfelelően, a leírásért. Talán találunk megfelelő gépírónőt, aki ennyiért megcsinálja. Alkalomadtán megkérdezhetnéd Bélát,
tudná-e ezt vállalni. És persze, a különlenyomatok költségét, ha igényt tartana

rájuk. Ez újabb 100-150 dollárt tenne ki.

Nagyon örülnék, ha Bélánál tiszteletemet tehetném rövid newyorki tartózko-

dásom alatt. Két napom /három éjszakám/ lesz ott. Szombaton este érkezem és

kedden megy a gép San Franciscóba. Megkérnélek, írd talán meg, hogyan jutok

a Kennedyről Hozzátok. Ne jöjj ki a repülőtérre, magam is eljutok a Rego Parkba, ha megírod, milyen autóbusszal menjek. Editet 675 várják majd rokonai és

mindjárt kiviszik magukkal New Jerseybe. Miután Püski nem lesz New Yorkban,
csak Gombos Gyulával szeretnék találkozni. Úgy gondolom, talán vasárnap

mennék el hozzá és ebben az esetben hétfőre maradhatna Varga Béla. Vagy for-

dítva, attól függően, hogy nekik mi a megfelelő. Gyulának ilyen értelemben írok.
/A szóban forgó szombat május 24./

Ha valamire szükséged lenne, írd meg és viszem.
Kézcsók Mitsynek. Sok üdvözlettel,

Gyula

U.i.: Ismét találtam egy hivatkozást Rád egy hazai protestáns folyóiratban, a

Confessióban. Mellékelem.
675

Thorma Edith, Borbándi Gyula élettársa.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1980. május 14.
Kedves Gyula,

jó lenne azért, ha értesítenél érkezésed pontos idejéről, a repülőtársaság és a menetrend számáról (Flight No.) Ha Edithért kimennek rokonai, s van hely a kocsiban, ők is elhozhatnak hozzánk. Ahogy elhagyjátok a repülőteret, kb. öt-hat

perc múlva eléritek a Queens Blvd.-i kijáratot; a Q. B.-on a jobb külső vonalon
3-4 perccel eléritek a 99-es utcát, egy kis torony-szerű képződmény órával jelzi

egy bank tetején, hogy ott kell balra fordulnotok. A 99-es utcán lehajtotok a 63-

as Dr.-g, a sarkon a mi házunk. Onnét a 63-as Dr-on Edithék kijuthatnak

megint a Q. B.-ra, s megint csak a külső jobb vonalon elérik a Long Island
Exoressway-t: az átívelő híd alatt továbbhajtva felkanyarodnak rá, ami a Mid-

town-alagúton és akármelyik keresztutcán átviszi őket a Lincoln-alagúthoz, azon
át már New Jerseyben vannak. Meg is állhatnak egy drinkre.

A Reptérről autóbuszon el lehet jutni hozzánk, de némileg komplikált. Fel

kell ülnöd a Q-10-es autóbuszra, ott találod valahol a kijáratnál, talán éppen

szemben; azon eléred a Q. B.-ot, a végállomás. A másik oldalon áll meg, a Q. B.

túlsó oldalán a Q-60 autóbusz, ami elhoz hozzánk, a 63-as Dr-ig, onnét négy

blokk gyalog. De hogy ne fárasszalak, kimegyek eléd, ami biztosabb is.

Bélával az interjút itt legépeltetem, megérkeztedkor kész lesz, s mindjárt

nyomdaképessé tehetjük.

Nála hétfőn lesz egy uzsonna-vacsora, csak hármasban. Gombos Gyula va-

sárnap délutánra vár, ha akarod látni Varga Lacit is, ugyanabban a házban laknak.

Minden elő van készítve, várunk!
Sok üdvözlettel,

Imre
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BORBÁNDI G YULA ÉS THORMA E DIT LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
Washington, 1980. június 1.
Dear Mitsy and Imre,

we just arrived in Honolulu. The flight was very pleasant. I would like to thank

you for your hospitality and the friendskip. I was glad to see you again. Hoping
to see you in Munich, best wishes
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Gyula and Edith

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1980. június 30.
Kedves Gyula,

gondolom visszaérkeztetek világkörüli utazástokról, s minden elképzeléstek szerint történt, simán ment! Kíváncsian várom beszámolod, hogy mit is változott
Távol-Kelet, amióta ott jártam.

A kéziratot a múlt héten leadtam Püskinek, aki úgy vélem, most már határo-

zottan hajlik a kiadásra. Megerősítettem, aligha akad valaki a mi életünkben, aki

náladnál jobban meg tudná írni, s ne maradjon megörökítetlenül a népi mozga-

lom a maga teljességében.

A Nixon-könyvet a könyvtár még mindig nem adja ki olvasásra, csak lapozás-

ra, bent a helyiségben; de megígértek, hogy rövidesen megkapom. A NYT [New
York Times] könyvmellékletének bestseller-listáján magasan fut.

Ha a VB-interjút nyomdába adod, Antal József nevét javítsd ki Antall-ra, az

egyetlen kiigazítás, amit kérünk. Béla különben július közepén Münchenbe érke-

zik, hazai rokonok fogadtatására; biztosan jólesne neki, ha néhány embert összehívnál koktélra, feltétlenül Ölvedit, persze Jóskát, s talán Halász Pétert és Gáspár
Ödönt.

Most olvastam el Borsody Pista kritikáját, mondanom se kell, vegyes érzel-

mekkel, felidézve figyelmeztetésed, hogy némely helyen nagyon határozott...

Nos, a történész fennköltségével kifogásolja, hogy nem történelmet írtam, s kifo-

gásolja, hogy valami hiba van történelmi és egyéb judiciumommal. Visszájára is
fordíthatom, akárcsak az övével. Horthy, Kállay, Habsburg Ottó gondolom a

példa, akiket én igyekeztem megérteni, főleg az első kettőt, mert igen nehéz

helyzetben jutottak döntésre a teendőket illetően. Egyiket se a karrierjével mértem, és nem életrajzot írtam róluk; szerepüket csupán abban a drámai helyzet-

ben, vizsgáltam, mértem, amikor félretolták egyéni vagy személyi érdekeiket, s a
magyarságot akarták megmenti. Habsburg Ottó benne van a képben, majdcsak

hogy egyedül, Amerikában! Eckhardt érkezte pillanatában levitézlett, Roosevelt

legalább szóba állt Ottóval, aki persze remélte, hogy a háború vége kedvező lehe447

tőséget teremt elképzeléseinek, de aligha hinném, hogy kizárólagosan emiatt

ügyködött. Borsody választott embere, Jászi akkor már nem számított; London-

ban pedig Károlyi Mihály többet ártott, mint használt, ő valóban arra gondolt,
arra készült, hogy a háború vége személy szerint neki, Károlyi Mihálynak elégté-

telt szolgáltat, s mindenért elégtételt kérhet. Patetikus figura volt, a hazatértekor
a Parlamentben, amikor kijelentette, hogy ő nem állt meg, fejlődött, mire a

kommunisták nagy tapsba kezdtek, mert tudták, hogy felzárkózott hozzájuk,
amiből a Rajk-per kiábrándította. A Foreign Affairs aligha akart kompromittálni
bennünket Benes kedvéért Ottó prezentálásával; különben is Churchill sokkal

komolyabban dédelgette Duna-federációs tervét, mint azt Borsody véli, aki meg-

rekedt Jászinál a kérdés megoldásában. Az én „instrumentális”szerepemet sem
érti, ami nem azt jelentette, hogy polarizálódtam volna Kállayval; az isztanbuli

kapcsolatra gondoltam; akárkivel, akárhogy, velem nyílt meg az angol vonal Magyarországra. Persze, hogy ejtették az angolok a „Felszabadítási Bizottság” ötletét, amikor elkapták Kállay karját: helyükben én is ugyanazt tettem volna. Pista
dicséri német- és francia-nyelvű munkámat, az átvett dialógusokat, a Magyaror-

szág megszállásában viszont regény- vagy színdarab-szerűnek mondja; lesújtó

véleményét abban foglalja össze, hogy „hibrid” munka, „elbeszélés”. Kifogásolja,
amiért Szekfű könyvét, Forradalom után kihagytam, ami valóban hiba, de inkább
az fájhatott neki, hogy az övét sem említettem, amit nagyon sajnálok. Mindegy,

ha úgy lát engemet, ahogy megírta, ahogy beállít és leértékel, velem teljesen
rendben van: nem vetem a szemére.
Sok üdvözlettel,
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Imre

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK [C]
München, 1980. július 28.
Kedves Imre,

a mellékelt levelet a szerkesztőségnek címzett borítékban egy portugáliai olvasónk és gyakori levelezőnk írta. Reakció könyvedre és Borsody kritikájára.

Köszönettel megkaptam néhány nappal ezelőtt a táviratodat. A könyvszemlék

nem sürgősek, van anyagom elég, tehát nyugodtan és az időtől nem szorítva csi-

nálhatod meg.

A Varga Béla interjú szövegét is köszönöm. A következő szám anyaga együtt

van és szedik, de a 3. számban – amely ősszel jelenik meg – helyet szorítok neki.

Béla [Varga Béla] a megadott időben megérkezett. Járt már vagy háromszor a

rádióban. Mi készítettünk vele egy tíz perces interjút, amelyet múlt hét elején

közvetítettünk, aztán a lengyelek is készítettek vele egy beszélgetést. Volt egy
közös vacsoránk, amelyen jelen volt Ölvedi, András, Kovács Zoli, Gergelyfy,

Vass Vili, Skultéty Csaba és Molnár Jóska. Több órát töltöttünk együtt és Béla

láthatóan élvezte. Nem győzte átadogatni a Te üdvözletedet, az egész társaságnak és mindenkinek külön-külön is, többször hangsúlyozva, hogy milyen kitűnő
ember vagy és milyen jó barátságban éltek. Volt, aki megkérdezte, mióta tartozik

VB a Kovács Imre táborába? A találkozás a magyarországi rokonokkal sikerült.
Nagy dilemmája, menjen-e Rómába a magyar kápolna felavatására, vagy ne.

Persze, ebben tanácsot nem igen lehet adni, neki magának kell eldöntenie és
mérlegelnie az esetleges előnyöket vagy hátrányokat.

A világkörüli utazás kitűnően sikerült és kevésbé volt fárasztó,mint gondol-

tuk. A legnagyobb élmény Japán volt, a nép rokonszenves volta és produktivitása
miatt. Hongkong is imponáló. Korea és Taivan érdekes, kérdés, meddig bírják a
részleges vagy teljes elszigetelődést. A nép mindkét országban törekvő, az ipar

rendkívül fejlett és a mezőgazdaság is produktív. Mindkét ország példa lehetne a
kommunista rész számára, persze, a példa követése helyett ezek mintha inkább

elnyelésükre törekednének. Thaiföld súlyos problémákkal küzd, a belső ellenté-

tek szembeötlőek, Bangkok piszkos, Pattaya pedig bűzlik a prostitúciótól, amely449

re az egész thaiföldi idegenforgalom épül. A leglehangolóbb India volt. A hely-

zet reménytelennek látszik. A kormányzat gyenge, az ország kormányozhatatlan,
a szaporodás oly méretű, hogy minden életszínvonal javító intézkedés néhány
éven belül eredménytelenné válik. A Tadj Mahal viszont a világ csodája, már
ezért is érdemes volt odamenni. Sokat láttunk, jártunk, néztünk. Fürdésre, lus-

tálkodásra, gondolhatod, csak Honoluluban volt alkalom. De az jól esett, igazán
pihentető volt az ott töltött 6 nap.

Visszaérkezésem napján azonnal munkába álltam, mert Szabados Jóska sza-

badságra utazott. Még két hétig van távol. Minden munka, az övé és az enyém,
pillanatnyilag az én vállamat nyomja. De majd csak elmúlik ez is.

Látom nevedet a Mikes Kelemen Kör szeptemberi konferenciáján Ha végleg

eldől, mikor érkezel Münchenbe, küldj értesítést. Jóskával [Molnár] is beszéltem,

semmi akadálya, hogy öcséd a szerkesztőségi szobánkban szálljon meg. Arra kér
csak, hogy értesítsd időben.
Sokszor üdvözöl

Mitsynek kézcsók!
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Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK [C]
New York, 1980. augusztus 20.
Kedves Gyula,

megyek a Mikes Kelemen Kör találkozójára, remélem, már ott találkozunk!

Utána Münchenbe utazom, esetleg veletek, ha kocsival vagytok és van benne

hely számomra és bőröndjeimnek. Ha ez lehetséges, akkor sürgősen értesíts,
mert aszerint veszem meg az Eurailpass-t, egy hónapra vagy háromhétre.

Öcséimtől még nem kaptam levelet érkezésükről, s főleg hová? Remélem, befutnak Münchenbe szept. közepén, s örülnék, ha Jóska [Molnár] tényleg biztosítana
szállást nekik; ők otthon jóban voltak. Néhány napig maradnánk csak Münchenben, onnét Ausztriába mennénk át, én előadok az Európa Clubban 25-én. De

lehetséges, hogy Bécsbe érkeznek, abban az esetben valahol megszállunk, s úgy
nézünk szét Ausztriában.

Bandi [Kovács András] öcsémnek megadtalak, mint c/o címet; amint megér-

kezik a levele, bontsd fel, hogy mit ír, s tán hozd magaddal Hollandiába. Ha
Bécsben találkozunk, akkor szíves engedelmeddel négy-öt napig maradnék ná-

lad, tapintatosan, láthatatlanul...
Sok üdvözlettel,

Imre
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KOVÁCS IMRE FELJEGYZÉSE B ORBÁNDI G YULÁNAK [R]
München, 1980. szeptember 17.
Gyula,

legkésőbb fél nyolckor kell kelnem, s ha rendelnél egy taxit 8.20-ra, nagyon hálás
lennék. Álmos vagyok (10.15 PM) lefekszem.676

676

Imre

Ez az utolsó üzenet, mely Kovács Imre és Borbándi Gyula között megtörtént. Mindketten részt vettek a Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjain, együtt utaztak Mün-

chenbe. Kovács Borbándinál szállt meg, két testvére is Münchenbe érkezett, onnan
mentek együtt Bécsbe. Az üzenetet szeptember 17-én este hagyta Kovács
Borbándinak. Az együtt töltött napokban Borbándinak feltűnt Kovács Imre fáradékonysága, étvágytalansága, de komoly betegségre nem gyanakodott. Kovács a müncheni napokat követően Bécsben, Zürichben, Bernben tartott még előadást, majd

Münchenbe tért vissza. Október 5-én találkozott utoljára Borbándival. Münchenből
Párizsba utazott, ott már nagyon rosszul érezte magát, orvosnál is járt. Október 14-én
utazott haza New Yorkba. Állapota rosszabbodott, október 16-án kórházba szállítot-

ták. Megállapították, hogy daganatos betegsége van. Október 27-re tervezték a műté-

tet. Nem került rá sor. 1980. október 27-én, este nyolc óra harminc perckor hunyt el.

Harmincegy éve, ugyancsak október 27-én érkezett meg Amerikába. A New York-i

gyászünnepségre október 30-án, a Georgia állambeli Columbusban lezajlott temeté-

sére október 31-én került sor. 67 évesen hunyt el. Borbándi Gyula megérhette a ma-

gyarországi rendszerváltást, hosszú tartalmas életet élt. 95 évesen, 2014. július 23-án
hunyt el Budapesten.
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Az 1945 utáni magyar emigráció két emblematikus alakjának, Kovács

Imrének és Borbándi Gyulának levélváltását tartalmazza ez a könyv. Az
első dokumentum 1949. március 8-án született, az utolsó 1980. október

17-én. Harmincegy esztendő pereg le a kötetben közölt levelek oldalain.
Megismerhető belőlük egy korszak, egy barátság, két életsors, életpálya.

A történelem nélkülözhetetlen forrásának tekintjük azokat a doku-

mentumokat, melyek az adott korszakban születtek, méginkább azokat,

ahol nem a hivatalosság felé küldött üzenetek fogalmazódnak meg, hanem
a mindennapi élet jelenségei, történései, mozzanatai, beleszőve természetesen a világban zajló eseményekről vallott nézetek, gondolatok, félelmek
mondatai is.

Mind Kovács, mind Borbándi szorgalmas levélíró volt, kötetünkben

238 levelet, dokumentumot közlünk, hozzátéve, hogy több olyan levélről

is tudunk, mely még nem került elő. A leveleket időrendben közöljük.
Címzésükben feltüntetjük származási helyüket. A Columbia Egyetem
könyvtárában található leveleket [C], a Regensburgi Magyar Intézetben

felelhetőeket pedig [R] jelzéssel láttuk el. A leveleket bőséges jegyzetanyaggal közöljük, egyrészt a dokumentumokban szereplők életrajzi adatainak megismerése végett, másrészt a kevésbé ismert dátumok, esemé-

nyek, összefüggések, tények bemutatására. A levelek szövegében szögletes

zárójelek közé téve feloldjuk a kezdőbetűkkel szereplő neveket, intézmé-

nyi rövidítéseket.
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