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ELŐSZÓ
Az ezerkilencszázhatvanas évek a magyar emigráció életében komoly átrendeződést hoztak. Elültek már azok a belső ellentétek, melyek az 1956-os menekültek
és régebb óta kinn élők között feszültek, egyre inkább konszolidálódott a magyar

menekültek helyzete. Sokan kialakult egzisztenciát teremtettek az őket befogadó

országban, gyermekeik iskolába kerültek, a magyar nyelv egyre ritkábban került
elő még a családi ebédeken, összejöveteleken is. Bár a menekültek többsége vágyott szülőföldjére, a realitás mégis megkívánta, hogy hosszú távra, netán egész
életükre berendezkedjenek új otthonukban.

Nem lehetett figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a nemzetközi politikában

is az enyhülés jelei mutatkoztak. A „magyar kérdés” lekerült az ENSZ napirend-

jéről, U Thant, ENSZ főtitkár Budapestre látogatott, egyre bővült azon országok

száma, akik mind a gazdaság, mind a politika terén szoros és bizalmi kapcsolatot

alakítottak ki Magyarországgal. Az emigráción belüli politikai felfogásnak alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Végső célját, azaz a demokratikus intézményrendszer visszaállítását nem tagadhatta meg, ám azt is meg
kellett értenie, hogy a nyugati hatalmak az országnak a kommunista rezsimtől
való megszabadítására nem fognak erőszakos lépéseket tenni.

A magyar kormányzat is felismerte a kedvező folyamatokat és egyre nagyobb

pressziót igyekezett gyakorolni a külföldön élő magyarok körében, hazatérésüket

előmozdítandó. Bár elsősorban propaganda célokat szolgáltak ezek a lépések, ám
kétségtelenül jó hatással lehettek volna a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra is.
Az úgynevezett „hazacsalogatási kampány” mind a sajtóban, mind a titkos csa-

tornákon egyre intenzívebb lett. A magyar titkosszolgálat számos ügynöke pró-

bált a vezető emigránsok bizalmát megnyerve pozitív képet sugallni a magyar
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viszonyokról, hazatelepülésüket előmozdítani. Kevés sikerrel. Miután a kormányzat belátta, hogy a végleges visszatelepülés útja nem vezet tömeges ered-

ményre, változtatott propagandacéljain. Előtérbe került a hazalátogatás, az itthon maradottakkal történő kapcsolattartás feltételeinek megkönnyítése.

Az évtized végére már nem csak a személyes kapcsolatok, hanem az emigráns

szervezetekkel való szervezett kapcsolatfeltétel is szóba került. Az 1968-as cseh-

szlovákiai beavatkozás lelassította ugyan a folyamatot, de az 1970-ben elindult

Anyanyelvi Konferencia programja megfelelő keretet és tartalmat nyújtott a konszolidált együttműködésre.

Kötetünkben az 1960-as évtized emigráns életének néhány érdekes és jellem-

ző epizódját villantjuk fel dokumentumok segítségével. Bemutatunk három olyan

emigráns életutat, mely végül az anyanemzettel való kapcsolatfelvétellel, és haza-

téréssel zárult. Kitérünk az emigráns szervezetek átalakulására és az Anyanyelvi

Konferencia szerepére is. Az eredeti – nagyobbrészt eddig publikálatlan – dokumentumok talán segítenek a hatvanas évek ellentmondásokkal és kompromiszszumokkal telített közéleti változásainak megértésében.

Pilisszentkereszt, 2017. február
Szeredi Pál
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EMIGRÁCIÓS ÉLETUTAK I.
Vámos Imre és Horváth Béla

A magyar emigráció az 1960-as évek elejére kénytelen volt szembesülni azzal a

ténnyel, hogy Magyarországra történő visszatérésük lehetősége beláthatatlan
távolságra tolódott ki. Az 1956-os népfelkelés és szabadságharc nyomán felizzott
nemzetközi érdeklődés a hatvanas évek elejére elcsendesedett. 1962. december

20-án a magyar kérdés lekerült az ENSZ közgyűlésének napirendjéről. 1963
júliusában U Thant, az ENSZ főtitkára hivatalos látogatást tett Magyarorszá-

gon, ezzel a nemzetközi szervezet teljes jogú tagnak ismerte el a Kádár-kormány

által reprezentált magyar politikai rendszert. A magyar emigráció tagjainak hosz-

szú távra kellett berendezkednie menekülésük után választott lakóhelyükön. Bár
az 1945 utáni és az 1956-os felkelést követően nyugatra menekült emigránsok

között voltak felfogásbeli ellentétek, abban mind a két csoport helyzete megegyezett, hogy dönteniük kellett életútjuk további folytatásáról.

Sokan azok közül, akik már több mint másfél évtizede nyugaton éltek, arány-

lag stabil egzisztenciát teremtettek maguknak, így az ő számukra az volt a kérdés,

hogy kérvényezik és felveszik-e a lakóhelyükül szolgáló ország állampolgárságát,

és ezáltal teljes jogú tagjaivá válnak-e választott új hazájuknak. Nem kevés emigráns ezt az utat követte. Gyermekeik ugyan jártak a vasárnapi magyar iskolákba,
ám ők már teljes mértékben a nyugati élet- és értékrend szerint nevelkedtek és
ennek megfelelően választottak hivatást, életpályát.

A szülőföldtől, az itthon maradottaktól történő teljes elszakadás azonban so-

kak számára elviselhetetlen lelki válságot okozott. Rendszeresen írtak itthoni
szeretteiknek, ám a személyes találkozás vágya sokakat válaszút elé állított. Mivel
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Magyarországról nyugatra utazni igen nehézkes, sok esetben lehetetlen volt,

ezért az egyetlen esély az lehetett, ha a külföldre szakadt családrész tagjai utaztak
Magyarországra. Ha erre lehetőségük volt és vízumot kaptak. A hatvanas évek
közepére kialakult az a szokás, hogy a Jugoszláv tengerparton, vagy városokban

találkoztak a szétszakított családok tagjai, mivel oda Magyarországról és nyugat-

ról is be lehetett utazni, és egyben távol tudták tartani magukat a mindenre fi-

gyelő belügyi szervek látókörétől is. A kapcsolatok felvételének előmozdításában

nagy előrelépést jelentett az 1970-es évek végén elindított Anyanyelvi Konferen-

cia, mely nem pusztán a kulturális és nyelvi együttműködést teremtette meg,
hanem az itthoni találkozások lehetőségét is biztosította. A látogatások egyre
gyakoribbá váltak.

Népes csoportot alkotott a magyar emigráció körében azonban azoknak a

száma, akik nem tudtak beilleszkedni az őket befogadó ország társadalmába,

anyagi gondokkal küszködtek, vagy honvágyuk kibírhatatlanná vált. A Kádár-

kormány hazacsalogatási programja az ő körükben nagyobbrészt elfogadásra
talált.

Az 1956-57-ben távozottak szinte a magyar társadalom keresztmetszetét

nyújtották, minden lehetséges emigráns indíttatásra lehet találni példát a körük-

ben. Voltak, akik elmenetelükben politikai feladatot láttak és annak a tevékeny-

ségnek a folytatására gondoltak, amelynek kibontakoztatására Magyarországon

már nem volt lehetőségük. Voltak, akik tehetségüknek és tervezett életpályájuk-

nak reméltek jobb esélyeket. A fiatalok egy tekintélyes része azért hagyta el az

országot, mert nem jutott főiskolára és külföldön akarta megszerezni az előreha-

ladáshoz szükséges tudást. Voltak, akiket a különféle hátrányos megkülönböztetések űztek el hazájukból. Voltak, akik megelégelték az emberek magánéletébe
való sorozatos állami beavatkozásokat. Voltak, akik megcsömörlöttek minden

felső irányítástól és egyéni autonómiájuk megőrzése végett választották az idegenben való élést. Voltak, akik egyszerűen jobban, szabadabban, emberibb mó-

don akartak élni, hátat fordítva minden közösségi érdeknek, közügynek és politikának.
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Az 1957. április 4-i amnesztia után megerősödött az úgynevezett hazacsalo-

gatási kampány, amelynek révén a budapesti kormányzat az emigráció gyengíté-

sét és saját belső tekintélyének növelését kívánta előmozdítani. A Magyar Rádió

Szülőföldünk című műsora egyfelől a hazai fejlődés pozitív vonásait népszerűsí-

tette, másfelől az emigráns politizálás időszerűtlenségéről igyekezett hallgatóit
meggyőzni.

A magyar emigrációval a Kádár-korszakban a titkosszolgálatok mellett az

MSZMP KB Külügyi osztálya foglalkozott. Nyilvántartotta számukat, a kiván-

doroltak letelepedési helyét, helyzetük főbb vonásait, illetve politikai irányultságukat.

Az emigráció felé irányuló propaganda céljait a pártvezetés a következő fel-

adatokban foglalta össze: „...az egységes szervezkedésre irányuló törekvések bom-

lasztása. Le kell választani a régi emigráció dolgozó rétegeit és az ellenforradalmi
disszidensek kijózanodó, de végleg külföldön letelepülő csoportjait az emigrációs
vezérekről, és ellensúlyozni kell körükben az emigrációs sajtó hatását. [...] A
propagandában figyelemmel kell lenni az emigráció rétegződésére. Törekedni
kell arra, hogy a magyar emigráció becsületes rétegeit bizalmatlanná tegyük az
imperialista propagandával és az emigráns kalandorpolitikusokkal szemben. [...]
A reakciós emigráns szervezetek ellentéteinek növelését bomlasztással fokozzák,
az emigráns vezérek ellentéteinek mélyülését nemcsak propaganda útján, hanem
minden fellelhető személyes kapcsolat révén is elő kell segíteni.” 1
A rádiót, a sajtót, később a televíziót teljes mértékben alá rendelték aktuális

vezetői a pártvezetés által kiadott utasításnak. A külföldre irányuló, a dissziden-

seknek szóló propagandamunkát a Magyar Rádió Idegennyelvű Főosztálya végezte. Nyolc nyelven és a külföldön élő magyarok részére magyarul sugárzott
hétköznaponként 15 órányi műsort, amelyet Magyarországon kívül 65 országban
tudtak fogni.

A propaganda tevékenység célkitűzéseinek megvalósításához a Magyar Rádió

Szülőföldünk című, rövidhullámon sugárzott adása is nagyban hozzájárult. A
1

MOL 288. f. 5/88. ő. e. és MOL 288.f . 32/1959/7. ő. e.
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műsornak a Magyarok Világszövetségével kellett összehangolni a tevékenységét,
többek között a véglegesen hazatelepülők körében készített riportokat. Ennek a
műsornak volt a főszerkesztője Fekete Sándor, aki mielőtt a rádió munkatársa

lett, budapesti református esperesként felsőbb szinten is részt vett az egyház irányításában, nem keverendő össze Fekete Sándor (Hungaricus) újságíróval, íróval.

A párt agitációs és propaganda, valamint külügyi osztálya rendszeresen kül-

dött az emigráció tagjainak különféle brosúrákat, szóróanyagokat, leginkább

persze névtelen levélben, illetve a Világszövetség munkatársainak aláírásával.

1962. október-novemberében például 285 emigrációban élő magyarnak küldték
ki az MSZMP VIII. kongresszusának, a párt útjáról és tervezett intézkedésiről
szóló „Irányelvek” címet viselő anyagát, kérve a levélben, hogy írják meg véleményüket.

A válasz lehetőségével 23 külföldön élő emigráns válaszolt, többek között

Kéthly Anna, Fejtő Ferenc, Méray Tibor, Sulyok Dezső, Havas Gábor, Fenyő
Miksa, Iványi Grünwald Béla, Wigner Jenő professzor és Borsody István.

A válaszolók többsége megköszönve a küldeményt elhárította a kapcsolatfel-

vételt és értékelést, mint például Kéthly Anna, aki a következőket írta: „Nyugtá-

zom a részemre küldött füzetet a kongresszusi irányelvekről. Köszönöm figyelmességét, egyúttal közlöm, hogy úgy ezt az összefoglalást, mint a hasonló kiadványokat eddig is állandóan eljuttatták hozzám. Úgy az én észrevételeimet, mint
barátaimét meglelheti a Londonban megjelenő lapomban, amely ezekkel a kiadványokkal rendszeresen foglalkozik.” Mások, hosszabb levélben fejtették ki ellenérzéseiket az olvasottakkal kapcsolatban, mint például Sulyok Dezső: „Ellenfélként állok szemben a mai magyar kormánnyal, de van egy pont, ahol találkozunk: mindkettőnknek, minden erőnk megfeszítésével keresnünk kell azt az utat,
amelyen Magyarország mai zilált helyzetét rendezni lehet, mert Önök tudják
otthon a legjobban, hogy ezen a téren feltétlenül kell tenni valamit.” Havas Gábor Bécsből az alábbiakat írta válaszul: „Nem is hiszem, hogy Főszerkesztő úr azt
várná el tőlem, hogy fenti határozat meghozataláért meghajtsam az elismerés
zászlóját a Központi Bizottság előtt, amit annál kevésbé tudok megtenni, hiszen
kevés kivétellel ma ugyanazok hozták ezt a döntést, akik annak idején, ha más
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pozícióból is, feltétel nélkül tömjénezték »hazánk szeretett vezérét és bölcs tanítómesterét« Rákosit és társait [...] Mindenek ellenére azonban nagy haladás a
szocialista humánum útján, hogy ilyen határozat egyáltalában megszülethetett.
Még nagyobb volna azonban magyar szempontból ennek az értéke, ha nem kellett volna e téren előbb a szovjet pártnak jó példával elől járnia, hanem a magyar
kommunisták saját emberségükből és szocialista igazságérzetükből kifolyólag
jöttek volna rá arra, hogy mozgalmukat szadisták és tömeggyilkosok kompromittálják.”
A különböző indítékok alapján hazatért, ismertebb magyar emigránsok közül

érdemes felemlíteni Csorba Mikita István, Erőss Ferenc, Ravasz Károly közéleti-

politizáló emberek, két diákszövetségi funkcionárius, Vízhányó József és Radnóti
Ágoston, a szabadságharcos szövetség egy vezetője, Mikófalvy Lajos nevét. Az

írók és újságírók közül Horváth Béla, Vámos Imre és Baranyai Tibor, a színészek

és énekesek közül Molnár Tibor és Járay József tért vissza Magyarországra. A

későbbi években Parancs János költő, Békeffi István író és felesége, Turay Ida

színművésznő, Szabó Sándor és Pataky Jenő színművész, a volt KALOT-vezető

és kiugrott pap, Nagy Töhötöm, a hajdani parasztpárti Varga Sándor és a hajdani kisgazdapárti képviselő, Czipó László döntött úgy, hogy hazatelepül.

Két esetet jellemzőnek és lebonyolításukat tekintve érdekesnek tekintünk,

ezért részletesebben is bemutatjuk. Mindkét esetben a magyar belügyi szervek

keresték meg az érintetteket, azaz nem pusztán a hazacsalogatás, hanem a nyu-

gati magyar emigráción belüli bomlasztás is a célok között szerepelt. Az egyik

történet Vámos Imre és Horváth Béla, a Látóhatár szerkesztőiről, a másik
Mikita Istvánról, a Parasztpárt volt képviselőjéről szól.

Vámos Imre esete különösen azért érdekes, mert a Látóhatár című folyóirat

kétségtelenül a magyar emigráció egyik legjelentősebb folyóirata volt, és alapító
szerkesztőjének ügye joggal keltett felháborodást az egész emigrációban.

A Látóhatár című folyóirat 1950 őszén született meg, mint az emigrációba

kényszerült népi csoport orgánuma. 1949 márciusában a parasztpártiak sikertelen

kísérletet tettek az emigrációs parasztpárt létrehozására, így előtérbe került egy
irodalmi-politikai folyóirat elindítása, ahol politikai kérdésekben is kifejthették
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álláspontjukat. Olyan irodalmi folyóiratnak képzelték el az orgánumot, amely a

népi eszme továbbgondolásán és korszerűsítésén kívül állandó megjelenési helyet
nyújt a nyugatra került íróknak, erősíti az emigráció demokratikus működését, az
arra vállalkozók eszméiket kicserélhetik, és közérdekű kérdésekről vitát folytathatnak.

A folyóirat alapításában Borbándi Gyula, Vámos Imre, Borsos Sándor, Gál

Mihály és Molnár József vett részt. A folyóirat címét Molnár József adta, Vámos
Imrét bízták meg a felelős szerkesztéssel, Borsos Sándor pedig a felelős kiadó

lett. Azért kettejükre esett a választás, mert ők voltak azok, akik Zürich központjában laktak. A Látóhatár első száma 1950 novemberében jelent meg. A Látóha-

tár nem vált kérészéletű folyóirattá, megjelenése harmadik évében már nyomdai
eljárással készült az évi hat lapszám. Kisebb-nagyobb súrlódások természetesen

voltak a lap készítői között – így Borsos Sándor 1952-ben kivált a szerkesztőségből –, ám a Látóhatár egyre ismertebb és az emigráció vezetői által támogatott
lappá fejlődött. Nem tagadható, a lap fennmaradásában fontos tényező volt,

hogy a szerkesztők a Szabad Európa Rádiónál dolgoztak, s a müncheni rádió a
lapban megjelent írások jelentős részét átvette sugárzásra, azért honoráriumot
fizetett a szerzőknek, illetve magyarországi terjesztésre is megvett jó pár pél-

dányt. Így a folyóirat, ha nem is kényelmes körülmények között, de biztonságos

feltételek mellett jelenhetett meg. A lap körüli válságot – áttételesen – a Szabad
Európa Rádiónak az 1956-os felkelésben játszott szerepe robbantotta ki. A

SZER adásai 1956 őszén inkább nehezítették, semmint segítették a magyar sza-

badságharc törekvéseit, sokszor megalapozatlan illúziókat keltettek, tévesen ítélték meg a magyar felkelés szereplőit, célkitűzéseit. A SZER amerikai vezetése
1957 tavaszán megvizsgálta a rádióban 1956 őszén elhangzott adások tartalmát,
megállapította a hibákat, s felelősöket keresett a magyar szerkesztőségen belül. 2

A népi emigráció Szabad Európánál dolgozó tagjait nevezték meg elsőrendű

felelősöknek, s munkaszerződésüket felmondva anyagi bizonytalanságba taszítot-

2

Lásd részletesen: Molnár József: A Szabad Európa Rádió a forradalom napjaiban.
Püski kiadó, 2006, Budapest.
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ták a szerkesztők nagy részét, s megszüntették a folyóirat támogatását. Így a Lá-

tóhatár szerkesztői közül Vámos Imre, Molnár József és Horváth Béla munka és

jövedelem nélkülivé vált. Vámoséknak új egzisztenciát kellett teremteniük, s bár
alkalmi munkákból, szerzői honoráriumokból jutottak jövedelemhez, ám a megszokott életminőségüket nem tudták fenntartani.

Vámos Imre a Látóhatár megjelentetésében látta a lehetőséget arra, hogy

megfelelő jövedelemhez és egyben befolyáshoz is juthasson a magyar emigráció

köreiben. Számára a lap ezért volt fontos, s megoldásnak azt tekintette, ha a

megjelentetés anyagi forrását közvetlenül az amerikai támogatóktól meg tudja
szerezni. 1957. szeptember elején levelet írt frau Bieber Marionnak, a Congress

pour la Liberté de la Culture igazgatójának Párizsba, amelyben jelezte, hogy a

Látóhatár további megjelentetéséhez az amerikaiak által fenntartott szervezetnek

közvetlen anyagi forrásokat kellene biztosítania a szerkesztőknek. Kérését a szervezet elutasította.

Mivel a folyóirat szerkesztői közül Borbándi Gyula munkatársa maradt a

Szabad Európa Rádiónak – bár ő is a kirúgottak között volt, ám szakszervezeti
tisztsége miatt a német törvények alapján neki nem lehetett felmondani –, míg

Vámos nem rendelkezett rendszeres jövedelemmel, ezért a szerkesztők között
ellentét alakult ki, mely 1957. szeptember végére a végletekig kiéleződött.

Borbándi mindenképpen meg akarta jelentetni a folyóiratot és ezen a vélemé-

nyen volt Molnár József a harmadik szerkesztő is, Vámos azonban ragaszkodott
ahhoz, hogy az csak a hivatalos amerikai szervezetek célzott támogatása esetén

kerülhet nyomdába. Borbándiék a lap meghatározó tekintéllyel bíró barátaihoz,

szerzőihez fordultak segítségért. Július és augusztus hónapban több megbeszélést

is tartottak Münchenben az odalátogató Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal,
Kovács Imrével, Kiss Sándorral, Fenyő Miksával, Derecskey Károllyal. Szeptem-

ber végére a pattanásig feszült légkörben úgy döntöttek a kiadás feltétlen folyta-

tása mellett érvelők, hogy egy írásban megfogalmazott megegyezéssel tisztázzák

a Vámos Imre és közöttük kialakult konfliktust, s egyben meghatározzák a folyó-

irat kiadásának további feltételeit. Az 1957. szeptember 25-én készült megállapodás megfogalmazásával tisztázni kívánták a szerkesztőség tagjainak jogait és
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kötelezettségeit, a kiadás és a szerkesztés feltételeit. Kész helyzet elé kívánták
állítani Vámost, véglegesen rendezni szerették volna a Látóhatár alapítói közötti

viszonyt, azaz meghatározni, hogy kinek, kiknek van joga a lap tulajdonosaként
fellépni. A megállapodás szövege a következő volt:

„Az eddig írásban le nem fektetett, de 1953. január 1. óta – mióta a Látóhatár
nyomtatásban jelenik meg – a szerkesztésben és az ügykezelésben kialakult gyakorlatot, mint a jövőben mindannyiunk által elfogadott jogviszonyt ezennel írásban is rögzítjük.
1)
A Látóhatár felelős szerkesztője és kiadója Vámos Imre. A szerkesztőséggel egyetértésben a folyóiratot harmadik személlyel szemben
képviseli. A szerkesztőségi értekezletet összehívja, és azon elnököl. Feladata a szerkesztőségi értekezletek határozatai alapján a folyóirat általános
szerkesztése és a szerkesztőség nevében a munkatársakkal való levelezés.
2)
A folyóirat főmunkatársai: Borbándi Gyula és Molnár József.
A kiadóhivatal vezetője és az anyagi ügyek intézője: Molnár Jó3)
zsef.
4)
A szerkesztőség tagjai: Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth
Béla, Molnár József, Vámos Imre.
5)
A szerkesztőség tagjainak hatásköre a következőképpen oszlik
meg:
a)
A kéziratok beszerzése, munkatársakkal való levelezés a
szerkesztőség nevében: Vámos és – amikor szükséges – a szerkesztőség többi tagja.
b)
Politikai jelegű írások elbírálása: Borbándi Gyula, Molnár József, és Vámos Imre.
c)
Versek és verseskönyvek bírálata: Bikich Gábor és Horváth Béla.
d)
Szépirodalmi és prózai művek elbírálása: Bikich Gábor,
Horváth Béla, és Vámos Imre.
e)
Irodalmi tanulmányok elbírálása és a szépirodalmi kritikai rovat ellátása: Bikich Gábor, Horváth Béla, és Vámos Imre.
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f)
A szerkesztőség tagjai kötelezik magukat, hogy különösen a hatáskörükbe tartozó rovatok nyomdai munkálataiban részt
vesznek. A nyomdai munkának általánosságban Vámos Imre az irányítója.
g)
A szerkesztőség tagjai – szükség esetén – az adminisztráció munkájában is részt vesznek.
6.
A kéziratok megítélésében főként a rovatvezetők véleményét kell
figyelembe venni. Vitás esetekben a szerkesztőség többségi szavazat alapján határoz, egyenlő szavazatok esetén a felelős szerkesztő szavazata dönt.
7.
A szerkesztőség hetenként egyszer értekezletet tart.
8.
Ha a szerkesztőség valamely tagja a folyóirattól megválni óhajt,
semmiféle igényt nem támaszthat.
A Látóhatár szerkesztői tudatában vannak munkájuk jelentőségének és minden erejüket latba vetik, hogy a folyóirat ügyeiben kölcsönös megértéssel és a
legnagyobb egységben járjanak el.
München, 1957. szeptember 25.
Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla, Molnár József” 3
A megállapodást a megbeszélésen résztvevők mindegyike elfogadta, de Vá-

mos azt kérte, hogy várjanak a közös aláírással egy-két napot. Az idő egyre telt, s

a megállapodást Vámos továbbra sem írta alá, nyilvánvalóan nem kívánt változta-

tást az addigi gyakorlatban, magának vindikálta a jogot a folyóirat minden ügyében történő eljárásban, s – mint később kiderült – tartott az esetleges anyagi

elszámoltatás következményeitől.

Mivel Vámos a szeptember végi megállapodást nem írta alá, s továbbra is ön-

állóan tárgyalt és intézkedett a Látóhatár megjelentetésének ügyében, ezért ok-

tóber 31-én a négy szerkesztő közös levélben közölte Vámossal, hogy megszakít-

ják vele a kapcsolatot, s az alább közölt levelet megküldték az írószövetség vezetőinek és a Látóhatár meghatározó befolyással rendelkező szerzőinek is.
3

Megállapodás a Látóhatár című folyóirat szerkesztési elveiről és feladatairól. [PIM],

Molnár József hagyaték.
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„Kedves Barátunk! Értesítünk, hogy Veled a mai naptól kezdve mindennemű

együttműködést megszakítunk.
Ötévi munkánk romjain, számolva azzal az örömmel is, amelyet ez a lépésünk
irodalmi és politikai ellenfeleink körében támasztani fog, kénytelenek vagyunk
megszüntetni azt a sajnálatos módon általunk teremtett látszatot, mintha író
lennél és a Látóhatárt Te szerkesztetted volna.” 4

A levél aláírói éles és bántó megfogalmazást használtak Vámos addigi írói és

szerkesztői munkásságáról, véleményük szerint Vámos még el sem kezdte iro-

dalmi munkásságát, mert néhány oldalon elférne, amit addig írt, s annak eredetét

sem akarják firtatni. Az utóbbi megjegyzés arra vonatkozott, hogy Vámos több
írása nem saját szerzeménye volt, hanem más lapokban megjelent anyagok saját

név alatti megjelentetése. „Aki nem jó író, még lehet jó szerkesztő, de Te az sem

lettél. A folyóiratot nem Te szerkesztetted. Ezt Te is jól tudod.” – fogalmazták
meg lesújtó véleményüket.

A Látóhatár négy szerkesztője bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolatot

Vámos Imrével és nélküle folytatják a Látóhatár kiadását. A szakításról

Borbándiék értesítették a Látóhatár Baráti Társaság tagjait, az alapítókat és az

Írószövetség vezetőit. Érdekes és tanulságos megfigyelni, hogy az emigráns vezetők nagy része nem tekintette komoly fejleménynek a szétválásról szóló levél

megküldését, a vitát egy szokványos perpatvarnak tekintették, s megnyilatkozása-

ikból az tetszik ki, hogy bizonyosak a szerkesztőség együtt maradásában és a
folyóirat töretlen megjelenésében. Cs. Szabó megírta Vámosnak, hogy november

második hetében Münchenbe fog menni, s a Látóhatár mind az öt szerkesztőjével találkozni szeretne a helyzet tisztázása érdekében. 5

Auer Pál sajnálatosnak tartotta a vita kiéleződését, ám Vámosnak továbbra is

küldte a cikkeit, s megjegyezte, „... jól ismerem problémáitokat és igazán nagyon

4

5

Molnár József levele Vámos Imrének, 1957. október 31. [PIM] Molnár József
hagyaték

Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1957. november 2. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

melléklet, 399. o.
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sajnálom, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan az kívánatos lett volna” 6.

Fenyő Miksa egyszerűen mind Borbándinak, mind Vámosnak elküldte írásait, s

levelében közölte, a vita nem érdekli, amelyik lap meg tud jelenni, az leadhatja
írását.

November végén fordulatot vett a szerkesztők közötti egyeztetés. Kovács Im-

re – aki kétségtelenül a legnagyobb tekintélynek örvendett a népi szárnyhoz tar-

tozók körében – Európába érkezett távol-keleti körutazása végén. Indiában valamilyen fertőző anyagba lépett, New Delhiben kezelték a sérülést, de az elfertőződött seb miatt Svájcban be kellett feküdnie egy szanatóriumba. Mivel napokig

mozdulatlanul kellett maradnia, ezért arra kérte a Látóhatár szerkesztőségének
tagjait, hogy látogassák meg Zürichben.

Kovács nem akart igazságot tenni közöttük, nem hajlott sem az egyik, sem a

másik álláspont elfogadására. Közvetítő szerepét arra használta fel, hogy
Borbándiékat meggyőzze a folyóirat folyamatos megjelentetése fontosságáról, s

ezt ők el is fogadták. Kovács ugyanezt kérte Vámostól is. Javasolta, hogy az 1958
évi első lapszám megjelenése előtt üljenek le még egyszer, s próbálják rendezni
vitáikat.

A látszat szerint mindannyian hajlottak egy újabb egyeztetésre, ám Vámos a

tárgyalások közepette nyomdába küldte a folyóirat őszi számának anyagát, imp-

resszumában saját magát megjelölve felelős szerkesztő és kiadóként. Az impreszszumban, bízva abban, hogy később majd többen csatlakoznak az ő általa előállított laphoz azt jelölte meg, hogy „szerkeszti a Szerkesztőbizottság.” Hogy ez a
szerkesztőbizottság kiket takart, azt nem lehetett tudni.

Vámos önkényes lépése megrökönyödést váltott ki az emigrációs körökben.

Kovács nem szerette volna, hogy két Látóhatár jelenjen meg párhuzamosan,
ezért jelezte Vámosnak, hogy véleménye szerint Borbándiék is elhatározták,

hogy megjelentetik a maguk lapját, így megegyezés hiányában a legrosszabb következhet be, azaz egyszerre két folyóirat kerül kiadásra.

6

Auer Pál levele Vámos Imrének. 1957. november 19. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

melléklet, 39. o.
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Ennek elkerülése érdekében Kovács gyakorlatilag megzsarolta a szerkesztősé-

get. Amennyiben nem lesz egyezség, akkor nem lesz pénz, s anyagi támogatás

nélkül a folyóirat megszűnik. Az amerikai szervezetek ugyanis valószínűleg leállították volna a magyar emigrációnak nyújtott összes kulturális támogatást,

amennyiben nyilvánosságra kerül a belső megosztottság, azaz két kulturális lap

jelenik meg párhuzamosan. Ezt erősítette meg Hatvany Bertalan december elején szétküldött körlevele is.

Hatvany Bertalan rokonszenvezett a Látóhatárral. Széles körű kapcsolatrend-

szere volt az európai kulturális szervezetekkel, azok adtak véleményére. A Látó-

határ szerkesztői még 1957 elején felkérték Hatvany-t, hogy segítsen nekik

anyagi forrásokhoz jutni a lap megjelentetéséhez, s ezt ő vállalta. Megrendült
egészségi állapota ellenére sok-sok levélben állt ki a Látóhatár fontossága mellett,

s 1957 végére úgy látszott, hogy sikerült elintéznie egy jelentősebb pénzügyi

támogatás megítélését. A vita azonban elkedvetlenítette Hatvany-t, s bizalmának
megvonásával fenyegette meg a Látóhatár szerkesztőit.

Hatvany és Kovács üzenete egyértelmű volt. Vagy kiegyeznek egymással a

szerkesztők, vagy kiközösíti őket a kulturális emigráció. A kemény hangú levél
hatására végül Vámos hajlandó volt a megegyezésre és Borbándiék is engedtek

követeléseikből. Vámos Imre leállította az általa kinyomtatott Látóhatár szétküldését, s a szerkesztők megegyeztek abban, hogy a kiadó meglévő pénzéből újra
kinyomtatják az őszi számot. Abban túlnyomórészt ugyanazok az anyagok jelentek meg, mint ami a Vámos-féle Látóhatár számában volt, ám az impresszumban

mind az öt szerkesztőt felsorolták és Vámos csak mint felelős kiadó szerepelt.

Sajnos a nyugvópontra jutott vita 1958 nyarán ismét fellángolt, amely már

végleges szakításhoz vezetett. Ekkor már Horváth Béla is Vámos mellé állt, mert

egyre inkább megcsappant a Látóhatárhoz érkező támogatások összege, így ve-

szélybe került a szerkesztők egzisztenciális biztonsága. Ez volt az az ok, amely

leginkább közrejátszott abban, hogy Vámos és Horváth Béla meghallotta a Bu-

dapestről érkező „szirénhangot” és engedett a Magyarországról érkező csábításnak.
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Vámos Imre személye nem volt ismeretlen a magyar belügyi szervek előtt.

Már 1950 tavaszán elkezdték vizsgálni annak lehetőségét, hogy miképpen lehet-

ne őt beszervezni. Vámos ugyanis emigrációs életének első éveiben a Szabad

Európa Bizottság megbízásából és finanszírozásával összefoglaló jelentéseket
készített a magyarországi állapotokról, melyek alapját a hazai újságok hírei és az
újonnan érkezett menekültek elbeszélései jelentették. A magyar államvédelem

gyanította, hogy az alig 33 éves Vámosra fényes jövő várhat a magyar emigráció
soraiban, ezért keresték azokat a pontokat, melyeken keresztül behálózhatják és

szolgálatukra kényszeríthetik. Az hamarosan kiderült, hogy családtagjaival nem
tart szoros kapcsolatot, így ezen a vonalon nem kecsegtetett eredménnyel meg-

közelítése. Ugyanakkor „... anyagiasság tekintetében Vámost nem nehéz meg-

környékezni. Szívesen fogadna anyagi támogatót, de ezen keresztül csak egészen
súlyos kompromittáló formában lehetne eredményt elérni, mert elvi meggyőződésében eléggé szilárd.”7 Ezzel indult meg a Vámos Imre körüli konkrét puhatolózás azzal a szándékkal, hogy saját céljaikra felhasználják.

1950. november végén jelent meg a Látóhatár című folyóirat első száma, s et-

től kezdve a magyar elhárítás törekvése az lett, hogy Vámost a Látóhatárnál betöltött pozíciójában erősítse, s megkísérelje a lap szerkesztését személyén keresz-

tül befolyásolni. A fennmaradt jelentések szerint Vámossal egy kifejezetten rá
állított ügynök, fedőnevén „Csatlós Rezső” foglalkozott.

A magyar elhárítás első körben Vámos Imre édesanyján keresztül próbált kö-

zelebb férkőzni hozzá, ám ez sikertelennek bizonyult, mert édesanyja elzárkózott
az együttműködéstől, sőt leveleiben megírta fiának, hogy az ÁHH sűrűn beren-

deli kihallgatásra. A segítség megtagadását az államvédelem Kistarcsára történő

internálással bűntette, ám ezzel sem értek célt, Vámos ezen az úton nem volt
zsarolható.

Az 1950-es évek eleje az édesanyján keresztül történő megközelítés kiépítésé-

vel telt el, ám miután ez kudarcba torkollott, új lehetőségeket próbáltak találni.

7

ÁBTL 3.2.1. Bt-123/1. Vámos Imrére vonatkozó feljegyzés. 1950. november 12. 70.
o.
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Továbbra is a családtagokon keresztül kísérleteztek. Vámos két lánytestvérének

férjei, azaz Vámos sógorai tűntek megfelelő alanynak. Egyikük, Dobes Antal,
„Dorogi” fedőnéven 1955-ben, míg a másik sógora, Berceller András, „Boros-

tyán” fedőnéven már 1954-ben titkos ügynöke lett a belügyi szerveknek. Mindkettőjüket zsarolással szervezték be.

1956 tavaszán érkezett el az a pillanat, amikor az elhárítás döntő lépésre szán-

ta el magát. Elhatározták, hogy Berceller Andrást egy üzleti tárgyalás álcája alatt

kiküldik Németországba, és egyben megbízták a Vámossal történő személyes

kapcsolatfelvétellel. Berceller 1956. február 9-én utazott el Németországba.
Többször is sikerült találkoznia sógorával, azonban ez a beszervezési kísérlet is
kudarcba fulladt. A felkínált lehetőség ugyanis nem lepte meg Vámos Imrét,

sógora váratlan felbukkanása mögött megsejtette az államvédelem akcióját. Kije-

lentette sógorának, hogy semmiféle hírszerző szervvel nem hajlandó együttműködni, sőt azt is megüzente Bercelleren keresztül a magyar belügyi szerveknek,
hogy gyerekkora óta távol él családjától, ezért nem érzi úgy, hogy felelősséggel

tartozna sorsukért, vagyis egyértelműen kimondta azt, amit már hat évvel korábban megállapított az államvédelem, mely szerint családján keresztül nem lehet
együttműködésre bírni.

Az 1956-os nemzeti felkelés és szabadságharc, majd az azt követő pár hónap

elsodorta a Vámossal kapcsolatos elképzelések megvalósítását. A Látóhatár szer-

kesztőségén belül kirobbant vita azonban nem maradt ismeretlen az elhárítás

előtt, és elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy felélesszék Vámos megkör-

nyékezését. Tanulva az előző akciók kudarcából, az újabb terv már az anyagi
kiszolgáltatottságát tekintette fő motívumnak. „Vámos anyagi és családi helyzete

az elmúlt évben alaposan megváltozott, elbocsájtották a SZER-től, elvált feleségétől, nincs saját lakása, a Látóhatár kiadásával kapcsolatban is vannak problémái. Ezek a körülmények véleményem szerint kedvező alkalmat adnak bevonásának újbóli megkísérlésére.” 8 – tartalmazza a személyét újra előtérbe helyező

8
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ÁBTL 3.2.1. Bt-123/1. Összefoglaló jelentés, 1958. május 6. 235. o.

jelentés, mely Vámost a müncheni emigráción belüli egyik legfontosabb célszemélynek jelölte meg.

A magyar belügyi szerveknek távlatos és merész tervei voltak. Egy „Meszlé-

nyi” 9 fedőnevű, igencsak termékeny ügynök jelentése szerint: „Megítélésem sze-

rint módunk lenne arra, hogy a Látóhatárt megvegyük. Így, ahogy mondom,
megvegyük, vagyis mi itthonról finanszírozzuk.” 10 Dömötör László 1958-nyarán
megfogalmazott ötlete, a hamarosan bekövetkezett szerkesztőségi szakadás után,
megvalósítható közelségbe került.

1958 októberében az államvédelem munkatársai felkeresték Vámos Imre

édesapját. A Külügyminisztériumban dolgozó hivatalnokoknak adták ki magukat

és arra próbálták rávenni, hogy élessze fel kapcsolatát fiával, megígérték neki,

hogy Münchenbe is elutazhat hozzá. A „külügyminisztériumi munkatársak” nem
titkolták az apa előtt, hogy reménykednek Vámos Imre hazatérésében és ehhez

kérték a segítségét. Az apa látogatására 1959 decemberében került sor. Mün-

chenben Vámos Imre felvilágosította édesapját, hogy látogatói és segítői nem
külügyminisztériumi emberek lehettek, ám ennek ellenére azt üzente vele megbízóinak, hogy készen áll a hazatérésre.

Apjával megüzente, hogy olyan adatok birtokában van, amivel lejárathatja a

Magyar Írók Szövetsége Külföldön nevű szervezetet és lapjának, az Irodalmi

Újságnak a szerkesztőségét, valamint az ENSZ magyar ügyet vizsgáló bizottságára is hatással lehet. Vámos két előzetes feltételt szabott: Horváth Béla szer-

kesztőtársa is bevonásra kerül a megbeszélések során, és vele tarthat majd haza,
továbbá az államvédelem segíti a munkája során összegyűlt levelezését eljuttatni

Budapestre. Vámos a további együttműködés feltételeinek pontosítására személyes találkozót kért a BM hivatalos küldöttével édesapján keresztül, amelynek

helyszínét és pontos időpontját levelezés útján akarták egyeztetni. Mivel Vámost
9

A „Meszlényi Károly” fedőnév Dömötör László újságírót takarta, aki 1956-tól 1971-

ig szolgáltatott jelentéseket és elemzéseket az elhárításnak. Dossziéiban több mint
2500 oldalnyi anyag található. A Kisgazdapárthoz kötődő újságíró publikált többek

10

között a Népszavában, a Magyarország című hetilapban és a Magyar Hírlapban is.

ÁBTL 3.2.1. Bt-123/1. Jelentés, 1958. június 10. 247. o.
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a nyugati hírszerzés is figyelte, szigorú konspiráció mellett folyt tovább a levélvál-

tás közte és apja között. Kódszavak segítségével egyeztették a személyes találkozó
feltételeit, melyre 1960. július 16-án Salzburgban került sor.

A találkozón Vámos Imre és Horváth Béla elkötelezte magát az államvédelmi

szolgálat mellett, vállalták az ügynöki szerepet és kijelentették, hogy a megbízá-

suknak megfelelően előbb a nyugati emigrációban végeznek bomlasztó tevékenységet, majd Magyarországra hazatérve, itthon informálják a belügyi szerveket az

emigrációval kapcsolatos ismereteikről. A megegyezésről készült összefoglaló
jelentés szerint Vámos Imre „Hazatérési szándékát azzal indokolja, hogy kiáb-

rándult az emigráns életből, amely mindenkit az amerikaiak kiszolgálójává zülleszt. Ma már – állítása szerint – alapvető kérdésekben egyetért velünk. Az 1956os eseményeket ellenforradalomnak tartja, elítéli az Egyesült Államok politikáját
és a békés egymás mellett élés, a tárgyalások hívének vallja magát.” 11 Nem tartom
valószínűnek, hogy a jelentés készítője saját maga találta volna ki e szavakat.
Vámos patetikus megnyilatkozása azonban senkit nem tévesztett meg. Mind ő,

mind Horváth Béla elsősorban azért vállalta a rájuk kirótt feladat elvégzését,
mert ezáltal anyagilag biztosítottnak látták a saját maguk által elképzelt életvitelük feltételinek megteremtését, és remélték, hogy hazatérésük után kényelmes
életük lehet itthon is.

1960 őszétől 1962. februári hazatérésükig több tízezer schillinget és több ezer

márkát kaptak a magyar Belügyminisztériumtól, hogy megfelelő életfeltételeket
tudjanak biztosítani maguknak. Szűk másfél év alatt 5 lapszámát adták ki a Lá-

tóhatár című, Vámos Imre és Horváth Béla által szerkesztett, sem formájában,
sem tartalmában az 1950-ös alapítású folyóirathoz nem hasonlítható, és a ma-

gyar belügyi szervek által finanszírozott, inspirált politikai pamfletből.

A kötet dokumentumai között megtalálhatóak azok a legfontosabb belügyi

jelentések, melyek alapján nyomon követhető az egyik sajátos magyar emigráns

sors, a hitét és feladatát eláruló, a nehézségekbe belefáradó, ezért pénzért megvá-

sárolható menekült sorsa.
11
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ÁBTL: Bt-123/1. Jelentés, 1960. december 13. 298. o.

EMIGRÁCIÓS ÉLETUTAK II.
Mikita István

Az kétségtelen, hogy az 1956-os népfelkelés az államvédelmi szolgálatok köré-

ben is hatalmas traumát okozott. 1957 végére azonban már helyreállt a szervezet

akcióképessége, s a politikai hatalom igényeinek megfelelően minden lehetőséget
megpróbáltak megragadni az emigráció pozícióinak gyengítésére. Bár hézagos

információik voltak a külföldön tevékenykedő magyar politikusok környezetéről,
a magyar szervezetek belső erőviszonyairól, ám az 1955-től 1957 végéig a nyugati

magyar szervezetek vezetőségében tevékenykedő Szabó Miklósnak 12 – az állam-

védelmi szolgálat tisztjének – hazatérését követően, több szálon próbálták az

ingadozó emigránsok hazacsábítását megszervezni. Szabó Miklós az államvédelem ügynökeként tért vissza Magyarországra, a Kádár kormánynak azonban
olyanok hazajövetelére is szüksége volt, akik önként adták fel emigráns létüket, s

ezáltal alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a nyilvánosság előtt igazolják a ma-

gyarországi politika humánusságát, legitimizálják a rendszer változását. Az
MSZMP Politikai Bizottsága 1959. február 3-i ülésén hozott határozatot az

emigráció felé irányuló agitációs és propagandamunkáról. A határozat kiemelt

feladatnak jelölte meg, hogy „az emigráció kijózanítható és becsületes rétegeit

bizalmatlanná” 13 tegyék az imperialista szervekkel, a hangadó magyar politiku-

sokkal szemben, illetve „a jószándékkal hazatérni akarók útját” egyengessék ha-

zatelepülésükben. Ugyanakkor célként fogalmazta meg a „reakciós emigrációs
12

13

ÁBTL 3.2.1. Bt-255/3. „Kerekes Mihály”, azaz Szabó Miklós (1922– ?) újságíró,
politikus.

Az MSZMP Politikai Bizottság 1959. február 3-i határozata az emigráció felé
irányuló agitációs és propaganda munkáról. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 116. ő. e.

23

szervezetek ellentéteinek növelését, bomlásának fokozását, az emigráns vezérek
ellentéteinek mélyítését nemcsak propaganda útján, hanem minden fellelhető
személyes kapcsolat révén is”. A PB vitájában Kállai Gyula vetette fel, hogy
„rendkívül fontos volna a disszidáltak hozzátartozóival valamiféle kapcsolatot
találni és biztosítani, hogy a disszidáltak hozzátartozóikon keresztül a mi befolyásunk alá kerüljenek”14. A politikai vezetés természetesen a nyilvánosan működő szervezetek feladatairól hozott határozatot, ám az államvédelem illetékes rész-

legeiben is megerősítést kaptak az emigráns politikusok, közszereplők beszervezésére, hazacsábítására irányuló szándékok.

A népi emigrációt az egyik legveszélyesebb csoportosulásnak tekintették. Kü-

lönösen Kovács Imrét és a környezetéhez tartozó volt parasztpártiak befolyását
szerették volna megtörni. A parasztpártiak 1947 és 1949 között menekültek el
Magyarországról, többségük Európában maradt, Kovács Imre 15 és Sz. Szabó

Pál 16 Amerikában, Pap István 17 és Mikita István 18 Kanadában próbált munkát és
megélhetést találni. Az államvédelem szinte mindegyikük megkörnyékezésével

próbálkozott. Sikerként könyvelhették el, hogy Vámos Imrét 19 és Horváth Bé-

lát 20 befolyásuk alá tudták vonni, hazatelepítésükkel némi riadtságot okozva a
nyugati magyarság körében, Mikita István esetében azonban „bakot lőttek”.

14

15

16

17

18

19

20

Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1959. február 3-ai üléséről. MOL M-KS 288. f. 5.
cs. 116. ő. e. 14. o.

Kovács Imre (Alcsút, 1913. március 16. – New York, 1980. október 27.) politikus,

író.

Sz. Szabó Pál (Szigetszentmiklós, 1912. április 20. – Dun Lorring, 1975. február 1.)

földműves, politikus.

Pap István (Budapest, 1908. február 8. – Windsor, 1989. február 27.) kertészmérnök,
politikus.

Mikita István (Gáva, 1913. november 23. – Berettyóújfalu, 2000. július 30.)
földműves, politikus.

Vámos Imre (Mezőhegyes, 1927. február 11. – Budapest, 1993. január 17.) író,

újságíró.

Horváth Béla (Budapest, 1908. május 25. – Budapest, 1975. november 28.) költő,
újságíró, műfordító, lapszerkesztő
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Mikita ugyan hazatért, ám használhatatlannak bizonyult az itthoni politikai tö-

rekvések propagandájára éppúgy, mint a népi emigráció hitelének meggyengíté-

sére. Mikita István beszervezési kísérletének felidézése jól reprezentálja a magyar
államvédelem kétségbeesett próbálkozásait, de egyben bepillantást enged abba is,

hogy mennyire tájékozatlanok voltak a magyar népi demokrácia ügynökei a nyugati magyarság helyzetéről, és mennyire nem értették az emigránsok gondolatait.

Mikita István 1913. november 23-án született a Szabolcs-Szatmár megyei

Gáva községben, a mai Gávavencsellő egyik Árpád-kori településrészén. Apja 20

holdas parasztember volt. Gyermekkorában megkedvelte a gazdálkodást, a kerti

munkát. Szülőfalujában járt elemi iskolába, később a földműves- és gazdakör
előadásain ismerkedett meg a kultúra és a politika kérdéseivel. Az 1930-as évek

elején érdeklődése a népi irodalom felé fordult, olvasta a kibontakozó népi mozgalom folyóiratait, a Püski Sándor 21 szervezte Magyar Élet Könyvkiadó Baráti

Körének könyvterjesztője lett. Parasztember létére kétszáz kötetes magánkönyvtárat gyűjtött össze. 1937-ben behívták katonának, szolgálata 1942 elején ért

véget. A Don-kanyarból szakaszparancsnok-helyettesként, sebesülten tért haza.

1941-ben találkozott Veres Péterrel 22, akivel levelezni kezdtek, s attól fogva a
népiek táborához tartozónak tekintette magát. Ugyanebben az évben belépett a

Magyar Parasztszövetségbe. Ő is meghívottja volt az 1943. évi szárszói találko-

zónak, de nem volt pénze az útiköltségre, így nem vett részt a korszakos tanács-

kozáson. 1943 szeptemberében újra kivitték a frontra, ahonnan 1945 tavaszán ért
vissza szülőfalujába. A Nemzeti Parasztpárt képviseletében a földosztás egyik
szervezője volt Szabolcs-Szatmár megyében. 1945. november 4-én a párt várme-

gyei listájáról beválasztották a Nemzetgyűlésbe. A törvényhozásban a parasztképviselőket tömörítő csoport titkára lett. Az 1946. március 13-án tartott pa-

rasztpárti nagyválasztmányon a politikai bizottság, 1947-ben az országos vezetőség tagjává választották. Egy ideig ő irányította az NPP hadifogolyosztályát. A

21
22

Püski Sándor (Békés, 1911. február 4. – Budapest, 2009.augusztus 2.) könyvkiadó.

Veres Péter (Balmazújváros, 1897. január 6. – Budapest, 1970. április 16.) író,
politikus.
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Parasztpárton belül a Kovács Imre - Erdei Ferenc 23 ellentétben Kovács pártján

állt, ám az emigrációba nem követte őt. 1947. augusztus 31-én a nyíregyházi

pártközpontból jelentést küldött a kékcédulás választási visszaélésekről, de jelzésével Budapesten nem foglalkoztak. 1947-1948 fordulóján alaptalanul megvádol-

ták azzal, hogy köze volt egy Darvas 24- és Erdei-ellenes körlevél megfogalmazá-

sához és terjesztéséhez, ezért 1948. február 28-án pártszerűtlen magatartás címén

kizárták a Parasztpártból. A pártelnökség határozatát elfogadva lemondott par-

lamenti mandátumáról. Tudomására jutott, hogy az Államvédelmi Osztály hamis vádakon alapuló tanúvallomást csikart ki ellene a titkárnőjétől, ezért külföld-

re menekült. 1948. március 3-án érkezett Bécsbe. Az amerikai menekülttáborból

Zell am See-be került, egy építkezésen dolgozott, majd szeptember 16-án to-

vábbment Svájcba. Előbb egy csokoládégyárban talált munkát, később egy kerté-

szetben helyezkedett el. Mint parlamenti képviselő, tagja lett a Magyar Nemzeti
Bizottmánynak, az emigráns magyar képviselőtestületnek. A parasztpártiak által

megszervezni szándékozott emigráns Parasztpárt alakulása az ő ellenszavazatán
hiúsult meg, mivel Mikita a kisgazdákkal közös párt megalakítását tekintette
egyedüli útnak, s nem támogatta az önálló Parasztpárt létrehozását, márpedig

Kovács Imréék csak vele – mint egyedüli emigráns parasztképviselővel – tudták

volna elképzelni az új pártot. 25 Mikita visszaemlékezése szerint Kovács még a

pártelnökséget is felajánlotta neki, amit ő azzal utasított el, hogy „nevetségesnek

és erőltetettnek éreztem, s nem nézhettem volna tükörbe […], hogy Veres Péter
riválisaként feszítsek, amikor a bokájáig sem érek Péter bácsinak, mondhatom a
»nevelőapámnak«.”26 Mikita Kovácsot nagyra tartotta. „Úgy volt »gőgös«, hogy
23

24

25

26

Erdei Ferenc (Makó, 1910. december 24. – Budapest, 1971. május 11.) szociológus,
politikus.

Darvas József (Orosháza, 1912. február 10. – Budapest, 1973. december 3.) író,
publicista, politikus.

Részletesen lásd: Szeredi Pál: Ami eddig rejtve volt… Dokumentumok a népi emig-

rációból 1947–1953. Barangoló kiadó, Pilisszentkereszt 2014.

Mikita István emlékezése Kovács Imrére. Elhangzott a Veres Péter Társaság Kovács
Imre emlékülésén 1988 márciusában. PIL. 988. f. 11. ő. e.
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emiatt nem haragudhattunk rá, s úgy volt lusta »nehezen mozgó«, hogy az esze
és az ízlése mindenért kárpótolt bennünket. – írta életére történő visszaemlékezésében – Ragyogó volt a taktikai érzéke, remekül váltott agya a legbonyolultabb
politikai kérdésekben is. Előadása annyira tökéletes volt – még akkor is, mikor
volt miért bosszankodnia –, hogy azon nyomban nyomdász elé lehetett volna
tenni. Így beszélni, olyan választékosan, célirányosan csak Sulyok Dezső, az ügyvéd-képviselő tudott. De a szervezéshez nem volt türelme. Apró dolgokkal nem
foglalkozott. Pedig a kicsiből lesz a sok, az egy gyerekből a társadalom. Nem
rosszallásból mondom, de »basa típus« volt. Óriási hátránya volt még, hogy családi életet nem élt. Talán soha nem is élt. Ő a magyarságé, a paraszttársadalomé,
nem pedig az asszonyé, vagy egy-két magacsinálta gyermeké volt.” 27
Mikita Svájcban nagyon nehéz körülmények között élt, 1950. október 25-én

egy Kovács József nevű emigránstársának írt levelében arról panaszkodott, hogy
meleg ruhát sem tud venni magának. 28

1950 decemberében áttelepült Kanadába, mezőgazdasági munkát végzett egy

farmon, majd vagonrakodásból élt. Önálló egzisztenciát, folyamatos jövedelmet
nem tudott teremteni magának, rövid ideig tartó házassága is kudarcba torkollott. Nagyon bízott a közeli hazatérés reményében, ám a Nemzeti Bizottmány
politizálásában hamar csalódott. Az 1956-os népfelkelés újabb reményt élesztett

benne, október végén haza készülődött. November elején New Yorkban Kovács

Imrével együtt tervezgették a jövőt. Kovács Imre nem hitt az amerikai ígéretek-

nek, viselkedésében azonban arra törekedett, mint aki még nem fordít hátat az

amerikaiaknak. Mikita visszaemlékezése szerint többször hangoztatta „ez a bás-

tya nem megnyugtató, de nincs más, a földsáncok elavultak.” 29 Pár nappal ké-

sőbb, az orosz csapatok Budapestre történt bevonulása után Kovács már kiábrán27

28

29

Mikita kézírásban készített önéletírása. Biharugra. 1988. március 5. PIL. 988. f. 3 ő.
e. 218. o.

Mikita István levele Kovács Józsefnek, 1950. október 25-én Zürichből. PIL. 988. f.
28. ő. e.

Mikita István emlékezése Kovács Imrére. Elhangzott a Veres Péter Társaság Kovács
Imre emlékülésén 1988 márciusában. PIL. 988. f. 11. ő. e.

27

dultan hangoztatta a parasztpártiak egyik találkozóján: „Ezek után élve már nem,

de talán haló porunkban sem térhetünk haza.” Az amerikaiak magatartása vég-

képpen megerősítette Mikitát abban a hitében, hogy a nyugati hatalmak cserben
hagyták Magyarországot.

Az emigrációs politikusok iránt egyre erőteljesebb kritikát fogalmazott meg,

elzárkózott mindennemű emigrációs szervezetben való részvétel elől. Egyik parasztpárti barátja – Borsos Sándor 30 – 1957 nyarán konferenciát szervezett Pá-

rizsban, melyen a népi erők összefogását, és közös párt megalapítását tervezte.
Mikita a meghívást éles hangú levélben utasította vissza.

„… nem veszek részt emigrációs szervezetekben, mert: a) A Forradalmi Tanács névváltoztatásával, átszervezésével becsapta a magyar forradalmárokat, s a
Szabad Európa Bizottság kérésére lemondott a forradalom szocialista szellemének képviseletéről, valamint a törvényes magyar kormány által kinyilatkoztatott
magyar semlegességről. b) Sem a Forradalmi Tanácsban, sem más további elnevezésű »képviseletben«, sem az 1945-ös, sem az 56-os koalíciós szabályokat, és
formákat nem tartották be, nem hívták meg tagjaik sorába a Nagy Imre miniszterelnök pártját, a Szocialista (nemzeti irányú kommunista) párt emigrációban
élő csoportját. c) A Forradalmi Tanács állítólagos utódja, a Szabad Magyarország
Nemzeti Képviselete, közös szervezetben összeállt a Nemzeti Bizottmány azon
vezetőivel, akik a forradalom szocialista jellegű programjával szemben, múltjuknál és jelen viselkedésüknél fogva (most hiába fogadták azt el cigánykodva) reakciósok, sőt egyesek ellenforradalmárok, az ország semlegességének a nyugati
világgal történő elismertetése eltartottságuk miatt etikailag teljesen alkalmatlanok (kutyára hájat). A nyugatra szorult emigráció – szerintem – nem képviseli
hűen az egész magyar nép dicsőséges és győztes forradalmát. Az igazi vezetők –
egy-két személy kivételével – nem jöttek nyugatra.” 31
Mikita Kanadában keveset tudott az európai emigráns szervezkedésekről, ám

keserűsége az állandó viták és ellentétek hozzá eljutott részletei miatt egyre nőtt.
30
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Borsos Sándor (Söpte, 1920. március 5. – Párizs, 1984. január 14.) politikus,

szerkesztő.

Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, Borsos Sándor iratai.

Állandó munkahelyet továbbra sem tudott szerezni Kanadában, dohányültetvé-

nyeken dolgozott, keserves fizikai munkából tartotta fenn magát. Barátai nem

voltak. Érdekes viszont, hogy Szabó Miklóssal – akivel levelezett annak nyugati
tartózkodása alatt – továbbra is tartotta a kapcsolatot, levelezésük Szabó Ma-

gyarországra történt visszatérése után is megmaradt. A magyar államvédelem
megkapta egy 1959. augusztus 7-én Szabó Miklósnak írt levelét, melyben be-

számolt neki, hogy „… haza készülök én is. Te jól tudod, hisz ismered a »társa-

ságot«, mennyire szeretnének lebeszélni szándékomról. Kiss Sanyit32, Szabó Pált
[…] nem fogadtam, amikor ideát voltak. Szabó Pál a nyakamra jött. Kerek-perec
megmondtam neki, elárultatok mindent, ami magyar és tisztesség: zsoldosokká
váltatok, örökre elváltak útjaink […] Most a politikai rendőrséggel érdeklődtet
utánam, nem mondtam-e le még hazatérési szándékomról” 33
A Szabó Miklóshoz írott levél alapján az államvédelem budapesti központja

tájékoztatást kért a washingtoni rezidentúrától Mikitáról, ám ott keveset tudtak

róla, s javasolták, hogy személyesen kellene őt felkeresni, s tájékozódni szándékairól. Mikita neve az itthoni szervezeteknél sem volt nagyon ismert. Gyors vizsgálatot tartottak, s kiderítették, hogy Mikita két alkalommal is írt a Magyarok Világszövetségének levelet, melyben unokahúga, Fazekas Józsefné visszatérése

ügyében kért segítséget. Fazekasné 2 éve ment ki férjével együtt kivándorló útlevéllel Kanadában élő anyjához. Mivel ott nem találták meg számításukat visszatérésüket kérelmezték, amit a magyar hatóságok elutasítottak. Arra a következtetésre jutottak, hogy Mikita velük együtt szeretne hazatérni.

A washingtoni rezidentúra vezetője 1958 óta Kövesdi János 34 volt, „Pál” fe-

dőnéven tartotta a kapcsolatot a központtal. 1959. augusztus 26-án írt feljegyzé-

32

33
34

Kiss Sándor (Vásárosnamény, 1918. március 19. – Washington, 1982. szeptember

22.) politikus, szerkesztő.

Császár Péter [Csorba Mikita István] dossziéja. ÁBTL. Mt 636/1.

Kövesdi János (Budapest, 1922. november 12 – Budapest, 1984. július 7.) rendőr

ezredes.
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sében azt javasolta a budapesti központnak, hogy Mikitát személyesen kellene
felkeresni, s elbeszélgetni vele szándékairól. 35

A budapesti központ válasza szeptember 10-ei keltezéssel érkezett. Jóváhagy-

ták Pál kanadai útját, a személyes találkozó fedősztorijának Mikita unokahúga
hazajöveteli kérelme pontosítását adták meg, s a találkozó célját a „velünk való

titkos együttműködésre” alkalmas-e kérdés tanulmányozásában és az erről szóló
jelentés megtételében határozták meg. 36

A személyes találkozóról gyorsjelentés készült, melyet dr. Csikós Imre rendőr

százados, a II/3. B. alosztály, az emigrációs ügyekkel foglalkozó részleg frissen

kinevezett főoperatív beosztottja készített. 37 „Pál” jelentése szerint október 8-án

jött létre a találkozó, ketten látogatták meg. Mindketten a washingtoni magyar
követség beosztottjaként mutatkoztak be. Mikita szívélyesen fogadta őket, kb.
egy órát beszélgettek. Határozottan kinyilatkoztatta hazatérési szándékát, de

jelezte, hogy senkivel nem tart kapcsolatot az ügyben. Rossz anyagi körülmények

között él, mint béres dolgozik. „Igen egyszerű ember” – írták róla. Mikita el-

mondta, hogy régi ismerősei az Egyesült Államokban élnek, rokonai New Yersey
környékén laknak. Felvetették neki, hogy elutazhatna rokonaihoz, s ezáltal köny-

nyebbé válna a hazatérésének néhány részlete, de Mikita nem akart az Államok-

ba menni. Azt mondta, hogy hazatérése esetén a régi parasztpártiaknak akar
beszámolni emigrációs életéről. „Pál”ék hasznosnak tartották volna, ha Szabó

Miklós és a Mikita által nagyra becsült Szabó Pál 38 népi író levelet küldene

Mikitának, győzködnék hazatérése helyességéről, s ezáltal el lehetne érni, hogy
beszámoljon az emigrációs helyzetről visszatérése után.

A Mikitával folytatott beszélgetésről részletes beszámolót is készítettek októ-

ber 14-ei dátummal, de az a futárpostával csak később érkezett meg a központ-

35
36
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Jelentés a washingtoni rezidentúráról. 1959. augusztus 26. ÁBTL. Mt 636/1. 28. o.

U. o. 5/1-es számú utasítás „Pál”nak. 1959. szeptember 10. ÁBTL. Mt 636/1. 30. o.

Távirat Washingtonból. 1959. október 15. BM. II/3 B. alosztály jelentése. ÁBTL.
Mt 636/1. 32. o.

Szabó Pál (Biharugra, 1893. április 5. – Budapest, 1970. október 31.) író, politikus.

ba. 39 A jelentésben megerősítették, hogy Mikita „teljesen megundorodott az

emigrációs élettől, ahol a vezetők csak egymást marják és a konc érdekében tevékenykednek.” Amikor rákérdeztek a konkrét történetekre, Mikita azt mondta
nagyon sok mindenről, főleg csúnya dolgokról lehetne beszélni, de kitért az információ átadása elől. „Többször hangsúlyozta, hogy a magyar emigráció vezetői

eladták magukat személyes érvényesülésük érdekében, és zsoldosokká váltak.
Véleménye szerint, aki ma valamennyire is ismert közülük és a felszínen van, az a
Szabad Európa vagy a State Department fizetett embere.”
Mikita elmondta, hogy levélben kapcsolatot tart magyarországi barátaival,

Szabó Miklóst, Veres Pétert és Szabó Pált említette meg, de az ügynökök tájé-

kozatlanságára jellemző, hogy nem tudtak különbséget tenni az Amerikában élő
Sz. Szabó Pál, és a Magyarországon ismert népi író, biharugrai Szabó Pál között,

összekeverték kettejük nevét. Az is mértékadó lehet a felkészületlenségük igazolására, hogy jelentésükben Erdei Imrének említik Erdei Ferencet, akinek Mikita
hazatérte után be akart számolni emigráns tapasztalatairól.

Az ügynökök véleménye a találkozó után: „Mikita nem ismeri a jelenlegi

emigráns élet és vezetők helyzetét, így nem is tudhat számunkra érdekes és főleg
aktuális dolgokról beszámolni.” Azt viszont elképzelhetőnek tartják, hogy még

kinn készítsen egy összefoglalót az emigrációs tapasztalatairól, azokról, amelyeket úgyis el akar mondani otthon. Mikita hazatérése után gazdálkodóként, föld-

művesként képzelte el életét. Többször hangoztatta magyarságát, s a szülőhaza

jelentőségét, amelyből az ügynökök azt a következtetést vonták le, hogy a hazafias szempont érvényesíthető lehet beszervezésében.

A találkozóról a budapesti központnak egy másik forrás alapján is volt infor-

mációja, mert Mikita részletes levélben számolt be Szabó Miklósnak „Pál”ék

látogatásáról. „Washingtonból itt volt két ember. – írta Mikita – Az egyik a kö-

vetség konzulja, a másik valami beosztott lehetett. […] A konzul egy barna, vékony, »karvaly orrú«, igen szimpatikus, a másik szőkés arcú, jókötésű, de nem
39

„Pál” részletes jelentése az első kapcsolatfelvételről. 1959. október 14. ÁBTL. Mt
636/1. 37. o.
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túlságosan jó magatartású egyén. Őszintén szólva, ezen utóbbi nem is úgy kérdezett, mint egy követségi alkalmazott, vagy főként beosztott, hanem mint valami
»vizsgálóbíró«.” 40 Washingtonból egy Szücs nevű munkatárs és Kövesdi János a
washingtoni rezidentúra vezetője látogatott el Mikitához. Szücs mutatkozott be

konzulként, s Mikita önkéntelenül is ráérzett Kövesdi szerepére, vélhetőleg ko-

rábbi – rendőrségi kihallgatások során szerzett – tapasztalatai alapján. Kövesdi

egyébként washingtoni kinevezése előtt a Politikai Nyomozó Főosztály III. osztálya 3. alosztályának vezetője volt, s egy éves Állambiztonsági Operatív iskolát is

elvégzett a Szovjetunióban. Később – a központ által a viselkedésére vonatkozó

rosszalló megjegyzéseire – Kövesdi azzal védekezett, hogy a Mikita által elmondottak részleteit akarta megtudakolni, ám mindezt olyan technikával tehette,

melyből Mikita ráérezhetett a rendőrségi vallató, kihallgató stílusára. Ezt jelezte
egyébként az is, hogy Mikita idézőjelbe tette a vizsgálóbíró jelzőt, azaz érzékeltette, hogy nem külügyes ember lehetett a direkt kérdéseket feltevő látogató.

„Nem tudom, de igen tájékozatlannak adták magukat. – folytatta Mikita levelét – Kiss Sándorról azt sem tudták él-e, hal-e, ki volt és ki ma. Persze a Te neved is [Szabó Miklósra történő utalás – szerk.], sőt Szabó Pali bácsi neve is anynyit jelentett náluk, mintha azt mondtam volna »tetű, vagy bolha«. Szeretnének
még találkozni velem itt Kanadában november folyamán és bővebb információt
kérni az emigrációs életről. Mondtam nekik, hogy rég megszakítottam – Borsos
Sándoron kívül – minden kapcsolatot. Egyébként megmondtam nekik azt is,
hogy könyved nagyon igaz és alapos munka 41. Ami érdekes volt, mindent elmondtál, de úgy látszik nekik szükségük van újabb »csemegére«.” 42
A budapesti központ november 20-án új utasításokat küldött a washingtoni

rezidentúrának.43 Megrótták őket a látogatás kapcsán, mert Mikita Szabó Mik-

lósnak írott levele alapján bizalmatlan volt irántuk, azaz nem tudtak hiteles kon40
41

42
43
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Mikita István levele Szabó Miklósnak. 1959. október 12. ÁBTL. Mt 636/1. 36. o.

Mikita István Szabó Miklós: Foglalkozásuk: emigráns című, a Kossuth kiadó
gondozásában, 1958-ban megjelent könyvére utal.

Mikita István levele Szabó Miklósnak. ÁBTL. Mt 636/1. 36. o.
U. o. 7/1. B. számú utasítás. ÁBTL. Mt 636/1. 34. o.

taktust létesíteni vele, de ennek ellenére utasítást adtak a további találkozásokra.
Megváltozott a személyével kapcsolatos szándék, „nem célunk Császár 44 sürgős

hazahozatala, hanem kinti beszervezése és foglalkoztatása”. Feladatul adják

„Pál”-éknak, a következő találkozón érzékeltessék Mikitával, hogy a találkozók
célja „a részünkre végzett bizonyos értékű munka után, mint olyan ember, aki

kijavította a Magyar Népköztársasággal szemben elkövetett hibáját, büntetlenül
hazatérjen.”

A Washingtoniak azonban nehezen tudtak Kanadába utazni, ezért a követke-

ző személyes találkozó ügye húzódott. Eközben Mikita több levelet is írt Szabó

Miklósnak, s ezeket a leveleket biztató fejleménynek értékelték a budapesti központban. Úgy látták, hogy Mikita sokkal többet tud az emigrációs viszonyokról,

mint amiről tanúbizonyságot adott. A december 13-ai levelét „egy kis beszámo-

lónak” tekintették az emigrációs viszonyokról, tehát „amennyiben mi erre megkérjük, viszonylag rövid idő alatt képes lesz arra, hogy a már korábban meglévő
kapcsolatait felújítsa és ezeken keresztül számunkra értékes munkát végezzen.” 45
Decemberben egyébként Szabó Miklós – akit Kerekes Mihály fedőnéven tar-

tottak számon az államvédelemnél – feljegyzést készített a Mikitával való kap-

csolatfelvétel ügyében. Javasolta, hogy meg kellene erősíteni Mikita erkölcsi fel-

háborodását, sajnálkozni kellene „Kiss [Sándor] lecsúszása miatt, utalni arra,

hogy a Fábiánék 46 mesterkedései mennyire ártanak a magyar népnek, amelynek
békéjét és nyugalmát dúlják fel vele, […] ezeket határozottan el kellene ítélni a
levélben, hogy a következő levélben már egyértelmű lépéseket lehessen javasolni.” 47

44
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47

Mikita Istvánt Császár Péter fedőnéven tartották nyilván.

U. o. 3/2 B. sz. utasítás a washingtoni rezidentúrának. 1960. február 10. ÁBTL. Mt

636/1. 54. o.

Fábián Béla (Tállya, 1889. augusztus. 13. – San Juan, Puerto Rico, 1966. december.

23.) ügyvéd, politikus, publicista.

Kerekes Mihály tervezete a Csorba Mikita Istvánnal való kapcsolat felvétele ügyében.
ÁBTL. Mt 636/1. 53. o.
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A központ Mikita levelei alapján úgy vélte, „alkalmasnak látszik arra, hogy

vele beszervezés céljából foglalkozzunk.”48 Egyik levelében Mikita ugyanis egy
nem antikommunista folyóirat elindításának tervéről számolt be. „Szerinte a
lapnak az lenne a célja, hogy híd legyen Magyarország és a befogadó ország között, de ugyanakkor a lapnak el kellene érnie azt is, hogy a magyarországi vezetőket az emigrációban ne rágalmazzák.” Mikita abban az esetben gondolt a lap

elindítására, ha nem engedélyezik hazatérését. A központi elemzők szerint ez azt
bizonyította, hogy lojális, mert elutasítás esetén is „hajlandó egy olyan lapot be-

indítani, ami lényegében az emigráció »kijózanítását« célozná”.

A központ azt tervezte, hogy Szabó Miklóssal egy újabb levelet íratnak, me-

lyet a washingtoniak személyesen adnának át Mikitának, s egyúttal konkrétan is

rákérdeznének az együttműködés lehetséges formáira. Fedőtörténetnek azt talál-

ták ki, hogy Szabó felkereste a magyar Külügyminisztériumot, és segítséget kért

Mikita hazatérése ügyében, mert barátjának tekinti őt, „nagyon rendes embernek

tartja, s nem szeretné, hogy »elkallódjon« az emigrációban”.

A Mikita által esetleg felvetett konkrét kérdésekben „Pál”-éknak a következő

álláspontot kell képviselniük. Elvben nincs akadálya hazatelepülésének, csak

nehézkes, mert Kanadában nincs magyar képviselet, ezért „addig is, amíg hazaté-

rése elintézést nyer, egy-két dologban felvilágosítást adhatna számunkra”. Erősí-

teni kell, hogy becsületes embernek tartják, s amennyiben ezt megteszi, az jó
színben tünteti fel, s segíti hazatérése ügyét. Megemlítették, hogy Mikita tisztában lehet kényes helyzetével, mert február 11-ei levelében azt írta, „a mi sorsunk

visszavonhatatlanul az illetékes szervek kezében van. Ha kényelmes cipőt húznak
fel, adnak engedélyt és útlevelet, ha szorít a cipőjük: nincs engedély…”.

Amennyiben Mikita a segítségnyújtás mikéntjéről érdeklődik, „akkor az elv-

társak mondják el, érdekel bennünket az, hogy az anyaországból elszakadt ma-

gyarok hogyan élnek, bajaikon, gondjaikon szeretnénk segíteni, amennyiben

rendes emberekről van szó és amennyiben módunkban áll a segítés.” Felhatal-

48

U. o. 4/1 B. sz. utasítás a washingtoni rezidentúrának. 1960. március 3. ÁBTL. Mt
636/1. 60. o.
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mazták „Pál”-ékat annak közlésére is, segíthetne nekik abban, hogy a hazatérni
szándékozókról kikérik véleményét, mivel ők nem tudnak mindenkihez elmenni
beszélgetni, s nem is ismernek mindenkit.

Együttműködési szándéka erősítése végett tájékoztatni javasolták arról is,

hogy unokahúgáék – Fazekasék – hazatérése ügyében minden rendben van, de

nem feltétlenül kellene velük együtt hazajönnie. Amennyiben ebbe belemegy,
akkor ki kell találni a legendát ottmaradására.

A következő személyes találkozóra 1960. május 5-én került sor, amikor Pálék

ismét Kanadában jártak. „Pál”-t ezt megelőzően Budapestre rendelték, ahol közvetlen utasításokkal látták el. Szüccsel együtt kereste fel ismét Mikitát. Időközben Mikita új munkát talált, s unokahúgáékkal együtt lakott. Egy TV stúdióban

díszleteket készítő asztalosmunkát végzett, ám azt tervezte, hogy rövidesen ismét
elutazik egy dohányültetvényre betakarító munkára, mert az jobban fizet. A washingtoni rezidens tíz oldalas jelentésben számolt be a találkozó részleteiről.49

A Szabó Miklós által írt levelet Budapesten személyesen vette magához a

rezidentúra vezetője, s a találkozás elején ezt átadták Mikitának. Ő 15-16 percig
olvasta a négy oldalas levelet, közben nem beszélt, kérdése, megjegyzése nem

volt. Utána érzelemmentesen és minden idegesség nélkül mondta, „miután Mik-

lós ilyen szorosan összekapcsolt minket, beszéljünk egymással ennek megfelelően. Nincsenek különös dolgaim, mindent szívesen elmondok, meghallgatom
magukat és Miklós üzenetét”.
Megbeszélték Mikita lapindítási elképzelését, melyet mindannyian nagyon

bizonytalannak és költségesnek tartottak, ezért inkább azt javasolták, hogy Szabó

Miklós tervezett könyvének megírásához adjon segítséget. Elmondták, hogy

Szabó a Magyar Hírek 50 munkatársa és a hazatértek ügyeivel foglalkozik. A nyugaton élő emigráció életével, főleg a vezetők áldatlan tevékenységéről szóló újabb

49

50

Jelentés Washingtonból a Császár Péterrel lebonyolított találkozóról. 1960. május 25.
ÁBTL. Mt 636/1. 66. o.

A Magyarok Világszövetségének kéthetente megjelenő lapja, melyet több ezres
példányban küldtek ki az emigráns magyaroknak, akik azt „Honvágyújságnak”
gúnyolták.
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könyv megírását tervezi. Szabó a hazatért emigránsok beszámolója, illetve a nyugaton megjelenő sajtótermékek alapján ezt megoldhatónak tartja. Elsősorban az

1956 utáni ügyekkel szeretne foglalkozni, becsületesen, csak a tényeknek megfelelően, azok magyarázatát adva.

„Pál” elmondta, hogy Szabó helyzete megváltozott, nincsenek aktuális infor-

mációi, ezért rajta keresztül azt kéri Mikitától, hogy legyen ennek az új könyvnek

a társszerzője. „Pozitív reagálása esetén a jelenleginek is megfelelő módon lehe-

tőség volna a részletek megbeszélésére, kéziratok továbbítására, anyagi kérdések,
szerzői név, stb. megbeszélésre.” – jelentette „Pál” az elhangzottakat a központnak. Szabó az európai részt írná, Mikita pedig „az amerikai emigráció életével
foglalkozna, aktuális, napjainkban is mértékadó és ható körülményekkel.”

Elmondták, Szabó tisztában van azzal, hogy ehhez ismét bele kellene kapcso-

lódnia az emigráció életébe, de azt kéri, hogy az üzenet átadóival egyeztesse ezt,
mert szerinte ez megoldható lenne. „Pál” arról tájékoztatta Mikitát, hogy Szabó

biztos a kedvező válaszban, mert „ezzel az igazságot, népét szolgálja s a tévútra

vezetett emigráns tömegeknek lesz segítségére.”

„Pál” jelentésében leírta, hogy szerinte a szóban átadott üzenetet Mikita meg-

értette. „Nem rossz gondolat Miklós részéről, helyesnek tartom, és szívesen segí-

tek neki.” – válaszolta „Pál”-éknak.

A további kapcsolattartás ügyében „Pál”-ék úgy vélték, hogy jobb lenne

Mikitának valamelyik nagyvárosban munkát vállalnia. Mikita beszámolt arról,
hogy a Rékai János -Rékai Pál nevű gazdag orvos testvérpár felajánlotta neki a
Torontóban megjelenő Magyar Hírlap 51 című lap szerkesztői állását, ám ezt
51

A Torontóban és Montrealban kiadott „független politikai hetilap” 1959 nyarán

indult és 1965-ig jelent meg. Mikita rosszul tudta, mert kiadója először Tóth

Kálmán, majd Tar Mihály, főszerkesztője Kiss Sándor volt. A Rékai testvérek a
kiadás anyagi fedezetét biztosították, ám hamarosan visszavonultak a lap
finanszírozásától. 1959 és 1963 között Vass Vilmos volt a szerkesztője. Politikailag az

ötvenhatos emigráció orgánumának számított és közel állt a New York-i Magyar
Bizottsághoz. Szerzői főleg amerikai és kanadai magyar írók, újságírók és politikusok
voltak.
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eddig ő visszautasította, mert a lap szélsőséges hangon ír, s ezt elsősorban Kiss

Sándornak a jelenlegi szerkesztőnek tulajdonítja, aki a SZER hangját honosítot-

ta meg a lapban. „Pál”-ék meggyőzték arról, hogy amennyiben belép a szerkesztőségbe, akkor belülről könnyebben tudja a lap hangnemét befolyásolni, változtatni. Mikita fellelkesült attól a gondolattól, hogy a Magyar Hírlapban ki tudna

alakítani egy a népi írók munkáit közlő kulturális rovatot, s elvállalta, hogy ismét
felkeresi a lap szerkesztőségét, beköltözik Torontóba, s ezáltal aktívabb emigrációs politikai szerepet is felvállal.

„Pál”-ék örömmel nyugtázták döntését, s utaltak rá, hogy Szabó Miklós üze-

nete szerint a leendő könyv honoráriumából tudnak adni valamekkora összeget,
hogy az új állásban történő elhelyezkedéséig tartó időszakot át tudja vészelni.
Mikita ezt határozottan visszautasította, sem pénzt nem fogadott el tőlük, sem
aláírni nem volt hajlandó semmilyen papírt.

„Pál”-ék jelentésükben beszámoltak arról is, hogy egyeztették Mikitával a to-

vábbi kapcsolattartás formáit, megígérték, novemberben ismét meglátogatják,

addig próbáljon elhelyezkedni a Magyar Hírlap szerkesztőségében. Felmerült

ismételten unokahúga ügye, s „Pál”-ék megígérték, hogy mindenképpen eljárnak

mihamarabbi hazatérésük engedélyezése érdekében.

A találkozót az államvédelmis ügynök eredményesnek ítélte meg, s úgy látta,

hogy Mikita – abban az esetben is, ha Torontóban marad – kapcsolata és ismert-

sége az emigrációs körökben „lehetőséget nyújt arra, hogy rendszeres foglalkoz-

tatásán keresztül információk szerzésére felhasználjuk, hírszerző lehetősége növelésére való irányítás mellett.” Megegyeztek abban, hogy az ősz folyamán, októ-

ber vagy november hónapban fognak ismét találkozni, amikor „Pál”-ék újra Ka-

nadába utaznak. Május 11-én – Szabó Miklósnak írt levélében – Mikita újságo-

kat kért. Az államvédelem megrendelte neki az Élet és Irodalmat, a Kortárs és a

Nagyvilág folyóiratokat, és július 1-jétől Mikita Sándor nevű testvérét feladóként
feltüntetve rendszeresen kiküldték neki. 52

52

ÁBTL. Mt 636/1. 84. o.
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Az események azonban felgyorsították Mikita szerepvállalásának szükséges-

ségét. 1960 szeptemberében Kádár János ugyanis az Egyesült Államokban uta-

zott, hogy az ENSZ közgyűlése XV. ülésszakán felszólaljon New Yorkban. Budapestről szeptember 8-án indult el a küldöttség Stettingbe vonattal, ahonnan a

Baltyika szovjet óceánjáró fedélzetén utaztak New Yorkba Nyikita Hruscsov a
szovjet, Todor Zsivkov a bolgár és Gheorghe Gheorghiu-Dej a román küldött-

ség tagjaival együtt. Szeptember 19-én érkeztek meg. Kádár amerikai útja a magyar külpolitika meghatározó lépése volt. Az állampárt vezetője azt tervezte,

hogy az ENSZ közgyűlésén felszólalva megkíséreli elérni a magyar tagság helyreállítását, Magyarország nemzetközi státuszának rendezését. Az MSZMP Poli-

tikai Bizottsága szeptember 6-ai ülésén tárgyalta a delegáció utazásával kapcsolatos kérdéseket. Az előterjesztés kedvezőnek ítélte meg a nemzetközi változások

irányát, s úgy vélte, hogy „a disszidensek körében csüggedés észlelhető, legreak-

ciósabb vezetőik is ma már a »békés felszabadítás« politikáját kezdik hirdetni” 53.

Ugyanakkor komoly aggodalom is megfigyelhető volt az utazással kapcsolat-

ban. Egyrészt a nagykövetségnek biztos információi voltak arról, hogy Kádárnak

és a delegáció tagjainak mozgását az Egyesült Államok kormánya szigorú keretek
közé kívánja zárni, illetve a magyar emigráció tagjai a delegációval szemben tün-

tetésekre és erőszakos cselekményekre is készülnek. Már az érkezéskor megtapasztalhatták az ellenszenv megnyilvánulását, mivel a kikötőben a dokkmunkások megtagadták a delegációk csomagjainak kirakodását, és Kádár megjelenését

mindenhol a magyar emigránsok és a magyar ügy szimpatizánsainak tüntetése
kísérte.

A magyar államvédelem minden nyugatra telepített ügynökét, ott dolgozó

társadalmi kapcsolatát pánikszerűen megkereste, s információt kért tőlük a várható akciókról. Mikita is bekerült ebbe a körbe. Szabó Miklós szeptember 8-án

írt levelet Mikitának egy párizsi címet használva feladóként. „Itt Párizsban jól

látom a trockisták és az anarchisták élénk készülődését a nagyok seregszemléjére.
53

Az MSZMP Politikai Bizottság 1960. szeptember 6-i ülésének jegyzőkönyve. MOL
M-KS 288. f. 5. cs. 199. ő. e.
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Szinte biztos, hogy terveznek kísérletet merényletek, provokációk elkövetésére.
Na most: ismervén emigrációnk koncepció-szegénységét, túlságosan híg összetételét, van olyan aggályom, hogy ismét – mint 1956-ban is – elragadtatják magukat és versenyt futnak majd felelőtlenségben az anarchistákkal.” 54 Szabó egyértelművé tette mit vár el Mikitától. „Azonnal és a leggyorsabban, legaprólékosabban tájékoztass arról – ha van efféléről tudomásod –, amit az egyes emigráns
frakciók és vezetőik terveznek, tenni szándékoznak az adott helyzetben. […]
Kérlek, hogy különösen légy tekintettel Sándorra [Kiss Sándorra gondolt a levél
írója] és baráti körére (Hamza 55, Pisky, Jónás, stb) de mindenkire, a legszélesebb
emigrációs skálán. Továbbá kérlek arra is, hogy informálódásodban légy alapos,
precíz és nagyon gyors.” Szabó Mikita hazafias érzelmeire hivatkozott, s arra
kérte, hogy egy bécsi címre küldje el válaszát, a küldött levelet pedig égesse el.

Mikitának szemernyi kétsége sem lehetett ezek után arról, hogy milyen feladatot
kapott. Az államvédelem gyorsan létrehozott egy ideiglenes postacímet Bécsben,

s a bécsi nagykövetséget arra utasították, hogy azokat az információkat, melyek
az ENSZ-szel kapcsolatban érkeznek, azonnal továbbítsák Budapestre. 56

Szeptember 14-én küldte el Mikita első válaszát Szabó kérdésére. A levélből

kiderült, hogy Mikita megértette feladatát, s konkrét információkat próbált megszerezni, minden lehetséges kapcsolatát megkérdezte a tervezett lépésekről. Felkereste egyik volt nyilas ismerősét: „Tőle tudom, hogy csupán Kádárnak kell

ügyelnie magára. Terrorcselekményeket csak a magyarok szeretnének elkövetni,
azok is János ellen.” 57 Hogy van-e ilyen szervezkedés vagy megbízás azt nem
tudja, de nagyon valószínűnek tartja. Kiss Sándorral kapcsolatban is elmondta
véleményét levelében. „Sanyival még a nyáron beszéltem. Sajnos nekik azt kell

csinálni, amit Vargáék [Varga Bélára utalt Mikita] diktálnak, mert ha nem, ak54
55

56
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Szabó Miklós levele Mikita Istvánnak, 1960. szeptember 8. ÁBTL. Mt 636/1. 76. o.

Hamza András (Seregélyes, 1920. május 4. – Manville, 1983. október 20.)

református pap, szerkesztő, kiadó.
ÁBTL. Mt 636/1. 80. o.

Mikita István levele Szabó Miklósnak, 1960. szeptember 14. ÁBTL. Mt 636/1. 77.
o.
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kor ők is Kádár ügynökei lesznek. Annyit tudok, hogy Sándor a piszkosabb dolgoktól ügyesen szabadkozik, de Jónás és B. Rácz valamint Pisky és a Király [Király Bélára történő utalás] banda vállalja a legutolsó dolgokat is.”
Szeptember 21-én egy újabb levelet írt, melyben megerősítette, hogy Kádár-

nak nem kell terrorcselekménytől tartania, de az amerikai magyar szervezetek
biztosan tüntetéseket szerveznek ellene. Mikita tehát vállalta a feladatot, s azt is

megértette, miért volt fontos az információ megadása az őt megkeresőknek. Szabó Miklóst tájékoztatta leveleiben, de feladónak mindig ismeretlen neveket írt,

azaz egyértelművé tette, hogy megértette a titkos levélváltás formáját. Egy mon-

datában utalt arra is, hogy örömmel adott információt, mert „ha már úgyis itt

kell maradjak néhány hónapot – esetleg néhány évet – ne üljek tétlenül”58 Az

államvédelmi központ ezt úgy értékelte, hogy Mikita tisztában van vele, csak

akkor térhet haza, ha néhány éves kinn létével segítségükre lesz.

Mikita szeptemberi levelében jelezte Szabó Miklósnak, hogy októberben

meglátogatja Amerikában Hamza Andrást, így a követség alkalmazottaival csak

novemberben lesz lehetőség találkozóra. Az államvédelmisek értékelése szerint
ez arra utalt, hogy Mikita tisztában volt vele, levele eljut az államvédelmi szervekhez, s ők tájékoztatni fogják a látogatóit, azaz érzékeltette, hogy tudja „Pál”ék hovatartozását.

Kádár látogatása végül is minden különösebb botrány nélkül zajlott le, októ-

ber 3-án elmondhatta beszédét az ENSZ közgyűlésén, az emigráns szervezetek
azonban minden nyilvános megjelenésekor tüntettek ellene.

Mikita októberben mégsem ment Amerikába, arra csak az év végén került

sor. Jelenléte Kádár látogatása alatt nem lett volna kívánatos. Ám levelezése Sza-

bó Miklóssal folyamatos volt. Szabó leveleit a párizsi nagykövetségen dolgozó

államvédelmis ügynök Párizsból adta fel, míg Mikita a bécsi címre küldte válaszait. Szabó a közösen megírni tervezett könyv ürügyén rávette Mikitát, hogy
halassza el Amerikába történő utazását decemberre. Rokonainak hazatérési ügyét

58

U. o. 7/1/B sz. utasítás a washingtoni rezidensnek. 1960. október 6. ÁBTL. Mt
636/1. 84. o.
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elintézték, s ennek kapcsán írta, „reád is vár még megelégedett és boldog élet.” 59

Mikita azonban válaszlevelében kételkedett, hogy egyszer még hazatérhet.

„Pál”-ék újabb kanadai látogatására december elején került sor. Céljuk az volt,

hogy meggyőzzék Mikitát Amerikába történő áttelepüléséről, elmozdítsák depressziós állapotából. A találkozóról szóló beszámolójukban megállapították,

hogy Mikita tisztában volt kikkel áll szemben. Közölte, saját magát alkalmatlannak tartja konspirációs munkára, de belátja, hogy hazatérését csak úgy tudja elérni, ha információkat ad számukra, s erre készen állt.

December 20-ára tervezte amerikai utazását, de csak két hétig kívánt ott ma-

radni, s azt kérte, hogy közvetlenül látogatása után hazatérhessen. Az államvédelem budapesti központja szerette volna, ha Mikita hosszabb ideig küld jelentéseket New Yorkból, újraéleszti kapcsolatait a magyar emigráció vezetőivel. „Ezen

keresztül hírszerzési lehetőségét kiszélesíthetnénk, a találkozások számát növelni
lehetne, mindezen keresztül világos kép kialakítására nyílna lehetőség felhasználhatósága szempontjából.” 60 – írta jelentésében a washingtoni ügynök. Egy

régebbi levelében azt írta Mikita, hogy Kiss Sándor megígérte neki, ha Ameriká-

ba megy, akkor szerez neki munkavállalási engedélyt. „Pál”-ék arra próbálják

rávenni Mikitát, hogy hajtsa be Kiss Sándoron ígéretét.

Mikita végül beleegyezett, hogy hosszabb időt tölt el New Yorkban, mert

„ezzel semmit nem veszíthetek. Én bátran szembenézhetek bárkivel, legfeljebb

ők fogják szégyellni magukat” 61 „Pál” jelentésében leírta, hogy Mikita azt tervezi,

a New York-i látogatását követően visszatér Európába, meglátogatja Borsos
Sándor Párizsban, Szélig Imrét Londonban, s utána hazatér. „Remélem megértik

helyzetemet, s nem akadályozzák hazatérésemet.” – idézte az ügynök Mikita

szavait.

Mikita ekkor már elhatározta, a budapesti államvédelem megkeresését arra

fogja felhasználni, hogy hazatérésének költségeit megfizettesse velük. Bár folya-

matosan kínáltak neki pénzt, azt ő nem fogadta el, ám félretett megtakarítása
59
60
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Szabó Miklós levele Mikita Istvánnak, 1960. október 29. ÁBTL. Mt 636/1. 89. o.
12/5-B számú jelentés. 1960. december. 13. ÁBTL. Mt 636/1. 95. o.

„Pál” részletes jelentése a találkozóról. 1961. január 10. ÁBTL. Mt 636/1. 99. o.
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nem lett volna elegendő a hazaútra. Amint a későbbiekből kiderül, rokonai hazatérésének elrendeződése végérvényesen elszakította a további külföldön maradás

szükségességétől, s úgy gondolta, amennyiben beleegyezik a budapesti ügynökök

kéréseibe, akkor saját hazamenetelének ügye is hamarosan megoldódik. Mikita

nem kívánta elárulni emigráns társait, annak ellenére, hogy mélységesen elítélte
azok tevékenységét. Bízott magában annyira, hogy fals információkkal, ügyeskedéssel fenn tudja tartani az államvédelem bizalmát, ám az emigráns közéletből

történt kiszorulása indokával nem fog nekik érdemi információt szolgáltatni.

Reménykedett benne, hogy ezzel a magatartásával megússza, hogy hazatérése
után eljárás kezdődjön ellene. „Pál” megérezte Mikita viselkedésének mozgatórúgóit, s jelezte is a központnak, ám azok nagyon reménykedtek abban, hogy
végre közvetlen információs forrást tudnak beépíteni a New York-i emigrációs

központba, s nem hittek „Pál” kételkedésében.

Mikita december végén megérkezett Amerikába, január eleji találkozása a kö-

vetségi ügynökökkel azonban nem sikerült, mivel azok nem tudtak New York-ba

utazni a találkozó megadott időpontjában. Igaz, Mikita sem jelent meg az egyeztetett helyszínen. Budapestről sürgették a kapcsolatfelvételt, sőt arra adtak utasítást, hogy rövid hírszerzői kiképzést is adjanak Mikitának. 62

Szabó Miklóssal újabb levelet írattak, melyben Szabó arról győzködte

Mikitát, hogy maradjon New York-ban. Félreérthetetlenül jelezte Szabó, hogy ő

„gondját fogja viselni a Budapestre hazatérő rokonainak”, de Mikitának még
feladata van Amerikában. „Az embernek nem csak szíve van, hanem esze is. És a
hazát, melyet mindketten odaadóan szeretünk, nem elég csak szívvel szolgálni. A
haza fiainak minden képességére igényt tart – méghozzá joggal tart igényt. Ezért
az én eszem most ellentmond a szívemnek, s azt tanácsolja: írjam meg Neked,
maradj! A Te eszedre, képességeidre, adottságaidra szüksége van Hazánknak.”63
Az erkölcsi zsarolás mellett tényleges feladatát is konkrétan körvonalazta:

„Áldozatot kérünk, azt, hogy mondj le még egy ideig szülőhazád iránti vágyako62
63
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Szabó Miklós levele Mikita Istvánnak, 1961. február. ÁBTL. Mt 636/1. 110. o.

zásodról. Eddig kinn éltél önkéntesen, céltalanul, kínlódva. Most tartson kinn a
tudat, hogy néped, hazád szolgálatában maradsz ott.”

Mikita március 18-án válaszolt Szabó Miklósnak a megszokott útvonalon.

Levele egy hétköznapi élménybeszámoló New York-i napjairól. Elmesélte hol
járt, kivel találkozott. Az emigráció vezetőivel való kapcsolatfelvételéről olyan

lényeges információkat adott meg, minthogy Kiss Sándorék gyermeket várnak,
Gombos Gyula fél a munkahelyéről történő elbocsájtástól, Kovács Imre pedig
irodalmi kérdésekről beszélgetett vele. Egyetlen érdemi információja: „Imre nem

fél, ő nyeregben érzi magát. Feri [Nagy Ferenc], Béla [Varga Béla] után állítólag
ő következik.” 64
Mikita áprilisban visszautazott Kanadába, ahol május 19-én végre találkozott

vele a washingtoni rezidens. Beszélgetésük során Mikita átadta az amerikai útján

vezetett naplóját, ám annak áttanulmányozása után kiderült, hogy érdemi információt nem tartalmazott. Szóbeli beszámolójában viszont elmesélt egy történe-

tet, melyet a jelentést tevő „Pál” szó szerint lejegyzett: „Császár [Mikita fedőneve] szubjektív érzése volt, de állítása szerint Kovács [Kovács Imre] szavaiból is

kitűnt, szeretne, és szívesen lenne otthon. Lényegében ezt egy epizóddal támasztotta alá, melyet Kovács mondott el. Tamási állítólag azt mondta Kovács Imrének: »Gyere haza Imre!« Kovács: »Van felhatalmazásod ezt mondani?« Tamási:
»Nincs, de nem történne semmi bajod.«” 65 A történet Párizsban játszódott le

Tamási Áron nyugati látogatása során, amikor volt alkalma Kovács Imrével is
beszélni. Természetesen a történet felizgatta a budapesti államvédelmi központ
vezetőit, úgy vélték beérett a gyümölcs, megtalálták a „nagyvadat”, akit Mikitán

keresztül be lehet cserkészni. Ráadásul Mikita véleménye Kovácsról különösen
bíztató volt. „Császár Kovács Imrét tartja az egyetlen olyan nevesebb emigráns

vezetőnek, aki hazatérése esetén bele tudna illeszkedni az otthoni környezetbe.
Másrészt viszont Varga Béla visszavonulása vagy halála esetén Kovács lenne a
magyar emigráció vezetője. Állítását arra alapozta, hogy Kovács az amerikaiak
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Mikita István levele Szabó Miklósnak, 1961. március 18. ÁBTL. Mt 636/1. 115. o.

„Pál” részletes jelentése a májusi találkozóról. 1961. június 8. ÁBTL. Mt 636/1. 128.
o.
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bizalmasa, ezt New Work-i tartózkodása során apró jelekből, szubjektív érzésként állapította meg, de véleményét osztja Gombos és Hamza is.”
A magyar államvédelemnek ekkor már beszervezett ügynöke volt Vámos Imre

és Horváth Béla, akik Münchenben az államvédelem pénzén adták ki a Látóhatár című folyóiratot, s akiken keresztül nagyon sok információjuk volt Kovács

Imréről. Hamarosan kiterjedt vizsgálódást indítottak magyarországi rokonai
után, s tervet készítettek beszervezésére, ami azonban rövid úton elhalt, mivel

Kovács semmilyen találkozásra, együttműködésre nem volt hajlandó. Mindenesetre Mikita közlése bizakodásra adott okot Budapesten, ám „Pál”-ék a jelentés-

re kézírással azt is rávezették, hogy Mikita túlzottan nyílt és fecsegő, ezzel veszélyezteti saját maga és a követségre kitelepített ügynökök helyzetét is, jó lenne
minél előbb hazahozni.

A következő találkozóra szeptember 3-án került sor. Ekkor már a budapesti

központ is úgy látta, hogy használhatatlan lenne a továbbiakban Mikita, fennáll a
veszélye annak, elkottyantja valamelyik beszélgetése alkalmából „Pál”ék valódi

feladatát a nagykövetségen, ezért hazahozatalának részleteit kívánták vele egyez-

tetni. Mikita örömmel belement az azonnali hazatelepedésbe, ám ragaszkodott
hozzá, hogy mindezt nyilvánosan, s nem titokban kívánja megtenni. Úgy tervez-

te, hogy Borsos Sándorhoz látogat el Európába, s neki jelenti be hazatelepülését,
így mindenki értesülni fog róla az emigrációban. Washingtonban kiállítottak a

nevére egy hazatérési engedélyt, s úgy szervezték meg, hogy közvetlenül a Budapestre induló gépre történő felszállása előtt találkozzon Borsossal. „Pál” azt kérte

a budapesti központtól, Mikita hazaérkezése után értessék meg vele, hogy teljes
mértékben felejtse el mindazt, ami a washingtoni követségi alkalmazottakkal
való találkozóival kapcsolatos. A találkozóról szóló jelentés tetejére kézírással
„Pál” feljegyezte, hogy Mikita valódi nevén ismerte a washingtoni rezidenst, így
nagyon
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kockázatossá vált „Pál” helyzete Amerikában. 66 Megerősíti

Pál részletes beszámolója a szeptember 3-ai találkozóról. 1961. október 6. ÁBTL. Mt

636/1. 156. o.
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dekonspirálódás veszélyének valódiságát az is, hogy Kövesdi Jánost 1962 májusában hazarendelték Magyarországra.

Mikita hazatérését innentől kezdve villámgyorsan megszervezték. 1961. ok-

tóber 24-én érkezett haza Párizsból egy Malév gép fedélzetén. A repülőtéren a

Határőrség szervei az államvédelem előzetes intézkedésére eltekintett a szokásos
motozástól és kikérdezéstől, így a két – magát külügyminisztériumi munkatársnak bemutató – ügynök zavartalanul a Sziget fedőnevű konspirált lakásra kísérte

Mikitát, ahol elvégezték első beszámoltatását.

Ekkor már Petite fedőnéven tartották nyilván, akit nem tekinthettek beszer-

vezett ügynöknek, semmilyen papírt nem írt addig alá, így kényes volt a kihallga-

tása, hiszen nem fedhették fel hírszerzői beosztásukat. Mikitát látszólag meg-

nyugtatta, hogy október 25-én meglátogatta őt Szabó Miklós, bár emigráns körökben mindenki tudta, hogy az államvédelem tisztjeként tért haza. Szabó megpróbálta meggyőzni Mikitát tette helyességéről, s rávenni arra, hogy részletesen

számoljon be az emigráció ellenséges tevékenységéről.67

Mikita elmesélte, hogy hazatérése során zavaró körülmény nem merült fel.

Kanadában ismerőseinek azt mondotta, Európába utazik pihenni. Az Óceánon

egy olasz hajóval kelt át. Utazása valódi célját csak sógora tudta, aki az 1961-es

év végén fog hazatérni. Párizsban Mikita Borsos Sándornál szállt meg, aki na-

gyon barátságosan fogadta, helyeselte hazatérési szándékát és arról beszélt neki,
hogy ő is szeretne hazatérni, ez ügyben rövidesen felkeresni szándékozik a párizsi
magyar konzulátust.

Mikita összességében semmilyen érdemi információval nem szolgált az ál-

lamvédelem számára. Pár hétig Budapesten tartózkodott, felkereste régi ismerő-

seit, többek között Püski Sándort is. Az államvédelem nagyszabású sajtótájékoz-

tatót tervezett tartani vele, ám rövidesen bebizonyosodott, hogy értelmetlen lenne őt kiállítani a sajtó elé, inkább veszélyt, semmint előnyt jelentett volna a nyilvánosság előtti megmutatkozása. Egy hónap múltával Mikita leköltözött Bihar67

Jelentés Petite fedőnevű ügynökünk hazatéréséről és beszámoltatásáról. 1961. október
31. ÁBTL. Mt 636/1. 163. o.
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ugrára Szabó Pál népi íróhoz, ahol megismerkedett Szabó leányával, kit később
feleségül vett.

Erdei Ferenc segítségével a nyíregyházi dohánybeváltó körzeti megbízottja

lett, majd 1962-ben Budapestre költözött, a Rozmaring Termelőszövetkezetben

kapott munkát. 1973-ban ment nyugdíjba, apósa, Szabó Pál szülőházának gondnoka lett. Kapcsolata teljes mértékben megszakadt az államvédelemmel. A rend-

szerváltoztatás idején részt vett a Nemzeti Parasztpárt örökségét vállaló Magyar

Néppárt kampányában, de különösebb politikai szerephez nem jutott. 2000.
július 30-án hunyt el Berettyóújfaluban.
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EMIGRÁCIÓS ÉLETUTAK III.
Zilahy Lajos

Zilahy Lajos, a két világháború közötti időszak egyik legnépszerűbb regényírója
és színpadi szerzője 1947-ben emigrált. A regényeiből készült filmeket – Halálos

tavasz, Két fogoly, Valamit visz a víz – ma is sokan és szívesen nézik. Zilahyt
publicistaként, szerkesztőként is számon tartották. Lapjait – a Magyarországot, a
Hidat – főként a középosztály olvasta. Közéleti elkötelezettségű ember volt. Po-

litikai helye valahol a mérsékelt ellenzékiség és a kritikus kormánypártiság között
jelölhető ki.

Tisztelte a nyugati demokratikus hagyományokat, főként az angol és amerikai

kultúrát. Látván a nagy különbséget Magyarország és a nyugati világ fejlettsége

között, azt szerette volna, hogy az ország – sajátos vonásainak feladása nélkül – a

gazdagabb és boldogabb régiókhoz zárkózzék fel. Sokakkal együtt úgy gondolta,

hogy a demokratizálás az arra hajlandóságot mutató politikai vezetők és a problémákat látó szellemi elit összefogásával valósítható meg. Jól ismerte az arisztokrácia és a dzsentri világát, a polgárság, a kispolgárság életét, de a parasztságról is
megbízhatóak voltak az ismeretei. Vonzódott a népi írói eszmekörhöz, sokat tett
a falukutatók népszerűsítése, elismertetése érdekében.

1945-ben azok közé az értelmiségiek közé tartozott, akik engedtek a meg-

szállók és a hatalomra jutó pártok, mindenekelőtt a kommunisták felkérésének,

és szerepet vállaltak a reményeik szerinti új, demokratikus Magyarország felépítésében. Elvállalta a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság elnöki tisztét (Szent-

Györgyi Alberttel közösen), egyik szerkesztője lett a koalíciós napilapnak, a Sza-

badságnak.
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A demokrácia hívei fokozatosan jöttek rá, hogy becsapták önmagukat, hagy-

ták magukat megtéveszteni: hittek a kommunisták, a Szovjetunió demokráciaígéreteiben. Ki előbb, ki utóbb arra a következtetésre jutott, hogy ha szellemi

szabadságát nem akarja elveszíteni, belső emigrációba kell vonulnia, vagy el kell

hagynia Magyarországot. A külföldre menekülést választók közül különösen
nehéz volt a döntés azoknak, akiket hivatásuk gyakorlása az anyanyelvhez kötött:

az emigrációban az írók szellemi szabadsága megmaradt ugyan, de az anyanyelvi
kultúra közegét nélkülözni voltak kénytelenek. Mégis, az írástudók legjobbjai
közül többen – köztük Márai Sándor, Cs. Szabó László, Kovács Imre, Szabó
Zoltán – 1947–1949-ben az erősödő magyarországi diktatúra helyett a szabad

Nyugatot választották.

Zilahy Lajos az Egyesült Államokban telepedett le. A hidegháborús légkör

megnehezítette beilleszkedését. Tőle jobbra álló emigránstársai – s mindenekelőtt a szélsőjobboldaliak, a nyilasok – nem bocsátották meg neki 1945 utáni
„kollaborálását”. A demokratikus megújulás másik tábora, a külföldre szakadt
urbánusok pedig a népiekhez való közelsége, az 1935-ös frontalakító kísérlet
miatt idegenkedtek tőle. Az emigráció eleve elmélyíti a korábbi ellentéteket.

1957-ben Magyarországon újra bemutatták az 1945 előtt sikerrel játszott

Zilahy-darabot, A szűz és a gödölyét, de a kulturális élet egyéb jelenségei is –

Szabó Lőrinc és Németh László Kossuth-díja, a könyvkiadás sokszínűsége, a
különféle képzőművészeti irányzatokat bemutató Tavaszi Tárlat stb. – valamiféle

kibontakozást sejtettek.

Az íróperek alaposan megnyirbálták ezeket a reményeket. Zilahy Lajos, aki

amerikai állampolgárként a PEN Clubban, az írók nemzetközi szervezetében az

Egyesült Államokat képviselte, mindent megtett, hogy felrázza a világ közvéle-

ményét, s a nemzetközi nyomás révén elérje, hogy Kádárék engedjék szabadon a
bebörtönzött írókat.

Kínzó honvágya ebben az évben tovább erősödött, s nem csökkent az ameri-

kai életforma iránti ellenszenve. Ugyanakkor megmaradt bizalmatlansága a rákosista vonásokat is őrző Kádár-rezsim iránt. Azzal vigasztalta magát, hogy úgyis

elkergetnék a határsorompótól. Magáról és emigráns társairól írta 1957 decem48

berében a Londonban megjelenő Irodalmi Újságban: „És nem fontos, hogy a

valóságban mivé lettünk, – liftesfiúk lettünk, akik magasabb emeletekre próbáljuk szállítani a berúgott eszme-gazdagokat, Nyugat aprópénzen kitartott velszi
bárdjai lettünk, vagy még ennyi se a vasfüggöny görbetükrében – lettünk, amivé
lettünk, valamennyien hasonló a hindu hősmonda ibisz-, párduc-, denevér-,
lótusz- és csillagfejű elűzött lényeihez, akik emlékeik gyökereivel és reményeik
magvaival táplálkoznak, széles körben a Földtányér peremén guggolnak s a titokkal terhes félhomályban fájdalmukban üvöltve, várják a felkelő napot s köztük
mi magyarok Adyt énekelvén: „Szabad, hű tenger volt a lelkem, / Nem érdemeltem, / Hogy most legyek fáradt, hullámtalan, holt, / Mert igazam volt, mert
igazam volt.”
A magyarországi politikai és ideológiai élet cikkcakkjai, a nemzetközi enyhü-

lési folyamat időnkénti megtorpanása ellenére továbbra is fontolgatta a hazatérés

lehetőségét, amire itthonról is félhivatalos biztatást kapott. 1961-től egyre érzé-

kelhetőbbé váltak a Kádár-rezsim békülő, semlegesítő gesztusai. Miközben Kádárék körömszakadtáig ragaszkodtak a restaurált államszocialista rendszerhez, el

akarták hitetni a lakossággal, hogy a bűnök főként a levitézlett Rákosit és híveit

terhelik, s a hazai és a nemzetközi korlátozottságok ellenére is megteremthető a

mindenki számára élhető „szocialista”, „demokratikus” Magyarország. Az emigránsok közül többen a hatvanas évek elején hazatértek: a Nemzeti Parasztpárthoz

tartozó folyóirat-szerkesztő Vámos Imre és a katolikus költő, Horváth Béla elfogadták a felkínált lehetőséget, hogy itthon szerkesszék a Látóhatárt.

Zilahy Lajosnak is megüzenték, hogy szívesen látják itthon. Az írónak, aki

egyaránt gyűlölte a jobb- és baloldali diktatúrákat, el kellett döntenie, hogy 1962

Magyarországa megfelel-e a saját maga állította demokrácia-kritériumoknak. A

mérleg nyelvét a hazatérés felé billentette az is, hogy emigránstársai balról és
jobbról is támadták őt. Ignotus Pál 1959-ben napvilágot látott nagy esszéjében, a

Népiségben, fenntartotta korabeli lesújtó ítéletét Zilahy 1935-ös akciójáról, az
amerikai szélsőjobb emigráció pedig kommunistabérencnek tartotta 1962-ben
angolul is megjelent 1945-ös, szovjetbarát cikke miatt.
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A magát minden szélsőségtől mentesnek érző Zilahy számára nem volt köny-

nyű a döntés. Attól tartott, hogy újra csalódni fog: az itthoni viszonyok nem

fedik a demokráciáról kialakított elképzeléseit, s nem rokoníthatók a demokrácia
1945 előtti, csökevényes megvalósulási formáival sem. A hazatérési ösztönzést
próbának tette ki: feltételeket támasztott. Ha Kádárék teljesítik az írótársainak is

könnyebbséget jelentő kívánalmait, megfontolja a hazatérést. A kommunista

hatalom képviselői visszakoztak. Úgy vélték, a kért ár nem éri meg a remélt
hasznot. Letettek a Zilahy visszatelepülésével járó közérzetjavító előnyökről, s
fanyalogva arra hivatkoztak, hogy Zilahy amerikai titkosszolgálati kapcsolatai
miatt nem térhet haza.
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MEGÚJULT EMIGRÁCIÓ
A magyar emigráció történetében az 1963-1964-es év fordulópont jelentett az

előzőekben ismertetett hazacsalogatási kampány megerősödése mellett azért is,

mert elindult egy az emigráció szerepét átértékelő diskurzus, ami később a magyar emigrációban érdemi változásokhoz vezetett.

Az emigráns politikának, ha szerepét be akarja tölteni, ismernie és értékelnie

kell a hazájában bekövetkezett változásokat, vagyis kritikája és fellépése erősödjön, ha az országban rossz irányba fordulnak a dolgok és enyhüljön, ha javulás
jelei felismerhetően megjelennek. A külföldre menekültek éppen azért élnek
hazájuktól távol, mert nem tudják elfogadni azt a társadalmi-politikai rendszert,

mely szülőföldjükön a hatalmat gyakorolja, ám politikai viselkedésükben figye-

lembe kell venniük, hogy az a hatalom mit tervez és mit tesz. Az emigráció sike-

rességét és létjogosultságát éppen ez a rugalmasság adhatja meg, vagyis a gyors

alkalmazkodás a világpolitikai változásokhoz, a nemzetközi erőviszonyokhoz és a
saját lehetőségeikhez. A feladatukat így értelmező emigránsok tehát 1963-tól

kezdődően mind gyakrabban foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan ítélendő meg
az új magyarországi fejlődés és arra a nyugaton élő magyaroknak hogyan kellene
reagálniuk.

A helyzet és a tennivalók újraértelmezésének legfontosabb megnyilatkozásait

a Magyar Disputa (Hungarian Symposium) nevű New Yorkban szervezett al-

kalmi csoportosulás vitairata, az Új Látóhatár című folyóiratban megjelenő írások

és ankétok, valamint a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesü-

leteinek Szövetsége) rendezvényei jelentették. Nem szabad szó nélkül hagyni a

Szabad Európa Rádióban lezajlott változások hatásait sem, mivel a magyar szerkesztőségben uralkodó áramlattá vált az a felfogás, hogy a magyarországi kor-
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mányzat konkrét tettei és nem pusztán ideológiája vagy döntési mechanizmusa
alapján kezelendő, tehát az elvi szembenállás ellenére jó irányú intézkedései méltánylást érdemelnek.

A Magyar Disputának és az Új Látóhatárnak a reális hangvétel uralkodóvá

válásának elérését célzó küzdelmét részletesen bemutattuk a Nézetek ütközése.

Dokumentumok a népi emigráció történetéből III. 1956–1964 című 2015-ben
megjelent kötetünkben.

A hatvanas évek közepére az emigráción belüli ellentétek és szemben állások

is megváltoztak. Varga László, aki eredetileg Eckhardt Tibor eszmetársa volt,
átállt a Kovács Imre személyéhez köthető realisták oldalára. Barankovics István
és Pfeiffer Zoltánnal viszont a változások iránt érzéketlen és időszerűtlen nézetek
mellett mereven kitartó magatartás szószólója maradt. Kéthly Anna és Szélig

Imre, az emigrációs szociáldemokrata párt vezetői sem értették meg az 1963–64-

ben kezdődött magyarországi fordulatot. Tele voltak bizalmatlansággal és kételylyel, Kádárék új politikai gyakorlatában csak taktikai fogásokat láttak és tartóz-

kodtak attól, hogy a megtorlási politika korszakában helyes és logikus tagadó
álláspontjukon valamit is módosítsanak.

Az emigráció figyelmét először a magyarországi gazdaságpolitikában mutat-

kozó változások keltették fel. „A magyar gazdasági életben a forradalom óta

olyan állandó tényezők is felismerhetők – írta Szabados József közgazdász –,
amelyek nem függnek az éppen aktuális politikai meggondolásoktól. Ilyenek a
gazdasági szemlélet, a technikai jellegű törekvések és az egész tervgazdasági
módszerek nem annyira ideológiai, hanem inkább gyakorlati szemlélete és alkalmazása.” A cikkíró figyelmét nem kerülték el azonban azok a nehézségek sem,
amelyek az új közgazdasági szemléletet kísérték. Kérdésesnek tartotta, hogy az

előtérbe kerülő reformista irányzat úrrá tud-e lenni a nehézségeken.68 1963 őszén

Kovács Imre egy írásában feltette a kérdést, új korszak küszöbén áll-e a magyarországi politika, és bár személy szerint ő ellenzett bármilyen szóértést Kádárral és

68

Szabados József: A forradalom utáni magyar gazdaságpolitika három szakasza, Új
Látóhatár, 1963. 2. sz. 153–160. o.
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a magyar kommunistákkal, a jövőt illetően megállapította, hogy: „Már felnyomu-

lóban van egy új nemzedék, azok a magyarok, akik értik Európát és az európai
nyelvet, akik tusakodva keresik a szavak értelmét, és vissza akarják állítani a magyar nyelvet, mindnyájunk nagy kincsét, eredeti méltóságában és hitelében. Velük majd szót lehet váltani, és szót is kell érteni: egykori küzdőtársainkkal és
újabb barátainkkal a dialógust a magyar sorsról és a magyar jövőről hamarosan
elkezdhetjük.”69
Kovács szerint „az ahogy lehet és az ahogy nem lehet tábora áll szemben
egymással az emigrációban”. 70 A magyar emigráció nem csekély része a magyar-

országi közviszonyok oly mértékű romlását kívánta, hogy annak hatására a nyugati hatalmak mégiscsak beavatkozásra kényszerüljenek. Sokan az elutasításban

és tagadásban kimerítettnek vélték az emigráció lehetőségeit. A korabeli emigráns lapok többsége kevés megértést mutatott a magyarországi változások iránt, a

legtöbben – akárcsak 1955–56-ban – azt terjesztették, hogy csak látszatintézke-

désekről, más irányú szándékok leplezéséről, a külvilág megtévesztéséről, a nyu-

gat rokonszenvének és anyagi támogatásának eléréséről van szó.

A másik oldalon azok a mérvadó politikusok jelentkeztek megszólalásaikkal,

akik nem a magyarországi viszonyok romlását, hanem javulását látták kívánatos-

nak. Ilyen volt például Nagy Ferenc írása az Új Látóhatárban 1964 tavaszán,

melyben önállóbb és függetlenebb külpolitikát javasolt a hivatalos magyar kor-

mánynak, abból indulva ki, hogy: „A jelenlegi magyar kommunista vezetők előtt

nem lehet kétséges, hogy a fokozottabb függetlenségre épített nyugati kapcsolat,
főleg az Amerikával való megegyezés felbecsülhetetlen előnyökkel kecsegtet.” 71

Ez a nyugat felé történő nyitás a hetvenes években következett be, de a hatvanas

évek közepén emigráns részről történt figyelmeztetés mindenképpen az itthoni
elhatározások megerősítését és a döntések meghozatalának gyorsítását szolgálták.

Szász Béla a pragmatikus politika és a teljes valóság tudomásulvételének szoros

összefüggésére hívta fel a figyelmet. Realista módon megállapította, hogy Kádár
69
70
71

Kovács Imre: Új korszak küszöbén? Új Látóhatár, 1963. 5. sz. 435. o.

Kovács Imre: Magyar változatok 1. A senki földjén, Új Látóhatár, 1964. 2. sz. 204. o.
Nagy Ferenc: Miért nincs magyar külpolitika? Új Látóhatár, 1964. 5. sz. 422. o.
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hatalmát nem fenyegeti újabb forradalom, ám azt is hozzáfűzte, most még „önelégülten élvezheti, hogy olyan ország vezetője, amelynek lakói egy nyugati uta-

zásért sóvárognak és esetleg évekig önkéntes szájkosarat viselnek, hogy – akárcsak átmenetileg – elhagyhassák szülőhazájukat”, ám a nyugaton tapasztalatokat

szerzett magyarok joggal fogják azok magyarországi bevezetését is követelni a
későbbiekben. 72

A müncheni folyóiratnál jóval tartózkodóbb volt a Párizsban megjelenő Iro-

dalmi Újság, amely hosszú ideig viaskodott a forradalmi hevületű, mindent tagadás és ellenállás, illetve objektív és megértő, a kiegyezést kereső magatartással.

Míg az Új Látóhatárnál a megértő álláspont opponensei jelentkeztek írásaikkal,

addig az Irodalmi Újság alkalmat adott cikkíróinak arra, hogy ki-ki a maga haj-

lamát követve válassza meg írása tartalmát. Érdekes módon az elutasítók többsége az 1956 után emigrált, volt kommunisták köréből került ki, míg a megértőbb

megszólalók a már régebben emigrációba kényszerült értelmiségiek voltak. A

magyarországi állapotok változása, javulása egyre inkább megengedte a kiegyensúlyozottabb elemzést és magyarországi politika árnyaltabb bemutatását. Kétség-

telen ténnyé vált, hogy Kádár kormányzatát nem lehet úgy kezelni, mint Rákosiét, amint az is, hogy a Kádár-rendszerben az aránylag gyors egymásutánban vál-

tozó időszakok megszabták az egészről rendszerről alkotott felfogást is.

Hozzá kell tenni, hogy a kádári rendszer is tett engedményeket az emigráció

megítélésében és kezelésében. A nemzeti felkelést és szabadságharcot követő

években szerinte minden bajnak és szerencsétlenségnek az okozói az emigráció

tagjai voltak, róluk csak elítélő, gyalázkodó hangon írtak a magyarországi sajtótermékek. Az nemzetközi enyhülési politika kezdetével az emigránsok kezelésé-

ben némi differenciálódás indult meg az itthoni megítélésükben. A hazacsalogatási propaganda céljának megfelelően az emigrációt felosztották „jók”-ra és
„rosszak”-ra. A dokumentumok között megtalálható az az elemző írás, amely

például az Új Látóhatár körében megszólaló emigráns értelmiségieket osztja fel

az „akikkel lehet és akikkel nem” választóvonal mellett. A Magyarok Világszö72
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Szász Béla: Kádár János útja, Új Látóhatár, 1966. 6. sz. 536. p.

vetségének, a Szülőföldünk-rádiónak és a Magyar Hírek című lapnak a hatvanas

években elsődleges célja az volt, hogy a Magyarországra való visszatérést megkedveltesse és az ilyen hajlandóságokat bátorítsa. Hozzájuk csatlakozott a magyar

államvédelmi szolgálat is azzal, hogy ügynökeik az emigrációs csoportokba beépülve a bomlasztás, a tanácstalanság és a kiúttalanság érzését erősítették.

A hazacsalogatási kampány az emigrációt nem rengette meg, mértékadó tag-

jai elutasították a hazatérés felkínált lehetőségét, ám a kapcsolattartás különböző
formáit (lapok, folyóiratok folyamatos hazaküldése, magánlevelezés, külföldre

érkezett magyar delegációkkal történő kapcsolatfelvétel, stb.) nem vetették el, és
próbálták azokat rendszeressé és egyre szorosabbá formálni.

Azok között, akik mégis a hazatérést választották, döntő többségben olyanok

voltak, akiket egy a személyes sorsukban bekövetkezett hátrányos fordulat, a
nyugaton ért csalódás, a honvágy, az emigráns környezettel való összeütközés és

a hazai lehetőségek iránt táplált illúzió motivált. Politikai megfontolásból senki

nem települt haza, még Vámosékat sem lehetett azzal vádolni, hogy elfogadták
volna a hazai rezsim politikáját. Egyetlen kivétel az ausztráliai Ravasz Károly

volt, akit határozottan politikai döntés indított el a hazatérés útján. Úgy érezte,
hogy Magyarországon immár nyíltan és büntetlenül vallhatja azokat az elveket,
amelyek miatt Rákosi idejében üldözésben lett volna része, és amelyek miatt

emigrálnia kellett. Mivel döntése politikai cselekedet volt, nem titokban, bűnbánóan, szemlesütve tért vissza a hazába, hanem emelt fővel és elhatározását emigráns társainak előre bejelentve.

Megbízható számítások szerint 1956 után körülbelül 8000 egyetemi és főis-

kolai hallgató hagyta el hazáját és folytatta Magyarországon megszakított tanulmányait valamelyik nyugati országban. Az Egyesült Államokba és Kanadába

mintegy 1500, Franciaországba 530, Svájcba 500, Nagy-Britanniába 370 diák

került. Bécsben 1957 őszén mintegy 1100 magyar egyetemista és főiskolás élt.
Szép számban kerültek magyar diákok Németországba, a Benelux-országokba és
Skandináviába is. Hamarosan minden országban megszervezték a MEFESZ-t, a
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetségét. „A menekült

magyar diákok 35 százaléka – állt egy röplapban – 1944–56 között Magyarorszá-
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gon politikai okokból kifolyólag üldöztetést szenvedett, 65 százalékának pedig a
szüleit érte üldözés a kommunista rendszerben. Tehát szinte minden menekült
diák – közvetlenül vagy közvetve – súlyos szenvedéseken ment keresztül Rákosi
uralma idején.” 73 Ez a körülmény természetesen megszabta emigrációs magatar-

tásukat is. Nemcsak tanulmányaik befejezésére és polgári egzisztencia teremtésére törekedtek, hanem az önkényuralom, a kommunista pártdiktatúra, Magyaror-

szág szovjet megszállása elleni küzdelemre és a demokrata kormányzati elvek

mellett való kiállásra is. Ez határozta meg azoknak a szervezeteknek a munkáját
is, amelyeket nyomban létrehoztak, amint új tartózkodási helyükön megtelepedtek és külföldi tanulmányaikat elkezdték.

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő diákok már 1957 elején megala-

pították az észak-amerikai magyar diákok szövetségét (Association of Hungarian

Students in North America), amely 1957 nyarán Chicagóban rendezte első

kongresszusát. Megindította The Hungarian Student című angol nyelvű és A

magyar diák című magyar lapját. A szervezetnek 1959-ben 1470 tagja volt, akik

közül két és félszáz Kanadában, a többi az Egyesült Államokban tanult. A legerősebb csoportok New Brunswickban, Los Angelesben, San Franciscóban, Bos-

tonban és a pennsylvaniai Eastonban levő Lafayette College-ban működtek. A

diákszövetség főleg a Szabad Európa Bizottság támogatásából tartotta fenn ma-

gát. A diákszövetségi vezetők közül az ismertebbek Papp László, Lipták Béla,
Tóth Csanád, Nyiri Gyula, Thuróczy N. György, Lázár Ödön voltak.

A Nagy-Britanniába került több mint három és félszáz diák többsége 1956

novemberében–decemberében érkezett a szigetországba, elsősorban a nagyobb
egyetemeken – London, Oxford, Cambridge – találva továbbtanulási lehetősé-

get. Egy 1959-es felmérés szerint a többség 21–24 éves volt, tanulmányait Magyarországon éppen hogy elkezdte, fele-fele arányban tudott vagy nem tudott

angolul. A diákok általában ösztöndíjakból éltek, de majd háromnegyed részük

73
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Tudósítás a bécsi VIT magyar résztvevői számára, Bécs 1959. augusztus.

dolgozott a vakáció alatt. Az ösztöndíjak nagy része havi 25 és 30 font között
mozgott. 74

A Franciaországba került diákok fele Párizsban tanult, az ausztriaiak túlnyo-

mó többsége Bécsben, a svájciak Zürichben, Baselben, Genfben és St.

Gallenben, a németországiak a müncheni, heidelbergi, giesseni, göttingeni,
hamburgi, marburgi egyetemen tanultak. A svédországi csoportok közül a legerősebb a göteborgi és a lundi volt.

Bécsben 1957 őszén alakult meg a Magyar Menekült Diákok Szövetsége több

mint ezer taggal. Nyugat-Németországban pedig a Magyar Egyetemi és Főisko-

lai Hallgatók Németországi Szövetsége, amely elsősorban érdekvédelmi feladatokat vállalt. A németországi magyar diákok jelentős vállalkozása volt az éven-

ként Marienbergben megrendezett Főiskolai Hét, amely 1961-től kezdődően – a

marienbergi Európa Házzal és a kölni Széchenyi Körrel karöltve – lehetőséget
nyújtott az egyetemi ifjúságnak szellemi kérdésekben magyar nyelven történő
tájékozódásra. A diákszövetség évenként rendezett kongresszusain megvitatta a

diákpolitika időszerű kérdéseit és megválasztotta tisztikarát. Az ismertebb németországi diákszövetségi vezetők közé tartoztak: Csikváry István, Brunner
György, Csaszkóczy Emil, Nagy Alajos, Tarnai László, Kovács György, Rupp

László, Világhy Ernő, Kürthy Tamás, Piffkó András, Balogh Tibor, Ember
László. 1964 júliusától kezdve a végzett diákok is rendelkeztek saját szervezettel.
Ennek Egyetemi Munkaközösség volt a neve.

A különböző államokban létesült magyar diákszövetségek csúcsszervezete

Genfben székelt. A nyugaton élő mintegy 8000 egyetemistából és főiskolásból

6000 volt tagja a helyi szervezeteknek,75 amelyek munkáját a genfi Nemzetközi

Titkárság koordinálta. A tagszövetségek azonban autonómak voltak. A Nemzet-

közi Titkárság elsősorban kifelé képviselte a Magyar Egyetemisták és Főiskolás74
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Alan Dare-Paul Hollander: Hungarian Students in Great Britain, London 1959

Ezek mindenütt létrejöttek, ahol magyar diákok nagyobb számban tanultak. Az

1965-ben rendezett 10. MEFESZ-közgyűlésen 13 országos szövetség képviseltette
magát. Még a távoli földrészeken is működtek magyar diákszervezetek. Különösen
sikeres volt az 1958-ban alapított Sydneyi Magyar Egyetemisták Egyesülete.
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ok Egyesületeinek Szövetségét. 76 Pénzügyi támogatást csaknem kizárólag a Sza-

bad Európa Bizottságtól kapott, amelynek Párizsban működő európai irodája
foglalkozott a többi között a magyar egyetemisták anyagi gondjaival is. 77

A MEFESZ tíz évig működött. 1966-ban a belső ellentétek és szakadások

oly méreteket öltöttek, hogy például az év kora őszén két tisztségviselő, a genfi
titkárságon dolgozó Vízhányó József és a bécsi Radnóti Ágoston hazatért Ma-

gyarországra. 1967 januárjában a genfi Hivatalos Közlönyben megjelent a
MEFESZ Nemzetközi Titkársága feloszlásának bejelentése. Az ezt közzé tevő

Szalay Gábor ellenőr szerint: „1966-ra beteljesedett az ‘elidegenedés’ és ezzel a

MEFESZ sorsa a nemzetközi diákpolitikai életben: barátaink száma és ereje
csökkent, a közömbösöké és – sajnos – ellenfeleinké növekedett. A MEFESZ
ugyan még kapott meghívást az 1966-os Nemzetközi Diákkonferenciára (ISC,
Nairobi), de már azzal a fülbe súgott információval, hogy ez most igazán az utolsó ajándék, több meghívás nem lehetséges [...] Belügyi téren a MEFESZ-t évek
óta a szakadás veszélye fenyegette. Ez a veszély lassan-lassan kikristályosodott és
fokozódott [...] A MEFESZ egész fennállása folyamán idegen pénzből élt [...] a
magyar emigráció sohasem járult hozzá a MEFESZ fenntartásához. S nemcsak a
magyar emigráció, de maguk a MEFESZ-tagok sem, sem pedig az országos
szövetségek. Képtelenek voltunk magunk fenntartani a magunk szövetségét –,
ami pedig a szívünknek annyira drága függetlenség alapvető feltétele. Ne hullassunk hát farizeus-könnyeket a MEFESZ halálán, s ne szégyelljük kimondani,
akármilyen csúnyán hangzik is: a MEFESZ külügyi téren végelgyengülésben
76

Angol neve United Federations of Hungarian Students (UFHS) volt. (E

csúcsszervezetet kezdetben Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségének – angolul:

Union of Free Hungarian Students – nevezték.) A MEFESZ első központja

Kölnben volt. Az alakuló közgyűlést 1957 májusának végén Liechtensteinben
rendezték. Utána került át a központ Genfbe. Az egyebütt említett diákszövetségi
vezetőkön kívül ismertebbek voltak Svédországban Illés György, Szarka László,
Somogyi László, Svájcban Segesváry Viktor, Ausztriában Radnóti Ágoston,
77
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Hollandiában Németh Sándor, Franciaországban Nagy Pál.

Ennek vezetője Eugene L. Metz és magyar referense Albrecht Dezső volt.

múlt ki, belügyi téren öngyilkosságot követett el, pénzügyi téren pedig egyszerűen csődbe ment.” 78 A MEFESZ-nek a hatvanas évek közepén jelentkező külpolitikai sikertelensége nem tehetetlenségüknek és fogyatékosságaiknak, hanem a

megváltozott nemzetközi helyzetnek volt tulajdonítható.

A hatvanas évek második felének baloldali diákmozgalmai a magyar diákság

körében is éreztették hatásukat, habár nem olyan mértékben, mint a befogadó

országok egyetemi és főiskolai életében. Minden tekintély vitatásának, a szélsőséges baloldaliságnak, anarchizmusnak, maoizmusnak, Ho Si Minh és Che Gue-

vara kultuszának alig volt visszhangja a magyarok között.
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Szalay Gábor körlevele, 1967 január.
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EMIGRÁNS INTÉZMÉNYEK
A magyarországi enyhülés hatása először Ausztriában érintett meg többeket. A

közelség következtében, és mert a budapesti kormány nyitása nyugat felé a szomszédos semleges Ausztriával kezdődött, az ott élő magyarok fogékonyabbak lettek a Budapest felől érkező csábításokra, mint a távolabbi országok magyarjai. A

semleges státus megkönnyítette a magyarországi hivatalos emberek mozgását és

kapcsolatteremtését a magyar menekültekkel, akik közül sokan addigra már osztrák állampolgárok lettek. A régebbi keletű bécsi egyesületek könnyebben hajlottak az együttműködésre, mint az 1945 és 1956 utáni emigránsok szervezetei. A

magyarországi utazási lehetőségeket is elsőkként használták ki az ausztriai magyarok. A mind gyakoribb utak és az otthoniakkal mélyülő kapcsolatok csábítóan

hatottak, a látogatások kellemes emlékei azok megismétlését sugallták és a magyarországi utazások rendszeressé váltak. Miután azonban utazni csak vízummal
lehetett és a vízumot csak a budapesti kormányzat által kifogástalannak tekintett

viselkedésért adták, az ausztriai magyarok egy része visszahúzódott az emigráns
szervezetekben való részvételtől és tartózkodott az irántuk érzett rokonszenv

kinyilvánításától. A budapesti megbízottak segítettek terjeszteni a híreket, hogy
vízumot csak az kap, aki nem vesz részt az emigráció életében.

A hivatalos magyar szervek – elsősorban a Magyarok Világszövetsége – min-

dent elkövettek, hogy a hazautazást és a kapcsolatok bővítését bátorítsák. Felélénkült a bécsi Collegium Hungaricum tevékenysége célja az lett, hogy a bécsi
magyarok kulturális központja legyen. A Collegium Hungaricum 1963-ban köl-

tözött mai épületébe (1020 Wien, Hollandstraße 4).

A Németországban elő emigránsok felé sokkal visszafogottabb volt a magyar

propaganda. Mintha Budapestet a nyugat-németországi magyarok nem is érde60

kelték volna. Ebben a távolságtartásban minden bizonnyal szerepet játszott, hogy

Németország sokkal inkább a menekültek és az emigránsok országa volt, mint

bármelyik más ország, a maga számos kelet-közép-európai érdeklődésű szervezetével, intézményével és sajtóorgánumával.

A németországi magyarok kulturális intézményeinek tevékenysége ugyanak-

kor messze meghaladta azokat a lehetőségeket, melyeket a Kádár-kormány kulturális kapcsolatai ígérhettek. Érdemes egy rövid felsorolásban összefoglalni,

hogy milyen magyar szervezetek és intézmények szolgálták Németországban az
emigráció ügyét: a kastli Magyar Gimnázium, a müncheni Magyar Intézet, az
évekig Kölnben székelt magyar írói munkaközösség, az erős magyar részvétellel
működő PEN Club, az ugyancsak erősen magyar hátterű menekült Újságírószövetség, a sajtóorgánumok közül a Hungária, az Új Hungária, a Nemzetőr, a

folyóiratok közül az Új Látóhatár, a Mérleg és az Új Európa, az európai magyar

könyvkiadók jelentős része, a rádiók közül a Szabad Európa, a Deutsche Welle

és a Deutschlandfunk.

A németországi művelődési intézmények közül sajátos szerepre vállalkozott a

Müncheni Magyar Intézet, amely 1962 decemberében alakult meg. Célul azt

tűzte ki, hogy kutassa és ápolja a magyar–német történelmi és szellemi kapcsolatokat. Az első igazgató Bogyay Tamás történész volt.

Az 1970-es népszámláláson kb. 12 ezer svájci lakos vallotta magát magyar

anyanyelvűnek. A legtöbben Zürich városban és kantonban laktak. Az egyesületi

élet főleg a nagyobb városokban – Zürich, Basel, Bern, Genf – folyt, a jelentő-

sebb szervezetek és intézmények is ott működtek. Zürichben működött a Ma-

gyar Egyesület és a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör valamint a
legjelentősebb svájci magyar szervezet, a Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége.

Magyar egyesület működött Baselben, Lausanne-ban, Luganóban, Luzern-

ben, Badenben (Aargaui Magyar Egyesület) és még egy-két svájci városban.

A skandináviai magyarok többsége Svédországban élt. Az 1956-ban elmene-

kült és a korábban érkezett magyarokat a Szabad Magyarok Tömörülése fogta

össze, amely kezdetben Magyar Tudósító, majd Északi Tudósító címen 1967-ig
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rendszeres közlönyt adott ki Szabó Ödön szerkesztésében. Magyar egyesületek

alakultak Stockholmban, Göteborgban, Malmöben, Lundban, de a kisebb városokban is. Majd minden egyesület kiadott valamilyen lapot. A magyarok száma a
hatvanas években 10 ezer fő körül mozgott.

A magyarországi intézményekkel való érintkezésben mind Svédországban,

mind Norvégiában fontos szerepe volt az ott élő magyar műfordítóknak, kik

közül Svédországban Csatlós János, Szente Imre, Thinsz Géza, Norvégiában
pedig Sulyok Vince segítette a magyar irodalom megismertetését. A magyaror-

szági kultúrpolitika rá volt szorulva az ő közreműködésükre, ők viszont a budapesti segítségre, hogy munkáik – mindkét országban – napvilágot láthassanak.

A magyar menekültsors egy másik típusa rajzolódott ki Olaszországban, aho-

vá 1956 után jelentős létszámban érkeztek magyarok. Sokan azért mentek

Olaszországba, mert Jugoszláviából minden nehézség nélkül át lehet jutni a határon. A hatvanas évek közepén a menekültek 40 százaléka érkezett útlevéllel, a

többi illegálisan lépett át a jugoszláv területről. Bár a menedékjogot Olaszor-

szágban könnyű volt megszerezni, ám a gazdaságilag gyenge lábakon álló országban a megélhetés igen nehéz volt, ezért majd mindenki arra törekedett, hogy egy

másik országban, esetleg egy másik földrészen keressen lehetőséget magának.

Sokan kerültek Olaszországból Svédországba, többen az Egyesült Államokba és
Ausztráliába vándoroltak ki.
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MAGYAR KÖNYVKIADÓ AMERIKÁBAN
A magyarországi enyhülés egyik jele volt az 1960-as évek elején meghirdetett

amnesztia, melynek eredményeképpen kiszabadult a börtönből Bibó István és
Püski Sándor is. Bibó könyvtárosi állásába vonult vissza, Püski azonban nem tett
le könyvkiadói elképzeléseiről. Itthon azonban nem kapott lehetőséget, ezért

merész álmokat dédelgetett. Könyvkiadót működtetni Amerikában, ellátni magyar irodalommal a külföldi magyarságot.

Püski elképzelése nem csak azért volt illuzórikus, mert engedélyt erre a gon-

dolatra nem igen kaphatott volna az itthoni hatóságoktól, hanem azért is, mert a

nyugati emigráns könyvkiadás nehézkes és semmiképpen nem kifizetődő vállal-

kozás volt. Csak a legnagyobb erőfeszítések árán voltak fenntarthatóak a kiadók.

Az olvasók szétszórtsága miatt a könyvek nehezen jutottak el az olvasókhoz. A

könyvterjesztés teljesen megszervezetlen volt. A magyar könyvekkel való kereskedés nem bizonyult kifizetődő üzletnek. A nagyvárosokban működő könyvkereskedők éppen hogy megéltek, némelyeknek más cikkek árusítását is vállalniuk

kellett, hogy számításaik beváljanak. Ugyanakkor a nyugaton megjelent magyar

könyvek drágák, olykor iszonyatosan drágák voltak, éppen azért, mert kis példányszámban jelentek meg és a nyomtatási költségek is meghaladták az eladha-

tóság mértékét. A kis magyar tulajdonú kiadóknak nem volt forgótőkéjük, nem
előlegezhették meg a könyvek előállítási költségeit, ennek következtében a szer-

zők jelentékeny hányada maga finanszírozta műveik kinyomtatását és az esetek

túlnyomó többségében maguk gondoskodtak terjesztéséről is, sokszor úgy, hogy

szerzői esteken, irodalmi összejöveteleken, tanulmányi konferenciákon saját ma-

guk árusították.
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A hatvanas–hetvenes években több korábban jól működő kiadó kénytelen volt

megszűntetni tevékenységét. Így például az Amerikai–Magyar Kiadó, amely

Fenyvessy Jeromos 1970 áprilisában bekövetkezett halála után fejezte be műkö-

dését, a brüsszeli Magyar Ház kiadója, amely Déri Béla vállalkozása volt és an-

nak halála után zárt be, a Magyar Könyves Céh, amely a Magyar Írók Szövetsége
Külföldön keretében működött és azzal együtt fejezte be tevékenységét 1962-

ben. Befejezte a kiadói tevékenységet a római Anonymus, a clevelandi Kossuth, a
Buenos Aires-i Kárpát, valamint néhány észak-, dél-amerikai és ausztráliai
könyvkiadó is.

Bizakodásra adott azért okot a hatvanas évek elején megalakult Aurora kiadó.

Igaz ennek tulajdonosa Molnár József volt, aki saját nyomdájában könyvek egész
sorát jelentette meg, természetesen sokkal olcsóbb önköltséggel, mintha más

nyomdában kellett volna előállítania könyveit.

Megbízható működést tudhatott maga mögött az Újváry Sándor által még

Budapesten alapított, majd Münchenben újjászervezett Griff Kiadó. Újváry an-

nak köszönhette eredményességét, hogy több első kiadásban megjelenő, tartal-

ma, vagy szerzője miatt nagyobb érdeklődésre számot tartható munkát tett köz-

zé. Ilyenek voltak Márai Sándor-művei és Méray Tibor Nagy Imréről írott könyve.

A washingtoni Occidental Press – Csicsery-Rónay István vállalata – ugyan-

csak talpon tudott maradni. Több jelentős munkát adott ki, köztük Gara László

Az ismeretlen Illyés című művét, Márai Naplóinak egy kötetét, az Új égtájak

című lírai antológiát és a Korunk szellemi körképe című franciából fordított szemelvénygyűjteményt, amely két kiadást ért meg.

A Torontóban letelepült Vörösváry–Weller Kiadó – Vörösváry István cége –

nevéhez fűződik Márai több könyvének, Horthy Miklós emlékiratai második
kiadásának, Mindszenty emlékiratainak, Kovács Imre visszaemlékezéseinek

megjelentetése. Vörösváry majdhogynem uralta a magyar nyelvű emigrációs

könyvkiadást, ám ennek nyitja abban volt, hogy szerzői a legismertebb külföldön
élő magyarok voltak és kiterjedt üzleti vállalkozását más területeken is sikeresen
működtette.
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Részben magyar, részben angol nyelvű kiadványok megjelentetésével foglal-

kozott Wass Albert író vállalkozása, az Amerikai Magyar Szépmíves Céh, amely
elsősorban történelmi művek kiadásával a magyarokról az angol nyelvterületen

kialakult hamis képzeteket igyekezett korrigálni és a nyugati történetírás tévedéseit helyreigazítani.

Az egyéb könyvkiadói programok közül kiemelkedett a későbbiekben – 1977-

től – az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem vállalkozása, amely színvonalas és értékes művekkel gazdagította a nyugati magyar könyvtermést.

Néhány könyvkereskedőnek sikerült évtizedeken át fenntartani kereskedését,

és a nehézségek ellenére is nyugati magyar könyvekkel foglalkoznia. Ezek közé

tartozott a londoni Danubia Book (Iványi Béla boltja), Párizsban a Balaton-cég,

Münchenben Katkó Sándor „Musica Hungarica”-ja, Bécsben a Libro-Disco

(amelynek elődje Novák Rudolf könyvkereskedése volt), Clevelandben a Magyar
Áruház Könyvosztálya (Dietrich Dénes igazgatása alatt), Torontóban a Pannónia Books, New Brunswickban Somody Pál üzlete, Haifában Gondos Sándor

könyvesboltja, Tel Avivban a Hadash, Sydneyben a Globe Book Company, Sao
Paulóban Landy Dezső vállalata.

Püskit nem rémítették meg a nehézségek. Mivel 1956-ban két gyermeke

Amerikába emigrált, ezért az ő meglátogatásukra kért engedélyt. Hosszas húza-

vona után végül 1966 decemberében egy éves látogatói útlevelet kaptak fiaikhoz.

Püski úgy érezte, ebben az engedélyben benne volt az is, hogy sokan szívesebben
látták az országhatáron túl, mint itthon. Személye még mindig idegesítette a
hazai kultúrpolitika illetékeseit.

Püski nem terjesztette, de néhány ismerőse tudta, hogy a látogatás nem pusz-

tán a gyerekek családjának megismerése miatt szerveződött. Püski azzal az elszánással ment ki Amerikába, hogy megvalósíthatja az itthon megfeneklett Magyar

Írás Szövetkezetre vonatkozó terveit. Hitt abban, hogy könyvkiadóként még
feladatai vannak. Egyrészt a népi írók műveinek megjelentetésében, másrészt a
magyar irodalom értékeinek terjesztésében, s rövid idő alatt arra is ráébredt, hogy
a magyar emigráció szellemi életében is hiányzott a szakértő könyvkiadó és ter-

jesztő. Az itthon érlelődő elképzelésekből rövidesen terv körvonalazódott Püski65

ben. Olyan Amerikában működő könyves vállalkozás, amely összeköti az emigrációt és a hazai kulturális életet.

Pár hét után, 1967. január 21-én a Los Angeles-i református gyülekezetben

tartott előadást, ahol először vetette fel a tervezett szövetkezet alapításának kérdését. A majd kétórás előadásában nyíltan elmondta, hogy élete további értelmét

keresi ezzel a kezdeményezéssel, mert úgy érzi, hogy neki még feladata van a
világban, s ezt Magyarországon nem tudja megvalósítani. Hivatkozott Illyés
Gyula közismert ötágú síp gondolatára, mely szerint a magyar irodalom ötfele is

elágazik, hiszen van a hazai, az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és van az emigrá-

ciós irodalom is. Felidézte Illyés Gyulának az Irodalmi Újságban megjelent interjúját, melyben Illyés arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy

az emigrációban született alkotások bejuthassanak a hazai könyvesboltokba,
amint az otthoni alkotások is beszerezhetőek lehessenek a külföldi magyar
könyvterjesztőknél, azt válaszolta. „Ez elsősorban irodalompolitikai kérdés, és

ezért valahogy meg kellene rendezni az összes magyar írók »házi« PEN kongresszusát, ahol ki lehetne eszelni valamilyen célravezető megoldást.” 79
Püski ebbe a gondolatba kapaszkodott bele. Fontosnak tartotta a párbeszéd

fonalának felvételét a világ számos pontján élő alkotók között, de még fontosabbnak tartotta, hogy megteremtsék az igényt a magyar irodalom, a könyv, a

kulturális termékek iránt. „A magyar könyvkiadás régi jelszava: a könyvet nem

veszik, hanem eladják!” – jelentette ki. Felsorakoztatta bőséges tapasztalatának

fordulópontjait, amikor küzdelmet kellett folytatnia az olvasóért, az igényért, a

vásárlóért. „Áru a magyar könyv, folyóirat, hanglemez, hangverseny, irodalmi est,

film- és színház is, akkor is, ha egyben eszme, lélek, magyar megmaradás is. Lehet azt mondani a vevőjelölteknek, hogy itt nem csak áruról, hanem nemzeti
ügyről is szó van, s a saját maga és a gyermekei neveléséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen, illetőleg a nélkülözése megbosszulja magát legalább olyan hatásosan, mint a vitaminok nélkülözése, de ezt mondani »kell« is személyhez szólóan
mindenkinek és állandóan. Nem elég kinyomtatni egy könyvet és várni a vevőt
79
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1-10 000 mérföld távolságból, aki nem is tud róla.”80 Püski hihetetlen vehemen-

ciával vetette bele magát a külföldi magyar kulturális megújítás folyamába. Meg-

győződése volt, hogy az emigrációban élők rendelkeznek már akkora jövedelemmel, létbiztonsággal, hogy képesek pénzt áldozni a magyar kultúra termékeire, s

hajlandóak is áldozni rá, mert meg akarják őrizni magyarságukat, a nemzethez
tartozásukat.

Mire alapozta optimizmusát? Elképzelhetőnek tartotta volna, hogy az emig-

ráció alkotásai Magyarországra is bekerülhessenek? Igen Püski hitt abban, hogy

idővel erre is sor kerülhet. Hitte, hogy az elzárkózás nem lehet megfelelő, csak a
nyitottság hozhatja magával a másik elfogadását. Első lépésnek mindenképpen
azt tartotta, hogy elérhetőek legyenek a magyar kulturális termékek nyugaton is,
s azt, hogy a nyugati emigráció alkotóinak méltó és megfelelő feltéteket teremt-

sen az alkotáshoz. Mint az 1930-as években a népi íróknak. Az akkor nehezen,
de sikerült, miért ne sikerülne ismét? – tette fel magának a kérdést?

Javasolta szövetkezet vagy részvénytársaság megalapítását minden művelődési

jellegű tevékenység üzleti alapon történő elvégzésére, legyen az könyvkiadás-,

terjesztés, vagy irodalmi est megrendezése, netán filmvetítés vagy bál megtartása.
Taggyűjtést hirdetett az egész világra kiterjedően, egységbe híva a magyarságot.

Ugyanúgy, mint Illyés, de az ő felfogása szerint nem az íróknak kell tanácskozniuk, hanem mindenki részvételét kell lehetővé tenni egy ilyen összetalálkozásban.

Püski javaslata több szempontból is új, ugyanakkor reális volt. Ekkor még

meg volt a pillanat ahhoz, hogy az emigráns családok nagy részénél az egyre
erősebb asszimilálódás mellett még feléleszthető legyen a magyarságuk iránti

kötődés. Igaza volt Püskinek abban is, hogy az emigráns könyvkiadás, terjesztés
amatőr módon zajlott, a művek többsége fiókban maradt, a kiadott kötetek a

polcokon porosodtak. Sok kiadó számára csak a megjelentetés volt fontos presztízsokokból, az eladás már nem. Többségük az adott ország nyelvén megjelentetett kötetekből meg tudta teremteni egzisztenciális biztonságát, a magyar nyelven
megjelenő művek csak „kirakati” szerepet játszottak. Csak magyar nyelven köny80
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veket kiadó, rendezvényeket szervező üzleti vállalkozás nem működött az emigrációban, hiszen a „kis” piac miatt eleve reménytelennek tűnt. Püski gondolata

annyiban jelentett újdonságot, hogy a magyar kulturális termékeket nem csak az

emigráció számára, hanem a befogadó országok lakosainak is el akarta adni. Azt

is jól látta Püski, hogy a józanul gondolkodó hazai politikai, kultúrpolitikai erőknek is vonzó lehetőséget kínálna ez a forma, hiszen az addigi ellenségeskedés,

szembenállás könnyen együttműködéssé, az összekapcsolódás lehetőségeinek
megkeresését célzó párbeszéddé formálható, ami viszont a hazai politika elfoga-

dását erősíthetné a nyugatiak körében. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az első

Anyanyelvi Konferenciát 1970-ben rendezte meg a Magyarok Világszövetsége,

tehát 1967-ben ennek a kapcsolatnak még a gondolata sem fogalmazódott meg a
hazai kultúrpolitikusokban.

„Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a magyar nemzet törzsereje az

otthon élő magyarság, és a magyar kultúra meghatározó tényezői is otthon élnek
és működnek. Az emigráns magyar nevelésnek, irodalomnak és művészetnek –
akármilyen jelentős is önmagában is – a nagy lehetősége: a hazától való elszigetelődés feloldása, a szerves összeköttetés megteremtése. A nemzeti élet igénye világszerte olyan fokon erősödik, hogy a hazai kormányzat sem vonhatja ki magát
sokáig ez alól a »nemzetközi« hatás alól. S azzal persze nem árulok el nagy titkot,
hiszen hallottátok az elhangzott mondatokból, hogy a magyar kultúra nagy
munkásainak – mindegyiknek kivétel nélkül – a legfőbb vágya, hogy a sokfelé élő
magyarságot (beleértve azt a magyarságot is, amely ugyan nem emigráns, mégis
kívül él a határainkon) ne csak elvileg, hanem a valóságban is egy nemzetet alkosson, s ha már ez fizikailag lehetetlen, de lélekben és szívben, alkotásban és
művelődésben mindenesetre.” 81 Püski kijelentése kissé elrugaszkodott a valóságtól. Illyés szavait úgy értelmezte, mintha az a magyar kultúrpolitika üzenete lett

volna. Pedig Illyés ekkor már megint vitában állt Aczél Györgyék kulturális elképzeléseivel. A gondolat valóban logikus és messze mutató volt, de a magyar

politika még nem jutott el annak felismerésére, hogy a külhoni magyarságnak az
81
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anyaországi politikába és gazdaságba történő bevonása sokkal gyümölcsözőbb
kapcsolatokhoz vezetett volna, semmint a kirekesztés, elutasítás.

Püski saját szerepét a kölcsönös könyvcsereforgalom lebonyolításában, a szer-

zői jogok megszerzésében és eladásában, az írók és művészek látogatásainak
megszervezésében jelölte meg, azaz abban az összekötőszerepben, amelyben
egész élete során ténykedett.

Előadására sokféle reakció, válasz érkezett. Az emigrációban határozott, s

nem kevés támogatóval rendelkező csoportja volt azoknak, akik úgy gondolták,
hogy a kommunista Magyarországgal semmilyen kapcsolatot nem szabad fenntartani. Nem kevésbé volt népes azoknak a társasága sem, akik a felszabadulást a

két világrendszer összecsapásától és a nyugati civilizáció győzelmétől remélték.

Nem kétséges, hogy egyik irányzatnak sem volt létalapja. Ha minden kapcsolatot
meg akart volna szakítani valaki az otthoniakkal, akkor saját Magyarországon
maradt rokonaival is meg kellett volna szakítania kapcsolatát, ami természetesen
lehetetlen kérés lett volna.

A megoldás csak a párbeszéd felvétele lehetett. Püski azonban nem mérte fel

eléggé sem az itthoni lehetőségeit, sem a nyugati magyarság körében burjánzó

ellenérzést. Egyik félnél sem értek meg még a feltételek egy ilyen kompromiszszumra.

Püski hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát elképzelése megvalósításába.

Levelek százait küldte szét a világ számos pontjára volt ismerőseinek, barátainak,

azok barátainak. Kiss Sándornak írt leveléből megtudható, hogy már túljutott az
ötlet szintjén, a konkrét megvalósítás módját kereste mind Amerikában, mind a

hazai politikai vizein. „Az, amit a hazai illetékesekkel – a velük érintkezni tudó

író- és művészbarátaink és, gondolom Erdei és Bognár segítségével – megértetni
kívánnék: a) a »külső« magyarság életerős művelődési intézménye a saját erejéből
megépül. b) nem érdektelen számunkra sem, hogy a kifelé jövő művelődési forgalomnak a többszörösét fogjuk megegyezés esetén elérni. Az sem érdektelen,
hogy a nemzet kiszakadt tagjai megtartják-e és meddig tarják meg a magyarságukat, mert ahányan megtartják és ameddig megtartják, annyira és addig számíthatnak belőlük idegenforgalomra, Ikka-dollárra, hazatérésre, szellemi és gazda69

sági hírverésre. c) nem kérjük, hogy uszító politikai anyagot hazaengedjenek, azt
azonban igen, hogy a komoly szociológiai, politikai és filozófiai írások legalább
szűk körben, szépirodalmiak és művészetiek pedig széles körben kölcsönösen
hozzáférhetőek legyenek. Ha a jövő útja a szocialista államok számára összeépülni a nyugati világgal, akkor egy előrelátó kormányzatnak kapnia kellene egy ilyen
javaslaton, amikor is ez az összeépülés művelődési területen az ő anyagi áldozata
nélkül, sőt hasznára megtörténhetik”82 – írta levelében Kiss Sándornak. Tagadhatatlan, hogy racionális és realista terv, amit Püski felvázolt. A józanul gondol-

kodó hazai szakemberek felfedezhették Püski javaslatában a gazdasági racionali-

tást is, hiszen a magyar gazdaságnak minden egyes dollár jól jött volna, különösen az új gazdasági mechanizmus indításakor.

Püski azonban hamarosan szembesült azzal, hogy saját lelkesedése messze

meghaladta az emigrációban élők vágyakozását a hazai kapcsolattartásra. A több-

ség ugyan örömmel fogadta a gondolatot, s helyeselte azt, de ugyanakkor peszszimista volt a megvalósíthatóság tekintetében. Vatai László lelkesedett,
„...megvalósulása óriási hiányt pótolna. Persze nagyon sok komoly kérdés merül

fel vele kapcsolatban.” Cs. Szabó László: „Megfontolt, jó szervezők már zátonyra
futottak előtted hasonló terv megvalósítása közben. Igaz, hogy Európában láttak
neki s itt kevesebb a pénz, mint odaát. [...] író is, olvasó is van elég, de az olvasó
nem akar fizetni. Hálás a magyar könyvért, de adják neki ingyen.” Cs. Szabó az

előző évek keserű tapasztalatai alapján arra figyelmeztette Püskit, hogy nagy

tőkével szabad csak elindítani egy ilyen vállalkozást, mert a fizetési morál nagyon

alacsony az emigrációs magyarság körében. Cs. Szabó egy másik aggályát is felvetette: „Eszményi lenne megteremteni az együttműködést a hazával. Amire utal

a Javaslatod. De egyelőre reménytelennek tartom.” 83
Méray Tibortól, az Irodalmi Újság szerkesztőjétől is kapott választ, melyben

Méray lelkesedett, hogy végre hozzáértő könyvkiadó venné kezébe a nyugati
magyar kultúra ügyét, de ő is az anyagiak miatt aggódott, igaz elsősorban azért,
82
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mert szerinte a 100 dolláros részvényjegyzés, amit Püski javasolt a részvénytársa-

ság megalapításához, az európai viszonyok között olyan magas, hogy azt kevesen
tudnák vállalni.

Püski hosszú körutat tett Amerikában, találkozott a helyi emigráns közössé-

gekkel, a külföldön élő magyarság ismert és elismert vezetőivel. A személyes

beszélgetések alapján is meggyőződhetett arról, hogy milyen fékek fogják nehezí-

teni tervének megvalósítását. Wass Albert kerek-perec kijelentette, hogy az a

könyv, amelyikre az van írva, Budapest, az kommunista, s az neki nem kell. Ér-

demes felidézni Püski érvelését ezzel az állásponttal szemben, mert rávilágít arra,
hogy mit tekintett fontosnak az általa kezdeményezett kiadó szerepét illetően.

Püski azzal érvelt, hogy „1956 után képtelenség és méltánytalanság azt mondani,

hogy ami és aki otthon van, az mind kommunista és vegyék tudomásul, hogy a
nemzet, ha megmarad, csak otthon maradhat meg, nem Amerikában vagy a világ
más táján.”
Püski szentül hitte, hogy a nemzeti irodalom, általában véve a magyarság ott-

hona Magyarországon van. Megdöbbentette, s elfogadhatatlannak tartotta, hogy
a külföldi magyarok elítélik az itthon maradottakat és elzárkóznak a velük való

együttműködéstől és párbeszédtől. Meg sem fordult a fejében – bár kimenetel-

ükkor érzett ilyen irányú késztetést a hivatalok részéről –, hogy kinn maradjon
nyugaton, s hátat fordítson az itthoniaknak. Ő összekapcsolni szerette volna az

Illyés által említett öt sípot, ha úgy tetszik a különböző hangzatokból egységes
szólamot formálni.

Szembesülnie kellett Püskinek azzal, hogy a nyugati magyarság egy jelentős

része az otthon maradottakat árulónak tekinti, s minden és mindenki, ami és aki

Magyarországról érkezik, az kommunista befolyás, métely, melyet elutasítani és
megbélyegezni kell. Szinte felfogni sem tudta, hogy ez az érzés mennyire erős

tudott lenni sok-sok ember gondolkozásában. Ugyanakkor arra is ráébredt, hogy
a kezdeményezése éppen ezért is fontos lenne, hiszen ez az ellenérzés és tagadás
elsősorban abból eredt, hogy a nyugati magyarság nagyon keveset tudott az itt-

honi életről és törekvésekről, a bezárkózó hivatalos magyar politika lehetetlenné
tette a megismerkedést vele. Szerepvállalása misszió volt ilyen értelemben, a ma-
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gyar kultúra és egyben a magyar másképp gondolkodás terjesztésének missziója.

Joggal remélte, hogy életútja, meghurcolása alapján őt magát senki nem tekinti a
Kádár-kormány ügynökének, olyan embernek, aki azzal a céllal érkezett nyugat-

ra, hogy az ottaniakat hazatérésre csábítsa, elveik feladását kívánja tőlük. Rész-

ben ebben is csalódnia kellett. Nem kevesen vádolták meg azzal, hogy nem saját
önszántából jött, hanem küldték, megbízást kapott. Még a sokat látott, sok tá-

madást átélt Püski Sándornak is nehezen lehetett elviselnie, hogy olyan életpálya
után, amit bejárt, a kommunisták ügynökének titulálták.

Volt még néhány olyan dolog, amivel Püski nem számolt. Először is az, hogy

Amerikában, de Európában is működtek könyvkiadók és könyvterjesztő vállalko-

zások. Köztük jó páran olyanok, akik kapcsolatban álltak az itthoni külkereskedelmi szervezetekkel. Ezek egyrészt saját kiadói tevékenységükkel szemben ver-

senytársat láttak Püskiben, s bár a szabad verseny világában éltek, de úgy gondol-

ták, minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy megjelenhessen egy újabb

versenytárs Püski személyében. Az is roppant idegesítette ezeket a kiadókat,

terjesztőket, hogy Püski nyíltan beszélt arról, mely szerint budapesti kapcsolataival intézményesíteni kívánja a könyvforgalmat Magyarországgal, s ezáltal az ő

kereskedelmi kapcsolataik veszélybe kerülhetnek. Püskinek tehát szembe kellett
néznie azzal, hogy az üzleti érdekeket a külföldön élő magyarság egy része már a
nemzeti összetartozás érdekének vetette alá, s számukra a profit fontosabbá vált,

mint kulturális kapcsolatok révén összefűzni tevékenységüket az anyaországgal,

előmozdítani a hazai viszonyok megváltozását. Ezek a személyek baráti és egyéb

kapcsolataikat latba vetve megpróbálták Püskit és kezdeményezését lejáratni,
szavahihetőségét kikezdeni.

Akadályozta a kapcsolatok kibővítését az is, hogy az emigrációs magyarság

politikai és egyéb szervezetei folyamatosan kaptak támogatást a nyugati kormányok illetékes szervezeteitől, saját működésüket, nem egy esetben egzisztenciáju-

kat ennek köszönhették. Különösen az amerikai támogatók voltak túlsúlyban, s

nem lehetett tudni, hogy ezek a támogatók miképpen viszonyulnak hozzájuk, ha

akár csak kulturális területen is, de felveszik a párbeszéd fonalát a kommunista
magyar kormány valamely képviselőjével, hivatalos szervezetével. Tartózkodtak
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attól, hogy akár csak megkíséreljék ezt, a támogatások elvesztésétől való félelmükben távol tartották magukat Püski kezdeményezésétől.

Hasonló problémával kellett szembenéznie a hazai hivatalokkal való ügyinté-

zésben is. Hat hónap után beszámoló levelet írt Budapestre Erdei Sándornak

abból a célból, hogy testvérét, Erdei Ferencet tájékoztatni tudja mindarról, amit

kigondolt és javasolt Amerikában. „Mióta kijöttem, elsősorban tájékozódni igye-

keztem a kinti magyarság magyar jellegű kulturális életében, s mikor tapasztaltam, hogy az nagyon is esetleges, s hogy a nagy létszámú, s a hazaihoz képest
jómódú külföldi magyarság – kevés kivétellel – nem csak, hogy nem közvetíti a
dolgainkat a nagyvilágnak és a nagyvilágot hozzánk, mint Németh László kívánta egyik nyilatkozatában, hanem még maga sem él benne a magyar művelődésben, keresni kezdtem azokat a módozatokat, hogyan lehetne egy legteljesebb
összefogású, mindenféle magyar művelődési jellegű üzleti tevékenységre alapozott vállalkozást létrehozni, amely állandó jelleggel megfelelhetne a kívánt szerepnek.” 84 Kitetszik Püski megfogalmazásából, hogy az általa elképzelt vállalko-

zás nem elsősorban saját egzisztenciájának megteremtése, hanem a magyar kul-

túra terjesztésének szándékából fakadt.

Részletesen kifejtette elképzelését, de nem rejtette véka alá a nehézségeket

sem. „A legnagyobb akadály nem is az anyagi, bár az se könnyű ügy – és ebben a

gazdag Amerikában ez is meghökkentő –, hanem szellemi és politikai. Nem az
amerikai hatóság és társadalom részéről, hiszen odáig el sem jutott az ügy, s ott
nyílván nem is lenne baj, hanem a magyar emigrációs csoportok részéről. Szellemileg jó részük megrekedt a kijövetelük időszakában, s még az 56-osok egy része
is visszafejlődött a háború előtti – enyhén szólva – közgondolkodás szintjére, ha
egyáltalán gondolkoznak magyar ügyekben és nem csak az indulataikat engedik
szabadon.” Püski reménykedett benne, hogy az általa festett kép alapján a hazai
szervek felismerik milyen lehetőségeket rejt számukra a nyugati magyarság kulturális tájékoztatásának fejlesztése, nem is beszélve a járulékos anyagi előnyökről.
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Megírta Erdei Sándornak, hogy az általa elképzelt nagy tőkéjű részvénytársa-

sági forma helyett már csak egy szerényebb családi vállalkozásban reménykedik,

mely elsősorban a terjesztés területén tudna eredményesen működni. Nem vetette el a könyvkiadó alapítását sem, de azt a későbbi időkre halasztotta.

Erdeinek írt levelében természetesen utalt arra, hogy vállalkozása elindításá-

hoz engedélyt szeretne kapni a magyar hatóságoktól, azt nem disszidensként,
hanem hivatalos felhatalmazással végezné, s remélte, azt nem csak engedélyezik,

hanem támogatják is a hazaiak. Úgy ahogy elképzelte, s ahogyan elmondta Amerikában. „Mondhatják otthon, hogy szép az emigráció bizalma, de bízhatnak-e

ők bennem? – vetette fel Püski levelében, megelőzve az esetleges gáncsoskodók
mondatait. – Ebben a tekintetben is tiszta a helyzet. Tudják, hogy nem vagyok a
rendszer híve, nem is akarom azt a hiedelmet kelteni most sem, hogy nekik akarok dolgozni. Híve vagyok azonban a magyar nemzetnek, – s mivel kívül áll a
hatáskörömön ki tudom kapcsolni azt a kérdést, hogy a nemzet milyen kormányzati rendszer alatt él, hajlandó vagyok mindent, amit tudok, megtenni azért,
hogy a nemzet jóléte emelkedjék, tekintet nélkül arra, hogy ez a tevékenységem
egyúttal a kormányzatnak is hasznos lenne.” Nem gondolnám, hogy ezek a
mondatok ne lennének egy üzletember tisztességes politikai üzleti kapcsolatokat
kezdeményező lépésének tekinthetőnek. Püski korrekt módon nyilatkozott saját

szándékairól, indíttatásáról, s remélte a támogatást ehhez. „A legkevesebb, amit

kérek, a hozzájárulás ahhoz, hogy feleségemmel együtt magyar állampolgárként
az amerikai székhelyű és érdekeltségű vállalatban részt vegyünk, alkalmazást
vállalhassunk, ennek érdekében a látogató útlevelünket permanens rezidenssé
változtassák, és kereskedelmi tárgyalást kezdeményezhessek a közvetlenül érdekelt Szerzői Jogvédő Iroda, Kultúra, Artex, Népművészeti Vállalat, Ibusz, IKKA,
Kultúrkapcsolatok Intézete, Magyarok Világszövetsége illetékes vezetőivel, írókkal és művészekkel.”
Azon túlmenően, hogy Erdeinek egy levélben megírta tapasztalatait és terve-

it, készített egy hivatalos összefoglalót is amerikai ténykedéséről, azzal a céllal,
hogy hazatérve azt benyújthassa az illetékes szerveknek. Erdei Sándortól azt

remélte, hogy a levelében foglaltakról tájékoztatja testvérét, s más ismerőseit, így
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hazatérésükkor már tudni fognak terveiről az itthoniak. Mert eldöntötték feleségével, hogy mindenképpen hazatérnek, amikor lejár a látogató útlevelük, s itthon

próbálják meg tovább szervezni az általuk elképzelt vállalkozást. Az összefoglalóban megismételte legfontosabb érveit, amelyek a vállalkozás elindítása mellett

szóltak, közülük a legfontosabbnak tekintve az állami előnyöket emelte ki: „A

hídépítés a kultúrában sokkal egyértelműbb előnyökkel járhat, mint a politikában, s ha van útja a politikai hídépítésnek, akkor arrafelé is ezen az úton lehet az
első lépéseket megtenni.”
Az összefoglalóját helyeslő, egyetértő és támogató megjegyzésével aláírta

Hamza András lelkész, a New York-i magyar református gyülekezet lelkipászto-

ra is, akinek Magyarországon jó kapcsolatai voltak, s rendszeresen járt itthon is.

Püski nem kapott választ Erdei Sándortól, s mivel a tervezett Részvénytársa-

ság megalapításának terve ilyen rövid idő alatt kétséges volt, ezért 1968 decem-

berében visszatért Magyarországra. Pedig a tervezett családi vállalkozásának is

meglettek volna a lehetőségei, egy Taliga János nevű könyvkereskedő átengedte
volna könyvesboltját Püskiéknek, mivel ő már be akarta fejezni az aktív munkát.

Hazaérve Püski azonnal kereste telefonon Erdei Sándort és Erdei Ferencet,

de a velük folytatott beszélgetésből Püski azt szűrte le, hogy nem akarnak segíte-

ni neki tervei megvalósításában, olyan érzése volt, mintha megsértődtek volna

azon, hogy visszajött, mindenki azt remélte, hogy kinn marad Amerikában. Az
egy éves amerikai tartózkodás azonban új erőt adott neki, kitartóan próbálta el-

érni tervei megvalósítását. Leveleivel bombázta a különböző külkereskedelmi
vállalatokat, s persze a Művelődésügyi Minisztérium illetékeseit. Tervezetét még

Amerikából megküldte Aczél Györgynek, aki akkor már az MSZMP kulturális

ügyekért felelős titkára volt, s mint köztudomású volt ő tartotta kezében az öszszes szálat a kulturális ügyekben. Püski nem felejtette el, hogy Aczél a nemzet-

építőkkel kapcsolatosan nem éppen barátságos felfogást képviselt – mondjuk ki,

hogy ki nem állhatta őket –, ezért Darvas József és Veres Péter segítségét is kér-

te.

Még 1969 januárjában felkereste a Magyarok Világszövetségének akkori fő-

titkárhelyettesét, Komornik Zoltánt, akinek voltak tapasztalatai diplomáciai
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kiküldetése révén az amerikai emigráns helyzetről, Püski tervezetét egyedüli

megoldásnak látta, s teljes mértékben biztosította a Világszövetség támogatásáról. 1969 nyarán Szalai Béla a külkereskedelmi miniszterhelyettes is támogatásáról szóló levelet küldött Püskinek.

Veres Péter 1969 júliusában személyesen Aczélnak adta át ismételten Püski

tervezetét, melyben az amerikai vállalkozás leírását közölte, s természetesen politikailag és üzletileg is megindokolta annak hasznosságát. Kétségbeesésében még

a Kortárs főszerkesztőjének, Simon Istvánnak is elküldte, remélve, ha nyilvánosságra kerülnek elképzelései, akkor végre elindul a konzultáció róla. Természetesen a Kortárs nem közölte tanulmányát. Annyit azonban elért, hogy Aczél Si-

mon Istvánon keresztül megüzente neki, készítsen részletes üzleti tervet, s annak
birtokában visszatérnek rá.

Mivel hónapokig nem történt semmi előrelépés, ezért 1969 szeptemberében

útlevélkérelmet adott be. Egyelőre csak látogatásra tudott kérelmet beadni, mert

a kinti munkavállaláshoz más engedélyeket is fel kellett volna mutatnia. Novem-

berben a kérelmüket elutasították, majd egy személyes beszélgetés során azt kö-

zölték velük a Belügyminisztériumban, hogy akkor kaphatnak útlevelet, ha egy
magyar külkereskedelmi vállalat igazolást ad nekik a vállalkozásukkal való
együttműködésre. A külkereskedelmi vállalatok azonban pont azzal utasították el

Püskit, hogy érdekli őket az ügy, de csak akkor nyilatkoznak, ha ahhoz politikai

támogatást szereznek. Hozzátették, hogy adnak útlevelet nekik látogatásra gyermekeikhez, de csak akkor, ha kijelentik, hogy a tervezett vállalkozással kapcso-

latban semmilyen tevékenységet nem folytatnak majd Amerikában. Püski felesé-

ge december végére meg is kapta az egy éves látogató útlevelet, ám Püski kérelmét elutasították. Sőt a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat is elutasító levelet küldött neki, melyben jelezték, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy amerikai céggel a magyar könyvek ottani forgalmazására, így Püski tervezete idejét
múlta.

Püski 1970. február közepén Tóth Dezsőnek, az MSZMP kulturális osztálya

vezetőjének írt egy levelet, melyben elmondta történetét, vesszőfutását a hivata-
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lokkal és a külkereskedelmi vállalatokkal, s arra kérte a párt osztályvezetőjét,
hogy döntsenek ügyében, ne dobálják javaslatát egyik oldalról a másikra.

Mivel Tóth Dezsőtől sem kapott választ, ezért ismét Darvas közbenjárását

kérte. Elkeseredetten mondta el Darvasnak – pont jónak –, hogy az elutasítás
okaként már csak egyetlen dolgot lát, „egy faluról jött senki betört a könyvszak-

mába, és pár év alatt leckét adott a szakma arisztokratáinak és milliárdosainak a
korszerű magyar könyvkiadásból. Most – ha sikerül a tervem – kiderül, hogy
milyen rosszul dolgoznak a magyar kultúra külső sáfárai. Politikai ok nem jöhet
józanul a számításba. Akármennyire is kiestem belőle, annyit én is meg tudok
állapítani, hogy ez a tevékenység politikailag is hasznos lesz a rendszernek, akár
akarom, akár nem.” 85
Pár nap elteltével Molnár János, akkori művelődésügyi miniszterhelyettes ke-

reste meg Püskit azzal, hogy üljenek le tárgyalni elképzeléseiről. Kiderült, hogy
nem annyira Püski amerikai könyvterjesztői vállalkozása, hanem inkább a Ma-

gyarok Világszövetségének tervezett első Anyanyelvi Konferenciájának sikeres
lebonyolításában számítottak Püski részvételére. A hazai politikának fontos volt
az Anyanyelvi Konferencia sikere, s annak érdekében Molnár megígérte Püski-

nek, hogy a Konferencia után útlevelet kapnak, mehetnek Amerikába megvalósítani könyvterjesztő vállalkozásukat, sőt azt is megígérte, hogy a kinti kiadványok
magyarországi behozatalára is lehet esetleg lehetőség korlátozott mértékben.

Püski lelkesedése nem ismert határokat a szó szoros értelmében. Újra felvette a
kapcsolatot amerikai barátaival, s bár a könyvesbolt már nem volt meg, azt tulajdonosa addigra már eladta, de Hamza Andrástól ígéretet kapott rá, hogy 25 000

dolláros tőkével társul hozzá. Reményei egyre inkább valóságos körvonalakat
öltöttek.

A Magyarok Világszövetsége rendezésében létrejött Anyanyelvi Konferencia

első találkozójára 1970. augusztus 1. és 15. között került sor a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen, illetve Budapesten. Külföldről 62 meghívott tanító,

egyetemi tanár, pap, nyelvész, lapszerkesztő, kulturális és ifjúsági szervezeti veze85

Püski Sándor: Könyves sors, magyar sors. Püski Kiadó, Budapest, 2002. 228. o.
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tő és egyéb közéleti ember, Magyarországról szintén ugyanannyi vett részt. Tör-

ténelmi mulasztás pótlását kezdte el ezzel az ország, első lépés volt e konferencia
a Magyarországon kívül élő magyarság magyar nyelvfenntartási kísérletei és erőfeszítései szervezett, tudományos alapokra helyezett gyakorlati és folyamatos
támogatásának biztosítása felé külföldi és magyarországi szakemberek közös
munkája segítségével. A konferenciára Magyarországra érkezett Hamza András

is, s Püski örömmel tapasztalhatta, hogy az általa pár évvel korábban tett javaslatok testet öltenek. A konferencia előadói között szerepelt Bárczi Géza, Lőrincze
Lajos, Keresztury Dezső, Kálmán Béla, Imre Samu, Szende Aladár, Maróti

Gyula, Boldizsár Iván, Czine Mihály, Béládi Miklós, Szabolcsi Miklós, tehát
általában nyelvészek, irodalomtörténészek és írók, a külföldiek közül pedig az

Amerikából érkezett Nagy Károly és Sinor Dénes, az angliai Czigány Lóránt, a
franciaországi Karátson Endre.

Püski nem kapott szerepet az Anyanyelvi Konferencia irányításában, de nem

is ez volt a célja. A Konferenciát egy fontos, de nem meghatározó formának

tartotta, mert számára nem az alkalmankénti találkozó, hanem a folyamatos dialógus volt a fontos. Ugyanakkor a konferencia megteremtette a lehetőségét annak, hogy az ott elhatározott magyar nyelvű, de a külföldre szóló tankönyvek

terjesztésében egy tapasztalt, gyakorlattal rendelkező könyves vállalkozó segíthesse a sikeres lebonyolítást. A konferenciának szüksége volt Püskire, Püskinek

pedig a konferenciára. Igaz az Anyanyelvi Konferencia ugyanúgy megosztotta a
nyugati magyarságot, sokan ellenezték a kapcsolattartást a magyar kultúrpolitika

ezen új intézményével is. Ennek ellenére 1970-ben megkapta a szükséges engedélyeket és belevághatott az Amerikai könyvkiadó és terjesztő vállalkozásába.
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KAPCSOLATOK KIÉPÜLÉSE
A hatvanas évek végére a magyar emigránsok számára egyértelművé kellett válnia, hogy rövidesen egyáltalán nem, de lehetséges, hogy soha nem tudnak vissza-

térni hazájukba. Voltak, akik keresték a lehetőséget a kapcsolatteremtésre, mások
mereven elutasítottak minden párbeszédet. Az Új Látóhatár 1969 végén vitát
indított, melyben kimondva, kimondatlanul a fő kérdés az volt, lehet-e bármilyen kapcsolatot létesíteni, fenntartani a szülőfölddel mindaddig, amíg Magyar-

országon kommunista uralom van.

A vita kirobbantója Borbándi Gyula egyik írása volt, amely az Új Látóhatár

1969. évi negyedik számában látott napvilágot, Magánbeszéd a párbeszédről
címmel. Borbándi rá akart mutatni a kinti és a hazai magyarok közötti érintkezés

már meglévő részleteire és arra a végső következtetésre jutott, hogy vannak „kö-

zös ügyek”, amelyekben a józan, realista szemléletű és demokrata felfogású emig-

ránsok közös nevezőre kerülhetnek a hasonló gondolkodású hazai írókkal és politikusokkal, a két fél ezeket az ügyeket a magáénak is tekintheti. Borbándi a

közös ügyet olyan közmegegyezésen alapuló kezdeményezéseknek tekintette,
melyben a reális és haladó szemléletű emigránsok közelebb állnak az ugyancsak

haladó szemléletű hazai gondolkodókhoz, mint maradi felfogású emigránstársaikhoz. „Érdemes lenne elmélkedni azon is, mindig és minden esetben érvé-

nyes-e az „otthoniak” és a „kintiek” felosztás; nem felelne-e meg jobban a valódi
helyzetnek, ha a frontok a konkrét kérdésekben vallott felfogás és kifejezett érdek
alapján jönnének létre.” – vetette fel. 86 Borbándi nyíltan szólt a hazai és a nyugaton élők körében tapasztalható félelmekről is. „Magyarországon sokan azért féltek a párbeszédtől, mert azáltal az emigránsok »fellazítási« szándéka és nyugaton
86

Borbándi Gyula: Magánbeszéd a párbeszédről. Új Látóhatár, 1969. 4. sz. 299. o.
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azért, mert általa a kommunisták »bomlasztási« szándéka kapott volna érvényesülési lehetőséget.” – hangoztatta. Borbándi konklúziója: bizalom nélkül nincs
párbeszéd, ám ezt a bizalmat mindkét félnek ki kell érdemelnie a másikban.

A vitában megszólaló Kovács Imre kijelentette, hogy: „Én nem félek semmi-

féle párbeszédtől, azt sem hiszem, hogy mindjárt összedűlne a világ, ha elkezdenénk a hazaiakkal különféle kérdésekről rendszeresen beszélgetni vagy egyszerűen csak csevegni. Ha tetszik, ha nem, széles skálájú, tömeges párbeszéd máris
folyik. Az utóbbi években a hazalátogatók és az otthoniak, a kiutazók és az
emigránsok között igen élénk eszmecserék, párbeszédek fejlődtek ki, nem is teljesen hatástalanul vagy eredménytelenül. A kintiek az otthoniakra, az otthoniak
a kintiekre hatnak, aztán, hogy kinek van igaza, ki kit győzött meg, nem lényeges. A lényeg, hogy beszélgetünk, magyarok magyarokkal.” 87 Kovács már a hatvanas évek elejétől fogva kapcsolatban állt a Magyarok Világszövetségével, rend-

szeresen kapott tőlük könyveket, kiadványokat, de ez nem jelentette azt, hogy
elveit feladta volna. A nyugatra utazó értelmiségiek rendszeresen találkoztak a

kintiekkel, véleményt és tapasztalatot cseréltek. Ugyanakkor hiányzott ennek az

intézményes háttere. Mint például Püskiék tervezett kulturális cserekapcsolatokon alapuló vállalkozása.

Csiky Ágnes Mária felvetette annak gondolatát, nem kellene-e az irodalom-

ban megkezdeni a párbeszédet és annak intézményesítéséről is gondoskodni. 88

Thinsz Géza, a Stockholmban élő költő „Nem a külföldi magyarokon áll vagy

bukik a kétirányú szellemi csereforgalom kiszélesítése. Mi csupán arra szorítkozhatunk, hogy leszögezzük: mindkét fél hasznára válnék a párbeszéd.” 89
A vita tovább szélesedett Garamvölgyi Antal hozzászólása révén, aki úgy lát-

ta, hogy az adott nemzetközi helyzetben „antiszocialista és szovjetellenes maga-

tartásunkat nyugodtan feladhatjuk, mert 1) szovjetellenes, antiszocialista, ellenséges magatartással ma az országot segíteni nem lehet, 2) a status quo, a két szu87
88
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Kovács Imre: Párbeszéd kikkel és miről? Új Látóhatár, 1969. 6. sz. 531. o.

Csiki Ágnes Mária: Párbeszéd – és ami belőle következik. Új Látóhatár 1969. 6. sz.
534–536. o.

Thinsz Géza: A párbeszéd művészete. Új Látóhatár 1969. 6. sz. 537–538. o.

per nagyhatalom egyezsége még nagyon hosszú időre meghatározója lesz az európai politikának, 3) külső segítségre, felszabadításra, de még csak meghallgatásra sem találunk a nyugati hatalmaknál. Amerika nemcsak nem akar, de nem is
tud segíteni. [...] Az eszköz, amely ma rendelkezésre áll: a békés fejlődés, a megértés, az alkalmazkodás.”90 A párizsi Márton László a párbeszédet néhány alapkövetelmény mindkét fél általi elfogadásához kötötte: „1) Magyarországot földrajzi helyzete és történelme olyan közösségbe kényszerítette, amely tartós s
amelyből kiválnia rövid távon nem lehetséges, hosszú távon pedig nem kívánatos.
2) A magyaroknak – a földbolygó bármely pontján éljenek is – nem lehet feladatuk, hogy a hidegháború lövészárkaiból egymásra célozzanak, hiszen jól tudhatják, hogy szerepük csak a közkatonáé, az ágyútöltelékeké lehet. 3) A magyarság
sorsát az ország és a környezet fejlődésének belső dinamikája határozza meg.
Nem mondhatok le jogomról, hogy gondolkozzam s hogy a helyzetet, a dinamika törvényeit saját felfogásom szerint analizáljam. De távozásom tényével szavazati, döntési, képviseleti jogomról lemondtam.” 91 Megszólaltak a folyóirat hasábjain a mereven elutasítók is, mint például a szociáldemokrata Vass Vilmos, aki

szerint a hazai diktatúra igazából nem akar párbeszédet az emigrációval és hoz-

zátette, ez nem is baj, mert „a hivatalos Magyarországgal nekünk nem lehet közös témánk, közös nyelvünk.” 92

A kibontakozott vitára rövidesen Magyarországról is érkezett reakció, igaz

nem vitacikk, hanem intézkedés formájában. A magyarországi kormány a külföl-

di magyarokkal folytatandó párbeszéd fórumának a Magyarok Világszövetsége
égisze alatt létesített Anyanyelvi Konferenciát szánta. A Konferencia első össze-

jövetelére 1970. augusztus 1. és 15.-a között került sor Debrecenben és Budapes-

ten. Magának a találkozó ötletének megszületésében jelentős szerepet játszott az

amerikai New Jerseyben élő Nagy Károly, akit a menekültek gyermekeinek magyar nyelvű oktatása és a magyar iskolák helyzete indított arra, hogy a jövőről
90
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Garamvölgyi Antal: Realizmus és alkalmazkodás. Új Látóhatár, 1970. 2. sz. 170–
171. o.

Márton László: Kivel, hogyan miről? Új Látóhatár, 1970. 2. sz. 171–172. o.
Vas Vilmos: Kár beszélni a párbeszédről! Új Látóhatár, 1970. 2. sz. 180. o.
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elgondolkozzék és ennek problémáját hazai emberekkel megbeszélje. A magyar

iskolákról készített felmérésével és leveleivel jelentkezett azoknál a vezető értelmiségieknél, ahol meghallgatást remélt, Kodály Zoltánnál, Illyés Gyulánál, Váci

Mihály költőnél. Váci Mihály megértőnek mutatkozott Nagy Károly javaslataival

szemben. Országgyűlési képviselő lévén a legilletékesebb helyeken szorgalmazta
a szórványmagyarság nyelvi megmaradásáért való küzdelem intézményes kereteinek megteremtését. Így került sor az első Anyanyelvi Konferenciára. 93

A konferencia célját a szervezők az alábbiakban határozták meg: ,,megvitatni a
magyar nyelv és irodalom oktatásának, terjesztésének az emigrációs lét sajátos

feltételei közötti helyzetét, feladatait. Segítséget nyújtani e munkához, keresni a
hazai és külföldi szakemberek együttműködésének formáit, lehetőségeit”.

Ez volt az első alkalom, hogy a hivatalos Magyarország vendégül látta, illetve

tárgyalni próbált saját emigrációjával. A konferencia célja nem politikai viták
vagy eszmecserék lefolytatása, nem egyezkedés, vagy magyarázkodás, hanem egy

lehetséges együttműködés határainak kitapogatása volt.

Bárczi Géza akadémikus bevezető előadásában ezt úgy fogalmazta meg: „nem

arról nem akarunk beszélni ami bennünket elválaszt, hanem arról ami összeköt”.
Ez pedig elsősorban az anyanyelv lehet. Ezért lett a találkozó neve Anyanyelvi

Konferencia. A másik érintkezési területnek a magyar irodalom külföldi terjesztése mutatkozott.

Könnyű volt belátni és beláttatni, hogy egymás eredményeinek, vagy törekvé-

seinek nyilvános elítélése nem az itthoniak vagy kintiek igazát, illetve elfogultságait mutatja meg, hanem Illyés Gyulát vagy Váci Mihályt zárja el az irántuk ér-

deklődők elől.

A bevezető beszédek diplomatikus utalásai alapján arra lehetett következtetni,

hogy a konferencia létrejöttét a magyarországi enyhülés eredményezte, de bizonyos utalások sejtették, hogy létjogosultságával kapcsolatban a hivatalos vélemé-

nyek megoszlanak. Ennek köszönhető például, hogy a konferenciáról semmi sem
jelent meg a Népszabadságban.
93
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Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap, New York 1984, 45–53. o.

A budapesti szekció összesen hat kerekasztal konferencián vett részt, három

irodalmi és három nyelvi téma keretében. Egy-egy beszélgetés foglalkozott a

hazai nyelvtudomány (vitavezető: Imre Samu) és a hazai irodalomtudomány
(vitavezető: Szabolcsi Miklós) helyzetével, feladataival és a kapcsolatok lehetőségeivel. Két beszélgetés speciális nyelvészeti problémákkal foglalkozott: az angol

nyelvterületi magyar nyelvoktatás kérdéseivel (vitavezető: Bánhidi Zoltán) és egy
angol-magyar kontrasztív nyelvtan munkálataival (vitavezető: Dezső László).

A legnagyobb vitát és érdeklődést a mai magyar irodalom helyzetéről szóló

kerekasztal beszélgetés (vitavezető: Béládi Miklós) és a magyar irodalom külföldi
terjesztéséről foglalkozó vita (vitavezető: Boldizsár Iván) váltotta ki.

A beszélgetéseket a hallgatólagos tolerancia, a vendég és a házigazda érzései-

nek, meggyőződéseinek kölcsönös tiszteletben tartása jellemezte. A politikai

vonatkozású utalásokat mind a külföldiek, mind az itthoniak kerülték, bár mindkét oldalon érződött, hogy közéleti kérdésekben igen messze állnak egymástól a

felek.

Az Anyanyelvi Konferencia hasznosnak bizonyult, mert megfogalmazta a

kapcsolatok létesítése szükségességének fő témaköreit, elindított egy olyan dialógust, mely a napi politika érdekek fölé emelte a kulturális és nyelvi kapcsolatok
kérdését.

A Konferencia nyugati reakciói meglehetősen eltérőek voltak. Sokan helyesel-

ték, mások fenntartásaiknak adtak hangot, megint mások teljes mértékben elutasították a kapcsolatok felvételét.

Kételyek és fenntartások jelentkeztek még olyan szervezetek körében, olyan

személyek esetében is, amelyek illetve akik nem voltak eleve elutasítóak és taga-

dóak. Ilyen hangok szólaltak meg az Új Látóhatár hasábjain is. Kovács Imre,
vegyes érzéseit és nyugtalanságát hangoztatva, azt írta, hogy: „A hat munkatárs

biztosan meggondolta, hogy miért ment el Debrecenbe, egyáltalán haza, s magam is rendben lévőnek tartom, hogy hazamentek. De nem volna jobb, ha most
átkapcsolnának egy olyan laphoz, melynek programja a hídépítésnek ez a formája. Közöttünk már valamennyiünket kompromittálnak, az UL-t olyan színben
tűntetik fel, mintha mi lennénk Kádárék nyugati hídfője. Valahogy az arcvonalak
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összekuszálódtak, az ember nem tudja, kivel szövetkezik, vagy kivel ki ellen társul [...] azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Az
UL nem lehet átjáróház kétes szándékok vagy jóhiszemű balgák számára. Fogjuk
egymás kezét, csak azt nem tudjuk, ki áll a sor végén.” A maga személyes magatartását illetően Kovács Imre kijelentette, hogy „...én határozott döntéssel emigráltam, pontosan tudtam, miért jövök el Magyarországról. Nem tudtam 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
vagyok 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 kitartás részei vagyunk és ez roppant felelősség.” 94
A hetvenes évek elejére tehát átrendeződött a magyar emigráció. A politikai

különbségek nem a pártok és politikai nézetek, hanem a magyarországi rendszerhez való viszonyban mutatkoztak meg.
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Kovács Imre levele Borbándi Gyulához. 1970. október 9. Columbia University

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
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JELENTÉS 95
1961. március. 31.

Belügyminisztérium II/3 osztály

Budapest

Tárgy: Bergman és Nelky 96 ügye 97
Bergman és Nelky kívánságainak megfelelően a birtokukban lévő kompromittáló

anyagokat feldolgozták és a „Látóhatár” külön számaként 1961 januárjában kiad-

ták. Írásuk – mely „Tiltakozás” címen jelent meg – sokoldalúan dokumentálva,
meggyőzően leplezi le az amerikai imperialista törekvéseket, valamint az általuk

mozgatott „Magyar Írók Szövetsége Külföldön” elnevezésű magyar emigrációs

szervezetet. Az írás egyidejűleg képet ad, az amerikai szolgálatba szegődött vezető pozícióban lévő írók erkölcsi és politikai züllöttségéről és bepillantást nyújt a
köztük folyó klikkharcokba.

A „Látóhatár” jelzett számából 950 példányt külföldön terjesztettek, 45 pél-

dányt pedig a hazai értelmiségi körökben terjesztettünk. A folyóirat megjelenése
körüli visszhangokról az emigrációs sajtó értékelése és távirati értesüléseink alap-

ján már tájékoztatót készítettünk 98, melynek kiegészítését célozza a Nelky-vel
95
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Bergman dosszié ÁBTL. Mt-401/1 Z 312. 55. o.

Vámos Imre fedőnevét kétféleképpen használták. „Kerekes” volt az eredeti, később
„Nelky” fedőnevet kapott.

Kézzel ráírva: Miniszterhelyettes elvtárs kívánsága szerint. A Belügyminisztérium

miniszterhelyettese 1961. március 15. és 1964. december 11. között Galambos Lajos
98
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(1921. október 9. –1979. július 31. Budapest) volt.
Lásd a következő dokumentumban.

való március 12-i rendkívüli találkozó alapján elkészített és a javaslathoz csatolt
melléklet.

A Nelky címére érkezett levelek többsége pozitívan értékeli a folyóirat politi-

kai vonalát, a cikkek tartalmát. 99 A folyóirat megjelenése után élénk vita indult

meg az emigráció irodalmi és értelmiségi köreiben és egyre jobban kiterjed az

egyszerűbb emigrációs rétegek felé is.100 Pozitívumként tudható be az is, hogy az
irodalmi emigráció egyes tagjai, így pl. Major Róbert 101, Sárkány István 102 fel-

ajánlotta, hogy a folyóirat további példányaiban hajlandóak írni. A megindult

bomlási folyamatot fogja mélyíteni a Látóhatár további példányainak megjelenése.

A személyes találkozás során tisztázódott, hogy helyzetük az őket ért éles tá-

madás ellenére tartható és azonnali hazatérésre nem kényszerülnek. Ennek megfelelően biztonsági helyzetüket tekintve Nyugat-Németországban maradnak és

hajlandók arra, hogy szempontjainknak megfelelően folyóiratukat továbbra is
megjelentessék.

A találkozás során megállapodás jött létre a folyóirat következő számának ki-

adására. Ennek megfelelően „Egyetlen út” címmel vezércikket írnak, melyben az
99

Az államvédelmi szervezet optimista és pozitív értékelésével szemben el kell monda-

ni, hogy nagyon sokan elítélték Vámosék írását és ennek hangot is adtak. Hatvany
Bertalan ezzel a levéllel szakította meg véglegesen Vámosékkal a kapcsolatot: „Kedves

Imre és Béla! Ezt nem írhatom úgy, hogy kedves barátaim, mert förmedvényeteknek
velem foglalkozó pár szava határozottan barátságtalan. Beteges, öregedő, lustuló ember létemre én már ilyen dolgok miatt haragudni nem tudok, csak arra kérlek benneteket kerüljétek ezután életem talán még fennmaradó néhány évében a velem való
érintkezést, szóban és írásban egyaránt.” Hatvany Bertalan levele Vámos Imrének

100

101

102

1961. január 4. [PIM] Molnár József hagyatéka.

Valójában az emigráció többsége úgy értelmezte Vámos és Horváth írását, mint egy
előkészületet a hazatelepülésre.

Major Róbert (1896. július 28. Budapest–1985. május 01. Budapest.) újságíró,

közgazdász.

Sárkány István (Budapest, 1925. június 1.–Aix-en-Provence, 1991. július 29.) író,
irodalomtörténész.
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Eisenhower-i politikai vonalvezetés tarthatatlanságát fejtegetik, eközben bírálják

az emigrációs szervezeteket és az amerikai kulturális intézményeket. Felvetik,

hogy az új amerikai kormánytól várják azt, hogy figyelembe vegyék az emberek

legfőbb vágyát és a világ politikai, szellemi és gazdasági újjárendeződését békés
úton valósítsák meg.

Ezen kívül közlik azon munkatársaik szépirodalmi és politikai munkáit –

összhangban a vezércikkel –, akik további közreműködésükről és szolidaritásuk-

ról biztosították folyóiratukat. Munkatársaik közül Fenyő Miksát 103, Major Tibort, Lesznai Annát104, Határ Győzőt 105, Tábori Pált106, Cs. Szabó Lászlót 107,

Korek Valériát108 kívánják megszólaltatni, emellett az emigrációs helyzetről szóló

novellákat és politikai tendenciájú verseket szerepeltetnek. Megjelentetnek néhány olyan levelet is, melyet a „Tiltakozás”-sal kapcsolatban kaptak, azokat
tendenciózusan kommentálják.

A folyóirat kiadásával kapcsolatban felmerült, hogy a nyomdai munka elvég-

zésénél problémáik lehetnek, mivel feltehető, hogy a nyomdatulajdonos az újabb

kiadvány politikai jellegű cikkeinek kinyomtatását megtagadja, ezért a nyomdai

munkákat az általuk kiválasztott német céggel kell elvégeztetniük.

A Látóhatár megjelentetéséhez szükséges anyagi összeget fedeznünk kell.

Ezen költségek legalizálása érdekében a szükséges összeget nem adtuk át Nelkynek, hanem azt közvetett úton kívánjuk számára eljuttatni. A kiadáshoz szüksé-

ges összeg egy részét (800 DM) Nyugat-Németország egyes városaiból postai
103

Fenyő Miksa (Mélykút, 1877. december 8.–Bécs, 1972. április 4.) író, kritikus,
közgazdász.

104

Lesznai Anna (Budapest, 1885. január 3.–New York, 1966. október 2.) költő, író,

105

Határ Győző (Gyoma, 1914. november 13.–London, 2006. november 27.) költő, író,

festő. Jászi Oszkár felesége.
bölcselő.

106

Tábori Pál (Budapest, 1908. május 8.–London,1974. november 9.) író, újságíró,

107

Cs. Szabó László (Budapest, 1905. november 11.–Budapest, 1984. szeptember 27.)

108
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műfordító.
író.

Korek Valéria (Budapest, 1906. december 26.–?) irodalomtörténész, kritikus.

úton, az összeg másik részét a londoni, bécsi, párizsi és római rezidentúráinkon
keresztül hasonlóan postai úton, borítékban, kísérő szöveggel együtt küldjük meg

a müncheni szerkesztőség címére. A kísérő szövegekben arra hivatkozunk, hogy
az összeg gyűjtés eredménye, melyet a lap támogatására szánnak, illetve a folyóirat előfizetését célozza.

Bécsi kapcsolatunk segítségével egy könyvterjesztő vállalat nevében 3 hónap-

nyi időtartamra megrendeljük a Látóhatárt 50 példányban. Ennek megfelelően

450 DM-t adunk fel a szerkesztőség részére.

Biztonsági okokból szükségesnek tarjuk, hogy Bergman-ék a személyes kap-

csolatot néhány hónapig szüneteltessék. A folyóirat következő számának megjelenése után várható, hogy az emigrációs szervezetek fokozzák támadásaikat és a
rendőrségi szervek is szigorítják ellenőrzésüket. A kapcsolat szüneteltetése alatt
különböző jelzések segítségével ismertetni tudják helyzetüket.

Nelky a rendkívüli találkozón meglehetősen határozottan felvetette, hogy jú-

lius 31-éig haza kell térniük. Arra hivatkozott, hogy útlevelük akkor lejár és nem
tartják valószínűnek, hogy újabb útlevelet kapnak.

Szerintük kárt nem okoznak, mert amit tudnak, azt már régen tudják, Buda-

pesten el kell érnünk, hogy Bergman-ék július 31 után még bizonyos ideig kinn

maradjanak és folytassák tevékenységüket. Ezért a következő találkozón szükséges erre nézve megállapodásra jutnunk. Meg kell velük beszélnünk, hogy adják

be útlevélkérelműket, s csak akkor jöjjenek haza, ha azt nem engedélyezik, illetve
a várható retorziók szükségessé teszik hazatérésüket.

Abban az esetben, ha hazatérésük a fenti okok alapján indokolttá válik, úgy a

bécsi követségünk segítségével térhetnek haza. Hazatérésük módját Bergman-al

részletesen tisztázzuk.

Nelky hazatérése után menyasszonyát haza kívánja hozni. Menyasszonya

Nelky hazatérése után indulna el és a bécsi követségünk segítségével térne haza

Magyarországra. Egyben magával hozná azon anyagokat, amelyeket Nelky a
gyors távozása miatta megőrzésre nála hagyott.

A folyóirat második számának megjelenése várhatóan tovább mélyíti a

MISZK bomlását és vezetőinek lejáratását. Ugyanakkor fokozni fogja az emigrá-

89

cióban élő értelmiségiek szembefordulását az amerikaiak európai kulturális poli-

tikájával és az e politikát megvalósítani igyekvő intézményekkel szemben. Az a
tény, hogy a szám szerkesztésében többen részt vesznek, Bergman-ék helyzetét
biztonságossá teszi és arra vezethet, hogy a folyóirat körül egy haladóbb, a

MISZK-kel és a jobboldali emigrációs csoportokkal szemben álló, irodalmi csoport lakul ki.
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JELENTÉS 109
Budapest 1961. március 30.
Komlósi Károly elvtársnak

Frankfurt

Tárgy: borítékküldési akció a Látóhatár müncheni címére
1960 második felében fokozatos elv alapján végrehajtottuk a NyugatNémetországban megjelenő Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőinek

Nelky és Bergman bevonását. Ezt követően az elmúlt év decemberében a Látó-

határ első példányszáma megjelent, amely komoly dezorganizáló hatású volt,
elsősorban az irodalmi emigráció tagjaira.

A Nelky-vel és Bergman-al történt korábbi megállapodás alapján a Látóhatár

megjelentetéshez szükséges összegeket a Központ fedezi. A terv szerint az elkö-

vetkező hetekben kiadásra kerül a lap újabb példányszáma. A megjelentetési

költségek legalizálása érdekében úgy határoztunk, hogy Komlósi és Honti elvtár-

sak Nyugat-Németország ország egyes városaiban, így pl.: Nürnberg, Köln,

Karlsruhe, Düsseldorf kisebb címletekben (50-200 DM) az utasításban szereplő

címek feltüntetésével postai úton a pénzt juttassák el Vámos Imre München

Postfach 650 címére. A pénz feladását Komlósi elvtárs Honti elvtárssal közösen

hajtsa végre, megfelelő önellenőrzés után, amikor meggyőződtek arról, hogy nem
állnak figyelés alatt. A pénz továbbításához szükséges nyomtatványokon a követ-

kező Nyugat-Németországban élő disszidens magyarok nevét, illetve lakhelyét
tüntessék fel 110:
109
110
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A megjelölt nevek és címek valódi személyeket takartak, ám nekik fogalmuk sem
volt, hogy az akció részesei lettek, ők nem tudtak róla, hogy nevükben pénzt küldtek.

91

dr. Kövér Gábor, Köln Kaiser Friedrich ufer 21.
Póta Tibor Köln R. Friedrich-Karl str. 1.

Bak Valéria Düsseldorf Granach str. 23.

Klement Kornél Nürnberg Zerzabelhof str. 28.

Pirner Rudolf Nürnberg Hirschberger str. 39.

Michl Rudolf Karlsruhe Anton Bruckner str. 4.
Föglein Ferenc Karlsruhe Akademie str. 31.

Amennyiben a pénz átutalására szolgáló nyomtatványon van olyan rovat,

amelyen indokolni kell a pénz rendeltetését, úgy ide az elvtársak semminemű
indoklást ne tegyenek.

Az akció végrehajtása előtt két nappal Honti elvtárs próbaképpen a saját cí-

mére adjon fel 50 márkát, annak ellenőrzésére, hogy a pénz pontosan megérkezik-e rendeltetési helyére.

Ha a feladat végrehajtásával kapcsolatban probléma merül fel, úgy azonnal

távirati úton közöljék Központtal.

A Látóhatár következő példányszámainak megjelentetéséhez az Elvtársak ré-

szére 800 DM-et megküldtünk. Honti elvtárs a jelen utasítás alapján készítsen
jegyzetet, majd utána az utasítást semmisítse meg. Az akció végrehajtásáról szóló

részletes jelentésüket a következő futárral terjesszék fel a Központnak.
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Lovas

JELENTÉS 111
1961. április 17.

Találkozó Bodrogival (Horváth Béla) és Kerekessel (Vámos Imre).

Bécs

Kerekes 1961. április 15-ére rendkívüli találkozót kért. A találkozóra Géza elvtárssal indultam gépkocsival. Kerülő úton érkeztek meg Salzburgba. 45 percet

sétáltunk, hogy nem figyelnek-e bennünket, majd Géza figyelő pozícióban helyezkedett el, én pedig elmentem a találkozóra. Kerekes pontosan 14 órakor

szállt le a buszról. Egyedül indult el a találkozó helyszínére, de láttam, hogy

Bodrogi 112 is megérkezett, s követi őt.

Felvettem velük a kapcsolatot és sétálni kezdtünk a folyó partján.

Először a találkozó legendáját beszéltük meg, hogy Kerekest emlékeztessem

rá, s Bodrogit is megismerjem.

Megkérdeztem, hogy miért kértek találkozót. Kerekes elmondta, hogy erre

azért volt szükség, mert a levelek küldése a mi felelőtlenségünk miatt biztonsági

helyzetüket veszélyezteti. Ez annyira felizgatta őket, hogy mindketten eljöttek a
találkozóra. Ezután elmondták, hogy a Londonban, Párizsban és Ausztriában

feladott levelek papírjai és borítékjai azonosak voltak. Azt is felfedezték, hogy a

levelek többségének az írása és a címzések egy kéztől származtak. Rosszak voltak
a címzések, ezért a levelek egyik postahivataltól a másikig vándoroltak, ami
konspirációs szempontból nagyon rossz. A Párizsban feladott levélben lévő angol

font sorszáma a Londonban feladott bankjegyek sorszámához tartozott. Felvetet111
112
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Horváth Bélának is két fedőnevet adtak, egyrészt a „Bergman”, másrészt a „Bodrogi”
fedőnév takarta őt.
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ték, hogy most levelezésüket biztosan ellenőrzik majd, ezért az ilyen intézkedést
személyi biztonságukra nézve nagyon veszélyesnek tartják. Bodrogi megemlítet-

te, hogy amikor ezt észrevette, arra is gondolt, hogy vajon nem-e szándékosság-

ról van szó? Nyomatékosan kérték, hogy a levélben történő pénzküldéseket
azonnal szűntessük meg.

Igyekeztem megnyugtatni őket, hogy az ilyen pénzküldést megszűntetjük,

Felhívtam a figyelműket arra, hogy ha valaki ezzel a kérdéssel kapcsolatban megkérdezné őket, akkor azt kell válaszolni, hogy ők nem kértek pénzt, így rajtuk

kívül álló okokból történt ez a támogatás. Semmi esetre sem ismerhetik el, hogy
a pénzküldés a velünk való kapcsolatból származik. Ezután Kerekes elmondta,
hogy az alábbi összegeket kapták meg a levelekben:

Ausztriából 2x100, 1x200, 1x300 és 1x500 shillinget kaptak. A háromszáz

összeget grazi feladóval kapták. Megjegyezték, hogy a levélben az szerepelt, hogy
400 összeg van mellékelve.

Franciaországból 1x35 dollárt, 2x10 dollárt és 1x5 fontot kaptak, Angliából 4

levélben 12 fontot és 10 dollárt kaptak. Összesen 1200 shillinget, 17 fontot, 55
dollárt és 581 DM-et kaptak.

A Látóhatár következő számának előkészülete:

A kézirattal már lényegében készen vannak. Néhány kisebb javításra van csak

szükség. Ebben a számban 15-16 személy fog írni. Ezek közül legjelentősebbek

az alábbi személyek: Major Róbert, Veres Sándor 113, Cs. Szabó László, Sárkány

István (SZER) Tábori Pál és Barankovics István 114. Major Róbert Szó és propa-

ganda címmel az amerikai társadalomról közöl bírálatot, és azt a gondolatot fejtegeti, hogy az írónak bárhol is éljen tárgyilagosan és valóságos állapotot kell
írnia. Veres Sándor a nyugati zeneműkiadók és hangjegynyomdák korruptságát,

rothadtságát leplezi le, Sárkány egy disszidens magyar családról írt elbeszélést,
113

Veress Sándor (Kolozsvár, 1907. február 1.–Bern, 1992. március 4.) zeneszerző,

zongoraművész, zenepedagógus és népzenekutató, Bartók és Kodály szellemi

114

örököse.

Barankovics István (Eger, 1906. december 13.–New York, 1974. március 13.) közíró,
politikus.
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melyben bemutatja, hogyan züllött szét a rossz körülmények között. Tábori ame-

rikai úti anyagot közöl, Cs. Szabó Horváth Jánosról írt, Barankovics Bodrogival
vitázik, miközben sok tényt [sic], sok hibát elkövet. Ezenkívül versek is megjelennek a következő számban.

Ezt a számot teljes egészében a Herp nyomdában készítik. 115 Herp ugyanis

hajlandó kinyomtatni, amennyiben a vezércikknek a SZER-rel kapcsolatos részéből kihagyják a személyekre vonatkozó kitételeket. Erre Kerekesék hajlandó-

nak mutatkoznak. Ezzel a lépéssel én is egyetértettem, mert ezzel a vezércikk élét
tovább lehet csökkenteni.

Az új szám előreláthatólag május 10-ig készül el. Megállapodtunk abban,

hogy 50 darabot elküldenek Bécsbe, ahonnan mi meg tudjuk szerezni. Ez a szállítmány a kereskedés megrendelése alapján legalizálva van.
Kerekes és Bodrogi útlevél és vízum ügye.

Kerekes útlevele szeptember 23-án jár le. A vízum eddig az útlevél lejárta

előtt 2 hónapig volt érvényes. Lejárta előtt 2 hónappal már nem adtak vízumot.

Az osztrákok ezt most 4 hónapra változtatták, így jelenleg május 23-ig van érvényes vízuma. Kerekes azt tervezi, hogy már most kicserélteti az útlevelet. Ha ez
Münchenben nem sikerülne, akkor átmegy a luzerni tartományba, ahol szociáldemokrata kormány van. Ott valószínűleg megkapja az útlevelet.

Bodrogi útlevele november 3-án jár le. Most megszerezte az állandó osztrák

vízumát, amely július 2-ig érvényes. Neki olasz útlevele van. Ezt kicserélni nem

tudja, mert nem utazhat Olaszországba, mivel feleségétől kapott értesülés szerint

feljelentés van ellene a Pápát ért sérelem miatt. Abban állapodtunk meg, hogy
amennyiben Kerekes nem tudna utazni, akkor Bodrogi jön a találkozóra.

Hazatérésük időpontját októberben jelölték meg. Közöltem, hogy kérésüket

továbbítom Budapestre.

Kerekes beszámolt arról, hogy a Látóhatárnak most terjesztő apparátusa

nincs. Ezt maguk végzik. A közelmúltban postán kaptak anyagi támogatást né115

Herp János 1960. szeptember 30-án 2158,50 német márkára szóló árajánlatot adott a
80 oldalas 1000 példányban készülő Látóhatárra. A Herp nyomda állította elő a régi

Látóhatár című folyóiratot is.
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hány olvasótól. Az új számot 4 példányban megrendelte a müncheni angol konzulátus, és 2 példányban a bonni amerikai követség.

Kerekes és Bodrogi lakhelye: megadják a pontos lakóhelyet és telefonszámot,

de Kerekes közli, hogy ez a ház a volt SZER-esek háza és oda ne küldjünk levelet és ne keressük telefonon.

Bodrogi albérletben lakik egy német családnál.
A központ által kért adatok:

Az amerikai Felszabadító Bizottságot nem ismerik. Bodrogi ismert egy

Rettunk der Freiheit (már nem biztos) elnevezésű szervezetet, amely a múlt hé-

ten feloszlott. A szervezet Bodrogi szerint azzal foglalkozott, hogy bizonyos
személyeket igyekezett kompromittálni, lehetetlenné tenni. Olyan személyek

ellen léptek fel, akik nekik nem tetszettek, mert szélsőségesebb politikai nézeteik

voltak, vagy éppen személyi ellentétük volt velük. A Frankfurter Rundshau hoszszú ideje pellengérezte ezt a szervezetet. 116

Makrai Sándornéról 117 [sic] Kerekes annyit tud, hogy a SZER-nél a gépíró

részlegnél dolgozik, egy volt magyar tábornok felesége. Jelentéktelen szürke sze-

mély, húga egy volt katonatiszt felesége, politikai beállítottsága jobboldali.

Stohoffer László 118 [sic] SZER alkalmazott, a produkció helyettes vezetője,

Sopronban saját gyáruk volt. Szülei 56-ban az ellenforradalom után disszidáltak

116

A magyar elhárítás vélhetőleg a Clevelandben megalakult Magyar Felszabadító
Bizottságra gondolt, amelyet Kovács Gyula altábornagy irányított. A Bizottság több
kérdésben hallatta hangját, de a felszabadításhoz egy centiméterrel sem vitt közelebb.

1959-ben meghirdette – az 1960-as évfordulóra való tekintettel – a Trianoni

Gyászév-et, anélkül, hogy bármily lehetősége és eszköze lett volna a tervek gyakorlati

megvalósulását előmozdítani. Feladatát bizonyára elvégzettnek is tekintette azzal,

hogy Kovács Gyula aláírásával kibocsátott egy terjedelmes felhívást. Amikor a magyar
kérdés lekerült az Egyesült Nemzetek napirendjéről, a Magyar Felszabadító Bizottság
117

118
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ismét felhívást bocsátott ki.

A helyes név Makray Sándorné (Makray Mária). Egyébként férje is a SZER alkalmazottja volt.

Téves volt a név feltüntetése, a valódi név Strohoffer László

nagyobb összeget kaptak a német államtól kártérítés címén., megadja a címét,
nőtlen és szélsőjobb beállítottságú.

Nagy Ferenc volt miniszterelnök titkárnője, aki jelenleg a SZER-nél dolgo-

zik, Perlaky Lívia. A SZER-nél 1953 előtt László István mennyasszonya volt.

1953-ban Lászlót elbocsájtották a SZER-től. Ekkor ő is felmondott, Spanyolországba mentek, Mallorka [sic] szigetére. László ott fényképezéssel foglalkozott.

2 év múlva visszajöttek Németországba az Amerika Hangjához. Amikor ez a
szervezet megszűnt, elmentek Párizsba. 1956 óta Párizsban élnek, László ott is
fényképész, lakberendezéseket fényképezik.

A találkozó végén politikai kérdésekről beszélgettünk. Igen nagyra értékelik a

SZU eredményét a világűrrepülésben. Hosszan méltatták a szovjet nép tehetsé-

gét és kultúráját a technika és az államszervezés területén. Útlevél és vízum prob-

lémáik miatt még jobban kiábrándultak a nyugati életformából és a nyugati demokráciából. Kerekes keserűen kijelentette: bezzeg amikor SZER alkalmazott
voltam 5 perc alatt megkaptam minden vízumot.

El vannak szánva a további munkára. Szívesen kiadnak még egy harmadik

számot is, amelyben azonban a legélesebb leleplező anyagokat akarják megjelen-

tetni. Hazatérésüket ezután tervezik. Soros találkozóban nem állapodtunk meg,

Úgy döntöttünk, hogy az új szám megjelenése után a bécsi címen keresztül akkor
kérnek találkozót, ha helyzetük ezt megengedi. Ez a találkozó azonban leghama-

rabb június utolsó napjaiban lehetséges. A találkozón átadtam nekik 2750 DM-

et. Odahaza szükséges megbeszélni a további anyagi juttatást, mivel csak május
15-ig vannak ellátva. A most átadott pénzből a lapkiadást fedezni tudják

Takács
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JAVASLAT 119
1961 december 16.

Budapest

Vámos és Horváth a megállapodásnak megfelelően megjelentette a Látóhatár
következő számát, melynek hatására az emigráns Írószövetség felbomlott. A lap

sikeresen támadja Amerikát. Eddig 3 darab 1000-1000 példányban jelent meg,

4. szám decemberben lesz. 950 példányt külföldön, 45 példányt bécsi feladással

itthoni értelmiségieknek küldtek el. Az 5. szám 1962 január közepén jelenik
meg.

Az 5. szám megjelenése és postázása után Vámos és Horváth hazatér. A bécsi

követség biztosítja ehhez az okmányokat.

Hazatérésük tényét és itthoni szereplésüket felhasználhatjuk az értelmiségi

emigráció további bomlasztására, valamint a hazai irodalmi, értelmiségi körök
irányában is. Eredményes hazai felhasználásuk céljából hazatérésük után:

– néhány levelet iratunk Vámossal és Horváthtal nyugaton élő barátaiknak,

amelyben megindokolják hazatérésüket.

– rövid sajtóközleményt jelentetünk meg hazatérésükről.

Miután tapasztalataink szerint a hazai reakciós elemek felismerték a nevesebb

hazatérők által tett politikai nyilatkozatok, állásfoglalások hatását, úgy az orszá-

gon belül, mint az emigráció széles tömegei felé és ennek megakadályozására
igyekeznek gyorsan befolyásuk alá vonni őket, szükséges, hogy az MSZMP Tudományos és Kulturális Osztálya kijelöljön és megbízzon egy kultúrpolitikai kér-

désekben tapasztalt elvtársat, aki Vámos és Horváth politikai megerősítését elő-
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Bergman dosszié ÁBTL Mt-401/1 Z 312. 71. o.

segíti hazaérkezésük után azonnal. Ez idő alatt távol tartjuk őket a külső befolyásoktól.

Széleskörű sajtóértekezletet szervezünk a MVSZ rendezésében, melynek az a

célja, hogy Vámos és Horváth megszólalásával elősegítsük az amerikai hideghá-

borús politikai törekvések és az ezt kiszolgáló emigrációs szervezetek tevékenysé-

gének leleplezését. Egyben befolyást gyakoroljanak a hazai, nem teljesen szilárd
értelmiségi rétegek felé a nyugat káros kulturális és egyéb tevékenységének feltá-

rásában.

A sajtóértekezleten a hazai a külföldi sajtó, rádió, TV és az Írószövetség kép-

viselői, írók és egyéb értelmiségi személyek vegyenek részt.

Módszeresen beszámoltatjuk Vámost és Horváth-ot az emigrációban szerzett

tapasztalataikról kapcsolataikról, tevékenységükről.

– az emigrációban szerzett tapasztalataikat könyvek formájában folyamatosan

megjelentetjük. Ebben leleplezik az USA és az irányításuk alatt álló szervek

SZER, MISZK, stb ellenséges propaganda tevékenységét, melyet az MNK ellen

folytatnak. Vámos és Horváth elhelyezkedésüket hazatérésük után meg kell oldani számukra alkalmas munkaterületen. Erre legalkalmasabb Vámosnak újságírói, Horváthnak könyvkiadói munkakör. Ezzel egyidejűleg biztosítanunk kell az
alábbiakat:

– kezdeti anyagi nehézségeik megoldása céljából 10-10 ezer Ft segélyben ré-

szesíteni.

– segítséget nyújtani lakásproblémájuk megoldásában, Bergman lakása az el-

sődleges, mert egyedül érkezik rokonai Magyarországon nincsenek.

– korábbi ígéretünknek megfelelően lehetővé kell tenni, hogy Vámos hazaté-

rése után rövid időn belül Magyarországra települhessen menyasszonya, Barbara

Mayer NSZK állampolgár.

A hazatérés végrehajtásával egyidejűleg intézkedtünk, hogy a hazatérés hatá-

sát úgy hazánkban, mint az emigráció körében megismerjük és annak eredménye
alapján további lehetőségeket alakítsunk ki a reakciós emigráció bomlasztása

érdekében.
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MAGYAR F ILMHÍRADÓ
1962. évi 11. szám, 1962. március
[a Híradó szöveganyaga]

A nyugatról hazatért Horváth Béla költő és Vámos Imre író az Újságíró Klubban
tartott sajtóbeszámolót. [Vámos Imre] „Hazatérésemnek a politikai okokon kívül

a kiábránduláson, keserűségen és csalódáson kívül volt még egy oka, amiért hazajöttem. Azért jöttem haza, mert a Látóhatár munkáját, melyet több mint 10
évvel ezelőtt kezdtünk meg Horváth Béla barátommal, külföldön nem tudtuk
tovább folytatni”. A Látóhatárban megírták a Szabad Európa rádió bűnös tevékenységét a nyugaton élő magyar emigránsok sorsát. Ezt a lapszámot már nem

tudták ott megjelentetni, a két író hazatért. Horváth Béla így szólt az írói hivatásról: [Horváth Béla] „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.”
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MOLNÁR JÓZSEF LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 120
München, 1962. február 25.
Ma délben a Kossuth Rádió bemondta, hogy Horváth és Vámos Budapestre

érkeztek. Előtte itt azt híresztelték, hogy Izraelbe utaznak, az ottani zsidók meghívására. Megnyugtatásodra írom, Vámos nem vitte magával a Látóhatár levelezését. Nálam volt lerakva a pincébe. 121 Az utóbbi hetekben ügyvédet is küldött a

nyakamra, de hajthatatlan voltam, mert gondoltam, hogy a leveleket fel akarják
használni. Jó előérzetem megmentett sok embert leveleinek közzétételétől. Csak

azt vihették magukkal, amiket szétválásunk után kaptak (Fenyő, Lesznai, Barankovics) Egyébként nálam maradt az RFE anyaga is. Dokumentumai nem igen
lesznek a denunciálásra.

120

121

Molnár József levele Kovács Imrének. 1962. február 25. [PIM] Molnár József hagyatéka.

Miután Vámost a Szabad Európa Rádiótól elbocsájtották, ki kellett költöznie szolgá-

lati lakásából. A Látóhatár dokumentumait, teljes anyagát Molnár József lakására vit-

ték Vámostól. Később ezeket Vámos bírói végzéssel is megpróbálta visszaszerezni, de

Molnár nem adta oda az anyagokat, így azok Münchenben maradtak. Részleteseb-

ben: Szeredi Pál: A Látóhatár szerkesztőségi ellentétének háttere 1957–1958-ban 1.

rész Magyar Szemle, 2014. 11-12. szám
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MOLNÁR JÓZSEF LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 122
München, 1962. március 11.
Nem hinném, hogy Vámosék lapja napvilágot látna. azt hiszem, hogy a Táboritól kapott pénzt használták fel hazautazásukra. Nem hinném, hogy Herpnek
adták volna, ennyire nem voltak ők „könnyelműek” 123. Nyilván leadták a kézira-

tokat, aztán nem fizettek, de ha fizettek volna, akkor sem adná ki Herp a lapot

ezek után. Őszintén szólva nagy megkönnyebbülés számomra, hogy ez az ügy így
lezáródott. Ha nem is voltak versenyképesek velünk, azért az időnként való megjelenésük csak zavart okozott, már csak a névazonosság miatt is. Ennek tehát
vége. Nem tudom, hogy Vámos nálam lévő dolgai között ott van-e a leveled. 124

Ha erről akart Vámos novellát írni, nyilván akkor azt félretette. Sajnos nem olyan
könnyű ezt kikeresni, mert ládaszámra vannak itt a dolgok. Talán egyszer erre is
jut idő.

Nagyon örülök, hogy új beosztásoddal meg vagy elégedve. Varga Béla min-

denütt azt híresztelte, hogy Imre megbukott. Az összes barátai kiváltak a FEC122

123

124

Molnár József levele Kovács Imrének. 1962. március 11. [PIM] Molnár József hagyatéka.

Az újabb Látóhatár számot valóban nem fizették ki a Herp nyomdának, és ezért
Herp János többször is járt Vámos barátnőjénél, Barbaránál, de pénzhez nem jutott.

Kovács Imre azt kérte Molnártól, hogy az 1950-ben Pap Istvánhoz írott levelét –

amely nyilvánosságra került és ezért Kovácsot kizárték a Szabad Európa Bizottságból
– keresse meg Vámos dokumentumai között, mert Kovácsnál nem volt meg ez a le-

vél. Vámos Budapesten kiadott novelláskönyvében részletesen elmesélte az ominózus

levél történetét. Lásd részletesebben: Szeredi Pál: Magyarországi földalatti leleplező
anyag van a birtokomban... Betekintő, 2013. 1. szám..
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ből. Farizeus módon még sajnálkozott is, hogy ilyen rosszul jártál, persze mi

nevettünk, amikor hallottuk, mert tudtuk, hogy Varga Béla szemében csak az
emigráns szemétdomb fontos. 125

125

Kovács Imre 1959-től a International Center for Social Research intézet elnökeként,

a dél-amerikai agrárreform-törekvések kutatójaként dolgozott. Ez a munkája 1963
őszén megszűnt, mert az intézetet az amerikai kormányzat bezárta. Ezt kövezően ismét a Szabad Európa Bizottság munkatársa lett, egészen nyugdíjba vonulásáig.
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MOLNÁR JÓZSEF LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 126
München, 1962. május 22.
Horváthékat otthon igen fagyosan fogadták irodalmi körökben. Általában az a
vélemény, hogy propaganda munkára felhasználják őket, de az irodalom nem

törődik velük. […] Ezt több oldalról is megerősítették a hozzánk eljutott hírek.

Én nem aggódom értük, nem vagyok olyan megbocsátó, mint Te, hiszen maguk

keresték ezt a sorsot, eleget óvtam őket, de hát ők nem akartak a „nyomorra berendezkedni”, mint én. 127

126

127

Molnár József levele Kovács Imrének. 1962. május 22. [PIM] Molnár József hagyatéka.

Vámosékat hazatértük után a Palace szállóban helyezték el, költségeiket a Belügymi-

nisztérium állta, összesen 1106,50 forintot fizettek ki a szállodai szobáért. További
összesen 764 forint 50 fillért költött Virágh Ferenc – tartótisztjük – ebédekre,

sörökre, konyakokra, kávékra. Az Erkel cukrászdában, a Bástya étteremben, a
Kőbányai Sport vendéglőben, a Kulacs étteremben az Egyetem cukrászdában, a
Kristály bűfében jártak. 1962. március 5-én a Vörös Csillag étteremben írókkal szer-

veztek nekik találkozót, de ott fagyos légkör vette körül őket, Képes Géza szemükbe
mondta, hogy nem érti miért jöttek haza. ÁBTL. 3.2.1. Bt. 123/2 Kerekes János.
Nelky dosszié 274-276. o.
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KOVÁCS IMRE LEVELE MOLNÁR JÓZSEFNEK 128
1962. május 4. New York
Kedves Jóska, valóban ideje, hogy megjelenjetek és még annál is fontosabb, hogy

jó számot hozzatok ki. A hazai folyóiratok színvonala javul, majdnem csak köze-

lebb vannak a Nyugathoz, mint Moszkvához, s nekünk is haladnunk kell az idővel, ami gyorsabban telik, mint gondoltam volna emigrációm kezdetén. Aztán
meg nem lehetetlen, hogy a Látóhatárból a határokon felüli folyóiratot terveznek
Budapesten, amelyben esetleg megszólaltatják az emigrációt is. Ha Fenyő Maxi

írhatott a Kortársba, akkor miért ne írhatna a budapesti Látóhatárba. 129 És gon-

dolom mások is könnyen megkaphatók lennének. Nagy a konkurencia, Jóska, fel

kell kötni azt a bizonyos ruhadarabot.

Igyekszem a kért időre a cikket küldeni. Ezúttal konkréte [sic] akarom meg-

vizsgálni a megoldás lehetőségét és előfeltételeit, feleresztve néhány kísérleti

léggömböt is, hogy mit szólnak hozzá, odahaza? 130 Ne ijedj meg, a Kijózanult

emigrációnál messzebb nem megyek el. Szabó Zoltán köszöntésére viszont nem

128

129

Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1962. május 4. [PIM] Molnár József hagyaté-

ka.

Fenyő Miksát valóban meg akarták nyerni a Budapesten kiadni tervezett Látóhatár
számára Vámosék. 1962 augusztusában többször is levelet váltottak vele. Fenyő tar-

tózkodó volt, először látni akarta, hogy milyen lesz a budapesti Látóhatár tartalma,

nem engedélyezte, hogy az első számba beletegyék írását. ÁBTL. 3.2.1. Bt. 126/2
130

Látóhatár levelezés kötet 349-351. o.

Kovács Imre: A berlini dilemma és Kelet-Európa című írásról van szó. megjelent az
Új Látóhatár, 1962. 2. szám. 230-243. o.
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vállalkozhatom. Én tulajdonképpen nem ismerem Zoltánt, erre most döbbentem

rá. Valami képem van róla, emlékszem az első találkozásunkra, majd a rendszeres
összejövetelekre, de nekem ő mindig idegen maradt, indítékait sohasem tudtam

megérteni, törekvéseit és nézeteit őszintének venni. Zoltán egy rendkívül intelligens, okos fiú, olvasott, művelt, az a ritka példánya nációnknak, amely inkább

való egy díszes madárkalitkába, mint a magyar élet nyers mezejére, ahol kevesebb
műveltségre és több hősiességre van szükség, mint amit ő felmutatott. De ez
maradjon közöttünk, néhány szóban majd én is üdvözlöm. A méltatást egy oxfordi magyar diák írja meg!

Kaptam tőle levelet, azt írja, hogy Illyés-számot állít össze Gyula hatvanadik

születésnapjára, s kért, hogy én is írjak valamit. Ez megint egy nehéz kérdés, én

Illyésről se tudok írni. El kellene olvasnom újból a dolgait, amire nincs időm, s

ahogy én szeretném őt visszaidézni, az meg nem tenne jót neki még Kádár
kommunizmusában sem. A magam részéről leróttam a kegyeletet az Egy mondat

a zsarnokságról leközlésével angolul a The Hungarián Quarterly-ben, a bevezető

sorokat London veszélyesnek találta, hát még milyen „kárt” okozna akkor Gyu-

lának, ha én szólaltatnám meg a titkos gondolatai és a sorok-közötti közlései
alapján? 131

Majd a halála után, ha túlélem...

Horváth és Vámos nem aggasztanak, ill. csak azért aggasztanak, hogy mi lesz

a szerencsétlenekkel odahaza, mi történik velük, ha megunják a jóviseletet? Erre

a kérdésre azt hiszem ők maguk is mindjárt dideregni kezdenek. Olvastam a

budapesti Látóhatárt, nem haragszom rájuk, ha csak ennyi ára volt a megbocsájtásnak, akkor megérte, a Levélen így a messze távolból már csak derültem, s

ugyanakkor kitöltött egy üres foltot: végre megtudtam, hogy mi történt a levéllel,

miután postára adtam. Az tényleg ízlés kérdése, hogy az ember miként vélekedik

a hidegháborúról, szereti vagy megveti a szerepét benne, de én még mindig tisz-

tességesebbnek tartom a sakktábla nyugati felén felsorakozni, mint egy „paraszt”
131

Kovács Imre: Nem feledhetsz... címmel küldött írást az Illyés Gyulát köszöntő szám-

ba, de Szabó Zoltán köszöntésében nem vett részt. Új Látóhatár, 1962. 5. szám. 505508. o.
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és a szabadságért, meg a demokráciáért fejteni ki propagandát, mint a keleti felén

a kommunizmust és a zsarnokságot szolgálni. Illyés versének megjelenése után
magyar író nem mehet haza a száműzetésből Kádárék feltételeivel!

Remélem Jóska, jobban vagy, s az európai tavasz meggyógyít teljesen. Fene

tudja, nekem is ott kellene lennem, dehát Délamerika nem enged. A harmadik

hazám lett és valahol mégis csak helyt kell állni a népért. Munkámnak egy eredménye máris van: rákerültem a nagybirtokosok fekete listájára. És engem tartanak árulónak Budapesten.

Sok üdvözlet mindnyájatoknak (Olgánál: köszönet az ápolásért):

Kovács Imre
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ZILAHY LAJOS LEVELE S ZÜCS LÁSZLÓNAK 132
New York, 1962. január 16.
Kedves jó barátom! 133

Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy
megköszönjem az ünnepekre írt soraidat.

Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te és egykori szalontai isko-

latársam, Kiss Ferenc professzor, akiktől néha levél jön. De unokaöcséim közt is
vannak, akik „nem mernek” írni nekem.

Ami a magyar kormányhoz való viszonyomat illeti: néha hivatalos helyről is

baráti üzeneteket, sőt meghívásokat kapok, viszont például két évvel ezelőtt a
magyar külügyminisztériumból „valaki” kérdőre vonta fontos jugoszláv baráto-

mat, hogy miért favorizálnak engem annyira (regények, színművek, sőt egy német-jugoszláv filmterve a Valamit visz a víz-nek.)

132
133

Zilahy Lajos dossziéja. ÁBTL. 3.2.4. K-1449.

Szűcs László István (Abony, 1901. február 19.–Budapest, 1976. augusztus 21.): dra-

maturg, író. A Budapesti Műszaki Egyetemen és a soproni Erdőmérnöki Főiskolán
szerzett diplomát, majd hosszabb ideig élt Bécsben, ahol Max Reinhardt szeminári-

umába járt. Filmdramaturgként dolgozott. Hazatérése után 1935-től a Nemzeti
Színház fődramaturgja lett. Itt több korabeli magyar dráma színpadra állításában is

közreműködött (Tamási Áron, Márai Sándor, Hubay Miklós művei). 1949-ben
megvált a Nemzeti Színháztól. 1951-ig a SzAk drámatörténet tanára. 1951–54-ben a
Miskolci Nemzeti Színház, majd 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig a Magyar Állami
Operaház dramaturgja volt.
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Ezt a kérdést nem kívánom felderíteni, egyrészt azért, mert nem lehet (min-

den ajtó mögött más lehet a megítélés), másrészt azért mert már lemondtam a
reményről, hogy viszontláthassam hazámat.

Magamról csak annyit, hogy öt évi nehéz kutatómunka után befejeztem a

Dukay Trilógia harmadik kötetét, amely (1814–1914) a 19-ik századról szól s

amelyet már angolul írtam „Century in Scarlet” címmel, amit magyarra csak így

lehetne lefordítani: „A bíborba öltözött évszázad.”

A Harpers Brothers karácsonyra nagy, díszes albumot adott ki „The

Faboulous Yesterday” címmel, amely az elmúlt 25 esztendő legfontosabb cikkeit

közli nagyon szép illusztrációkkal. Nagy meglepetésemre felvették ebbe a gyűjteménybe a „The Christ-faced Soviet Soldier” című cikkemet, amely itt 3 évvel

ezelőtt jelent meg a CORONET-ben s amely miatt az itteni szemét magyar
sajtó nyilas óriásai (Fiala, Marschalko, Ruttkay) vadul támadtak, mint kommunistát.

Ignotus Pál Londonban nem volt velük egy véleményen, mert ő, mint fasisz-

tát támadott. (mint Gömbös barátját)

Egyébként a legteljesebb visszavonultságban élünk.

Ha nem terhellek kérésemmel: megkérdezlek: van-e (Moszkva és New York

mintájára) valami amerikai-magyar kultúrcsere és érdekelné-e valamelyik színhá-

zatokat Upton Sinclair CICERIO című szép és bátor darabja. A nyolcvanéves
Sinclair ma is a „legbaloldalibb” az itteni nagyok között.

És persze örülnék, ha írnál néhány sort régi barátaimról, Kárpáti Aurél, Illyés

Gyula, Tamási Áron, Major Tamás, Polgár Tibor és mások. A Te sorsod és
életed is nagyon érdekelne.
A régi barátsággal ölel:

Zilahy Lajos
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE
ZILAHY LAJOS ÜGYÉBEN 134
Belügyminisztérium

II/3-B alosztály Szigorúan titkos!
Zilahy Lajos ügyében
Javaslat

Budapest, 1962. március 23.
Zilahy Lajos író 71 éves, magyar nemzetiségű, amerikai állampolgárságú, nős,
New-York-i lakos. Rendelkezésre álló adatok szerint igen erős honvágya van, s

reménykedik abban, hogy Magyarországra visszatérhet. Hazatérése igen nagy
hatással lenne úgy a kinti, mint a hazai írókra, ezért javasoljuk, hogy személyével
önkéntes hazatérésre való bírás céljából foglalkozzunk.

Polgári származású, iskolai végzettsége jogi egyetem. Kezdetben újságíróként

működött, majd az első világháború után külföldi tanulmányúton volt, hosszabb

ideig Hollywood-ban tartózkodott. 1934-től 1936-ig a „Magyarország” című lap

szerkesztője volt. A laptól annak irányításában bekövetkezett jobbratolódás miatt

vált meg. Ezután kizárólag íróként működött és egy irodalmi folyóiratnak, a
„Híd”-nak lett a főszerkesztője.

Irodalmi munkásságának fő része erre az időszakra esik. Legismertebb művei:

„Két fogoly”, „Süt a nap”, „Fehér szarvasbika”, „Szibéria”, „Halálos tavasz”, „A

hazajáró lélek”, „A jégcsap”, „A tábornok”, „A fegyverek visszanéznek”, „”Valamit visz a víz”, „A lélek kialszik”, stb.

134

Zilahy Lajos dossziéja. ÁBTL. 3.2.4. K-1449.
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Irodalmi tevékenységében polgári mentalitása, beállítottsága tükröződik. A

magyar középosztálynak és az arisztokráciának volt kedvenc írója. A kormányzó

kerti ünnepélyein mindig a meghívottak között szerepelt. Társadalmi sikereit

nagymértékben elősegítette felesége – Bárczy Piroska – aki ez időben apja révén

– Bárczy István Budapest főpolgármestere – az ún. úri társaságok egyik ünnepelt
alakja volt. Zilahy ez időben annyira népszerű volt a nagypolgárság és az arisz-

tokrácia körében, hogy szemet hunytak politikai népieskedése felett. Tény azonban az, hogy a fennálló társadalmi renddel ellentétes, arra veszélyes megnyilatko-

zásokat nem tett. A magyar kormány ez időben gyakran küldte őt magyar író-

küldöttség élén különböző országokba, mint a magyar irodalmi élet hivatalos
képviselőjét.

A fasizmus uralomra jutása, majd Európában való elterjedése idején jelentek

meg írásai, melyben a fasizmussal szembenálló, a polgári demokrácia melletti
hitvallás jellemzi. Erre mutat művei közül pl. a „Fatornyos falu” című könyve,

melyben a magyar nemzeti önállóság mellett szállt síkra. Több művét, 1945 előtt
színpadon és filmen is előadták. Fasiszta-ellenes beállítottsága miatt 1944-ben
gróf Károlyi fehérvárcsurgói birtokán kényszerült bujkálni a nyilasok és a gestapo
elől.

A felszabadulás után a Magyar Szovjet Baráti Társaságnak lett az elnöke és

egyben a „Szabadság” című lap főszerkesztője. Mint ilyen, tevékenyen bekapcso-

lódott a politikai életbe. Később a lap megszűnése után továbbra is az MSZBT
elnöke maradt. Ez időben írta az „Ararát” című regényét, ami miatt a polgárság

és a volt uralkodó osztály tagjai igen elítélték.

1947-ben hivatalos útlevéllel családjával együtt az AEÁ-ba utazott látogatás

céljából és onnan nem tért vissza. Az AEÁ-ban telepedett le. Kint maradásában
közrejátszott, hogy barátjának, Sík Endre elvtársnak útleveleiket átadta, hosszab-

bítás céljából. Mivel Sík elvtárs csak több hónap múlva ment vissza Budapestről,
a közben eltelt időben az amerikai hatóságok Zilahy-t felszólították, hogy vagy
felveszi az amerikai állampolgárságot, vagy mindhármukat – fiát és feleségét is –

deportálják. Ugyanebben az időszakban a magyar kormány egy rendeletet adott

ki, hogy mindazok, akik bizonyos határidőn belül nem térnek haza, árulóknak
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tekintendők. Zilahy és családja is e kategóriába lett besorolva. Ennek következtében lakását, bútorait, s szobi birtokát elkobozták és a Szabad Népben elitélő
cikk jelent meg személyével kapcsolatban.

Az AEÁ-ban való letelepedése után tovább folytatta írói ténykedését, s időn-

ként cikkei jelentek meg az emigráns sajtóban, ezek azonban nem voltak ellenségesek népi demokráciánkkal szemben.

Rendelkezésre álló adataink szerint Zilahy az AEÁ-ba való kintléte óta emig-

ráns szervezetekhez, politikai pártokhoz sem jobb, sem baloldali vonatkozásban
nem csatlakozott. Politikailag csupán 1957 tavaszán kompromittálta magát,
amikor a magyarországi ellenforradalomban részt vett és bebörtönzött magyar

írók szabadon bocsájtása érdekében Japánban, Dél-Koreában és Angliában nyilvános gyűléseket tartott és a sajtóban is felemelte szavát.

Zilahy Lajost a politikai emigráció két egymással teljesen ellentétes módon

ítéli meg. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy az AEÁ-ban történt letelepedése

kezdetén a nyilasok részéről támadás indult ellene és mint kommunistát és Rá-

kosi-kémet feljelentették az amerikai hatóságoknál. Ennek következtében több
éven keresztül személye és családja ellen vizsgálat folyt. Ennek körülményeit

Zilahy az Irodalmi Újság egyik vezércikkében részletesen meg is írta. A vizsgálat
több éven keresztül folyt ellene, aminek következtében csak 1956 tavaszán tehet-

te le az állampolgári esküt. Később Ignótusz Pál [sic] részéről érte támadás, mint
olyat, aki Gömbös barátja volt és kiszolgálta a fasizmust. Mindezek következté-

ben Zilahy csak igen nagy nehézségek árán maradhatott az AEÁ-ban. A vizsgálat befejezése után igyekeztek őt politikailag és irodalmilag elszigetelni. A Szabad

Európa Rádió műsoraiban tilos volt még a nevét is megemlíteni. Ezt különösen

gróf Dessewffy Gyula és vitéz Béry László, valamint Tury Lajos ellenezte. Politikai részről ért támadások Zilahyt úgy erkölcsileg, mind anyagilag hátrányos
helyzetbe hozták. Hosszabb ideig, míg a vizsgálat folyt ellene, újabb regényeihez
nem kapott kiadót. Ez időszakban havi 112 dollárból élt családjával együtt, amit

a Social Security-től kapott. Életét később igen nagymértékben befolyásolta az a

körülmény, hogy fia, aki egyetemi hallgató volt öngyilkos lett és meghalt. Ezek
az események életére annál is inkább megrendítőek voltak, mert a II. világháború
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alatt 1943-ban egy bombatámadás alkalmával budapesti villája sérülést szenvedett és benne életét vesztette leánya, valamint húga, Zilahy Irén színésznő.

Zilahy elszigeteltségét azzal is elősegítette, hogy irodalmi munkáiban, regé-

nyeiben nem foglalt állást népi demokráciánkkal szemben, sőt több olyan regényt

írt, mellyel csak fokozta a vele szembenálló személyek haragját. Ilyen regénye
volt pl. az 1956 tavaszán megírt „Message to Peter” – „Üzenet Péternek” – című

műve, melyben lényegében honvágyáról, a hazához való tartozásáról ír. Ezen

regényéből készült forgatókönyvet a közbejött magyarországi ellenforradalom
miatt visszaadták Zilahynak, bár már szerződése is volt rá. A „The Christ – faced
Societ Soldier” – „A krisztus arcú szovjet katona” – című írásáért, mely 1958-ban
jelent meg, a nyilasok, főleg Fiala és Marschalkó igen vad támadásokat indítottak

ellene, és ismételten kommunista ügynöknek bélyegezték. Zilahy írói vonalon

eddig bizonyos sikert csak a Dukay Trilogiájával ért el, mely kifejezetten történelmi tárgyú regény. Ezen művének utolsó részét, melyet nemrég fejezett be,

már angol nyelven írta. A könyv címe: „Centuri in Scarlet” – „Bíborba öltözött
évszázad”.

Zilahy Lajosnak elszigeteltségéből 1957 tavaszán módja lett volna kilépni,

amikor a „Congress for Cultural Freedom” – „Kultúra a Szabadságért” – nevű

szervezet meghívta őt a MISZK londoni alakuló közgyűlésére. Zilahyt a közgyűlés szándéka ellenére elnökké, s amikor ezt nem vállalta, díszelnökké választotta,

de ő ezt is elutasította. Mindezek ellenére később, amikor az újonnan megválasztott vezetőség összeült, Zilahy elment az értekezletre, átvette az elnökséget,

mondván: „hogy noha nem vállalta sem az elnökséget, sem a díszelnökséget,

most mégis eljött, mert fontos közlendői vannak.” Végül is kb. másfél órás be-

széd keretében igen aprólékosan és részletesen kifejtette, hogy 1945-ben őt

Szviridov altábornagy meghívta vacsorára. Ez alkalommal Szviridov közölte vele,
hogy bármikor, bármilyen esetben forduljon hozzá, ha a magyar és a szovjet nép

közötti egyetértést kívánja szolgálni. Mikor az általa elmondottakon a MISZK
újonnan megválasztott vezetői csodálkozásuknak adtak kifejezést, Zilahy a kö-

vetkezőket jelentette ki.: „szerintem az újonnan megalakult írószövetségnek az a
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feladata, hogy ezt az egyetértést szem előtt tartsa és én mint magánember és
mint író szívesen támogatom ebben az Írószövetséget.”

A jelenlévők ezen kijelentését irreálisnak tartották és többen csak az író iránti

tiszteletből nem akadályozták meg beszédében.

„Bodrogi” és „Kerekes” fn. kapcsolatunktól szerzett értesülés szerint az Író-

szövetségben lezajlott eset után Zilahy egy kisebb társaságban megindokolta,
hogy miért nem vállalta el a MISZK elnöki megbízatását. „Előttem, – mondta –

egy későbbi időben igen magas feladatok állnak és ezt a munkát nem hátráltathatom azzal, hogy egy emigráns szervezetben vezető szerepet vállalok. Az én meg-

győződésem, hogy a magyar emigrációnak közvetlenül Moszkvával kell tárgyalnia. Higyjétek el nekem, Szviridov tábornok nekem ebben mérhetetlen segítségemre lenne, ha sikerülne Moszkvába kijutnom és a demokratikus emigráció

nevében szót emelnem. Én csak ebben látom a kibontakozás egyetlen lehetőségét.”

E témával kapcsolatban 1957 decemberében Fenyő Miksa a „Látóhatár”-ban

egy cikket irt, melyben az fejtegette, hogy a magyar nép problémáinak megoldását nem Washingtonban, hanem Budapesten vagy Moszkvában kell keresni. Ez

a cikk Zilahy és Fenyő közös elgondolása volt, és azt remélték, hogy kezdeményezésükre „Kerekes” és „Bodrogi” szerint – Magyarországon felfigyelnek és a
kezdeményezésnek esetleg hasznos folytatása lesz.

Zilahy az előbbi beszélgetés alkalmával mondotta el azt is, hogy a „Látóha-

tár”-nak eddig azért nem küldött kéziratokat, mert őt az emigrációban elátkozott

embernek tartják és nem akarta a lap különben is nehéz helyzetét súlyosbítani az
ő nevével.

„Kerekes” és „Bodrogi” szerint Zilahy politikai hovatartozásában beállott vál-

tozások – nagypolgárság írója, népieskedő, fasizmussal szembenálló, MSZBT

elnök, arisztokráciát leleplező könyvei, – nem önérdekkel magyarázhatók, hanem

az ő nagyot akaró természetével, valamint azzal, hogy magát reformernek, vagy
talán egy kissé apostolnak véli.
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A rendelkezésre álló adatok alapján Zilahy jelenleg is igen nehéz anyagi kö-

rülmények között él az AEÁ-ban, olyannyira, hogy pl. 1959-ben Fenyő Miksa

küldött neki pénzt, hogy gáz és villanyszámláját ki tudja fizetni.

Zilahy Lajost anyagi problémái és politikai állásfoglalása miatti elszigeteltsége

teljes visszavonultságra ítéli. Ezen körülmények Zilahy lelkivilágára és hazájához

való viszonyára is igen nagy befolyással van. Ezt bizonyítja az a tény, hogy míg az

elmúlt években magyarországi barátaihoz írott levelében minduntalan visszatérő

problémaként jelentkezik hazatérésének kérdése, addig 1962. januárban egyik

barátjához írott levelében arról panaszkodik, hogy az őt ért támadások és sikertelenségek következtében már lemondott arról a reményről, hogy hazáját viszontlássa.

Jelenlegi álláspontjának kialakulásában – hazatérésével kapcsolatban – közre-

játszik az a körülmény, hogy eddig hazatérésének ügyével nem kellő súllyal fog-

lalkoztunk, holott figyelembe véve Zilahi politikai magatartását, lehetőség lett
volna arra, hogy nevezettet önkéntes hazatérésre bírjuk, s ezzel bizonyos fokú

bomlasztást idézzünk elő az irodalmi emigrációban. Ezen túlmenően esetleges
hazatérése nagymértékben befolyásolná a hazai irodalmi körök hangulatát és
állásfoglalását.
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S ZÜCS LÁSZLÓ LEVELE ZILAHY LAJOSNAK 135
Budapest, 1962. május 23.
Kedves Lajoskám!

Január 16-i leveledre írott rövidebb válaszomban azt ígértem, hogy majd hosz-

szabban és – mint mondani szokás „érdemben” felelek neked.

Leveled nagyon megrendített. Nem akartam és ma sem akarom elhinni, hogy

Te lemondtál a hazatérés reménységéről. A Fatornyok szerzője sohasem mond-

hat le arról, hogy viszontláthassa hazáját. Ha Te erről lemondanál, millió olvasódnak okoznál fájdalmas csalódást. Meg aztán életműved is pironkodna kissé,
mondván: „ezt nem egészen érdemlem meg.”

Lajoskám, a kormányunkhoz való viszonyodat nem befolyásolhatja, még ke-

vésbé szabhatja meg az, hogy két évvel ezelőtt, egy még nem kellően tisztázott
helyzetben valaki – nem is tudni, mily okból – rosszat mondott rólad egy jugo-

szláv barátodnak. Szomorú lenne, ha ilyesmikre kellene építenünk a hazánkhoz
való kapcsolatunkat.

Baráti őszinteséggel meg kell mondanom, hogy látogatásoddal tartozol ma-

gadnak, múltadnak és nekünk is. Lehet, hogy fenyeget itthon egy veszély: az

itthon maradás veszélye. Mert látod, tapasztalod majd, hogy sok és nagy feladat
várhat reád. És mennyi látni és megírni való! Hidd el, a fák azóta idehaza is
minden évben egy évet nőttek, de itt közöttük vannak azok is, melyeket mi ültettünk.

Tehát várunk haza. Akár látogatóba jössz, akár végleg, mindenki szívesen vár.

Leveled – úgy éreztem – kötelességemmé tette, hogy kikérjem a Külügyminiszté-

rium véleményét. Ők ugyanúgy várnak, szívesen fogadnak. Hogy ez nem csak
135
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biztató szó, hanem valóság, annak bizonyságául ők adják át neked személyesen
ezt a levelet. Így szavaimnak több lesz talán a súlya és hitele.

Remélem, rövidesen küldhetek neked egy üdvözlő lapot, melyet régi barátaid

– gondolok elsősorban Illyésre, Tamásira, Kárpáti Aurélra – örömmel írnak alá.

Mi egy bajjal-gonddal teli tél után /sokat betegeskedve/ most már várjuk a

nyarat, a pihenést. És azt, hogy annyi év után végre elbeszélgessünk veled, elmondhassuk mindazt, ami nem fér a levelekbe.

Minden megjelenik most nálunk, amit a kiadókkal való üzleti összeköttetés

lehetővé tesz. Sajnos, Sinclair /Upton/ újabb műveit a hírek szerint kiadója nem

adja.

Még egyet higyj el: nem azért nem írnak rokonaid, barátaid, mert – mint té-

vesen hiszed – nem mernek, hanem mert a levélírás az egész világon kiveszőben

van. Már csak mi, régi bölények írogatunk. Azért, hogy levelünk végére jó szívvel
írhassuk oda:

Igaz baráti szeretettel ölel híved

Szücs László
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„Jelentem, hogy, Zilahy Lajos New-Yorkban élő író feleségének – levelezés során

megírtam, hogy májusban Helsinkibe utazok. Azt válaszolta, hogy férje június 1-

én Stockholmban lesz a PEN Club Kongresszuson és átjönne meglátogatni Helsinkibe. Ezt – május közepén – megemlítettem Balassa Gyula miniszterhelyettes

barátomnak, aki a következő héten azt a javaslatot tette, hogy próbáljam rábe-

szélni Zilahyt, hogy jöjjön haza látogatóba. Balassa itt Kádár elvtárssal való beszélgetésre hivatkozott.

Május 31-én Zilahy Lajos megérkezett Helsinkibe és ezt a napot együtt töl-

töttük. Elmondta azt a hajszát, amit az USÁ-ban folytattak ellene „szovjetbarát”

magatartás miatt, ugyanakkor pedig rendkívül hamis és gyanakvó képet alkotott
a magyarországi viszonyokról. Információi teljesen tévesek voltak és főleg nagy
Imre és Maléter kivégzését helytelenítette, akiket mi „elraboltunk” a Jugoszlávoktól – mely cselekedetet állítólag Vorosilov elvtárs is elítélte egy párisi nyilat-

kozatában. Nem tagadta, hogy rendkívüli honvágya van és torkig van az USA-

val, az ottani élettel és rendszerrel. De ki biztosítja – kérdezte, – hogy ha ma
hazajön és szívesen fogadják – holnap változik a párton belüli irányzat a Szovjet-

unióban és nálunk és ekkor elvágják a nyakát. Az USÁ-ban úgy tudják, hogy a

sztálinizmus kérdése még nem dőlt el és a kommunista pártokon belül nem teljes
az egység. Erre sokat is bazíroznak.
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Elmondta Zilahy, hogy két évvel ezelőtt felkereste őt New-Yorkban Hollai

elvtárs, aki az ottani állandó Magyar ENSZ képviselet tagja volt és a magyar

kormány nevében felszólította, hogy jöjjön haza. Megbeszélésük akkor negatív

volt, a fenti okok miatt, bár Hollai elvtárssal ma is tartja a kapcsolatot. Elmondta, hogy az USA-ban nem lehet írásból megélni – olyan alacsony a kultúrigény és

ő főleg európai tantiemekből él. Főleg Jugoszláviával és Svédországgal van kapcsolata. Rendkívül dicsérte a jugoszláv viszonyokat. Elmondta, hogy tagja a
Nóbel [sic] díj irodalmi bizottságának és azon dolgozik, hogy jövőre az irodalmi

Nóbel díjat Magyarország kapja meg Illyés Gyula személyén keresztül. Zilahyt
bemutattam helsinki nagykövetségünk tagjainak is és este az Operaházban, mi-

dőn előadásunkat megtekintette, a szünetben Vincze elvtárs – kultúrattaséval
hosszabb beszélgetést folytatott

Zilahy elmesélte még azt a pánikot, amit az első szputnyik kilövése az USÁ-

ban okozott, hozzátéve, hogy legjobb barátja, Szentgyörgyi Albert Nobel díjas

professzor a kilövés előtti időkben formálisan nyomorgott. Rá két héttel meglátogatta Szentgyörgyit, amikor is kicserélt berendezés, elektromos írógépek, titkárok serege fogadta. Az történt, hogy az USA a szputnyik kilövése óta korlátlan
hitelt nyújt a kutatóknak, hogy utol tudják érni a Szovjetuniót.

Zilahy-ban beszélgetésünk láthatóan mély benyomást váltott ki – mindazon-

által nem döntött látogatását illetően és azzal a kijelentéssel búcsúzott, hogy ő
már csak meghalni jön haza.

Hollós Ervin
r.alezr. osztályvezető
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Belügyminisztérium Szigorúan titkos!
III/I Csfség

2-B Alosztály

Tárgy: Zilahy Lajos ügyében
Budapest, 1962. október 19.

Külképviseletünk munkatársa 1962 szeptemberében Zilahy Lajos New York-ban
élő íróval lakásán ismételten beszélgetést folytatott. Ennek során Zilahy hazaté-

résével és jövőbeni tevékenységével kapcsolatban az alábbiakat hozta tudomásunkra:

1./ Eltökélt szándéka, hogy hazatér, azonban előbb tiszta képet szeretne kap-

ni az otthoni kultúrpolitikában lévő helyzetről. Nem szeretné, ha e kérdésben
való álláspontját idő előtt nyilvánosságra hoznánk, sőt azt se, hogy hazatéréséből

politikai hasznot húzzunk. Szeretné, ha vele együtt a magyar kormány hazaengedne minden olyan írót és más személyt is, aki haza kíván térni. Mindaddig,

amíg magyar írók élnek az emigrációban és ő maga ezek hazatérését nem látja
biztosítottnak, azon fog dolgozni, hogy ezek vele együtt térhessenek haza,
amennyiben ezt kívánják. Kijelentette azonban, hogy ezen személyek hazatérésé-

nek ügyét úgy kell a magyar kormánynak intéznie, hogy az ellen az amerikai
kormány semminemű kifogást ne emeljen. Ez azt jelenti, hogy a magyar kor-

mány e kérdést propagandisztikus oldaláról lemond és a hazatérés okaként nem a
nyugati világból való hazamenekülést tűnteti fel.
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Zilahy közölte, ugyan ilyen alapon egyelőre azt sem szeretné, hogy Magyaror-

szágon valamelyik művét kiadják, ha ugyanakkor a többi emigrációban élő magyar író művét nem. Közölte továbbá, hogy néhány országban már megszervezett
értelmiségi csoportjaihoz hasonlóan további csoportokat akar létrehozni a világ

különböző országaiban azzal a céllal, hogy ezek a népek közti barátság és megér-

tés érdekében munkálkodjanak. Perspektivikus terve, hogy ezen szervezetet világszervezetté fejlessze, s minden országban legyen a szervezetnek egy képviselője. Szeretné, ha hazatérése után e szervezet központja Magyarországon lenne.

2./ Közölte, hogy európai útja egyelőre bizonytalan és előre láthatólag arra

nem kerül sor. Ha mégis utazna, úgy a komáromi találkozót minden körülmé-

nyek között szeretné megvalósítani Hollai elvtárssal és volt, jelenleg Magyarországon élő írótársaival, azzal a céllal, hogy ezektől közvetlen benyomásokat szerezzen a magyar irodalom és az írók helyzetéről.

3./ Felvetette, hogy bizonyos momentumok zavarják őt az otthoni kultúrpoli-

tikát illetően. Példaként megemlítette, hogy Köpeczi Béla azért nem utazott

Párizsba, az ott megjelenő magyar antológia kiadására, mert ahhoz az előszót Cs.
Szabó László írta. Kijelentette, hogy egy kissé Cs. Szabó életútját a magáéhoz

hasonlítja, s ha kiadói főigazgatóság nem ismeri őt el, mi a biztosíték arra, hogy

őt – már mint Zilahyt – elismeri. Ez az eset is azt bizonyítja számára, hogy hazatérése még korai lenne.

4./ Zilahy ismételten kifejtette, hogy hazatérésének megvalósulásáig hajlandó

együttműködni a magyar kulturális szervekkel egy antológia kiadásában. Ajánlot-

ta, hogy idehaza létesítsenek egy 3 tagú magyar szerkesztő bizottságot, mely
összeállítaná kb. 100 mai magyar író antológiáját. Ebben szerepelne pártállásra
való tekintet nélkül, minden jelentős ma otthon élő író. Vállalná, hogy ezt az

anyagot változtatás nélkül lefordítaná és saját kiadójával kiadatná. A kiadási költségeket a kiadó fedezné. A bevétel 10%-át dollárban átutalnák az antológiában

szereplő magyar íróknak. Amerikai részről ugyancsak egy 3 tagú bizottság léte-

sülne, melynek egyik tagja ő lenne és hasonló feltételek mellett elkészítenének
egy antológiát, melyet Magyarországon adnának ki.
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Zilahy közölte azt is, hogy ezen tervét a State Departmentben lévő kapcsola-

tával megbeszélte és elvileg egyetértenek vele. Kijelentette, hogy terveit általában
egyeztetni szokta az amerikai szervekkel, sőt annakidején, amikor Sík és Hollai
elvtársakkal tárgyalt, az időpontról mindig előre tájékoztatta az FBI-t, amely

részéről a megbeszéléseket nem ellenezték. Elmondása szerint erre azért volt

szükség, mert hosszúideig a jobboldali emigráció támadása következtében kom-

munistának tartották és rendőri felügyelet alatt volt. Elmondása szerint e körülményt akkor Hollai elvtársnak is tudomására hozta.

Zilahy feltételei hazatérését illetőleg túlzottan ideálisak és abban feltehetően a

State Department-el fennálló kapcsolata is befolyásolja, ezért e kérdés sürgetése
részünkről nem lenne időszerű. Az a tény, hogy jelenleg kapcsolatban áll velünk

és különböző javaslatokat tesz a MNK-val való együttműködésre irodalmi téren,

azt a törekvését bizonyítja, hogy előbb-utóbb haza akar térni, azonban egyelőre
attól fél, hogy hazatérésével egyben hűségnyilatkozatot is kell tennie a kommunizmus mellett, ami az ő nyugati hírnevét erősen csökkentené. Politikai tevé-

kenységet emigrációs szervezetekben jelenleg sem fejt ki és igen vigyáz arra, hogy

politikailag egyik oldalra sem kötelezze el magát. Jelenlegi anyagi helyzete kielégítő, könyvei a legtöbb nyugati országban megjelennek.

Javasoljuk, hogy a washingtoni kultúrattasénk vegye fel a kapcsolatot

Zilahyval az antológia kiadásának gyakorlati megbeszélése érdekében. Ez – fi-

gyelembe véve az FBI-vel és a State Department-el fennálló kapcsolatát – lehe-

tőséget adna arra, hogy a köztünk fennálló kapcsolatot legálissá tegyük és ennek

ürügyén további tevékenységét figyelemmel kísérjük és mielőbbi hazatérésében
befolyásoljuk.

MEGJEGYZÉS

A feljegyzést Galambos elvtárs részére készítettük az október 4-i tájékoztatónk
kiegészítése céljából.
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ZILAHY LAJOS
VERS LIBRE

Illyés Gyula születésnapjára
Happy birthday to you. Hát te is elsietted éveid

És hatvan éves lettél. Kölyök idő. Neked még lesznek
Nagy éveid. De nekünk már aligha itten.
Hazátveszteni

Több mint szülőt, gyermeket, testvért, hitvest
Ők porrá omlanak.

A szép és végetlen nagy csendben

S az angyalok, s a telekspekulánsok

Már be is zárták a Ridgewood temetőt.
De a haza nagy, tomboló valóság

Csimbrikné írja virágoznak, nőnek

A bombaverte fák az Áfonya utcában
S ha új nótát fújnak is a rigók

A haza változatlan, változatlanabb

Mint a Hármas Hegy kékes vonala

Ahogy az ablakomból, ablakodból látszott
Hiszen szomszédok voltunk valaha

Budán a dombon. És talán más dombokon is.
By the way – a domb, a dombok.

Az o betűben lágy kerekség és a b-ben
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Emelkedés van, mintha kínai képjel lenne.

Csúnya dallam a domb. A hill hideg hegyes –
Bocsásd meg ezt a kis kitérést,

De negyven évig voltam magyar író
S még írok néha magyarul

De csak efféle bökverseket,

Vagy fordítgatok, s még mindég keresem

Paul Eluard versében az utolsó nagy szónak
Magyar értelmét (Liberté)

Vagy gyermekkorom rigmusát idézem
Egyedem begyedem bébicske
Tengertáncom menyecske.

Ha már a should-would agyamat kimarta
(Joseph Conrad se jól használta őket,
Pedig ifjú korában tanult angolul.)
Aki benned most először is

Elvesztett anyanyelvemet köszöntöm,
A „mérföldekre kaszintó kaszát”

„A Mihály haját, mit hűvös szél dobál” –

VONATON című versed most is bennem zakatol.
Az a kis papucsos napsütötte barna asszony
Ahogy kinéz a forró ozorai tájon

S gömbölyödő hasa rejti a magyar jövőt –
Szebb verset nem is írhat magyar penna,
Ilyen igénytelenül remeket.
Ozora.

Mondtam-e néked valaha: anyai Jutasi szép apám
Ki látta még Napóleont, Kanzinczyt, Berzsenyit,
Patikus volt Ozorán.
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Patikusok vagyunk mi is. Keverjük tégelyeink.
Embert, hazát, világot patikálni

S mesélünk ilyen régi nagy meséket.

Százötven éve egyszer egy nagy skót herceget
Ki avval hencegett, hogy neki Skóciában

Harmincezer juha van, így tromfolt le Eszterházy Pál.
„Barátom, nekem juhászom van harmincezer

Otthon.” –

„És bólintott a puszták népe, hogy igazat
mondott.”

Én napjaimat könyveim köz töltöm,

Könyvtáram no Central PUBLIC LIBRARY
Itt farigcsáltam hét nehéz esztendeig

Metternich BIBOR SZÁZAD-át, s Greville

titkos naplója

Itt súgta meg nekem, hogy a Buckingham
Palotában

Victoria a hannoveri szépség

S daliás férje, Albert, a Szász-Nóburg és Gota

Diadalpezsgőt bontottak a hirre, hogy a Cár
Segesváron leverte „lázadásunkat” – Hja,
Birds of a feather flock together

Egy tollú bíbor madarak összetartanak
Toronyban ülők ma sem szeretik a
földrengéseket.

És ezt tőled, a PETŐFI-ből tudtam meg

Hogy Szkariatyinnak hívták az orosz generálist
Akit Bem kicsi ágyúja a dombtetőről
Nagy távcsövével együtt elsepert.
De aztán megindultak
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Minden dombról a kozák pikák erdei

S azóta mindig jönnek, jönnek, jönnek
A Szózat gyászos jóslatát követve

és Oswald Spengler „Hanyatló Nyugat”-ját
énekelve,

(S ha látnád most a felhőkarcolókat itten –

Egymás zsiráf nyakába dőlnek néha ijedtükben)
(Iskolatársam Kiss professzor írja
Hogy Petőfit – te tudtad ezt? –

A „nagypennás ember”-nek hívták honvédei.)
Itt vagy a Centrál Publicban te is.
Acéldobozok Magas Tátrái rejtik
Névmutató kártyád. Illyris előtt.

Itt van Zsiga is Moriah hegye mellett

(Amelyen a kegyetlen Isten megparancsolá
Ábrahámnak hogy fiát áldozza fel)

Itt van Áron is, Tamarisk, Talleyrand közelében.
Itt van Németh Laci és itt van Péter

Verescsagin mellett, mindketten csizmásan,
Itt dicséri Geothet most is Szabó Lőrinc.
(Homlokába hull a ceruzányi hajtincs)
Itt forgatja botját Kodolányi János,
S villogtatja Féja a fokosát.

Itt alussza Dózsa-álmát Sárközi Gyuri

S az olvasóterem halotti csendjében

Csak Kakuk Marci fütyürészget néha

Itt vagytok valahányan mint a „Tiborok”
(Ahogyan Piroska csúfolt titeket)
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Itt vagytok mind, de az angol nyelvben
A neveteken nincsen ékezet.

Én óvatosabb voltam nálatok

Ékezet nélkül hoztam nevem ide.

56 ősze óta mégis úgy megnőttem
(Általatok és Veletek)

Hogy Miss Tong Lu a gazdag kínai lány
Mirólunk írja Columbus doktorátusát
„Magyar Írók Jelleme” cím alatt

S engem nyaggat, hogy ki volt Czuczor Gergely
S nékem kell azt is megmagyarázni neki,

Hogy Sztójai Gerő nevű magyar költő nem volt

Hogy magyar író meg nem vezetett soha
Idegen hadat hazája ellen.

De mindezért ne nézd le Miss Lu Tongot

Hiszen Te sem tudhatod Li Pon Hu ki volt.
Általában világunk történelme

Már Toynbee agyába se férhet bele –

Maradj meg hát te is a HÁROM ÖREG-nél,
amely több mint a „Harminc Millió Magyar”.
Úgy érzem mindig: könyvtáram nem a Fifth
Avenuen

De a Nemzeti Múzeumban áll

Mert a márványcsarnok lépcső-fordulóján
Milton is Munkácsy falat borító képén
Diktálja vak bitumen alkonyatban

Fehérgalléros leányainak (s nekem

Ahogy naponta felmegyek a lépcsőn)
Az Elveszett Paradicsomot.
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Neked Ozora most is megmaradt.

De nekem Szalonta már rég Salonta Mare lett

S mióta sorsom és Stalin Budán a dombról elvert
Azóta itt New York külvárosában élek

Ahol e néhány utcát Little Hungarynak hívják.
S tizenhat év alatt már megtanultam
Hogy tévedtem, amikor arról írta

Hogy a lélek kialszik. Él a lélek még itt
Van itt Magyar Művelődés Köre is.

Elnöke lelkes üzletember, s állítólag

Harminc év előtt még beszélt magyarul.

Az idő persze eljár. Vedlett kabát a nyelv,
Amelynek gombja egyre hull –

De szerencsére 56-ban friss gyerekek jöttek
Kik üde-tiszta magyarsággal írják

Krétával a házfalakra a disznóságokat

És ébredő szerelmük barlang-rajzait.

Van itt magyarság. Van. A Botond Hall-ban
Vitéz Endresz Lászlónak hős emlékét
Dicsőíti a nyilas hazafi.

Ahogy az őszi napok rövidülnek

Úgy rövidül véleményem a világról.

Francois Babeuf mondata hitem lett: „Minden
kormány

A kevesek összeesküvése a Sokak ellen„

Szegény Babeuf! Írói tiszteletdíja fejében
Fejét vette a Directoire.
Mi hír van otthon?

Bibó István és akik már nem élnek?
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Hallom Domokos levéltári porszem
Emlékszel mikor 43 őszén

Kállay a Várban a fülembe súgta:

„Kossuth filmet írjatok. Nagyot! Fizetek.
Mutassuk meg a németeknek
Ki volt Kossuth.”

Hazarohantam, s még aznap délután

Ingújra dobtuk magunk mind a hárman

Kosáry Domi te meg én. S repült, repült a munka
De már a stúdióba nem juthattunk
Mert 44 fekete tavaszán

Utunkat állta a két Adolf:
Eichmann és a Führer.

És ők másféle filmet írtak.
A minapában kezembe kerültek

A nagy Kossuth film csonka tervei

Ahogy Kossuth amerikai útja után (már
ötvenéves)

Londoni házak nyikorgó lépcsőit mászva
„vigéckedik”

(De ezt a Wlassits-kor iskolái szégyellték tanítani)
Becsületének ezt a legszebb csillagát

Mert dolgozott, hogy családját eltarthassa.
Tűz ellen biztosított ő

A legnagyobb Gyújtogató.
Politikáról én itt semmit sem tudok

Legfeljebb annyit, amit minden újság harsog
Hogy a Fehér Házban éles a fordulat

Mert a szép Jacquelin fátyolos kalapját
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Palakék Dior bonet-re cserélte át

S mindebből nagyon biztatónak látom
Vietnam, Berlin, Cuba helyzetét.

S örülök annak is, hogy Khr. Hrcs…
Segítsetek az istenért.

A Kennedy nevet még csak le tudom írni
valahogy,

De vannak nevek, amibe minden tollam
beletört.

Félek, sokat fecsegtem önmagamról
Amikor téged kéne ünnepelnünk.

De úgy érzem, hogy életem fonákja

Sorsodnak színét jobban megmutatja.

Ha most én lennék Királyod, Elnököd,

Vagy ahogy otthon hívják: a Csúcsszemély,
Nagy rangot adnék születésnapodra
S imigyen szólna leiratom hozzád:

„Illyés Gyulának, a nagypennás embernek”
Persze ékezettel

S ékezetnek a Nobel-díj is kevés lenne,

Mert te a nép vagy egy kötésben: Puszták Népe,

De annyian mi idekint csak oldott kéve.
Ám jó volt Gyulám, hogy voltál és vagy
Hogy voltatok és vagytok

Valahányan otthon ti pennás emberek,
Euripidestől Montesquieu-től kezdve

valahányan

Ti Dickensek, Sinclairek, Evtucsenkók,

Ti még tudtok javítani, menteni is otthon
Valamiért és valahogy kiállni

Embert, hazát, világot, patikálni.
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Kiáltani a Törvényhozóhoz ódát, vagy átkot

De a száműzetés se Ovidnak se Turgenyevnek

Se Thomas Mannak, Zweignek nem tett sok jót –
Száműzött írók mindig elpusztultak

Nyeglén eltitkolt honvágy rákjaiban.
Hát ég Veled. Csak annyit még:
Itt erre azt tartja a mondás

Hogy búcsúzás nélkül távozik az angol,

De a magyar távozás nélkül távozik az angol,
De a magyar távozás nélkül búcsúzik
(történelmében és költészetében is)

De most már mégis veszem kalapom

És mondom mint Arany a fényképíró úrnak

Hogy melyik képét válassza: „A botost, kalapost!
Ez menni készül – én vagyok!”

Fogadd hát Misszisz Zii nevében is

(Könnyebb kiejtés csinált Zii-t a Zii-la-háj-ból)

Fogadd mindkettőnk jókívánságait,
Öleljük Flórát mindnyájatokat –

(Közel enyéink sorsával, most nem zavarlak.)
Add át üdvözletünk a rigóknak, fáknak,

Emelj kalapot helyettem is az öreg Gülbabának
Ha sírjából kilép, s Rózsadombon sétál
És tolmácsoljad hódolatom kérlek

Az egyetlen nagy Csúcsszemélynek
Ki túl lát otthon a romokon:

A Hármashegyi Kilátó Torony
Méltóságának

És a csikorgó fogaskerekűnek
131

Az új nevével ékeskedő
Szabadság-hegyen.
Amelynek neve
Áldott legyen.

New York, 1962 őszén.
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F ELJEGYZÉS 138
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/I. Csfség

2-B Alosztály

Tárgy: Zilahy Lajos ügyében

Budapest, 1963. december 7.
Külképviseletünk munkatársa 1963. november 8-án felkereste New York-i lakásán Zilahy Lajos írót és megbeszélést folytatott vele. Ennek során az alábbiak
jutottak tudomásunkra.:

Zilahy az AEÁ-ba való kiérkezése óta kapcsolatot tart fenn az FBI-val. A

kapcsolat kialakulása, az ellene szóló „kommunistagyanús” vád kivizsgálása során

kezdődött. 1956-ig az FBI nyomózói rendszeresen felkeresték lakásán és a vele
folytatott beszélgetéseket felhasználták vendégeinek ellenőrzésére. Jelenleg egy
Mr. Sullivan FBI nyomozóval tartja a kapcsolatot. Zilahy elmondotta, hogy külképviseletünk részéről a vele korábban kapcsolatot tartó személlyel folytatott
tárgyalásairól minden esetben megbeszélést folytatott FBI-s kapcsolatával. Kö-

zölte, hogy külképviseletünk munkatársával folytatott beszélgetésről – az Antológia kiadásával kapcsolatban – is tájékoztatni fogja az FBI-t.

Zilahy az FBI-val való kapcsolatot természetesnek tartja, s ennek alátámasz-

tására hivatkozott arra, hogy ismerősének, Szentgyörgyi Albert professzornak is
baráti kapcsolata van velük.

Zilahy elmondotta, hogy az 1963-as év anyagi helyzete szempontjából igen

rossz volt. Feleségét állásából elbocsátották, ezt követően két alkalommal súlyos
138

Zilahy Lajos dossziéja. ÁBTL. 3.2.4. K-1449.
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betegségen esett át, a kezelési költségek anyagilag igen megviselték őket. Kiadója
tönkrement, így tervezett könyve III. kötetének kiadása – mely megfelelő anyagi

haszonnal járt volna részére –, eltolódott. Mindezen dolgok összessége miatt
nem tudott eddig érdemben foglalkozni a magyar-amerikai Antológia ügyével.

Említést tett arról, hogy sajtópert szándékszik indítani az Amerikai Magyar

Népszava ellen, mivel a lap múlt év decemberi számában „kommunistagyanús-

nak, hazafelé kacsingatónak”, stb. bélyegezték őt. A cikket Thury Lajos és Lázár
Miklós, volt nyilas újságírók írták. Ezeket, valamint a lap tulajdonosát, Gombos
Zoltánt akarja a per során leleplezni. Kérte, hogy ez ügyben legyünk segítségére

Thury Lajos nyilas és népellenes tevékenységére vonatkozó iratokat bocsássuk
rendelkezésére.

Zilahy tud arról, hogy Sőtér elvtárs a PEN Club nemzetközi és emigráns tag-

jait meghívta Budapestre a végrehajtó bizottság 1964-ben tartandó ülésére. Vé-

leménye szerint „e meghívás teljesen felkészületlenül és váratlanul érte az emig-

ráns írókat, akik nem számítottak a kapuk ekkora szélesre való kitárására”. Közölte, hogy a VB budapesti ülésén véleménye szerint csak a német, lengyel, ro-

mán, bolgár irodalmi emigránsok helyes, ha résztvesznek, a magyarok viszont
nem. Tábori Pálnak hasonló a véleménye Zilahy szerint.

Tudja, hogy odahaza jó véleménnyel vannak róla, ami Aczél György minisz-

terhelyettes elvtárs róla alkotott véleményében is megnyilvánult, ennek ellenére
mégsem utazik Budapestre kettős PEN Club-beli pozíciója miatt.

„Nem gondolkodik most a végleges hazamenetel felől sem. Az a véleménye,

hogy otthon már úgysem érne sokat, viszont idekint hasznára lehet Magyaror-

szágnak és a magyar irodalomnak”.

Zilahy a továbbiakban hazatérésével kapcsolatban ellenérvként családi vonat-

kozású problémákat vetett fel. Két unokaöccse az elmúlt évek során és jelenleg is

nagy szegénységben, rossz lakásviszonyok között vannak és mellőzésben él múlt-

beli pozíciójuk miatt. Az egyik Budai Lajos volt rep. ezredes, aki Bajcsy Zsilinszky Endre egyik megbízható embere volt és részt vett az ellenállási mozgalomban. A másik dr. Budai Zoltán volt r. őrnagy, aki szintén ellenálló volt, s

ennek ellenére 1946-ban B.-listázták, jelenleg napszámos. Lakáskörülményeik
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igen rosszak. Zilahy kérte külképviseletünk munkatársát, hogy rokonainak ügyét
vizsgáljuk meg és segítsünk rajtuk.

A magyar-amerikai Antológia kiadásával kapcsolatban kijelentette, hogy ezt a

kérdést most már szorgalmazni fogja, irodalmi ügyként kezeli, függetlenül attól,
hogy rokonaival kapcsolatban milyen intézkedés történik. Az Antológiával kap-

csolatban csak körvonalazott elképzelései vannak. Ez ügyben készített egy emlé-

keztetőt, s azt a beszélgetés után pár nappal, postai úton megküldte külképviseletünknek. Az emlékeztetőben érdembeli dolgok nincsenek.
Megjegyzés

Zilahy hazatérése, vagy hazalátogatása a közeljövőben nem valószínű. Ennek

oka, hogy fél egy esetleges hazalátogatás AEÁ-beli visszhangjától és következ-

ményeitől. Végleges hazatérésre pedig a hazai helyzetet nem tartja megfelelőnek.
Nagymértékben befolyásolhatja őt az FBI-vel fennálló kapcsolata, s feltehető,

hogy elsősorban ezek ellenzik hazatérését. Külképviseletünk munkatársa Zilahy
lakásáról történt távozáskor figyelést tapasztalt.

Zilahy által felvetett magyar–amerikai Antológia ügyében a KÜM felé hivata-

los jelentés eddig nem történt. Köpeczi elvtárssal is csak általános vonatkozásban

történt megbeszélés külképviseletünk munkatársa részéről, annak itthon tartózkodása alkalmával.

Javasoljuk, hogy Zilahyval a jelenlegi keretek között továbbra is tartsunk kap-

csolatot, annak ellenére, hogy végleges hazatérését csak perspektivikusan vehetjük számításba. Az általa említett magyarországi hozzátartozóinak ügyét megvizsgáljuk.

135

BORBÁNDI G YULA LEVELE AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA
S ZERKESZTŐSÉGÉNEK 139
305 East 80th Street
New York 21. N. Y.
U.S.A.

1962. december

Tisztelt Szerkesztőség,
mély szomorúsággal, megütközéssel és felháborodással értesültem arról a táma-

dásról, amely lapjukban Zilahy Lajos ellen megjelent. 140 Én évek óta foglalko-

zom behatóan azoknak az irodalmi és irodalompolitikai mozgalmaknak tanulmányozásával, amelyekben Zilahy Lajos is részt vett. Miután fiatal koromban
magam, is közel álltam e mozgalmakhoz, némi tapasztalati emlékeim is vannak.

Tanúsíthatom, hogy a szóban lévő közlemény szerzője valótlanságokat állit és

olyan vádakkal illeti Zilahy Lajost, amelyek semmiképpen sem állják meg helyü-

ket. Egy író élete és működése közügy, tehát el kell viselnie a nyilvános bírálatot
is. Az Új Látóhatár azok közé a magyar folyóiratok közé tartozik, amelyek soha-

sem hallgatták el véleményüket és a bírálat szabadságát mindennél nagyobb

kincsnek tekintették. Határozottan elítélendőnek tartom azonban azt a módot és

modort, ahogyan cikkírójuk Zilahy Lajossal foglalkozik és munkásságát, életének
139

Borbándi Gyula levele az Amerikai Népszava szerkesztőségének. 1962. december.
Columbia University Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library,

140

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

Az Amerikai Népszava 1962. decemberi számában Zilahy Lajost „hazafelé kacsintgató” jelzővel illették és kommunistagyanús írónak minősítették.
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egyes mozzanatát bírálja. Főleg az a pontatlanság, könnyelmüség és gondatlanság

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 fer-

dítést – amelyet ellenfelei világgá repítettek. Az önök cikkírója erről tudomást

sem véve ismétel meg olyan vádakat, amelyeket irodalmi közvéleményünk régóta
tisztázottnak tart.

Nem hinném, hogy a Zilahy Lajos ellen megjelent cikk jó és igaz ügyet szol-

gál. Sokkal inkább sajnálatos tünete a politikai elfogultságból fakadó megtévesztő, félrevezető és ártó szándéknak.
Őszinte tisztelettel:

/Borbándi Gyula/ felelős szerkesztő
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 141
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?

Idei első számunk most lett kész. Sajnos néhány hosszabb költemény eléggé

megbontja a kívánatos egyensúlyt. Időnként azonban ez elkerülhetetlen. Következő számunkban hozzuk „kiugrási” sorozatod első részét. 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. „Auróra” lesz a kiadó neve. Az én ötletem és
miután senki nem javasolt jobbat, ennél maradtunk.
Szeretettel üdvözöl

141

Borbándi Gyula

Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1963. február 20. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
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KOVÁCS IMRE LEVELE B ORBÁNDI G YULÁNAK 142
1963. október 29.
Kedves Gyula

holnapután bezárom irodámat és visszamegyek a FEC-be. Sokat kínlódtam La-

tin 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 meg nem értésből fa-

kadtak, se a kontinens, se Washington nem gondolja komolyan a kérdések meg-

oldását és inkább tüneti kezeléssel bajlódnak, mintsem készek lennének azokra a

strukturális váltózásokra, radikális reformokra, amelyeket javasoltam és amelyek
nélkül L. A. 143 menthetetlen. Arról is lehetne beszélni, hogy milyen mértékig

befolyásolja az események ilyetén alakulását a tömegek tudatlansága és apáthiája.
A vidéki lakosság háromnegyede nem ír, nem olvas, a parasztok döntő többsége

ki van rekesztve a szavazásból, nyers indulataikat szélsőséges pártok és mozgalmak használják ki, valójában azonban senki se törődik velük, nem úgy, ahogy én
szerettem volna foglalkozni a dolgaikkal. Fájó volt minden utamon szembenézni

a valósággal és érezni a tehetetlenséget és a reménytelenséget. S bármily szép
terveim is voltak, ahhoz megfelelő költségvetést nem tudtam szerezni: megpró-

báltam mindent, a hivatalos köröket csakúgy megkörnyékeztem, mint a nagy

alapítványokat, elképzeléseimet jónak, hasznosnak találták, csak éppen a szüksé142

Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1963. október 29. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],

143

New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
Latin Amerika
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ges pénzügyi támogatást nem biztosították. Így fel kellett adnom az egészet, s
megint beállok a taposó malomba, mert hát valahol meg kell keresnem a kenye-

remet. Mellékelem Myers levelét, amiből láthatod, hogy mi a helyzet, kezeld
bizalmasan és inkább csak azért küldöm el, hogy az esetleges denunciálásokkal
kapcsolatban tudd az igazságot.

Itt volt Ölvedi János, akivel hosszabban beszélgettünk és megállapodtunk,

hogy csinálunk valamit. Ő azt emlegette, hogy „át kellene venni a rádiót”, én
mondtam neki, se Bedét, se Andrást nem szeretem, de ha a kettő közül kell vá-

lasztani, akkor talán Bede mégis jobb. Fogalmam sincs arról, hogy mi a helyzet
odaát és főleg azt nem tudom, hogy miként lehetne átvenni a rádiót. Most majd

jobban tájékozódhatom, ha megint bent ülök a Park Ave kettő alatt. 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 irhatok valamit, bár a múltkor már elmondottam, amit a Márciusi

frontról vagy a népi írókról fontosnak tartottam közreadni. Én jobban örülnék

egy olyan külön számnak, amelyben elmondanánk, hogy miként látjuk a mai
Magyarországot és milyen változásokra gondolunk, konkréte persze. Veres Péter

Hamzán keresztül kérte, hogy küldjük neki az ÚJL-t, én majd írok neki (hosszan
„üzent” nekem, hogy ne értsük félre a helyzetet) és megkérem, hogy valahol írja

meg, vagy valakivel írassa meg, hogy miben tévedünk, vagy miben hamis a képünk

az

otthoni

dolgokról.

Amikor

H.

Aczél

Györggyel

beszélt

(kultuszminiszterhelyettes?), azt mondotta, hogy „elszakadtunk az eseményektől”, H nem vágott vissza, hogy ők még jobban, bár ott látta a könyvespolcán

egysorban a L. és az UJL. 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 ország, kb. úgy néz ki, mint
mondjuk Guatemala, vagy egy kis jóakarattal, mint Csile [sic]...

Szóval, Gyula próbáljuk meg felmérni magunkat és a csúnyácska hazát, rád

gondoltam, aki szerkesztenéd a különszámot, amelybe persze Sz. Zoltán, Cs.
140

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.
Sokszor üdvözöl:

Kovács Imre
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 144
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 irt ilyen nyílt, őszinte, de ugyanakkor nagy adag szeretettel és rokonszenvvel készített kritikát. Igazad van, ez méltó a születésnaphoz, és hozzánk
is. 145

Baráti üdvözlettel
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Borbándi Gyula

Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1966. november 28. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
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New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.

Kovács Imre: A hetvenéves Veres Péter. Új Látóhatár, 1966. 6. szám. 504-515. o.
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PÜSKI S ÁNDOR LEVELE KISS S ÁNDORNAK ÉS G OMBOS G YULÁNAK,
NEW YORKBA 146
Los Angeles, 1967. január 14.
Kedves Sándor!

... megjártuk Torontót, és újév óta itt vagyunk Los Angelesben Gábor fiunknál.

Ott Tar Miskával, itt Makkai Ádámmal, Erdélyi Bandival, Trombitás Dezsővel

beszéltem a művelődési szövetkezet alapításáról. Trombitáséknál jan. 21-én jövünk össze többen, hogy lemérjem az indulás lehetőségeit. A mellékelt gondo-

latmenet alapján tárgyalunk róla. Február közepén pedig a 99 dolláros – három
hónapos buszbérlettel – körútra indulok. Az első utam a déli államokon keresztül

néhány megszakítással Wass Alberthez visz Floridába (telefonon már beszéltünk), onnan febr. végén mennék – szintén megszakításokkal – Hozzátok. Wa-

shingtonban Bakó Elemér, Bay Zoltán, Csicsery Rónay I., Nagy Ferenc, Szabó

Pál, Vajda Benő meglátogatására gondolok. Nagy Ferenc és Szabó Pál címét légy
szíves megírni, lehetőleg telefonszámmal együtt. Azután még Boros Lajos New
York előtt, ahol letanyázhatok, s esetleg Carteretben Harsányi Andrásnál.

Kérdésem: Los Angeles és Florida között, Florida és New York között tud-

tok-e olyan címet – egy kis személyes ismertetéssel – közölni, ahol érdemes volna
megállnom. Néhány nevet az itteni sajtóból már megjegyeztem magamnak, akik

vagy ezen a vidéken laknak vagy nem tudom, merre. (Az északiakról ráérünk
majd személyesen beszélni.) Ezek: Alföldi András (Princeton), Béky Zoltán

(Trenton vagy Wash.), Füry Lajos (Wash.), Kardos Béla, Kardos Talbot Béla
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(kongresszusi könyvtár?), Köröndi András, Szőczy Árpád. Ha valamelyiket java-

soljátok, kérem a címeket és tájékoztatást. (Kardos B. gondolom, azonos a Szabó
Dezsős Kardos testvérek egyikével.)

Attól függően, hány helyen időzök, március második felében Nálatok lehetek,

remélve, hogy szállás – hacsak egy fekvőhely erejéig is – valamelyikőtöknél akad

számomra.

Addig, míg Veletek végleges elhatározásra nem jutottunk, csak mint feltételes

alakulásról beszélek az érdekeltekkel. Szeretném azonban, ha már most levélben
meg tudnátok biztatni a részvételetekkel, hogy az útba eső több fontos helyen
határozottabban léphessek fel. Tudjátok, hogy van ez: ha magunk se vagyunk

biztosak benne, sokan könnyen elhárítják a meglevők mellé ígérkező újabb gondot. Márpedig remélem, legalább Nektek nem kell sokat bizonygatnom, hogy a

terv nemcsak érdemes, hanem kivitelezhető is. Néhány szóval már beszéltünk
róla, s ha a mellékelt vázlathoz hozzáolvassátok az idézett cikkeket (Irodalmi
Újság 1966. júl. 1. számából Márer György: Írók ha találkoznak, 3-4. hasáb,

1966. dec. 1. számából Peéry Rezső: Munkák, napok és gondok a száműzetés-

ben), melyeket azóta olvastam, és csak megerősítettek szándékomban, akkor már
nem az a kérdés, hogy hozzákezdjünk-e, hanem az: hogyan lehet a legjobban
megvalósítani?

Néhány javaslat a részletekre:

Az amerikai kereskedelmi jogban járatos jogásztól (gondolom ott ismertek

ilyet), ha odaértem, tájékoztatást kérünk az esetünkben számba jöhető cégfor-

mákról...

A legnehezebb – sőt kérdéses – a hazai kapcsolatok ügye. Beszéltem már ar-

ról, hogy „talán”, „már elképzelhető”. Az, amit a hazai illetékesekkel – a velük

érintkezni tudó író- és művészbarátaink és gondolom, Erdei és Bognár segítsé-

gével – megértetni kívánnék: a.) a „külső” magyarság életerős művelődési intézménye a saját erejéből megépül; b.) nem érdektelen számukra sem, hogy a kifelé

jövő művelődési forgalomnak a többszörösét fogjuk megegyezés esetén elérni. Az
sem érdektelen, hogy a nemzet kiszakadt tagjai megtartják-e és meddig tartják
meg a magyarságukat, mert ahányan megtartják és ameddig megtartják, annyira
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és addig számíthatnak belőlük idegenforgalomra, Ikka-dollárra, hazatérésre,

szellemi és gazdasági hírverésre; c.) nem kérjük, hogy uszító politikai anyagot
hazaengedjenek, azt azonban igen, hogy a komoly szociológiai, politikai és filo-

zófiai írások legalább szűk körben, szépirodalmiak és művészének pedig széles
körben kölcsönösen hozzáférhetők legyenek. Ha a jövő útja a szocialista államok
számára összeépülni a nyugati világgal, akkor egy előrelátó kormányzatnak kap-

nia kellene egy ilyen javaslaton, amikor is ez az összeépülés művelődési területen
az ő anyagi áldozata nélkül, sőt hasznára megtörténhetik. Gazdasági téren ezért

máris áldozatokat hoz minden szocialista ország, lassan mi is. Legalább a nemzeti kultúrában ne maradjunk le annyira a többiektől.

Ez mind szép, és még szebben is lehetne indokolni. Kérdés, mennyire hatáso-

san? Mivel pedig itt az én fejemről van szó, elsősorban rám tartozik annak a
megítélése, hogy érdemes-e kockáztatni. Úgy látom: érdemes-e vagy sem, ez
csak utólag derül ki, meg kell próbálni! A lebonyolítás még külön kérdés, amiről

sokat kell beszélnünk, és csak a társaság megalakulása után időszerű, hogy kudarc

esetén legalább az innen elérhető magyarságban hasson és gyarapítson. Addig is,
mihelyt a megalapítást elhatároztuk, levelezés útján megpróbálom tisztázni az
illetékesek várható hozzáállását.

A vállalkozás legerősebb üzletága nyilván az irodalmi kiadó lehet, de foglal-

kozzék zeneművek és hanglemezek kiadásával, hangversenyek, irodalmi esték,
művészeti kiállítások rendezésével, film- és színműforgalmazással is, s szorgal-

mazzuk a magyar irodalom idegen nyelveken való megjelenését, esetleg kiadását
és viszont.

Gondolnunk kell arra, hogy lehetőleg már az alapítólevélben képviselve le-

gyenek más államok magyarjai is, a világ minden részéből. Az Új Látóhatáron és

Cs. Szabóékon kívül most csak Borbereki Kováts Zoltán szobrászművész jut az

eszembe Dél-Afrikából, de Ti biztosan tudtok sokról. Tudtok-e valamit Ausztráliából dr. Gallus László régészről és dr. Nagy Kázmérról, akiknek a nevével az

itteni magyar újságokban találkoztam. Svájcban ott van Rácz István és Krüzsely
József.

145

Néhány szót még a vállalkozás szellemi irányáról. Ti tudjátok, de lehetnek

olyanok, akiknek meg kell magyarázni, hogy régen sem hirdettem a népi irányzat

kizárólagosságát, ma meg már sok mindenen túl vagyunk, s még kevésbé tenném
azt. A magyar kultúráról van szó, nem csak egyik vagy másik részéről. Tudok-e

majd tárgyilagos lenni más irányzatok esetén? Azt hiszem, igen, s egyébként sem
kívánok sem ebben, sem nagyobb üzleti kérdésekben egyedül határozni. Remélem, hogy mindegyikőtök be tud jönni legalább félerővel a vezetésbe, és a családi

és baráti körből kikerül a központi igazgatás.

Még annyit: a hirtelen pótolt olvasásból kiemelkedő élmény volt Imrének A

mai Magyarország, Gyulának a Húsz év után c. írása. Az előbbit kiegészítem egy
helyen: a Statisztikai Hivatal alsó népességi becslése is túl optimista, nem beszél-

ve arról, hogy a megmaradás látszata is a cigányok erős szaporodásából adódik.
Az utóbbit egy helyen már helyesbítenem kell. A népi írók elleni 1958-as párt-

támadásnál. Az írók válaszoltak, s ezért még több „tisztelet a méltóságuknak”. A

megjelenés előtt, sokszorosításban szétküldött szövegre ismerem Illyés, Veres,
Tamási és Féja válaszát. Jellemző egyetlen eredményük: a népies jelzőt a nyom-

tatásban „népi”-re változtatták idézőjelben, nehogy valaki valódi népire gondol-

jon. A Társadalmi Szemlében kiadott szöveghez aztán Veres íntézett szokatlanul
határozott, kemény választ. Ha közölték volna, írtak volna többen is.

E levelet elküldtem Gombos Gyulának is. S mellékelem a Gyűjtőben írt és

már említett „utólagos” vallomásomat, amit közben itt legépeltem. Néhány do-

loggal még kiegészítem, mert itt elsősorban arról beszéltem, ami az eljárás során
nem eléggé tisztázódott Ez az írás persze nem közzétételre való, s az egyik példányt majd vissza is kérem, ha odaértem, a másik maradjon Nálatok letétben.

Másnak nem is kell mutatni, csak Kovács Imre olvassa el, ha kedve van hozzá,
annál is inkább, mert a kiegészítésben róla is lesz szó, s ezt a levelet is mutasd

meg neki, mert szeretném tudni a véleményét a vállalkozásról is, a vallomásról is.
Otthon lesz-e ő március második felében?

Írjatok Ti is a vallomásról is. A kintiek közül éppen Ti hárman ismeritek leg-

jobban ezt az ügyet, s így belülről meg tudjátok bírálni. Kérdés: érdemes-e rá,

hogy kiegészítsem a per egyéb részleteivel, önéletrajzi anyaggal és a kiadóm tör146

ténetével? Az utóbbiból szintén van egy bent írt vázlatom, amit majd magammal
viszek.

Szeretettel ölel: Sándor

Ui.: Úgy látszik, nem tudom befejezni. Egy vitából, melyben a másik fél azt

mondta: hagyjuk a hazai irodalmat, mivel úgyis bajos a kapcsolat, különösen a
kölcsönös kapcsolat megteremtése, foglalkozzunk csak az emigráns magyar iro-

dalommal, az derült ki. hogy nem elég világos a javaslatom. Az emigráns magyar
szellemi és művészeti életet az eddigi – hiányos – ismereteim alapján is jelentős-

nek tartom, de akármilyen is, csak kis része az egésznek, és önmagában el sem
bírná a tervezett vállalkozást...
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F ELJEGYZÉS EGY MAGYAR JELLEGŰ AMERIKAI KULTURÁLIS
VÁLLALKOZÁS ÜGYÉBEN 147

A diaszpóra lehet egy nemzet ereje is, ha a dolgainkat közvetíti a nagyvilágnak és
a nagyvilágot hozzánk, mondta Németh László egyik nyilatkozatában.

Alulírott Püski Sándor Amerikában élő két fiamhoz jöttem látogatóba egy

évre, s ezt az alkalmat használtam fel a tájékozódásra, vajon a magyarság szétszó-

ródása csak a veszteség-oldalra írható-e a nemzet könyvelésében, vagy jelenthet-e

nyereséget is, lehet-e a „nemzet ereje” is? A magam és az USA-ban és Kanadában élő, ebben a tárgyban megkérdezett barátaim egyező véleményét és tapasztalatát foglalom össze az alábbiakban.

Amerikában (beleértve mindig Kanadát is) él a kivándorolt vagy emigrált ma-

gyarok legnagyobb része. Többségükben nem élnek szervezett, magyar jellegű

társas életet: a magyarságuk jóformán csak abban nyilvánul meg, hogy a családban magyarul beszélnek, és a baráti körük is jórészt a magyarok közül adódik. A

többiek szervezett magyar társas élete elsősorban a magyar egyházakban, másodsorban a magyar művelődési egyesületekben, harmadsorban a magyar emigráns

politikai testületekben bonyolódik le. A Magyarországgal való kapcsolat szintén
nagyságrendben csökkenő mértani arányban: 1. semmi, 2. rokoni és baráti levele-

zés, 3. ajándékozás, 4. látogatás, 5. kulturális tájékozódás, 6. politikai tájékozódás, 7. hazatelepedési tájékozódás.

Magyar nyelvű sajtótermék sokféle jelenik meg. A könyvek között akad több

kitűnő szépirodalmi és kultúrtörténeti kiadvány, de sok könyv és az újságok,
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folyóiratok minősége mindenféle szempontból gyenge. Csak Európából jár át
néhány színvonalasabb folyóirat, azok is csak néhány száz példányban.

A hazai folyóiratok olvasottsága sem lehet nagyobb. A „Kultúra” vállalat és

más illetékesek nyilván pontos adatokkal rendelkeznek pl. arról, hogy évenként
mennyi könyvet adnak el Amerikában, még arról is, hogy a hazai könyvesbolt-

okon át mennyit küldenek ki ajándékba, hozzáadhatjuk a látogatások alkalmával

személyesen kihozott könyveket, de számításom szerint mindez együttvéve is

nagyon kevés lehet a hazai könyvkiadás és az itteni magyarság számához viszonyítva. Sem jogi, sem anyagi akadálya nincs annak, hogy az itteni érdeklődő

bármilyen hazai kiadványt megszerezzen, ha időben és rendszeresen tájékozódik,

ki tudja választani, mi az, ami érdekli, nem sajnálja a fáradságot a sokszor eredménytelen levelezésre (a jó könyvek otthon is gyorsan elfogynak), de ilyen fokon

érdeklődő kevés van, a legtöbb még a tájékozódásig sem jut el. Néhány magyar
könyvesbolt működik ugyan a nagyobb magyar településeken, de ha minden
rendben van is: ért a boltos a könyvekhez, nagy a raktára és ismeretségi köre,

akkor is – vevőjelöltjeinek a nagy része Cegléd, Szeged vagy Debrecen távolságá-

ban élvén tőle – nehéz személyesen találkozniok. Rengeteg érdeklődés akad így

el a vásárlási folyamat valamelyik állomásán, és még több, számot vetve az akadá-

lyokkal, meg sem indul a kielégülés útján.

S persze, a legnagyobb azoknak a száma, akiknél még az érdeklődést is csak

egy kis noszogatással lehet felkelteni vagy ébren tartani, és minden akadályt el

kell hárítani ahhoz, hogy ez az érdeklődés realizálódjék. Tájékoztatni kell rend-

szeresen, alkalmakat kell teremteni a könyvek bemutatására, szelídíteni kell a

hazai ügyekkel szembeni esetleges indulatát, szóval valóságos nevelési programot
kell lebonyolítani. Dehát még az elemi szükségleti cikkek eladását is szervezni-

reklámozni kell, hogyne volna erre szükség a kulturális, különösen a nemzeti

jellegű kulturális életben, tekintettel arra, hogy a vevő előtt már elsőbbrendű
érdekűként jelentkezik az angol nyelvű és jellegű kielégítés.

A hazai és a kinti magyar kulturális termelés nagyobb mérvű forgalmazásának

egy jól működő terjesztő hálózat az előfeltétele: a nagy távolságok miatt nemcsak

postai, hanem inkább a helyi terjesztés, képviselet, fiók megszervezésével és mű149

ködtetésével. Ahol már működik, megerősítendő, ahol nincs, létesítendő egy

helyi kulturális bazár, ahol mindenféle magyar kulturális termék kapható; sőt
nemcsak bazár legyen, hanem állandó és alkalmi művészeti és népművészeti kiál-

lítás, hangverseny- és irodalmi est-rendező iroda, színmű- és filmiroda, Ikka és

utazási iroda, vagyis foglalkozzék minden olyan üzleti tevékenységgel, ami a

magyar művelődéssel és a nemzeti, családi, baráti érintkezéssel összetartozik. S

ne csak az üzletben várja a vevőt, hanem éljen a házaló ügynök módszerével is,
ismerkedjék meg városa és környéke minden magyar családjával. Csak ilyesféle

működés tudná ugyanis egyrészről a vele foglalkozó embernek vagy családnak a
teljes megélhetését, másrészről a vállalat működésének a kevésbé kifizetődő szórványterületekre való kiterjesztését biztosítani. A terjesztés optimuma is csak úgy
képzelhető el, ha válogatni, választani tudnak. A postai és hírlapi tájékoztatás

eredménye mindig kérdéses, s ha fel is kelti az érdeklődést, a megrendeléstől az

áru kézhezvételéig annyi buktató van, hogy az a kivétel, ha rendben lebonyolódik. így is marad a postai terjesztésre az a nagy szórványterület, ahol a távolság
miatt egyik képviselet személyes vonzáskörébe sem kerülhet az egy-egy helyen
élő néhány magyar család.

A hídépítés a kultúrában sokkal egyértelműbb eredménnyel járhat, mint a po-

litikában, s ha van útja a politikai hídépítésnek, akkor arrafelé is ezen az úton

lehet az első lépéseket megtenni. Egy feltétele a kultúrában is van: a közvetítő

személye. Olyannak kell lennie, aki itt bizalmat tud szerezni, akiben van ehhez a

nehéz feladathoz hivatástudat, szakmai gyakorlat, le tudja szerelni a sokféle indulatot (pl. a Magyar Állami Népi Együttes amerikai szereplésekor magyarok
tüntetést rendeztek ellenük azon a címen, hogy minden dollár, amit kapnak, a
magyar kommunista rendszert segíti; vannak, akik ugyanezért nem küldenek

pénzt haza a hozzátartozóknak), és azt mondhatja az itteni magyaroknak: a magyar rendszer léte nem függ a dollárodtól, de a Te magyarságod léte és állapota
viszont függ attól, hogy legalább rokonságon és barátságon keresztül, s főképpen
a magyar kultúrában való éléssel kapcsolatban vagy-e és milyen erős kapcsolatban

vagy az elhagyott hazával. A magyar kultúra, amint a magyar nemzet is, otthon

él és formálódik olyanná, amilyenné (az emigrációs magyar kultúra csak színez150

heti), s nincs és nem lesz más, csak mi otthon van. S akármilyen szép eredmé-

nyeket érnek is el a kinti magyar írók, művészek s tudósok, kell a hazai termelés

is. és nemcsak mennyiségileg kell, még nem is csak minőségileg, hanem minden

jelző vagy határozó nélkül kell, mert enélkül a magyar művelődés áramköreinek

az összekapcsolódása nem valósulhat meg; a kinti termelés hazafelé vezető útja
csak így nyílhat meg: egy nagyobb hazai kulturális export ellentételeként.

Ugyanígy a hazai kormányzatnak minden emigrációs problémánál számolnia

kell azzal, hogy többségükben rendszerellenes indulatú emberekről van szó.

Bármit akar tőlük, ebből kell kiindulnia. (Márpedig akarnia kell, mert az állami
és nemzeti gazdálkodás nem írhatja le őket: túl nagy veszteség volna.) Politikai

hasznot nem kell mindenáron és azonnal igényelni. A hazalátogatást mind álta-

lánosabbá lehet tenni, és ebből a turista-szegény országnak jelentős „idegenfor-

galma” nőhet ki. Az Ikka is továbbfejleszthető valutabevételt jelenthet. A hazai

kulturális termékek és szerzői jogok exportját nemcsak itt, hanem az egész világon meg lehet többszörözni. Produktivitásában minden más exportnál többet ér.
Mindezzel szemben mi a mai helyzet: az Ikkánál indokolatlanul csökkenő

tendencia, a könyv-főbizományosságot a könnyebb üzletű Ikka mellett terhes

ráadásként kezelték, s ami a vevők és a néhány magyar könyvkereskedő kezdeményezéséből adódott forgalom, azt úgyahogy lebonyolították, a többi nem volt

érdekes; Brownfield József főbizományos halála óta ideiglenesen rendezett és
külön választott Ikka- és Kultúra-megbízás talán még rosszabb helyzetet terem-

tett, az ideiglenes rendezés is tudomásom szerint ez év végén lejár, s így itt az
ideje és alkalma annak, hogy az illetékesek az egész ügyet újra rendezzék.

Felajánljuk, hogy New York székhellyel létrehozzuk a magyar kulturális ter-

melés terjesztésével hivatás- és üzletszerűen foglalkozó vállalatot, mely a fent

ismertetett programot meg tudja valósítani. A vállalkozás bármelyik pillanatban
megindítható: a szükséges tőke itteni családi s baráti körből kikerül, a New

York-i magyar negyed központjában üzlet- és irodahelyiséggel rendelkezünk,

kitűnő munkatársak vannak számba véve. Elsődleges feladatok: a központ be-

rendezése, havi tájékoztató kiadása, helyi képviseletek szervezése, a könyvbarát-

szervezés, a műsoros est-sorozat megindítása, a kinti magyar irodalmi, művészeti
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és tudományos termelés számbavétele és javaslattétel a hazai terjesztésre vagy
kiadásra, írók, művészek, tudósok kölcsönös személyes meghívására, szerzői jogok közvetítése más nyelvű kiadásokra, és mindennek előfeltételeként az illetékes
exportáló vállalatokkal a kereskedelmi viszony jogi és gazdasági rendezése.

Ez év december 10-én a feleségemmel együtt hazaérkezünk, jelentkezünk

tárgyalásra az illetékeseknél, és mihelyt a szükséges engedélyeket és szerződéseket megkapjuk, visszajövünk New Yorkba, és megkezdjük a munkát.

Engedélyt kérünk arra, hogy: 1. magyar állampolgárként részt vehessünk az

amerikai székhelyű és tőkéjű vállalkozásban, 2. ennek érdekében a látogató útle-

velünket változtassák permanens residenssé, 3. kereskedelmi tárgyalást kezdeményezhessünk a közvetlenül érdekelt Kultúra, Artex, Népművészeti Vállalat, Szer-

zői Jogvédő Iroda, Ikka, Ibusz, Kultúrkapcsolatok Intézete, Magyarok Világszövetsége illetékes vezetőivel, írókkal és művészekkel. Emelné az eredményességet,

ha ezektől a vállalatoktól főképviseletet, főbizományosságot kaphatnánk az

Amerikai Egyesült Államokra és Kanadára, egyelőre legalább azokra a cikkekre

és tevékenységekre, amelyek jelenleg nincsenek lekötve vagy a közeli jövőben
felszabadulnak, a többiekre pedig megfelelő képviseletet és áruellátást.

Bennünket elsősorban nem a kereskedelmi tevékenység, hanem a feladat

nagysága érdekel Egy időben (1939-1944) kedvezőtlen körülmények között be-

bizonyítottuk, hogy ebben a szakmában képesek vagyunk komoly teljesítményre.
Az azóta eltelt időben nem volt meg számunkra az objektív és szubjektív lehetősége annak, hogy folytassuk. Ma és Amerikában azonban úgy látjuk, hogy a saját

kedvűnk, ízlésünk és érdekűnk összeegyeztethető mind a hazai kormányzat kul-

turális és gazdasági tevékenységével és érdekével, mind a kint élő magyarok meglevő vagy felkelthető szükségleteivel. Munkakészségünk még töretlen, családi

gondunk sincs, mert gyermekeink már mind önállóak, és valószínűleg még van
hátra tíz-húsz hasznosítható évünk.

Ha nem is a nagy jövedelem a főgondunk, ez nem jelenti azt, hogy nem kér-

jük a lehető legkedvezőbb kereskedelmi feltételeket. Amerikában még az egyhá-

zak is csak jól szervezett üzleti alapon élhetnek, mert az állam nem pótolja a

költségvetésük hiányát. Mi is csak szabályos üzleti alapon működhetünk ered152

ményesen és tartósan, különösen mivel a szervezés és terjesztés költségei a nagy
területen való szétszórtság miatt éppen a kulturális szempontból fontosabb üzletágaknál nagyok, és így pl. az Ikka-közvetítés könnyebb jövedelme nagyon is
szükséges, s nem sajnáljuk majd rákölteni a könyvterjesztésre, a kulturális ren-

dezvényekre, a művészeti kiállításokra.

Tevékenységünkben számíthatunk a magyar egyházakra, a magyar művelődé-

si társulatokra és a nagyszámú, anyagilag és társadalmilag felfelé törő magyar
értelmiségre, köztük is elsősorban arra a sok régi barátra, akik már a múltbeli

könyves működésünknek is részesei voltak és ma magyar-Amerika legértékesebb

személyei közé tartoznak.

Ezt a tájékozatót és javaslatot elküldtem minden érdekelt intézménynek és

vállalatnak, hogy egyidejűleg foglalkozhassanak az üggyel. A még esetleg szükséges információt egy hónap múlva személyesen adom meg.
New York, 1967. november 10.

Püski Sándor

New York-i cím: A. Hamza, 921 Madison Ave. New York, N.Y. 10021,

U.S.A. Budapesti cím: IX. Ráday u. 22. Telefon: 181-582.

A fenti tervezetet minden részletében ismerem, jónak tartom és végrehajtásá-

ban Püski Sándorral együtt munkával és anyagiakkal részt kívánok venni.
New York, 1967. november 10.

Andrew Hamza
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1968. június 12.
nagyon köszönöm Ságvári Ágnes könyvéről irt recenziódat. 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
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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 UL-ban közölt Disputád nyomán érdekes ankét alakul ki. 149 Ennek na-

gyon örülök, mert ismét közlünk valamit, ami felkeltheti az olvasók érdeklődését.

Ebben a számban rajtam kívül Gömöri, Vitéz, Makkai, Siklós és Flórián szól
hozzá. A következőben valószínűleg Márton, Kibédi Varga és Szabó Zoltán.

Ezektől van egyébként ígéretem, úgy érzem, ezzel le is zárjuk majd. A keféket
sorjában megküldöm, hogy még megjelenés előtt láthasd a hozzászólásokat 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 150 itt járt a múlt hónap végén. Beszélgetésünk igen termé-

kenynek látszott, legalább is abban az értelemben, hogy projektjeinknek van
némi esélyük a megvalósulásra. Úgy tetszik, hogy az eddigi kooperációt a következő évben is tartani tudjuk.
Szeretettel üdvözöl

149
150

Borbándi Gyula

Kovács Imre: Werther újabb keservei. Új Látóhatár. 1968. 3. szám. 25. o.

George Caputineanu Minden. 1921. február 19-én született Bukarestben, meghalt
2006. április 9-én New Yorkban. Ő volt, aki az emigrációs könyv- és lapkiadás amerikai támogatásának ügyeit koordinálta. Tevékenységét később úgy jellemezték, hogy
az „Az elme számára szervezett Marschall-terv” volt.
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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. Ezt még nagyon
drágán fogjuk megfizetni. Beláthatatlan következményei lehetnek a csehekkel 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..

Valószínűleg hallottad már, hogy szeptember végén, pontosan egy hónap

múlva Mexikóba repülök. 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 nyélbeüthető. Nagyon örülök, hogy sor kerül erre az
útra. Nehezen ment. A költségeken megosztozom a vállalattal, ezért Mexikóból

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.
151
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A lapot most nyomják, remélem egy hét múlva már postázni is tudjuk. A dis-

puta két ívet, 32 oldalt vett igénybe. 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:

Borbándi Gyula
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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 szállnánk harcba politikai örökségünkért. Az igazat megvallva, félek

attól, hogy a Jóska cikke körül fellángoló vita hamis vágányra fut.153 Igyekszem
azonban úgy irányítani, ha lehet, hogy ez ne következzék be. Sok függ azonban

attól, milyen reakciókat kapunk. Biztató mindenesetre, hogy nemcsak a jobbol-

dalon helyeselnek /amitől viszolygok; nekünk ne tapsoljon a Tollas és a
Zathureczky/, hanem olyanok körében is, akiknek a véleményére adunk, például

pozitívan reagált Szabó Zoltán, Hanák, Gömöri, Földes-Papp, Hellenbart, hogy

csak azokat említsem, akik már írtak ebben az ügyben. Ölvedi azt mondotta, ő
nem közölte volna, mert veszedelmektől tart, de Zsigmond és Beczner is helyte-

lenítette 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 lemondón és pesszimistán látni a népi mozgalom sorsát. Igaz, nem szüle152
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Molnár József: Egy könyv sorsa című írásáról van szó. Új Látóhatár. 1969. 1. szám 1. o.
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tett 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 kétségtelen, hogy azoknak, akik a kommunizmusból kiábrándulnak, ez látszólag a járható út és vigasz, hogy nem kell átmenni

a másik, a kapitalista oldalra,amit a kiábrándultak közül sem akarnak azok, aki-

ket tényleg meggyőződés, hit és lelkesedés vitt a szocialisták, a marxisták táborába.

A következő számunkban hozzuk a Darvas-Sinka valamint a most küldött

három recenziót. 154 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 vagy a Magyar
Híradónak. Nálam most nincs több kéziratod, ha leszámítom azokat,amelyek a
következő számban jönnek.
Sokszor üdvözöl:

Borbándi Gyula

Ui: A párizsi és londoni fiatalok mosolyognak. Érthető: a Műhelyt jól kiké-

szítette Jóska.
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mellékelten elküldöm Jobbágy Domokos levelét. Légy szíves, juttasd el kérésének

megfelelően Duke ezredeshez. Furcsa kémelháritó 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.

Ma befutott a Bárány Tamás könyvéről irt recenziód. Jövő hónapban kerül

műsorra. Köszönöm.

Én egyébként holnap Svájcba utazom. Tessinben találkozom Háy Gyulával és

meglátogatom Kerényi Károlyt 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 cikkére. Csak né-

hányan helytelenítették, nem is annyira Sz. D. és a zsidókérdés miatt, hanem a

Magyar Műhelyre vonatkozó észrevételeket kifogásolták. 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 drá-

mája, amely 1957-ben Budapesten játszódik és az írók üldözése a történet hátte155
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re. Gombos folytatja a „Húsz év után” sorozatot. Ez 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 megkapta Teleki Gézától az 1944-es moszkvai napok jegy-

zőkönyvét. 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. Érdekes volna azonban megjelentetni az egész
anyagot. Ha Minden 156 ide jön a nyáron, megkíséreljük eladni neki az ötletet. Ez

juttatja eszembe: van-e még valami 44-45-ős emlékeidből, amit még nem írtál

meg. Most jó alkalom lenne az évforduló. Gondolkodj rajta.
Sokszor üdvözöl:

Borbándi Gyula
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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 sem 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 te-

hát 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.
Talán vásárlásban is kifejezésre jut az érdeklődés. Majd meglátjuk. Nem könnyű

a dolog, mivel a folyóirat ára az ottani árszínvonalhoz viszonyítja meglehetősen
magas.
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Nagyon köszönöm a Ránki kritikát. A rádióban lement junius 30-án. Az ÚL-

ban is közöljük és megrövidítve átadom az Ungarische Jahrbücher szerkesztősé-

gének 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,

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. Leg-

jobb lenne, ha talán Te reagálnál röviden. Vagy, ha nem akarod, akkor talán én
írnék valamit epilógusként.

A könyvjavaslataid tetszenek. Király könyvéről, a keleteurópai parasztmoz-

galmak történetéről, Z. Nagy visszaemlékezéséről egyaránt írhatsz – oly terjede-

lemben, amennyit e munkák megérdemelnek. Örülök a Rajkról szóló emlékezés
ötletének is. Csináld meg Szabados Jóskával, úgy ahogyan javaslod, tehát interjú
formájában. Jóskának küldök majd táviratot, hogy hivatalosan is tudjon róla.

Egy előző leveledben említetted Öt év című könyvedet. Jó lenne beszélnünk

arról, hogyan lehetne a magyar megjelenést biztosítani. Ez mindenképpen olyan
munka, amelyet az Aurorának kellene kiadnia. Gondolom, ha már látod a mére-

teit és azt is, hogy mikorra készül el, beszélni kellene barátainkkal a kiadás támogatásáról.

Az ő programjukba is beleillik.
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 tör-

ténetedre vonatkozó javaslatodat továbbítom majd Feketekutynak. Az a helyzet

ugyanis, hogy már nem én szerkesztem a politikai dokumentumműsort, hanem

F. 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 szerkesztem. Ha az októ-

ber 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.
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A Varga-féle írótalálkozó elmarad. Anyagi okok miatt: azok, akik a pénzt

ígérték, visszaléptek, amikor V. 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 ügybe.

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 nevedet 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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nagyon köszönöm a születésnapi jókívánságokat, elismerő szavaid, igazan jól

estek. Az igazság azonban mégis csak 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 ta-

nácsokkal 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 – főleg történelmi –

munkákban bukkan fel az Ú.L. egyik vagy másik közleménye a 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 kinyomtatjuk.

Talán érkezik más hozzászólás is. Arra kérlek, olvasd el még egyszer a Jobbágy
levélhez irt hozzászólásodat. Én ugyanis a Neked küldött eredeti levélből 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. Moldova kitű-

nő író, de ez talán a leggyengébb munkája. A dolog könnyebbik végét választot159
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ta, a népszerűség kedvéért lemondott a művészetről. A könyv színvonala elég

alacsony. A témája természetesen rendkívül érdekes. Moldova egyébként nagyon
derekasan viselkedett 1956-ban. Utána meg egy írói értekezleten egy orosznak a

szemébe vágta, büszke arra, hogy 1956-ban fegyverrel harcolt az intervenciósok
ellen.

Az lm Schatten der Sowjets magyar kézirata persze hogy érdekelné az Auro-

rát. A baj csak az, hogy nincs pénzünk. Ha barátainkat odaát meg lehetne nyer-

ni, akkor kész örömmel nyomtatnók ki. M. állítólag a közeljövőben Münchenbe
jön. Feltétlenül beszélünk vele a tervről. Jó lenne, ha Te, vagy Gyula szondírozni

próbálnátok a dolgot odaát. Azt javaslom azonban, hogy ne beszéljünk a
Schatten magyar változatáról, hanem egy olyan könyvről amelyet Te most írsz és

a negyvenötös 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 így rendben van-e.

Ledermüllertől 160 óvlak, ő a kinti nyilas termékek nyomdásza és nemcsak üz-

leti érdekből, hanem azért is mert szemléletileg is közel áll hozzájuk. Neked nem
nagyon használna, ha neved bármilyen összeköttetésbe kerülne vele. Annak ide-

jén Ledermüller adta ki a Marschalkó lapját és rendszeresen jelennek meg nála a

volt nyilasok által irt könyvek is. Szóval én távol tartanám magam tőle. Fogal-

mam sincs, hogy a szamár Gábor Áron hogyan állhatott össze vele. Ne haragudj,
hogy szóvá teszem, de sokan a Te és a mi barátaink közül az Új Európában 161

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. Nemcsak 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:
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Ledermüller Ödön, kiadót és nyomdát működtetett az emigrációban.

Az Új Európa folyóirat megjelent Münchenben, 1962. május és 1982. december között. Külpolitikai és kulturális folyóirat volt, melynek főtámogatója Habsburg Ottó.
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nagyon várom a hozzászólásod új szövegét. Küldd 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 áprilisi kü-

lönszámot adunk ki, az Illyés-szám mintájára. Feltétlenül számitok a közreműködésedre. Értesíts, miről írnál N. L.-val kapcsolatban. Érdekes lenne pl. megír-

ni, 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 végéig lenne szükség. A

Deputy B. D. Directorságot 163 – amelyet Bede távozása utáni időre felajánlott –

valóban elhárítottam, miután összeférhetetlennek érzem az ÚL szerkesztői tisztével. Sem annak nem használna, sem emennek ez a kettősség. Nekem pedig az
ÚL fontosabb. Fogalmam sincs, mi lesz. Veled kapcsolatos próbálkozásaim és
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Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1969. november 8. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],

163

New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.

Borbándi Gyulának a Szabad Európa Rádió szerkesztősége magyar osztályának he-

lyettes főszerkesztői tisztét ajánlották fel, melyet elutasított.
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tapogatódzásaim negatív eredménnyel végződtek. Úgy vettem észre, félnek Tő-

led 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 némely vezető kollégánkban, kevesen bírják el, hogy

ne ők legyenek a legkülönbek. Mármint önnön szemükben. Melletted az ő jelentéktelenségük is jobban kidomborodnék. Sajnálom, pedig jót tett volna a rádiónak. Tekintélyének, 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.

Mikor jelenik meg Duke könyve? Amint megkapod, írj róla.

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
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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. Tökéletesen egyetértek, amit ezzel kapcsolatban írsz.

Viszont, kedves Imre, az Illyésre és Bíbora vonatkozó részt nem lehet kinyom-

tatni. Ismered Illyést, halálosan megsértődnék és denunciálásnak minősítené,
amit róla írtál. Bibó is rendkívül érzékeny és nem venné jónéven tőlünk, hogy

magánvéleményét közzétesszük. Egyezz tehát bele, hogy ezt a bekezdést kihagyjam. Az átmenet nélkül is megvan és az összefüggésekből sem hiányzik az I-re és

B-ra való utalás. Kefét küldünk, tehát látni fogod, hogy írásod enélkül is teljes.
Aztán még valamit kihúztam: a Vácira vonatkozó utalást. Informátorod tévedett.

Váci csak 1956 után került bele az irodalomba. Előtte oly jelentéktelen és isme-

retlen volt, hogy aligha valószínű, hogy a gyerekek az iskolában az ő Sztálinódáját 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 számmal. Az 5. számot most szállította
le a könyvkötő és ezzel a levéllel egyidőben az is útban van.

A párbeszédre Rajtad kívül néhány konkrét javaslattal Csiky Ágnes Mária re-

agált, azonkívül Thinsz is megígért egy hozzászólást. Úgy tervezem, hogy ezt a
hármat közölnénk elsőnek.
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Szeretném, ha írnál a rádiónak Tilkovszky Lóránt „Teleki Pál” című kis

könyvéről. Még ma elküldöm Neked. Ígérem, a jövőben csak akkor kérek Tőled

magyar recenziót, ha olyan műről lesz szó, amely feltételezésem szerint érdekel.
A Teleki ilyen. Viszont, ha Te írnál szívesen valamiről, annak csak örülök. Saj-

nos, hogy az Achesont Gellért Bandi már megcsinálta. Viszont feltétlenül írd
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. Most ezzel van elfoglalva. Úgy hírlik, há-

zasság lesz belőle. /Biztos tudod, hogy Judittól elvált. Ő az anyjához szegődött és
most felváltva Pesten és Velencében élnek./ Zoltánt ez az új nőügy felvidította és

más szempontból is rendbe hozta. Remélem – miután erősen próbálkozik –,
hogy most már írni is fog. Eddig a rádiós munkán kívül semmit sem csinált és

még arra sem volt hajlandó, hogy a jobb rádióskriptjeit nyomdakész állapotba

tegye. Bízom, hogy ez megváltozik. Azt ígérte, hogy a jövőben módszeresebben
dolgozik. Kíváncsi vagyok, így lesz-e?
Baráti üdvözlettel:

Borbándi Gyula

(Gellért Bandit megkérdeztem volna-e kedve megírni szerepét a kiugrási pró-

bálkozásokban. 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.)
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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.

Ami „A tekintély ellen” című tanulmányt illeti, én nem éreztem benne semmi

izzadtságot. Kiss Gábor kitűnő szociológus és a témát is jól ismeri. Más kérdés,

persze, hogy egyetértünk-e vele? Erről természetesen lehet vitatkozni. Én is in-

kább a Te véleményedet osztom a dolog érdeméről, mint az övét. Ám amiről írt,
165
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fontos jelenség és az európaiakat talán még jobban foglalkoztatja, mint Titeket

odaát. Aztán a jelenség természetét, veszélyeit, buktatóit illetően is eltérhetnek
az itteni és odaáti vélemények. A tanulmányt nem azért közöltem, mert egyetér-

tek 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

nagyobbszabású értekezést ígért. Persze, egyelőre nem tudom, milyen lesz, mármint szemléletét illetően, de biztosra veszem, hogy okosan, értelmesen írja meg.
Majd meglátjuk.

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 nagyobblélegzetű tanulmányt /vagy esszét/. Az ötletedet köszönöm és továbbadom. Ha Hanák 166 nem, talán Albert Pál 167 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, hiszen 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 különbséget.

166

Hanák Tibor (Kalocsa, 1929. szeptember 9. – Bécs, 1999. november 14.) újságíró,

esszéíró, kritikus, tudósító, bölcselő, filozófus és filozófiatörténész, a filozófia
167

doktora.

Sipos Gyula, írói álnevén Albert Pál (Budapest, 1935. július 22. –) író, kritikus, esz-

széista.
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A Dálnoki Veres hozzászólásra nagyon kíváncsi vagyok. A szöveget majd

rendbe hozom, természetesen a mondanivaló sérelme nélkül.

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

az eredetiből a szerző nem igen tud dolgozni, gépírónőt meg nem kapunk. Tit-

kárnőnk nincs. Egy kézirat letisztázása viszont könnyebb, mint nekünk sok kéziraté. 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. is szűnőben van, vagyis saját lábán kell megálljon. A Műhelynél 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 Ú.L.-ból sem vesznek meg példányokat. Szerencsé-

re 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 168 már nem igen törődik, mi

168

Bede István (Trebinje, Jugoszlávia, 1904. január 27. – Bad Schachen (Lindau),
NSZK, 1978. augusztus 2.) diplomata, külpolitikai író, rádiószerkesztő.
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lesz utána, azt hiszem, az utódlás elintézése után megy és addig csak ez érdekli.
Feketekuty 169 – aki valószínűleg főnök lesz – teljesen kiismerhetetlen. Vajon

katolikus szimpátiáit, vagy műsorérdekeket tart-e majd szem előtt; Ha Szaba-

dos 170 lesz a helyettes, rá lehet számítani. Csakhát még ez is bizonytalan. Addig

is dolgozz a rádiónak, amennyit tudsz, lássák, hogy csak nyernek veled, ha foglalkoztatnak. Hogyan váltatok el annak idején Rapph Walterral 171? Az nagyon

fontos volna, 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 átkerülne ide Münchenbe, New Yorkban

megüresednék egy hely. Vass Vili 172 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

169

170
171

172

Borbándi Gyula

Feketekúty László (Bártfa, 1914. július 19. – ?) alkotmányjogász, történész,
szerkesztő.

Szabados József (Kapuvár, 1927. január 20. – ?) közgazdász, rádiószerkesztő.

Ralph E. Walter (St. Paul, Minnesota, 1924. május 7. – Berlin, 2013. július 11.)
1968 márciusától a Szabad Európa Rádió igazgatója.

Vass Vilmos, írói álneve Pécsi Vilmos (Pécs, 1926. július 18. – ?) újságíró.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 173
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:

Borbándi Gyula

U.i. Disputa-cikkednek nagyon jó a visszhangja. Sokan dicsérték. Ma azt

mondta valaki, évek óta legjobb írásod. Nekem is nagyon tetszett: világos, józan
és bátor.
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Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1970. január 26. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 174
1970. augusztus 14.
Kedves Imre,

nagyon örülök, hogy jöttök. Természetesen várni fogunk Jóskával a megadott

időben a repülőtéren. 175 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 meg-

oldjuk. Szóval a reptérről azonnal hozzám megyünk. (A postát is ide irányítha-

tod, ha sürgős levelet vársz. ) 176

Ugyancsak nálam csinálunk majd egy kis találkozót. Azokat hívom meg,

akiknek nevét a legutóbbi leveledben említetted. Jó lenne, ha benéznél a rádióba
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Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1970. augusztus 14. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
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New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.

Kovács Imrének új feleségével, Edna Campbell-lel, Mitsy-vel ez volt az első útja
Európába. július 17.-én küldött levelében megírta Borbándinak útitervüket:
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„...augusztus 21-én Lisszabonba. repülünk, ha kapok portugál vízumot 10-12 napra
megtelepszünk valami kis halászfaluban vagy olcsóbb nyaralóhelyen, és szeptember 4én vagy 5-én érkeznénk Münchenbe. Négy-öt napig maradnának, onnét Páris, majd
London az útirány. Amint kész az útiprogramunk, mindjárt megírom a pontos érkezést. Persze elsősorban veletek akarok együtt lenni, de azért szeretnék másokkal is találkozni, Mikes, Czupi, Ölvedi, Szabados, Ekecs, stb, nem tudom, hogy lesz megoldható.”

Kovács Imre az 1970-es évektől kezdve minden müncheni látogatása során Borbándi
Gyulánál szállt meg.
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is. Szánj rá egy fél napot. A kirándulást is megszervezzük vasárnapra. Reméljük
szép idő lesz.

Gyula könyvét írd meg. Ugyan felkértem már erre Hellenbartot 177, (aki el is

vállalta), de semmi akadálya, hogy két recenziót közöljünk. 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 . Semmit sem változott.
178

177
178

Borbándi Gyula

Hellenbart Gyula (Fülek, 1930. június 5. –) irodalomkritikus, újságíró.

Salamon-Rátz (Rácz) Tamás (Budapest, 1911. december 18. – Budapest, 2004.) A

Nemzeti Parasztpártnak 1945-től 1947-ig tagja, a párt ipari kabinetjének vezetője
volt.
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BÁRCZI G ÉZA ELNÖKI MEGNYITÓJA
AZ ELSŐ A NYANYELVI K ONFERENCIÁN 179
Tisztelt Konferencia! Kedves Barátaim!

Szeretettel üdvözlöm elsősorban azokat a kedves vendégeinket, akiket a sors szele

szülőföldjüktől messze sodort, vagy akiknek a történelem anankéja180 következtében azok a rakás kenyerek, melyeket Mikes Kelemen szerint el kell fogyaszta-

nunk, kicsiny hazánk határain kívül halmozódtak föl. Elhozta azonban őket kö-

zénk az anyanyelv olthatatlan szeretete és az a magasztos hivatástudat, hogy őrá-

juk vár az új hazájukban élő magyarok anyanyelvi öntudatának ébresztése, ápolá-

sa, fenntartása, mert az ő munkájuk nyomán remélhető, hogy világszerte a magyar lélek kicsiny fényei nemzedékeken át fennmaradjanak, világítsanak. Nekik
nem kell mondanunk, hogy az anyanyelv a leghatásosabb kapocs, mely az embe-

reket összefűzi, gondolataik, érzelmeik kifejezésének ösztönös eszköze. E nyelv

szilárd épületének szerkezeti kapcsai meglazulhatnak a hosszú elszigeteltség

alatt, de a lélek mélyén mégis e nyelv marad legbelsőbb tulajdonunk, énünk egy
része. Ez kovácsolja egységbe az öt világrészbe szétszóródott magyarságot, ez ad

neki szellemi múltat hozzáépítve a magyarság viszontagságos története évezredeinek az emlékét. Még egyszer szeretettel üdvözlöm őket, kívánom, hogy érezzék
jól magukat körünkben, mártsák meg magukat a magyar beszéd, a magyar dal, a
magyar szellem megifjító vizében.

Hálás szívvel köszöntöm vendéglátónkat, Debrecen városának Tanácsát, mely

konferenciánkat fölkarolta; a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemet és

179
180

Bárczi Gáza elnöki megnyitója. Hungarológia 1966. 10. szám. 18. o.

Ananké=sors, végzet
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elöljáróságát, mely otthont adott konferenciánknak, és a szervezés nehéz munkájában nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.

És köszöntöm végül az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének 181 tagjait, kik

magyar lélekkel, anyanyelvünk sorsát mélyen átérezve siettek fölkarolni a szent
célt.

181

Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének névsora: Elnök: Dr. Bárczi Géza
akadémikus, Budapest. Tagok: ifj. Bartók Béla mérnök, Budapest; Dr. Bánk József

római katolikus püspök, Vác; Dr. Bognár József akadémikus, a Magyarok

Világszövetségének elnöke, Budapest; Dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkára, Budapest; Illyés Gyula Kossuth-díjas író,

Budapest; Dr. Keresztury Dezső író, irodalomtörténész, Budapest; Kodály Zoltánné,

Budapest; Dr. Lötz János, a Center for Applied Linguistics igazgatója, Washington

(USA); Dr. Ortutay Gyula akadémikus, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
elnöke, Budapest; Dr. Rapcsák András egyetemi tanár, Debrecen; Dr. Sinor Dénes

egyetemi tanár, Bloomington (USA); Dr. Szamosközi István református püspök,
Budapest; Vas István Kossuth-díjas költő, műfordító, Budapest. Titkár: Czidor János
tanár, a Magyarok Világszövetségének titkára.
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N AGY KÁROLY ELŐADÁSA AZ ELSŐ ANYANYELVI K ONFERENCIÁN 182
Magyar iskolák, magyar tanítás az Amerikai Egyesült Államokban

I. Az amerikai magyar iskolák 1965-ös felmérése, a felmérés visszhangja és
eredményei

1965-ben fejeztünk be egy felmérő tanulmányt183, amely megállapította, hogy az
Amerikai Egyesült Államok hét államában huszonhárom társadalmi és egyházi

szervezet folytat intézményes magyar nyelv- és kultúraoktatást elemi és középis-

kolai fokon. A huszonhárom iskolában kb. 650 tanulót kb. 75 tanár, tanító, ifjú-

sági vezető és pap tanít átlagosan évi 110 órában magyar írásra, olvasásra, irodalomra, fogalmazásra, történelemre, néhol vallásra és népdalokra is. A huszonhárom iskolából tizenkettőt egyházak, tizenegyet társadalmi szervezetek tartanak

fenn, tizennégy az iskolaév alatt, kilenc nyáron tanít. Több más célja mellett a

felmérő tanulmány megkísérelt elindítani egy folyamatot, amely további hasonló
(de jobb és átfogóbb) felmérésekhez, a magyar iskolák közti együttműködés

megindulásához, a tankönyvekkel és a szakmai anyagokkal való ellátottság javításához, színvonalának emeléséhez, a meglevő magyar iskolák nagyobb fokú támo-

gatottságához és látogatottságához, valamint új magyar iskolák létesítéséhez volt
hivatva vezetni.

A külföldi magyar iskolák támogatása, együttműködésük kialakítása, szakmai

színvonaluk, tankönyvellátottságuk, látogatottságuk emelése és általában aktivizálásuk mindezideig nem járt sikerrel, sem a tanulmány, sem az azt követő visszhang eredményeképpen. Az amerikai magyar iskolák például válasz nélkül hagy182
183

Nagy Károly előadása. . Hungarológia 1966. 10. szám. 19-26. o.

Nagy Károly: Magyar iskolák az Egyesült Államokban. Új Látóhatár. 1965. 2. szám.
185. o.
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ták az együttműködésre, konferenciákra, tankönyvcserékre, folyóiratalapításra
stb. vonatkozó javaslatokat, csakúgy mint általában az egész felmérő tanulmányt.

A budapesti Magyarok Világszövetsége küldött néhány tankönyvcsomagot amerikai magyar iskoláknak, és megjelent Magyarországon a Szülőföldünk című

olvasókönyv, melyet több külföldi magyar iskola használ, de a konkrét, rendszeres, lényeges támogatásnak az érdekelt magyar iskolákkal együttműködésben való

megszervezése, kidolgozása és kivitelezése még a jövő – reméljük közeli jövő –

feladata. A Debreceni Nyári Egyetem 1970. augusztus 1-15-ig tartó anyanyelvi
konferenciája lényeges munkát végezhet e folyamat elindításában.

II. Magyarságfenntartás a külföldi társadalomban; néhány szociálpszichológiai szempont

Miért nincs a külföldi magyar iskolákban, azok szervezőiben, fenntartóiban igény
a szakmai együttműködésre? Miért nincs több magyar szülőben igény arra, hogy

gyermekét magyar iskolába írassa be? A magyar iskolák tanulólétszáma a magyar

lakosság számához viszonyítva rendkívül alacsony Amerikában is és Kanadában
is. Míg pl. az Egyesült Államok összlakosságának kb. 5, 44 %-a jár általános

iskolába az előkészítő osztálytól a nyolcadik osztályig (5-13 éves kor), addig Kanadában 1965-ben a magyar származású lakosságnak (145 000 fő) csak kb. 1, 03

%-a (kb. 1493 tanuló), az Egyesült Államokban pedig 1965-ben a kb. 700 000-

es létszámú magyar származású lakosságnak hozzávetőlegesen csak 0, 1 %-a (kb.

650 tanuló) járt magyar iskolába.

A magyar szülők nagyobb része – úgy érzem – nincs egészen meggyőződve

arról, hogy gyermekének magyar iskolába való járatása, de egyáltalán nyelvileg

„magyarnak megtartása” elengedhetetlenül fontos. Nem létszükséglet, nem élet-

forma, nem jelent előnyt, sőt gyermeknevelési szempontból szinte a lehetetlenséggel határos, sziszifuszi, kimerítő és gyakran keserűséget okozó feladat, tehát
elhanyagolható. A szülőknek az a kisebbik része, amelyik fontosnak tartja a ma-

gának és gyermekének nyelvileg magyarnak való megtartását, sokféle okból tart-

hatja annak.
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Ha egy külföldi magyar iskola tradicionalista, vallásos, „nacionalista” vagy

gyermekmegőrzői igényeket kíván kielégíteni elsősorban, akkor ahhoz tényleg

nincs nagy szüksége szakmai fejlődésre, modern tankönyvekre, módszertani to-

vábbképzésre, pedagógiai szakismeretekre, tantervekre, óravázlatokra, mai magyar irodalomra vagy mai külföldi nevelési elméletekre.

Amerikai (és talán többi külföldi) szervezeteinknek ez a legnagyobb problé-

mája, hogy a mai modern, eleven és változó amerikai és magyarországi társada-

lom, tudomány, művészet, közgondolkozás és általában az élet dinamikus közve-

títő szervei helyett túl gyakran egyre sajátságosabbá váló, tehát a környezet való-

ságától egyre távolodó, szintetikus és fiktív magyarság- és emberélményt kialakí-

tó, tanító, szolgáló és legitimizáló szervekké válhatnak. Természetesen ez a prob-

léma nem megoldhatatlan, nem is statikus. Az utóbbi évek külföldi magyar fej-

leményei mutatnak olyan attitűdváltozási tendenciákat, amelyek a „szubkultúra‘

merevségének feloldása felé való haladást jelzik, amelyek segíteni akarnak külföl-

di magyaroknak abban, hogy nagyobb mértékben válhassanak elszigetelt

„szubkultúralakók”-ból magyar és külföldi ismereteiket, tudásukat, élményeiket
és érzelmeiket mind saját, mind pedig származtató és jelenlegi lakóhelyük népeinek javára hasznosítani képesebb, sokoldalú emberekké.

Magyar iskoláinkkal is hasonló a helyzet, Itt is elsősorban az attitűdöket kell

új alapokra helyeznünk. Mert ha ne (vagy ne csak) tradicionalizmusból, vallásos-

ságból, „nacionalizmusból” vagy gyermekmegőrzői célból járassuk gyermekeinket

magyar iskolába, akkor miért? A külföldi magyar iskolák is szolgálatnak egyszerre magyarságmegtartó és közvetítő célokat!

A magyar iskola a külföldi magyar gyermeknek a magyarságmegtartáson kívül

általános emberi értékeket és képességeket is nyújthat. Az írás, olvasás, a fogal-

mazás, a nyelvtan, az olvasmányelemzés, az írásbeli kifejezés, az irodalom, a tör-

ténelem tanulása nemcsak tartalmat, hanem technikákat, módszereket, tanulási

készséget, képességet is fejleszt, gyakoroltat. Amerikai iskolákban a tanulók ha-

sonló tanulási módszereket is, különböző tanulási módszereket is használnak.
Mindkét esetben hasznát veheti a gyermek magyar iskolai tanulási módszereinek:
vagy azért mert rájön, hogy „Nini, ezt ugyanúgy csináljuk ott is!”, vagy azért,
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mert felfedezi: „Nini, ugyanezt másképp is lehet csinálni!”, Mindkét esetben

erősödhet az élmény, a tanuláskészség, az egész ismeretszerzési képesség. Ha a
magyar iskolába járó tanuló két nyelvet tud, tulajdonképpen két világot ismerhet,

így árnyaltabb, gazdagabb, több alternatívás, tehát végső fokon szélesebb lehető-

ségű, szabadabb, kreatívabb világképe alakulhat ki.

III: A külföldi magyar gyermekek alap-, közép- és haladó fokú magyar tanításának néhány problémája

Ezek a problémák nagyon szerteágazók és eléggé különböző jellegűek.

1. Kezdjük a legnyilvánvalóbbal: a társadalom nyelve más, mint a magyar.

Ezért magyar nyelvvel a gyermek a családon kívül töltött mindennapi életének

csak elenyészően kis részében találkozik. A közvetlen külvilágról szerzett ismere-

tek és a társadalomba való beilleszkedés szinte minden területén (iskola, tömegkommunikációs eszközök, kortársak, események, játék, munka, vásárlás stb.),

ami fontos, lényeges és elengedhetetlen, az más mint magyar és megfordítva; ami

magyar, az nem annyira életbevágó.

2. Az otthon használt nyelv vagy nem magyar, vagy kevert. A leggondosabb

szülő sem tudja elkerülni mindennapi nyelvében a más mint magyar szó haszná-

latát. A keverés mértéke és módja nagyban változhat. Vagy integrálódik a két

nyelv (Holnap induljunk korán a bicsre, mert tudod, hogy a hájvén, különösen

ott a sapping szentereknél mindig milyen treffik dzsem van a vikendeken.); vagy

vannak témák, amelyeket magyarul, s más témák, amelyeket más nyelven beszél

meg az ember. A gyermek mindennapos iskolai élményeit például általában a

mindennapos iskola nyelvén, tehát nem magyarul beszéli meg a család. Vagy azt

is keveri (Van homvörköd szpellingből? Mit tanultatok ma giágrafiból?). Tipi-

kus, hogy a külvilág fontos témáit a külvilág fontos nyelvén beszéli meg a család,
s úgy lassan-lassan a magyar tényleg csak egy tizedrangú „konyhanyevvé” válik.

3. A magyar iskolák ideje szűkös. Hétvégi iskola esetében általában minden

szombaton 9-1-ig az iskolaév alatt. Ez egy évben kb. 120 órát jelent. Ez az óra-

szám természetesen korántsem elég ahhoz, hogy egymagában gazdag és alapos
magyar tudást adjon.
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4. Házi feladatok kiadásakor a tanító ismét csak minimális időre számíthat, s

a szülő segítsége nélkül sem minőségét, sem elvégzését nem tudja biztosítani.
Mennél idősebb a gyermek, annál elfoglaltabb, annál kevésbé van ideje (s kedve

is) két szombat között magyar feladatokkal foglalkozni otthon.

5. Az életkor és a magyar nyelvhasználati készség nem áll mindig arányban a

külföldi magyar gyermekeknél. Ezért a magyar iskolák osztályainak legnagyobb
része korra és nyelvtudásra nézve erősen heterogén.

6. Az elérhető tankönyvek nem külföldi magyar iskoláknak íródtak, vagy nem

a helyzetet ismerő gyakorló pedagógusok szakértelme segítségével készültek,
tehát nem veszik figyelembe a speciális problémákat és adottságokat.

7. A magyar iskolába járás nem kötelező. Ha a gyermek akar járni, jár. Ha

nem akar, a család „autoritariánus” vagy „demokratikus” berendezkedésétől s a

gyermek korától függ, hogy kívánságát mennyiben veszik figyelembe. Ez gyakori
hiányzást, néha kimaradást eredményez, amikor a többi probléma vagy valami
más elkedvetleníti a gyermeket.

8. A tanerők szakképzettségétől sok függ. A szakképzett tanerők aránya az

amerikai magyar iskolákban nem magas, és noha más életterületeken kiváló spe-

cialista lehet valaki, az ábécé tanításához, s verselemzéshez, a fogalmazástanításhoz, az olvasmánytárgyaláshoz stb. a jóindulat mellett a szakértelem is elengedhetetlen.

IV. Javaslatok a külföldi tennivalókra

Mit tehetnének külföldi magyar iskoláink és nevelőink a magyar iskolák számának, látogatottságának, szakmai szintjének emeléséért? Két területen lenne sze-

rintem sürgős tennivaló: pedagógiai és szervezési területen: Pedagógiai szem-

pontból szükséges lenne kidolgozni a heti egyszeri írás-, olvasás-, fogalmazás-,

irodalom-, történelem- és beszédtanítás módszerét a jelenleg működő külföldi

magyar iskolák tapasztalatai alapján. Ennek eredményeképpen és ezzel kapcsolatban össze kellene állítani egy vezérfonalat külföldi magyar iskolák részére,

amely segítségül és útmutatóul szolgálhatna a különböző iskolák szervezőinek és

tanítóinak. Ennek a vezérfonalnak részletesen kellene taglalnia a magyar iskolák
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munkájával kapcsolatos problémákat, a tantárgyakat, a tananyagot, a tankönyveket, a kevés óraszám lehetőségeit, a tanulók életkori, fejlettségi, nyelvkészségi
sajátosságait.

Modelltanmeneteket és óravázlatokat kellene kidolgozni, és a meglevő és

megszerezhető tankönyvekről kritikai ismertetést kellene adni. A magyar iskolák

és a magyar közösségek viszonyáról, az anyagi feltételek megteremtéséről, a he-

lyiségek biztosításáról és az adminisztráció problémáiról is tartalmazhatna e ve-

zérfonal adatokat. Mindezt a jelenleg működő magyar iskolák közösen dolgozhatnák ki gyakorlati tapasztalataik alapján. Szervezési szempontból, véleményem
szerint, szükséges lenne az amerikai és a magyarországi iskolákkal és nevelőkkel

való kapcsolatok felvétele. A külföldi magyar iskolák tanítóinak külföldi és magyarországi iskolákat kellene látogatniuk. Részt kellene venniük tanítási órákon,

tapasztalataikat ki kellene cserélni az ottani tanítókkal; rendszeresen kellene nekik szakirodalmat olvasni, tankönyveket rendelni és kiértékelni. Természetesen

egymással is eleven szakmai kapcsolatot kellene létesíteniük a külföldi magyar
iskoláknak tanítói konferenciákon, folyóiratokon, rendszeres iskolalátogatásokon

keresztül, elősegítve ezzel önmaguk és egymás folyamatos és felelősségteljes
szakmai továbbképzését.

V. Javaslatok a magyarországi tennivalókra

S mit tehetnének Magyarországon azok, akiknek számára a külföldi magyar taní-

tás fontos, lényeges, felelősséget jelentő kérdés? Szerintem egy állandó jellegű

csoportot vagy szervet kellene létrehozni írókból, pedagógusokból, nyelvészekből, tankönyvszerkesztőkből és másokból, amely csoport folyamatos, rendszeres

munkával elkezdhetné támogatni a külföldi magyar iskolákat mindabban, amire

azoknak szükségük van (például a fentebb felsoroltak véghezvitelében), és mind-

abban, amire lehetőség kínálkozik. Konkrét lépések lehetnének még ezen kívül
például a következők:

1. Küldessenek ingyenes mutatványszámokat ifjúsági könyvekből (pl. a Móra

és a Tankönyvkiadó kiadványaiból) minden külföldi magyar iskolának. Később
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érjék el, hogy ezek az iskolák kedvezményes áron vásárolhassanak ifjúsági köny-

veket, tankönyveket és folyóiratokat.

2. Fedezzék külföldi magyar tanítók rendszeres magyarországi iskolalátogatá-

sát.

3. Indítsanak testvériskola-mozgalmat, amelynek keretén belül egy-egy ma-

gyarországi iskola kapcsolatot keresne, teremtene és tartana fenn egy-egy külföldi
magyar iskolával. Diáklevelezés, pedagógus tapasztalatcsere, könyvküldési akció,
látogatásra való kölcsönös meghívás születhetne ebből.

4. Szervezzenek minden nyárra két egyhónapos iskolatábort (pl. Balatonsza-

badiban), ahol a nyaralás mellett korcsoportok és nyelvkészség szerint magyar

írást, olvasást, fogalmazást, irodalmat és éneket tanulhatnának külföldi magyar
gyermekek. (A gyakorlati lebonyolítást egész egyszerűen a külföldi utazási irodákon keresztül lehetne megoldani.) Ezzel párhuzamosan továbbképző szakmai

tanfolyamokat is szervezhetnének (esetleg ugyanezekben a táborokban) külföldi
magyar tanítóknak.

5. Létesítsenek ösztöndíjakat külföldi magyar iskolák tanulói számára egy-egy

éves vagy egy-egy nyári magyarországi iskolában vagy iskolatáborban töltendő
tanulmányútra.

6. De mindenekelőtt és legelsősorban: állítsanak-állíttassanak össze tan-

anyagprogramokat, melyekhez a helyzetismeret megszerzését, a tényanyaggyűj-

tést, a szükségletek és kívánalmak felmérését egy 2-3 tagú szakbizottság egyéves,

külföldi magyar iskolákat látogató körútja biztosíthatná. Egy hat fokozatból álló

tankönyv-munkafüzet-lemez-film program nagymértékben hozzájárulhatna a
legtöbb külföldi magyar iskola legégetőbb problémáinak megoldásához.

VI. A külföldi magyar iskolai tananyagprogramok összeállításának szempontjai

1. Körülbelül hat tankönyv-munkafüzet-lemez-film program összeállítására van
szükség, amely az alap-, közép- és haladó fokú magyar oktatás anyagát képezheti
(fokonként két-két program).
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2. A programok részletezése – A tankönyvek, munkafüzetek, lemezek, filmek

egymással párhuzamosak, koordináltak, egymás anyagát illusztrálják, gyakoroltatják, erősítik, kiegészítik.

3. Az oktatási órák száma. – Hétvégi iskolákban rendszerint évi 30 napon át

napi kb. 2-3 óra írás, olvasás, fogalmazás, nyelvtan, olvasmánytárgyalás, beszél-

getés vagy egyéb „magyar nyelv és irodalom” tantárgy körével foglalkozó óra,

4. A házi feladatokra szánható idő. – Rendszerint a tanuló korának (s ezért

egyéb irányú lekötöttségének) növekedésével csökken. Elérhető maximum; min-

den nap 10-15 perc. Reális átlag: egyszer-kétszer egy héten 15-20 perc. Ezt az

időt nagymértékben meghosszabbíthatják az érdekes munkafüzetek, de főleg a
lemezek és a filmek.

5. Hasonlóság-különbség a magyar és a másik nyelv között. – Az alapfokon

például jól bevált gyakorlat a magyar ábécét a másik nyelvtől való különbözőségre

építve tanítani. (Rendszerint a másik ábécét már ismerő, hétéves gyermekekről
van szó.)

6. Hasonlóság-különbség a magyar és a mindennapi iskolai nem magyar tan-

könyvek, munkafüzetek, lemezek között. – Az elrendezés, a beosztás, a módszer,

a tipográfia, az élményanyag lehet hasonló; ez elősegíti azt, hogy az egyik tanulás
erősíthesse a másikat, és csökkentheti az „idegenségérzést” a tanulóban.

7. A kornak megfelelő tartalom és stílus, de a képességnek megfelelő nehéz-

ség. – Ez a legnagyobb probléma a meglevő anyaggal; technikailag könnyű, rövid

mondatos, egyszerűbb szókincsű, rövidebb anyag szinte kizárólag olyan köny-

vekben szerepel, melyekben az anyag tartalma, élményvilága, érdeklődési köre a
kisebb korú gyermekeknek megfelelő. Így aztán a 10-14 éves, de a magyart csak

alap- vagy középfokon bíró nagyobb tanulók a szöveg egyszerűsége kedvéért
kénytelenek 6-7 éveseknek írt könyvekből (ahogy ők panaszolják: „bébi dolgokat”) olvasni-tanulni, s ez nagymértékben csökkenti kedvüket a tanuláshoz. En-

nek a problémának megoldására az alap-, közép- és haladó fokokon tanuló „túlkoros” gyermekek számára egy-egy olyan tankönyv-munkafüzet-lemez program

szükséges, amelyben a tartalom már „nagyos”, de a szöveg egyszerű és természe-
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tesen fokról fokra nehezebb. (Például: alapfok: kb. 10-12 éves élményvilág; kö-

zépfok: kb. 12-14 éves élményvilág; haladó fok: kb. 14-16 éves élményvilág.)

Ezeket a programokat használhatnák azok a tanulók is, akik a magyart, mint

külföldi középiskolájuk egyik tantárgyát tanulják.

8. Modernség. – 1970-et írunk, egyre többen élünk modern; urbánus, iparilag

fejlett, komplex társadalmakban. A tankönyvek, munkafüzetek, hanglemezek,
filmek élményanyagának a gyermek életéhez, a mai gyermek itteni vagy ottani

életéhez kell kapcsolódnia ahhoz, hogy tanulását a gyermek ne érezze kényszerű-

nek, irrelevánsnak. Ez különösen 6-10 éves korban fontos.

Amerikai városi gyermeknek például a magyar gyermekirodalomban oly gaz-

dag és bőséges földművelő életformaanyag: etnográfia. Ez későbbi anyag lehet
(10 éven felül). Előbb meg kell tanuljon írni-olvasni; s ezt nagyobb kedvvel és
sikerrel teszi meg akkor, ha tananyagának mindennapi életéhez is köze van.

9. Motiváció. – Külföldi gyermeknek a magyartanulás részben önkéntes fo-

lyamat, mennél idősebb, annál kevésbé kötelező. Sem a családon vagy a közvet-

len magyar környezeten kívüli társadalom, sem törvény nem teszi természetessé,
magától értetődővé vagy kötelezővé számára a magyartanulást, sőt mindennapos

iskolatársai néha még értésére is adhatják, hogy „etnikussága” nem különösebb

erény, s így a magyar nyelv elhagyása számára néha a társadalom, a korcsoport

által való feltétlen és teljes elfogadás reményét jelentheti. Ha a magyar tananyag
ráadásul nem is érdekes, akkor az áldozat nem is tűnik áldozatnak, sőt... A gyer-

mek magyar tankönyveinek, munkafüzeteinek, lemezeinek, filmjeinek ezért

többszörösen, motiválolag kell hatni, hogy fel tudják venni a gyermek érdeklődéséért folytatott versenyt a másik nyelvanyag túlnyomó mennyiségével és sokolda-

lúságával. Legyenek a tananyagprogramok csábító, élvezetes, ösztönös, kihívó,

kellemes, sikerélményt nyújtó, ideológiai elkötelezettségektől mentes, sokat elváró, de szinte játszva tanító, nem lefelé kioktató, hanem egyenrangúhoz szóló,
sokoldalú, gazdag, de nem csalódást okozóan nehéz; ízléses, művészi, színes

feladat-játékai a gyermeknek, akkor szívesen és magától és kényszerítés nélkül
fogja használni, szeretni őket.
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10. Forgalmazás. – A 6-9 tankönyv-munkafüzet-hanglemez-film programot

külföldi magyar könyvesboltokon keresztül (de közvetlenül a Kultúrán 184 keresz-

tül is) kellene forgalomba hozni nagyon olcsó áron.
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 185
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. 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. 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 –
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Habsburg lobogó alatt menetelő és szélsőjobboldali nosztalgiáktól hajtott Csonka-féle lap cégére, akkor ugyancsak kapcsolatba hozhat minket legitimista, jobb-

oldali, 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 sokszor tapasztaltunk

– akkor ugyancsak konstruálható olyan összeköttetés közöttünk és a népiség

párizsi ádáz ellenségei között, ami nem áll fenn és ami ellen, éppen úgy hadakozunk, mint más feltételezések ellen. Az érv tehát, kedves Imre, hogy munkatársaink magatartásától ránk – vagyis a szerkesztőségre, a lap irányvonalának meg-

határozóira – 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, tudományos 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 köze-

ledés vagy párbeszéd űrügyén, mint gondolod, talán kétes szándékokat melengetnek keblükben. Az Új Látóhatárnak éppen az az erőssége, hogy széles a mun-

katársi bázisa, cikkíróit nem szorítja semmilyen szellemi vagy politikai kényszerzubbonyba, nem gleichschaltolt, hanem szabad fórum, amelyen minden nézet-

nek és törekvésnek helye lehet, ha kellő színvonalon, kellő toleranciával és a
problémák tisztázásának szándékával jelentkezik. Abban meg végleg nem értek
egyet veled, hogy a „ki kinek fogja kezét” alapján mi végső soron Kádár kezét is

fogjuk. Ilyen alapon én is és bárki is olyan sort tudna a különböző kapcsolatokból
és érintkezésekből összeállítani, hegy 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 szolida-

ritási érzületük folytán más írótársaik révén végső fokon Imrédy Béla kezét is
fogják. Ugye, milyen igazságtalan és hamis volt ez a képlet. Miért lenne ma igaz

a Te verziódban? Otthon járt munkatársainkat elküldenéd egy olyan laphoz,
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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 diktatúra 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 termé-

szetes folyamat. /Épp most hallom, hogy egy intranzigens antikommunistának
ismert fiatal író elfogadta egy otthoni kiadó ajánlatát egy könyvfordításra és ami-

kor 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 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 funkcionári-

usok 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
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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
beszélhetünk őszintén és térhetnénk ki politikánk rugóira, az ankét nem éri el
célját. Maradna az, amit a dialógus vitában már elmondtunk

Ettől függetlenül azonban mégis volna egy mód, hegy 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. 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.
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Makkai és Kardos-Talbot nekem is küldött egy tervezetet magyar és angol

nyelvű folyóiratukkal kapcsolatban. A magyar folyóirat tervétől eltanácsoltam

őket, nem láttam értelmét, az angolt viszont melegen pártfogolom és ennek va-

lóban 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 azon-

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./ Makkainak 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.

A következő számot most tördeljük. Majdnem együtt van a 6. szám anyaga is.

Szabó Zoltán irt egy kitűnő tanulmányt Veres Péterről.

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. és a népi mozgalom – emlékezés formájában is kitűnően megírható. Ne

hagyj cserben! December végéig kellene a kézirat.

Láttad E. Fehér cikkét a Népszabadságban? Érdekes, hogy fáj neki a Horthy-

és Kállay-portréd. Mert igaz. Milyen ostoba ez az ember. Kádárt is igazolhatná

az, amit Horthy és Kállay kényszerhelyzetéről írtál. Aki tud olvasni, a mai kény-

szerhelyzetekre is és ezáltal Kádár felelősségének mértékére is kap utalást. Persze,
ezt nem írhatják meg otthon, de akkor legalább hallgassanak.

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

Borbándi Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 186
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 középkor magyar Irodalom /

Kovách Aladár /Villámfénynél /

Kovács Imre /N. L. és a népi mozgalom /
Peéry Dezső /A pedagógus /
Sárközi Mátyás

Sípos Gyula /Albert Pál/ /Iszony/

Sulyok Vince /Tanu/

Cs. Szabó László /Bűn és Iszony; Irodalmi önéletrajza /
Szabó Zoltán

Szamosi József

Szántó Imre /Társadalmi drámák/

Zsigmond Endre /Idegen nyelveken/

Molnár József /A Medve utcai polgári/
186

Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1970. október 20. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
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Kedves Barátaim,

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 kívánnak 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.
Baráti üdvözlettel

Borbándi Gyula

U. i.: Imre feltétlenül részt kell venned benne. Nagy veszteség és mindnyá-

junk őszinte fájdalma volna, ha hiányoznál. Habozó ígéreted legyen végleges és
határozott. Köszönöm! Borbándi Gyula
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BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 187
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 foglal-

kozni vele. A húzásokat majd elvégzem, illetve kivágom a szalagból és majd a
hibákat is korrigálom. A feljegyzéseimből úgy látom, hogy már csak a Vas Zoltán könyvvel /Hazatérés/ 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 mozga-

lom, 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 nem igen 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.
187

Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1971. augusztus 12. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.
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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. szám is

feltűnt, főleg az Illyés és Cs. Szabó interjú miatt 188 /Lásd: a Szülőföldünk kommentárja, ami elég sanda és rosszakaratú megközelítés, nem is szólva a sok tárgyi

tévedésről./ A napokban írt Erdélyből Veres Dániel. Neki a Sajkódon járt isme-

rősök 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
impresszionálta az ÚL és rendkívül boldog volt, amikor megkapta.

Szereplésed a Nemzetőrben lehangolóan hatott itteni barátaidra és ismerőse-

idre. 189 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,
188

Tábori Pál: Beszélgetés Illyés Gyulával, Új Látóhatár, 1971. 3. szám. 273. o., és Siklós

István: Beszélgetés Siklós István és Cs. Szabó László között Új Látóhatár, 1971. 3.
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szám. 284. o. című cikkekről van szó.

Kovács Imre: Jugoszlávia ellenállásának anatómiája. Nemzetőr, 1971. július–
augusztus, 3. o. Kovács Imrének ez az egyetlen írása jelent meg a müncheni Nemzetőrben.
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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 tisztellek

és szeretlek, mert egy csónakban ülünk, közös ügyért dolgozunk, nem hallgathatom el, hogy helytelenítem a N.-rel való kapcsolatodat. Remélem, hogy nem
veszed rossznéven.
Sokszor ölel
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Borbándi Gyula

KOVÁCS IMRE LEVELE MOLNÁR JÓZSEFNEK 190
1972 február 7.
Kedves Jóska

kérdezed, hogy megszűnjék-e az Új Látóhatár? Aktuális kérdés, józan, reális

választ érdemel. Ha nagyképüsködni akarnék, azt mondanám, hogy népek, biro-

dalmak, kultúrák és folyóiratok kifutják az idejüket, amihez őszintén mindjárt
hozzá tehetném, az Új Látóhatár is rendeltetése, sorsa végéhez érkezett. Amikor
negyedszázada elindult, más volt a nemzetközi helyzet, másként álltak a dolgok

Magyarországon és másként mérettük mi is magunkat az emigrációban. Akkor
úgy tűnt kell egy folyóirat, amely áthidalja a távolodó partokat, összeköt bennün-

ket a hazai problémákkal, a fejlődéssel: hordozója szellemi és politikai örökségünknek. Kezdetben az Új Látóhatár népi-nemzeti fórum volt, bennünk látták a

népi mozgalom nemzetközi kiteljesedését. Osztatlan elismeréssel sohasem találkoztunk, de nem is az volt a célunk, hogy mindenki kedvében járjunk.

A folyóirat egységét 56 megbontotta, ami nagyonis érthető. Mi úgy magya-

ráztuk a forradalmat (vagy legalábbis jómagam), hogy az valóban a népi törekvések fellobbanása volt, programjában könnyű volt visszatalálni a Márciusi Front-

hoz. Ezt erősen vitatták urbánus oldalról, felerősítve a hozzájuk vágódó kiábrándult kommunisták kórusával. A forradalmi menekültek elitje hű maradt politikai

elkötelezettségéhez, nem a kommunizmust kárhoztatva a válságért, hanem a
vezetőket (Rákosi és komái), a szocializmus reformjában hisznek, gondolkodásuk

ellen nincs kifogásom, de ők már nem a mi rajunk. Hasonló a helyzet azzal az
190

Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1972. február 7. Columbia University
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL],
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1.

201

írónemzedékkel, mely tojáshéjban érkezett, itt bontakozott ki és azonnal a nyu-

gati avantgarde újszerű áramlatok hatása alá került, és inkább kifejezésében, mint
művészetében közelítette meg a követettek színvonalát. Ez a szegment otthonosan befészkelte magát az ÚL-hoz és erőteljesen rányomta bélyegét.

Aztán jött (vagy folytatódott) a burzsoá behatás, talán használhatnám ezt a

kifejezést a jobb értelmezésében: Fenyő Miksa házi írónk lett, követte Tábori

Pál, akit nemzetközi irodalmi szajhának tartanak és Faludi György a legnagyobb
nagyotmondók egyike. Vegyen ehhez még egyik oldalon Cs. Szabó Lászlót, aki
tagadhatatlanul érdekes turistavezető az ógörög és a római világban, a másik

oldalon Gosztonyi Pétert, akivel bevonult a folyóirat hasábjaira a gondos

research 191 és a mondatonkénti lábjegyzet-adatolás. Bizony, bizony a mi Látóhatárunkból a tiszta tájak eltűntek és a szellemi pollució 192 szinte már ekológiai 193

védekezést igényel.

Egyszer Jóska azt írtad, hogy egyetlen hozzászóló nem adott igazat nekem,

amikor András Sándort 194 megbíráltam. Úgy látom a kapunyitás anyagilag a

lapnak sem használt. Ha annyira tetszene a folyóirat, elkapkodnák, vagy anyagi
gondjai alátámasztják azt a feltételezésemet, hogy kifutotta magát és a mai for-

májában megmenteni nem lehet. Vannak benne írások, amelyek visszafénylenek

a régi magaslatokra, kitűnőnek tartom Tótfalusi Kis Miklósról szóló tanulmányod, nagyon jó Szente Illyés felmérése, az új erdélyi írók bemutatása. Jól tudom

azonban, hogy neopopulizmussal nem mennénk messzebbre, mint a kísérletező

irodalommal. Az előbbi epigonizmusként hatna, az utóbbi találja vagy teremtse

191
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pollució=akaratlan éjszakai megömlés. Kovács Imre átvitt értelemben felesleges szellemi önkielégítésként értelmezte a szót.

ekológia=ökológia. Kovács Imre átvitt értelemben a felesleges locsogás kigyomlálására

akart utalni a kifejezéssel. Megfigyelhető Kovácsnál, és nem csak nála, hogy az 1970es évekre sokan használtak angol kifejezéseket mondataikban és bizonyos magyar ki-
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fejezéseket helytelenül, vagy nehezen értelmezhető módon fűztek be gondolataikba.

András Sándor (eredeti neve: Sándor András) (Budapest, 1934. március 28. –) költő,
irodalomtörténész, irodalomkritikus, egyetemi tanár.
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meg a saját fórumát, mi pedig vonjuk be a zászlót. Szerinted tízezer dollárra
lenne szükség ahhoz, hogy zavartalanná tegyük az ÚLH megjelentetését és biz-

tosítsuk a könyvkiadást. Ezt az összeget egyszerűen nem lehet előteremteni.
Nem akarok felszólításod eredménye elé vágni, gyanítom nem lesz nagy vissz-

hangja, anyagilag sem. Ha a fiataloknak annyira kell, adják össze rá a pénzt, mi-

ért ne lehetne 50 százdolláros új alapító-előfizetőket toborozni? Az öregekért

meg nem érdemes csatába menni. Engem az a gondolat nem lelkesít, hogy előfizetési vagy hozzájárulási kampányt indítsak Tábori Pál megjelentetése érdeké-

ben, még akkor sem, ha Illyés interjút ad közre, mellyel inkább önmagát állítja
előtérbe, mint Gyulát (úgy tudom angolul még nem jelent meg, ahogy ígérte).

Az önéletrajza is mit keres az ÚL-ban? Azt hiszem ő is azért ír az ÚL-ba, mint

én az Új Európába: valahol meg kell jelenni!

Szóval Jóska, én azt mondom ne erőlködjünk tovább. A folyóirat nem jelenik

meg rendszeresen, tudom, nem a Te hibád, de ez is sokat árt neki. Téged csak

elismerés és köszönet illet meg, amiért tehetségeddel, szorgalmaddal és áldozat-

vállalásoddal lehetővé teszed a megjelentetését. Te vagy az egyetlen mecénás az

emigrációban. Amit a nagy tarhálók összeszednek, főleg itt Amerikában, az afféle hazafias adó, hasonló ahhoz, amit a hódoltsági jobbágyoktól a földesurak be-

hajtottak. Te a nagy mecénások sorában állsz, de soká magad sem bírod. Elmúlt
a kor, melyhez az ÚLH tartozott, eltűnőben van az a nemzedék, melyért megjelent. Én is lazítok a kötelékeimen, már nem lelkesedem, jövőre leszek hatvan

éves, egy emigráns író és politikus hatvan éves korában fogja be a száját. Ha azt

hiszed a fiatalokért érdemes csinálni, add át nekik vagy vond be őket, akár így,

akár úgy a nemzedékváltás ideje elérkezett. Egyben arra kérlek, hogy az új évfo-

lyamban már ne szerepeljek, mint főmunkatárs, ez a titulus sem a folyóiratot
nem segíti többé, sem nekem nem biztosit olyan fontosságot, amiért érdemes
volna élni vele.
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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
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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 repre-

zentatív 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,
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
irt. 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 196. 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 hatá-

sára 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
196
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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 – mármint szellemi és politikai nyugdíjasok – között.

Mikes Margitról szóló előadásod lement a rádióban, az ÚL-ban is közöljük.
Szeretettel üdvözöl
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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 az a nemzedék, amelyhez tartoztam, megtépázott a

csapat, mellyel harcoltam. Ki emlékszik már a népiekre, a Márciusi Frontra, a

Parasztpárt indítására, a küzdőtársakra. Veres Péter megérzéseivel mindig egyet-

értettem, érzékeny idegzet volt, mint Németh László: politikájukkal nem értet-

tem 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 cikkeimbe beleszőtt üzenet: senkivel szemben nem

érzek bosszút, gyűlöletet, mindenkit megértek a cselekedeteit illetően: marad-

tunk és vagyunk esendőségünkben, hibáinkban és erényeinkben magyarok, egy
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tragikus, gyászos nép, mely csak az irodalmában tudja kiteljesíteni magát, politikájában 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

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, 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 hozzászól-

tam egy kérdéshez (a Dialogus), vagyha cikket kértetek tőlem: Veres Péter 70.

születésnapja, 47 huszadik évfordulója, Németh László köszöntése.
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végtelenül sajnálom, hogy nem tudtalak és nem tudtunk meggyőzni, és ezért –
bármilyen fájdalmas is – neved nem szerepel már az Új látóhatár következő szá-

mában. 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 elszo-

morító, mert végső fokon eléggé jelentéktelenek azok a kérdések, amelyekben

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 elvesztettünk.

Nem tudom azonban elhinni, hogy 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
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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. Arra is emlékszem,
hogy az Új Látóhatárral kapcsolatban éppen Te voltál az, aki a lap gárdájának

tágítását javasoltad és sürgetted. Most meg éppel 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, Zoltán, 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 cso-

dálkoztam, mert azt látom, hogy ott ahol az ÚL kívül publikálsz igen jól megférsz a „kozmopolitákkal” sőt New York-ban egyik tevékeny 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 barátságunkon 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.
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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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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, Papp Pista nevét meg lehet említeni? 201 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
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A Nemzeti Parasztpárt dokumentumait Pap István kertészetének kertjében ásták el,

még 1947-ben. Ezek a papírok kerültek elő, és küldték meg Kovács Imrének 1973ban.
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Kedves Imre,

Először is hadd köszöntselek abból az alkalomból, hogy 60 éves lettél. Ha írásaid
fiatalos lendületét nézem és eltekintek leveleidnek olykor lemondó hangjáról,

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 leg-

utóbbi leveledben jelzett dokumentum, úgy érzem, ugyancsak érdekes lehet,
talán jó lenne közölnünk, hiszen abból, amit írsz róla, fontos okiratnak látszik.
Jól emlékszel, Szabón Endrének hívták a Közellátási Minisztérium parasztpárti

államtitkárát. Jóska bizonyára még jobban emlékszik rá, miután Szabón 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
202
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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.

Az új formátumú hazai Látóhatárral, úgy érzem, nem érdemes foglalkozni.

Miután a kiadói és a szerkesztői sem tekintik a régi folytatásának, hanem új vállalkozásnak, felesleges arról beszélni, mi volt az eredeti Látóhatár.
Szeretettel üdvözöl

214

Borbándi Gyula

BORBÁNDI G YULA LEVELE KOVÁCS IMRÉNEK 203
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 kontribuciójáról,
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 204 memorandumát /a magyar
203
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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 minden jót és a mostani
nehéz helyzet ellenére is boldog új esztendőt. Nagyon köszönöm a karácsonyi
lapotokat.

Sokszor ölel
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A népi emigráció történetét feldolgozó dokumen-

tumsorozatunk negyedik részét adjuk át kedves
Olvasóinknak.

Kötetünkben az 1964 és 1972 közötti évek esemé-

nyeit mutatjuk be. Amint a kötet címe is utal rá,
ez az enyhülés, a kapcsolatok felvétele, a közeledés
évtizede. A könyvben felvázoljuk Vámos Imre és

Horváth Béla, Mikita István és Zilahy Lajos sor-

sának alakulását az 1960-as évtizedben, illetve
bemutatjuk Püski Sándor elképzelését és küszködését az amerikai magyar kiadó létrehozásáért. Az

Új Látóhatár szerkesztőségének vitájához kötődően ismertetjük az első hivatalos magyar-magyar

kapcsolatfelvétel történetét, az Anyanyelvi Konferencia hatását.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy a népi emigráció
tevékenysége jelentős mértékben járult hozzá az

1989-ben bekövetkezett magyarországi fordulathoz. Mai világunk megértéséhez nélkülözhetetlen
adalékokat szolgáltat történetük vizsgálata.

