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ELŐSZÓ

A huszadik századi magyar történelem bővelkedett tragikus, megrázó pillanatokban.
Múltunk egyébként is bőségesen kínálja az olyan eseményekről szóló emlékezést,

melyben inkább a kudarc, semmint az eredményesség vagy dicsőség a meghatározó.

Mi magyarok is hajlamosak vagyunk tragikumunk emlegetésére. Ez a kötet viszont

egy sikertörténetet mutat be. Olyan emberek ténykedését, akik a kudarcból erényt

kovácsoltak, a bizonytalanból biztosat formáltak. A közelmúlt magyar történelmének
egy heroikus fejezetét tárjuk az olvasó elé, a magyar irodalom- és politikatörténet

emigrációban megjelenő leghosszabb életű folyóiratának létrejöttét, fejlődését, meg-

maradását bemutatva. Nélkülözhetetlen tananyag ez a történet mindazok számára,
akiknek fontos magyarságuk, a nemzet kultúrája, irodalma, s akik a magyarság győz-

tes „csatáit” többre értékelik, mint vesztes „háborúit”. Hétköznapi, mégis munkájukkal maradandó értéket teremtő emberekről, a napokat nemcsak megélni, hanem

azokat formálni akaró alkotókról szól ez a könyv.

A Látóhatár - Új Látóhatár című folyóirat 1950 novemberében jelent meg elő-

ször, majd viták, cselszövések, kudarcok és nehézségek ellenére is töretlenül, negyven

éven át hónapról-hónapra folyamatosan. Alapítói magyar emigránsok voltak, akik
elhagyni kényszerültek hazájukat, mert üldözték őket hitükért, eszméjükért, a füg-

getlen magyar demokráciát megteremteni szándékozó tevékenységükért. Menekült-

ként, a mindennapos létért folytatott küzdelemben fontosnak érezték, hogy távol

hazájuktól megőrizzék a magyar nyelvet, nem csak fizikai, hanem szellemi táplálékot
is adjanak idegenbeszakadt sorstársaiknak. Megvívták csatáikat a pénztelenséggel, a

mostoha körülményekkel, kivédték a támadások, cselszövések és intrikák, az anyaországból érkező vádaskodások pergőtűzét.
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A Látóhatár felvonultatta a magyar emigrációs szépírók és közéleti gondolkozók

színe-javát hasábjain. Szélesre tárta a folyóirat oldalait mindenki előtt, aki magyar
nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága

annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem előtt: a mondandó
minőséget hordozzon magában. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és minősé-

get tartalmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokratikus Magyarország megteremtésében.

Krónikása lett a Látóhatár-Új Látóhatár a magyarság huszadik század második

felében megélt történelmének. A lapból megismerhető az 1950 és 1990 között lezaj-

lott minden fontos esemény, történés, sorsfordító napok fájdalmas jajkiáltásai. Novellák, elbeszélések, költemények, tudományos igényű tanulmányok, kritikák és em-

lékezések sorjáznak a lapokon, s belőlük megismerhető, megtanulható miképpen

tudja egy nép megtartani, újraépíteni magát a semmiből indulva. Nem túlzás azt

állítani, hogy ez a folyóirat negyven éves fennmaradásával megőrizte a hitet a visszatérni szándékozókban, erősítette az elszánást az itthon lázadókban, gerjesztette azt a

folyamatot, mely végül az 1989-es rendszerváltoztatásban csúcsosodott ki. Nem

véletlen, hogy az 1989. évi negyedik, utolsó számukban úgy köszöntek el hűséges

olvasóiktól a szerkesztők, hogy elégedettséggel állapíthatták meg, feladatukat küldetésüket teljesítették:

„Magyarországon szabaddá lett az irodalom és a nyugati íróknak sem

egyetlen megjelenési fórumaik többé a külföldön működő orgánumok.
Az egyik ok, amiért a Látóhatárt 1950-ben elindítottuk, tárgytalanná
vált.”

A Látóhatár úgy fejezte be megjelenését, hogy feladatát teljesítette, a szerkesztők

vállalt kötelezettségüknek eleget tettek. Mert a Látóhatár az emigrációs magyarságot

szolgálta. A függetlenné vált Magyarországra nem települt haza, az itthoni szép- és
közéleti irodalom fórumait nem kívánta kiegészíteni. Az emlékezetben és az iroda-

lomtörténetben megmaradt annak, amit indulásakor vállalt és teljesített: a szabad
gondolatok hazahozatalát szolgáló folyóiratnak. Az első számban fogalmazták meg

az akkori szerkesztők – emlékezzünk meg nevükről: Borbándi Gyula, Borsos Sándor,

Molnár József, Papp István, Vámos Imre – miért is jelentetik meg a folyóiratot:
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„Az otthon tiltakozását, a testtől-lélektől idegen elnyomás ellen, akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és éberséggel

tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy könyörtelen
esztendők múltán is megértsük egymás szavát.”

A Látóhatár Svájcban, majd pár lapszám erejéig Párizsban, végül 1952-ben vég-

érvényesen Münchenben letelepedve teljesítette vállalását. Kisebb-nagyobb döcce-

nőkkel, pénzügyi és emberi válságok szakadékain átlábolva készültek az egyes számok, időnként havonta, máskor kéthavonta vagy negyedévente. Példányai öt konti-

nens magyarjaihoz jutottak el, olvasták és félték az itthoni politikai döntéshozók,
rejtve, kézből-kézbe adták az illegális úton hozzájutók, új és új emigrációs generációk

ismerték és tanulták meg belőle: mit jelent idegenben magyarnak maradni.

A folyóirat majd negyvenezer oldalnyi terjedelemben jelent meg. Egyes példányai

sok helyen féltve őrzött kincsként bújnak meg könyvespolcok meghitt közegében,

sok lapszám azonban szinte alig lelhető fel a világban. Hiába küldték rendületlen

hittel haza indulástól fogva minden lapszám nem kevés példányát a szerkesztők,
azok elvesztek a hazai rendvédelmi szervek zúzógépeiben, a rettegő értelem porosodó, majd elenyésző zugaiban. Sajnos még a magyar közkönyvtárak sem rendelkeznek

a Látóhatár-Új Látóhatár minden megjelent eredeti példányával. Kiadónk hosszú

évtizedek kitartó munkájával összegyűjtötte és digitalizálta a folyóirat minden megjelent számát, és 2013. szeptemberében – Borbándi Gyula, a lap felelős szerkesztőjé-

nek 94. születésnapján – közzétette ezen a honlapon. A Látóhatár párszáz példányban jelent meg nyomtatásban, s ma már minden egyes írását százezrek olvashatják
szabadon, félelem és előítélet nélkül. Hisszük, hogy a folyóirat szerkesztői által vál-

lalt küldetés, azaz megőrizni és közkinccsé tenni a magyar emigráció szellemi termé-

sét és kincseit, ezzel vált teljessé, hiszen a világ minden pontján hozzáférhetővé vált a
lap.

Sajnos Molnár József, a folyóirat kiadója és szerkesztője ezt a pillanatot már nem

élhette meg, de a sors különös kegyelmének tartjuk, hogy Borbándi Gyulát, aki kez-

detektől szerkesztette, gondozta és óvta a lapot, ezzel köszönthettük születése nap-

ján.
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Az élet törvényszerűsége, mégis fájdalmas érzés, hogy a folyóirat tényszerű és

szakszerű történetét történészi szemmel bemutató kötet megjelenését Borbándi
Gyula nem élhette meg, 2014. július 23-án eltávozott közülünk. Életében még fel-

dolgozta féltve gondozott folyóirata történetét saját archívuma, emlékei és a róla

megjelent híradások alapján, melyet Nem éltünk hiába címmel jelentetett meg az

ezredfordulón az Európa kiadó. Mi ezzel a kötettel arra vállalkozunk, hogy a doku-

mentumok alapján rekonstruáljuk a Látóhatár-Új Látóhatár című folyóirat megjelenés-történetét, feltárjuk a rejtett, mögöttes események okait, indokait, bemutassuk a

lapkészítés emberi hátterét. Segítségünkre volt az említett kötet mellett a különböző

levéltárakban rejtekező kiterjedt levelezése a szerkesztőknek és a kiadónak, a mindig
részletes államvédelmi jelentések sokasága, mely a lap kapcsán készült, s persze maga

a folyóirat, mely hűen rögzítette saját létezését. A Látóhatár megalakulásának kezde-

ti éveit feldolgozó monográfiánk után mostani kötetünkkel az Új Látóhatár elindulá-

sának közvetlen előzményeit és a kezdet vitáit, ellentéteit tárjuk az olvasó elé.

Köszönet a dokumentumok hozzáférhetőségének biztosításáért a Petőfi Irodalmi

Múzeumnak, a Széchenyi Könyvtár kézirattárának, a müncheni Magyar Intézetnek

Regensburgban, a Columbia Egyetem ritka könyvek és kéziratok tárának, az Állam-

biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, de mindenekelőtt Borbándi Gyulá-

nak, ki tanácsaival, emlékeivel, és feleségének, dr. Juhász Olgának, ki a kutatás engedélyezésével lehetővé tette e monográfia elkészítését.

Maradandó, soha nem szűnő emléket kívánunk állítani e kötettel Borbándi Gyu-

lának a magyar irodalomtörténet hűséges krónikásának!

Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 20.
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a kiadó és a szerző

A S ZABAD EURÓPA RÁDIÓ ÉS A NÉPIEK
Az 1956-os magyarországi népfelkelés váratlanul, készületlenül érte a magyar emig-

rációt. A népi emigráció Európában élő tagjainak többsége a Szabad Európa Rádiónál dolgozott, így pontos és részletes információval rendelkezett az eseményekről.
Kétségtelen, hogy a Látóhatárban 1956 nyarán zajlott eszmecsere, mely az emigráció

megváltozott szerepéről és új feladatairól szólt, megkönnyítette a történések mozgatórugóinak megértését az emigráció egyes köreiben, de még számukra is rejtélyes

maradt az a tény, hogyan robbanhatott ki szinte egyetlen pillanat alatt az a mérhetet-

len felháborodás és indulat, melyet a budapesti rádió és sajtótudósítások közvetítettek a nyugati közvélemény felé.

A Látóhatár köréhez tartozók folyamatos kapcsolatban voltak az itthon élő népi-

ekkel, nemcsak az írókkal, értelmiségiekkel, hanem családtagjaik révén a vidéken élő

rokonokkal is. Mindegyikük úgy hagyta el az országot, hogy emigrációjuk csak pár

évre szól, s rövidesen ismét szülőföldjükre léphetnek. Emlékezetes volt Kovács Imre
azon megjegyzése, mely szerint olyan tájékozottnak kell lenniük az otthoni eseményekről, mintha csak pár perccel korábban álltak volna fel a Centrál Kávéház asztalától. Készültek a hazamenetelre, s ez a pillanat bekövetkezni látszott.

Felvetődik a gondolat: Miért nem indultak azonnal haza az emigráció tagjai,

hogy elősegítsék a felkelés céljait, tapasztalataikat és befolyásukat az új rend szolgála-

tába állítva?

A különböző visszaemlékezésekből, levélváltásokból tudjuk, hogy a magyar emig-

ráció az első megdöbbenést kiváltó órák után lelkesedéssel és bizakodással tekintett a

budapesti eseményekre. Néhányuk, például Borsos Sándor már 1956 nyarán kereste

a kapcsolatot a hazai vezetőkkel annak érdekében, hogy visszatérjen Magyarországra.
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Az ilyen típusú szándék azonban egyedi jelenség volt. Elsősorban azért, mert az

emigránsok elsöprő többsége a kommunista rendben látta a minden rossz megteste-

sülését, száműzetésük kiváltó okát, azaz mindaddig, míg Magyarországon a kommunisták gyakorolják a hatalmat, nem szándékoztak hazatérni. Borsos esetében az

emigráns lét kilátástalanságának felismerése mellett az is szerepet játszott hazatérési
szándékában, hogy hozzá a szociáldemokrata felfogás közelebb állt, mint a népi gon-

dolat, így az 1956 júliusában bekövetkezett fordulat, azaz Rákosi Mátyás leváltása, s

egy reformista vezetés hatalomra jutása a Magyar Dolgozók Pártjában, reménysugárt

jelentett a merev dogmák felszámolásában. A többi népi emigráns azonban tartózkodással figyelte a Budapesten zajló eseményeket, bizakodott a Petőfi-kör vitáiról

kiszivárgott hírek alapján, ugyanakkor a Rákosi Mátyást felváltó Gerő Ernőt ugyanolyan dogmatikus bolsevik vezetőnek tartották, mint elődjét, s nem reméltek radikális változást sem az ország, sem a Kommunista Párt politikájában.

Vitára adott viszont okot Nagy Imre megítélése. Nagy szintén moszkvai kom-

munista volt, ám 1945 után a megértőbb, toleránsabb, párbeszédet kereső és folytató
vezetők közé tartozott. Érdekes, hogy az 1953 nyarán létrejött első Nagy Imre kormány akkori intézkedéseiben a népiek voltak az elsők, akik pozitív jeleket is felfedez-

tek, s nem haboztak ennek nyilvánosságot is adni. Pedig Nagy Imre volt a Földművelésügyi miniszter akkor, amikor az első begyűjtési rendeletek megjelentek, s a vi-

déki Magyarország fojtogatása elindult. Az emigráns népiek mégis hajlamosak voltak

Nagy Imre előző tevékenységén felülemelkedni, s a reformista kormány lépéseit

üdvözölni, sőt támogatni is. Kovács Imre már 1953-ban felhívta a figyelmet arra,

hogy a Nagy-kormány reformintézkedései megvethetik táptalaját egy nagyobb méretű változásnak, a bűntető-táborok felszámolása, a beszolgáltatási rendszer átalakítása,

az iparszerkezet átformálása, a mezőgazdaság fejlesztésének költségvetési támogatása, a Hazafias Népfront létrehozása előrelépést jelent, s elvezethet a többpártrendszerű, szövetségben történő kormányzás útjának kialakításához.

Érdemes egy pillanatra elgondolkozni azon a párhuzamon, hogy míg a népiek

többsége a „harmadik utas” koncepciót képviselte, azaz osztályok felett álló társadal-

mat, a magántulajdon szentségén alapuló szövetkezési gazdaságpolitikát, vagyis távolságtartást mind a közös tulajdonú. mind a magántulajdonú koncepció misztifiká10

lásától, addig Nagy Imre a bolsevik típusú társadalom és gazdaságfelfogással szem-

ben fogalmazott meg egy új koncepciót. A nemzeti alapú gazdaság, a társadalmi

rétegek szövetkezésén felépülő, néhány elemében a jugoszláv mintát követő elképze-

lése azonban rövid időn belül elbukott. Mindazonáltal fontos felfigyelni arra, hogy a

Nagy Imre-kormány néhány lépése és intézkedése sok elemében emlékeztetett a

népiek, a Kovács Imre által szorgalmazott „új politikához”.

Az emigrációban az 1956. október 24-25-én a Budapestről érkező hírek alapján

két nézet ütközött egymással. Egyesek szerint – s ezek között volt a népiek mindegyike – Nagy Imre kormányalakításra történő megbízása reményt keltő eredménye

lett a felkelésnek, hiszen az általa szorgalmazott reformok minden bizonnyal tompí-

tanak majd az elzárkózó és a kegyetlen diktatúra béklyóin. Véleményük szerint a
magyar emigrációnak elfogadnia és támogatnia kell Nagy Imre kormányát, s erre kell
biztatnia a magyar felkelőket is.

A másik nézet viszont Nagy Imre szemére hányta, hogy a szovjet csapatok októ-

ber 24-ére virradó éjszaka bevonultak Budapestre és véres harcot folytattak a felkelő
csoportok ellen. Számukra Nagy Imre egy volt a kommunisták közül, nem hittek

reformjaiban, eltávolítását és az 1945 őszi választások eredménye alapján felállítandó
kormány megbízását követelték. Magabiztosságukban ezek az emigráns körök egé-

szen odáig elmentek, hogy ebben a létesítendő kormányban egyáltalán nem kívántak
kommunista minisztereket látni. Ismerve a történteket, nem nehéz elfogadni, hogy

ez a gondolat roppant távol állt a lehetőségektől és a valóságos helyzet ismeretétől,

hiszen Magyarország és Budapest szovjet megszállás alatt volt, elképzelhetetlen lett
volna egy olyan kormány felállítása mely kifejezetten kommunistaellenes programot
hirdet.

A Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségében csaptak össze leginkább az

indulatok. A Rádió folyamatosan adott tájékoztatást a történésekről, kommentárjai-

ban nemcsak összefoglalta az eseményeket, hanem véleményt is formált, s célokat is
megfogalmazott.

A rádiónak az eseményekhez történő viszonyulását úgynevezett útmutatókban,

szerkesztői irányelvekben fogalmazták meg a SZER amerikai irányítói. Ezek az

útmutatók a fontosabb hangsúlyokat tartalmazták, nem határoztak meg azonban
11

utasításokat az adások tartalmára vonatkozóan (annak meghatározása az egyes orszá-

gok nemzeti szerkesztőségének feladatkörébe tartozott). „Különleges [azaz stratégiai]

utasításokat” ebben az időszakban Lewis Galantiere, a Szabad Európa Bizottság

New York-i tanácsadója írt, „napi utasításokat” pedig Ruben Nathan, a SZER igaz-

gatójának New York-i tanácsadója. A március 27-én kibocsátott 26. számú útmutató

figyelmeztetett: „Nem valószínű, hogy a Nyugat [a kelet-európai népeket] felszaba-

dító katonai akciót indítana”. A július 9-én kiadott 27. számú útmutató a rendszer

keretein belül maradó fokozatos átalakulást vetítette előre: „Várakozásunk szerint

[…] a reformok […] a [kommunista] párt hatalmának megőrzése mellett és az

SZKP XX. Kongresszusán meghirdetett »enyhülés« keretein belül játszódhatnak

csak le. […] Miközben célunk nem lehet a nemzeti kommunizmus kiépítése, nem

veszünk tudomást bizonyos reformfolyamatok »címkéiről« (»titoizmus«, »nemzeti
kommunizmus« stb.), ítéletünk alapja mindig is az lesz, hogy az adott folyamat
könnyít-e népünk terhein, segíti-e őt a demokráciához vezető úton.”

Az Operations Coordinating Board 1 sztálinizmussal foglalkozó speciális munka-

csoportja a célkitűzéseket és a „beavatkozástól mentes propaganda”, azaz tulajdon-

képpen a Szabad Európa Rádió, a Szabadság Rádió és az Amerika Hangja feladatait
ekképpen határozta meg: „.. lazítani a szatellit országokat Moszkvához fűző kötelé-

keket, és olyan feltételeket teremteni, amelyek lehetővé teszik számukra a Moszkvá-

tól való függetlenség irányába való elmozdulást.” 2 Egy a National Security Council

által készített belső tanulmány pedig figyelmeztette a médiumokat: „... egyrészt ke-

rülni bármiféle konkrét ígéretet a szovjet uralom alóli felszabadulás időpontjára és
eszközeire nézve, ahogy kerülni az időelőtti felkelésre való buzdítást is, másrészt
viszont ébren tartani a hitet a szabadság valamikori helyreállításában.” 3

William E. Griffith 1956. szeptember 26-án a fenti irányelvek alapján fogalmaz-

ta meg memorandumában a rádió szerepét a kommunista uralom fennmaradásának

viszonyai között „az enyhülés fenntartásában és kiterjesztésében” valamint a liberali1
2

3
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zálás elősegítésében. A SZER magyar nyelvű adásai 1956. október 23-a előtt igazodtak a fenti irányelvekhez.

A felkelés sodró lendülete, a kezdeti sikerek azonban a rádiónál dolgozók egy ré-

szében alaptalan optimizmust, s lelkesedést gerjesztettek. A magyar adást akkoriban

vezető Gellért Andort betegsége is gátolta abban, hogy fokozott figyelmet fordítson

az éterbe kikerülő mondatokra. A magyar adás néhány tagja az előzőekben ismertetett irányelveket figyelmen kívül hagyva konkrét tanácsokat, útmutatást fogalmazott

meg kommentárjaiban, és az első napokban Nagy Imre és kormánya ellen szólalt fel.
Ahogyan egy későbbi jelentés fogalmazott: „A [magyar] adás irányíthatatlanná vált, a

fegyelmet nem lehetett fenntartani.” 4

A rádiónál dolgozó népiek megtartották elvi álláspontjukat, kommentárjaikban a

parasztság, a nemzeti érdekek védelme mellett szólaltak fel. Amikor október 30-án

délután fél háromkor Nagy Imre bejelentette, hogy megszűnik az egypártrendszer, és

a kormányzás az 1945-ös koalíciós pártok demokratikus együttműködésére épül, a

szerkesztőség népi oldalhoz kötődő tagjai megbeszélésre ültek össze a rádió kantinban. Javaslatot fogalmaztak meg, melyet Gellért Andorhoz juttattak el.

„A magyar nép demokratikus forradalma és bátor szabadságharca győzött. A de-

mokratikus forradalom szervei, a városi, falusi és megyei forradalmi tanácsok és
nemzeti bizottságok kivívták az egypártrendszer megszüntetését és a többpártrend-

szer bevezetését. Ez volt rádiónk programja is. Úgy érezzük, létrejött a nemzeti bi-

zottságok, forradalmi tanácsok és a Szabad Magyarország Hangja egysége. Ezért

javasoljuk, támogassa rádiónk a demokratikus forradalmat, a forradalmi tanácsokat

és a nemzeti bizottságokat. Politikánk alapja az a demokratikus program legyen,

amelyet e népi szervek zászlajukra tűztek. Közvetítsük e szervek híreit, adjunk részle-

tes és pontos képet a hazai és a nyugati eseményekről, ismertessük a külföldi lapvé-

leményeket és a nyugati országok segélyintézkedéseit. Közvetlen beavatkozás helyett
ezzel támogassuk követeléseik megvalósulását, politikai küzdelmüket és a demokrá-

4
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ciáért vívott harcukat. Legyen a Szabad Magyarország Hangja a demokratikus nem-

zeti forradalom szócsöve.”

Az aláírók Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla, Király Ernő, Molnár

József és Vámos Imre voltak. A javaslat azt ajánlotta, hogy a rádió a maga részéről ne

kommentálja az eseményeket, és ne szóljon bele azok menetébe. Figyelemre méltó,
hogy a memorandum aláírói mindannyian a Látóhatár szerkesztőségi tagjai voltak.
Bizonyítja ez, hogy a népiek pontosan és józanul látták a magyarországi helyzetet, a

magyar adás műsorát a hazai törekvések és célok szolgálatába kívánták állítani. A
SZER magyar szerkesztőségének hangadói azonban nem kívántak módosítani a
Rádió addigi szerepén és műsorpolitikáján.

A Látóhatár 1956. évi hatodik számának anyagát már összeállították október kö-

zepére a szerkesztők, azonban a mozgalmas napok és hetek elsodorták a tervezett

szám anyagát. Ebben jelent volna meg az az írás is, melyet Kovács Imre a nyáron
elkezdett, az emigráció szerepéről folytatott vita lezárására készített, s melyet Petrik

Béla tett közzé a Hitel 2013. márciusi számában, 5 s amely végül soha nem jelent

meg nyomtatásban, csak a Hitel említett számában.

A Látóhatár szerkesztőségének tagjai folyamatosan a Rádió magyar szerkesztősé-

gében tartózkodtak. Mindegyikük a saját területén próbált helyt állni, követte az
eseményeket, s kommentálta azokat. A népi emigráció történetéről készült doku-

mentumgyűjteményem III. kötetében több Molnár József által felolvasott kommen-

tárt is megjelentettem annak igazolására, hogy mennyire józanul és kreatívan látták a
Szabad Európa Rádió népi felfogású emigránsai a magyar eseményeket. 6

A november 4-ei intervenciót követő órákban a SZER magyar szerkesztőségében

teljes volt az elkeseredettség. A délutáni órákban a rádió épületében tartózkodó

munkatársak a népiek kezdeményezésére röpgyűlést tartottak, s a többség úgy döntött, hogy lemond állásáról, mert úgy érezték, hogy ötéves munkájuk tört darabjaira a

felkelés bukásával. „Alulírottak mélységes sajnálkozással bejelentjük, hogy amennyi-

ben a magyar szabadságharc elbukik, és a nyugati nagyhatalmak hathatós fellépésé-

5
6
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nek és segítségének elmaradása is hozzájárul ügyünk bukásához, akkor állásunkról

azonnali hatállyal lemondunk. Nagyon kérünk, vedd tudomásul, hogy ezt az elhatározásunkat a rádió amerikai vezetőségével, a Keresztes Hadjárat a Szabadságért elne-

vezésű mozgalom vezetőségével, továbbá az amerikai elnöki hivatallal is közöljük.”
7

írták beadványukban. A levelet Gellért Andor átvette az aláíróktól, ám azt nem

továbbította, s pár nappal később már az első depresszióból ébredő munkatársai sem

ragaszkodtak a bejelentett felmondásuk érvényre juttatásához. A deklaráció azonban

jól jellemezte a magyar osztály felelősségteljesen gondolkodó tagjainak álláspontját.
Az aláírók között ott volt a népi emigráció minden a Szabad Európa Rádiónál dol-

gozó tagja, s hatásuk, befolyásuk mértékét jelzi, hogy a szerkesztőség összesen 32
tagja aláírta az elkeseredett dokumentumot, azaz vállalta népiek véleményét.

1956. november második hetében Borbándi Gyula rövid bécsi kiruccanást tett,

közvetlenül tájékozódjon a határon átáramló menekültek körében a magyarországi
helyzetről. Bécsben találkozni tudott az otthonról elmenekült új emigránsok néhány

ismert képviselőjével. Különösen a parasztpárti és kisgazdapárti vezetők véleményére

volt kíváncsi. Megbeszéléseket folytattak Kiss Sándorral, a Parasztszövetség volt

igazgatójával, Horváth Jánossal a Kisgazdapárt volt országgyűlési képviselőjével,

Benkő Zoltánnal a Népi Ifjúsági Szövetség volt vezetőjével, s arra következtetésre
jutottak, hogy nem szabad veszni hagyni a magyar népfelkelés ügyét, hanem az
emigrációban továbbra is napirenden kell tartani a magyar szabadság és függetlenség,

a magyar reformok továbbvitelét és a demokratikus intézmények kiépítésének követeléseit.

A Látóhatár szerkesztői a sorsdöntő napok eseményei után azonnal hozzáfogtak

a folyóirat új számának előkészítéséhez. Eldöntötték, hogy az 1956. évi hatodik szá-

mot átszerkesztik, csak és kizárólagosan a magyar felkelés felidézésének szentelik.

Sajnos a kéziratok nehézkesen készültek el, mindenki a szervezkedés lázában égett,
így csak 1957 februárjában tudott napvilágot látni ez az emlékező szám. Ugyanakkor
az idő múlásával egyre több tény és ismeret került a szerkesztők és szerzők birtokába,

7

A Szabad Európa Rádió magyar osztálya dolgozóinak lemondó levele. Petőfi
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az eltelt hónapok megfelelő távolságot biztosítottak a kellő mérlegeléshez, az objek-

tív értékeléshez.

Münchenbe a Látóhatár szerkesztőségébe egyre több új emigráns is ellátogatott.

A beszélgetéseik során egyre teljesebben rajzolódtak ki a forradalmi napok. Levelek
tömkelege árasztotta el a szerkesztőséget. Kovács Imre nem tagadta gyötrelmeit a

bekövetkezett tragédia miatt. „Úgy látszik, nálunk mindig közbejön egy Szuez, ezért

nem tudjuk érvényesíteni dolgainkat.” 8 – írta, Molnár Józsefnek. Az népiek elismert

vezetője barátainak írott leveleiben próbált választ találni a történésekre. Elkesere-

dettsége nem akadályozta abban, hogy objektíven szemlélje az eseményeket. Hamar
felismerte, hogy a bukásnak milyen okait lehet felsorakoztatni: „Deprimál engem is

az a tudat, hogy ilyen sikeresen még nem törtek le forradalmat. Az oroszok otthon,
az úgynevezett nyugati barátaink meg idekinn ölték meg a forradalmat. Ki hitte

volna, hogy egy nép szabadságát is a nagyhatalmak szabályozzák majd egy nap, pon-

tosan úgy, ahogyan azt az érdekeik diktálják. És ebben nem sok különbség van kö-

zöttük.” 9 Újraértékelte az emigráció szerepét, s felismerte, hogy iránymutató befolyá-

suk 1956 novemberétől megszűnt: „… én is arra a következtetésre jutottam, hogy

sok keresnivalónk nincs már Nyugaton, népünk sorsa a saját erején és elhatározásán
fordul meg és ebben a küzdelemben mellette a helyünk. Amikor eljöttünk, hittünk

mindabban, amit feltételeztünk, ma az összeomlott remények és tervek halmazán

még reálisabbnak kell lennünk, és nagyon okosan viselkedni. Ha lesz otthon lehető-

ség az bennünket szólít legelőször, de ne hamarkodjuk el, beszéljük majd meg és
együtt cselekedjünk.”

Az emlékezés és értelmezés szándéka hatotta át az 1956. február 2-án megjelent

folyóiratszámot is. A lap első írását Vámos Imre jegyezte. Felidézte az október végén, november elején lezajlott eseményeket, majd azzal a következtetéssel zárta írását, hogy az „orosz hadsereg katonailag leverte a magyar szabadságharcot, de a szí-

vekből és a lelkekből nem tudta kioltani annak célkitűzéseit. Nem tudta kitörölni

azokat az eszméket, azokat a szociális követeléseket, azt a nagy nemzeti programot,

8
9
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amelyet a nép fogalmazott meg rövid győzelme és szabadsága teljében. És nem tudta
megsemmisíteni, sem tiltó sem megtorló intézkedésekkel, azokat az erőket, amelyek

történelmünknek ezt az újabb nagy kísérletét végbevitték. A hazára most a kommu-

nista Bach-korszak rémuralma nehezedik. De 1956 Októberéhez az új elnyomásban
is hű marad a magyar nép. És hűek maradunk mi, idegenben élő magyarok, új és régi

emigránsok, akiknek annyi gyász, fájdalom és veszteség ellenére legalább megmaradt
a jogunk, hogy viszonylag szabadon szólhassunk. [...] Október Huszonharmadika

tiszta fényben fog ragyogni szívünkben és emlékünkben. Híven fogjuk megőrizni egy

jobb kor számára, amikor, hisszük, a hatalmakban is több lesz egyfelől a megértés,
másfelől a felelősség a népek sorsának intézésére.” 10 Nem szabad szó nélkül elmen-

nünk Vámos megfogalmazásának néhány kitétele mellett. Egyrészt figyelmet érde-

mel, hogy a nemzeti programot és a szociális követeléseket emelte ki. A Látóhatár
szerkesztőségének egyik legnagyobb érdeme volt a felkelés alatt és annak leverése

után is, hogy a magyarországi társadalom átalakításának folyamatát lépésenként, s

nem egy mindent eldöntő rohammal képzelte el. A népiek számára a Nagy Imre
kormány rendelkezései, melyek a szabadabb, a nemzeti sajátosságok alapján kibonta-

kozó közösségi társadalmat ígérték, elfogadható első lépésnek tetszettek. Fenntartás

nélkül támogatták a népi emigránsok az első Nagy Imre kormány és az októberi
kormány minden olyan intézkedését, amely a szociális biztonság megteremtése a
gazdasági kiszolgáltatottság felszámolása érdekében fogalmazódtak meg. Ezek eseté-

ben lényegtelen volt számukra, hogy egy kommunista, vagy volt kommunista vezette
kormány hozza ezeket a döntéseket, a lényeg a tartalom, a cél, a nemzeti érdekek
elsőbbsége volt.

Az is lényeges Vámos 1956. december végén született írásában, hogy találóan a

kommunista Bach-korszaknak nevezte el azokat a várható éveket, melyek Magyaror-

szágra a felkelés leverését követően vártak. 1956 decemberében még a Munkástanácsokkal tárgyalt a Kádár-kormány, s szó sem volt tömeges letartóztatásokról, halá-

los ítéletekről. Nagy Imre és csoportja a jugoszláv nagykövetségről Romániába távozott, s bár elzárva a külvilágtól, de a román kormány üdülőjében tartották őket, ellá10

Vámos Imre: Október huszonharmadika. Látóhatár, 1956. 6. szám. 273. o.
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tásuk messzemenően megfelelő volt. Vámos mégis előrevetítette a később bekövetkezőket, azaz az 1948-as forradalom és szabadságharc után elszenvedett véres meg-

torlás időszakát. Nem kívánok nagyobb jelentőséget tulajdonítani ennek a megjegyzésnek, mint amennyit valójában jelent, de igazolva látom benne a népiek objektív

értékítéletét, s azt a történelmi szemléletet, amely elvezette őket az emigráció szerepének újraértékeléséhez 1956 nyarán, s mely alapján előre felhívták a figyelmet a

Kádár-kormány bosszúálló intézkedéseire. Az emigráció számos csoportjából hiányzott ez a történelmi látásmód, fegyelmezett elemző munka.

Harmadikként had emeljem ki azt a félmondatot, amely majd a későbbiekben is

vádpontként fog megjelenni Vámos és a népiekkel szemben. Vámos az emigrációt

olyan helyzetben lévőnek írta le, mely „viszonylag szabadabban” szólhat. Az érzékeny

fülűek bizonyára felfigyelnek ennek a szóösszetételnek a kettősségére. A vasfüggöny
a szabad világot választotta el a diktatúráktól. Vámos mégis e szabadság viszonylagos
voltáról beszélt. Jelezte, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága még az emigráció

köreiben is viszonylagos, azaz érdekek által befolyásolt. Nem tudott elvonatkoztatni
attól a tapasztalattól, melyet a népieknek elszenvedniük kellett az októberi napokban
a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségében. Amikor fellépésük a rádió állás-

pontjának módosítására elutasítást nyert, vagy Molnár József esetére, akinek egyik
november 13-ai Nagy Imre mellett kiálló kommentárját a rádió aznapi műsorszerkesztője nem volt hajlandó leadni. Bikich Gábor adásrendezőtől értesült erről Mol-

nár. Bikich azt is elmondta, hogy a stúdióban báró Bornemissza János aznapi adásszerkesztő úgy kommentálta a letiltást, hogy „Molnár még most is azt a büdös zsidó

kommunista Nagy Imrét védi.” 11 Az ilyen és hasonló esetek jól példázták azt a har-

cot, melyet a népieknek a Szabad Európa Rádióban folytatniuk kellett, s azt a viszonylagos véleménynyilvánítási szabadságot, melyre Vámos utalt.

Figyelemre méltó Vámos azon jóslata is, mely szerint eljön majd az az idő, ami-

kor „a hatalmakban is több lesz egyfelől a megértés, másfelől a felelősség a népek

sorsának intézésére.” A keserű szavak mögött annak az érdektelenségnek, meg nem

11

Molnár József: A Szabad Európa Rádió a forradalom napjaiban (részletek a szerző
életrajzából) Püski Kiadó, Budapest, 2006. 80. o.
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értésnek a fajdalma húzódott, melyet a nagyhatalmak tanúsítottak 1956 októberében

a magyar felkelés iránt. Ma már pontosan ismertek azok a nyilatkozatok, mesterkedések, melyeket az amerikai, az angol és a francia külpolitika folytatott, s melyek

mögött az állt, hogy minél távolabb tartsák magukat a magyarországi eseményektől,
nehogy veszélybe kerüljenek azok a kapcsolatok, melyeket a XX. szovjet pártkong-

resszust követően Hruscsov akkori pártfőtitkár személyéhez kötődően reméltek.

Vámos határozott hangú vezércikkét követően Kiss Sándornak a Parasztszövetség

vezetőjének, a felkelés okairól írott tanulmányát közölte a Látóhatár. Megdöbbentő,
milyen pontosan és érzékletesen írta le Kiss a Rákosi-rendszer torzulását, határozta

meg a felkelést kiváltó tényezőket: „Magyarországon 1947-tól kezdve szisztematiku-

san felépült az egypárt rendszerre alapozott, primitív és népellenes kommunista dik-

tatúra. Ez a diktatúra egy haladónak mondott ideológia köntösében jelentkezett. A
szocializmust akarta megvalósítani, de végül államkapitalista gazdasági rendszert
alkotott meg. A termelőeszközök az állam tulajdonába kerültek, az államhatalom

azonban nem volt a népé.” 12

Forradalom vagy ellenforradalom? – tette fel a kérdést Borbándi Gyula tanulmá-

nyának címében. Ekkor már ismert volt a Magyar Szocialista Munkáspárt 1956.

december eleji határozata, melyben a Kádár-féle vezetés ellenforradalomnak nevezte
az októberi eseményeket. Borbándi frappáns választ adott a magyarországi értékelésre. „A forradalom a nép önvédelme azokkal szemben, akik jogaitól megfosztják.

Célja egy romlott kormányzati rendszer megdöntése és olyan új társadalom felépítése, amely szabadságot, jogot és emberhez méltó életet biztosít az addig elnyomott és

kizsákmányolt rétegeknek. A forradalom az előjogok, a kiváltságok, az önkény és az,
emberi munkaerő kizsákmányolása ellen irányul. Végbe mehet erőszakos és békés

úton. Minden valódi forradalom – még ha később eredeti irányától el is távolodik –

tágítja az emberi és állampolgári jogok élvezőinek körét.
Ebben különbözik az ellenforradalomtól.

Az ellenforradalom a kiváltságok, az előjogok, egyének vagy csoportok egyed-

uralmának visszaállítására törekszik. Győzelmével csökken a jogokban és a társada12

Kiss Sándor: A forradalom okai. Látóhatár, 1956. 6. szám. 277. o.
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lom javaiban részesülők száma, ritkul a tömegek beleszólási lehetősége ügyeik intézésébe és lassan ismét felépül az a rend, amelyet a nép forradalmi lendülete elsö-

pört.” 13 Írásában Borbándi sorra vette a felkelők törekvéseit, a kormányzati intézkedéseket. Példamutató részletességgel és pontossággal mutatta be a felkelés alatti
eseményeket. Idézetekkel és értékelésekkel dokumentálta az utókor számára is a 13

nap történéseit. Nem fogalmazta meg saját válaszát a címben feltett kérdésre, annak
eldöntését az olvasóra bízta, aki a dokumentumok alapján megítélhette, hogy forra-

dalom vagy ellenforradalom zajlott-e le Magyarországon 1956 októberében.

Borsody István az Amerikában élő történész objektívan és konkrét megnyilatko-

zások alapján elemezte a nagyhatalmak viszonyulását a magyar felkeléshez. „Marcan-

goló aggodalommal latolgatjuk remények és kétségek köz a nemzet jövőjét. Aggodalmunkat nem enyhíti, hogy a szabad világ a magyar forradalmat a modern kor

legnagyobb forradalmai – az amerikai, a nagy francia, az orosz – sorába állítja. Mert

a magyarok hősiességét dicsőítő világelismerés eddig keserves ellentétben áll a világ
dicstelen tétlenségével.” 14 – fogalmazta meg Borsody a tanulmány bevezetőjében a

legfontosabb tanulságot, mármint azt, hogy a nagyhatalmak érdektelenséget tanúsítottak a magyar felkelés iránt.

Borsody szó szerint idézte fel a Látóhatárban Eisenhower amerikai elnök 1956.

november 14-én, egy sajtókonferencián elmondott szavait: „… mi sohasem szólítot-

tunk fel egyetlen népet sem arra, hogy felkeljen egy kíméletlen katonai hatalom el-

len.” Való igaz, hogy a magyar felkelés nem az amerikaiak inspirációja alapján tört
ki, hanem a függetlenségüket és szabadságukat követelő magyar hazafiak és politikai

erők végső és elkeseredett fellépése volt, ám az amerikai elnök egy kérdésre adott
válasza elhallgatta, hogy amikor felkelt egy nép a zsarnokság ellen, Amerika akkor is

hallgatott. Borsody idézte Manès Sperber közép-európai születésű francia író véle-

ményét, aki talán a legpontosabban fejezte ki a magyarok tragédiáját: „A magyar

13

14

Borbándi Gyula: Forradalom vagy ellenforradalom. A követelések és a programok.
Látóhatár, 1956. 6. szám. 280. o.

Borsody István: A magyar forradalom és a nagyhatalmak politikája. Látóhatár, 1956.

6. szám. 292. o.
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forradalmárok a szabad világba vetett hitüktől megfosztva halnak meg, mert a szabad
világ csak diadalukban volt kész osztozni, de nem küzdelmükben.”

Nem kétséges, hogy a Látóhatár kemény kritikával illette az amerikai kormány-

zatot írásaiban a felkelés alatt és azt követően tanúsított magatartása miatt. A helyzet
azért is paradox volt, mert ugyanakkor a Látóhatár megjelenését a Szabad Európa

Bizottság és a Szabad Európa Rádió támogatása tette lehetővé. Ennek ellenére a
népiek által szerkesztett folyóirat összeállítói, szerzői nem csomagolták be mondandójukat patikamérlegen kiegyensúlyozott mondatokba, hanem egyenesen és konkré-

tan rámutattak az amerikaiak és a nyugati hatalmak felelőtlenségére, hovatovább
bűnére.

A folyóirat tisztelgésül másodközlésben megjelentette Németh László és Tamási

Áron egy-egy írását és Illyés Gyula legendássá vált versét, az Egy mondat a zsarnok-

ságról című költeményt.

A Látóhatár szerkesztősége rövidesen az új emigráns költők, írók találkozóhely-

évé is vált. Az 1956. évi 6. számban Ignotus Pál börtönéveiről készült verses naplóját
közölte a szerkesztőség. Mind a külföldre szakadt magyarság, mind az itthoniak

számára bíztató jel volt az a nemzetközi értelmiségi összefogás, mely a magyar felke-

lés leverése után – elsősorban az írók körében – kibontakozott. Vámos Imre összeál-

lításában jelent meg a nyugati írók és művészek tiltakozásáról készült összeállítás,
többek között Albert Camus-nak és Salvador de Madariagának állásfoglalása, Szabó

Zoltán pedig a nemzetközi PEN Klub akcióiról közölt összefoglalót. A Látóhatár

volt az első magyar nyelven megjelent nyomtatott sajtótermék, amely ezzel az összeállítással bizonyította a magyar felkelés melletti nemzetközi kiállást, szembe állítva

ezt az értelmiségi összefogást a vezető nagyhatalmak passzivitásával.

Ebben a számban jelent meg Nyeste Zoltán összefoglalója a Magyar Forradalmi

Tanács megalakulásáról és céljairól. A Forradalmi Tanács az új emigráns szervezetek

és politikusok kezdeményezése volt, mely szakítva az addigi, elsősorban az amerikai
támogatással működő, s nyilvánvalóan erős befolyás alatt álló emigráns politikával,
saját önálló, Európára kiterjedő, kifejezetten az európai vezető hatalmak támogatásá-

ra számítva alkotta meg programját. A Látóhatár az első pillanattól kezdve segítette
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és támogatta az új kezdeményezést, már az alakulás elhatározásánál ott volt Borbándi
Gyula és Vámos Imre, akik az alapító nyilatkozat megszövegezésénél is segédkeztek.

A Magyar Forradalmi Tanács megalakításának gondolata Bécsben vetődött fel

1956 novemberének közepén. Az osztrák főváros volt az első állomása az emigránsok

többségének. Itt találkoztak Borbándiék a Budapestről elmenekült Kiss Sándorral, a

Parasztszövetség volt igazgatójával, s ide érkezett vissza Amerikából Horváth János,

volt kisgazda képviselői is, aki Nagy Imre megbízásából Amerikában próbált novem-

ber első hetében diplomáciai támogatást szerezni a Nagy Imre-féle kormány státu-

szának visszaállításához. Horváth útja sikertelennek bizonyult, egyhetes értelmetlen-

nek bizonyuló tárgyalásai után tért vissza Bécsbe, s beszámolója alapján bontakozott

ki az ott gyülekező politikusok körében, hogy létre kell hozni azt az új emigráns
magyar szervezetet, amely elszakad az amerikai befolyás alól.

A bécsi Forradalmi Tanács megalakulásával kapcsolatban sokan, sokféle módon

megemlékeztek az elmúlt évek során. 15 Kétségtelen, hogy Bécsben számos csoport

alakult, s próbálkozott az otthoni ellenállás megsegítéséhez lehetőségeket és forráso-

kat találni. Ilyen csoportosulás volt az Eörsi László által feldolgozott csoport is, ám

ők elsősorban a magyarországi ellenállás támogatását tekintették elsődlegesnek, s
nem az emigráció politikai szervezését. Király Béla visszaemlékezéseiben sokszor
említi a Forradalmi Tanács alakításában betöltött szerepét, s az is tény, hogy az 1957
januárjában létrejött szervezet főtitkári tisztségét is ő töltötte be. Ugyanakkor doku-

mentumok alapján igazolható, hogy a végül 1957. január 5-7. között Strasbourgban
megalakult Tanács kezdeményezése Bécsben a népiek csoportjának elhatározásából
indult. Ez az elképzelés átfogó magyar emigrációs összefogás megteremtését és ennek nemzetközi támogatását célozta meg.

A szervezet első elnevezése még a régi emigrációs hagyományt követte, Magyar

Forradalmi Bizottmánynak tervezték nevezni, és meg is alakítottak egy ideiglenes

intéző bizottságot, melynek tagja lett a kisgazdapárti-parasztszövetségi Kiss Sándor,

Horváth János, B. Rácz István, valamint az 1955 óta Bécsben élő Szabó Miklós, a
15

Lásd: Oltványi László: Harcok Dél-Budapesten, 1956. Washington-New York-

München, 1981, illetve Eörsi László: Adalékok az '56-os emigráció történetéhez. A
bécsi „Magyar Forradalmi Tanács” 1956-os Intézet Évkönyv. III. Budapest, 1994.
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szociáldemokrata Benjámin Olivér (volt országos helyettes rendőrfőkapitány) és

Szabó György (a győri Nemzeti Bizottság elnöke), illetve a Keresztény Népmozgalomhoz tartozó Raksányi Árpád, aki Párizsban élvén, a tervezett alakuló kongresszus

franciaországi megszervezését vállalta. Horváth János beszámolója a sikertelen amerikai útjáról még jobban megerősítette őket abban, hogy a szervezet alakuló kongresszusát Strasbourgban, az Európa Tanács „fővárosában” rendezzék meg. A bizott-

mányi megnevezést is azért változtatták meg, nehogy összetéveszthető legyen a New

York-i bizottmánnyal. A szervezetnek a Magyar Forradalmi Tanács nevet adták és

1956. november 19-én megjelent a Tanács első nyilatkozata, amelyet Kiss Sándor,
Horváth János, Pásztor Tamás, Szabó Miklós, Nyeste Zoltán, Benkő Zoltán, Szarka

Gábor és Rédey Gábor írt alá. Az említettek a Független Kisgazdapártot, a Magyar
Parasztszövetséget, a volt Politikai Üldözöttek Szövetségét, a MEFESZ-t, a Magyar

Értelmiség Forradalmi Bizottságát, valamint a Kilián-laktanya harcosait képviselték.

Pár nappal később Bécsbe érkezett Király Béla tábornok, a Nemzetőrség volt pa-

rancsnoka, Heltai György, a Nagy Imre-kormány külügyi államtitkára, a kisgazda

Vidovics Ferenc volt főispán és képviselő, Jónás Pál, a Petőfi Kör elnöke, Osváth

György, Boros Lajos, Füzessi István, Sztáray Zoltán, Dénes Tibor.

Az új emigránsok csoportjához tartozott még Kővágó József, aki a felkelés alatt

Budapest főpolgármesteri tisztét töltötte be, s november 30-án menekült Ausztriába

családjával. A Bécsbe érkezett Adorján József, volt képviselő, november végén megalakította az emigráns Kisgazdapártot, amelynek ő lett az elnöke és Szabó Miklós a
titkára.

Látható, hogy november végére a bécsi Forradalmi Tanács összetétele jelentősen

megváltozott, abban elsősorban a felkelésben ismertté vált politikusok kerültek túlsúlyba. Lényeges változás volt, hogy ők a szocializmust, mint társadalmi formát nem
mindenben vetették el, az államosítást szükségesnek tartották, a munkástanácsok

létrejöttét, s igazgatási funkcióját támogatták, ám az 1945 előtti rendszer politikusaival való párbeszédet mereven elutasították. A Magyar Nemzeti Bizottmányban

azonban ott ültek a régi polgári pártok tagjai, a volt arisztokraták is. Az emigráción

belüli szakadás elkerülhetetlennek látszott. Az összekötő kapocs a népiek csoportja
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lehetett. Nagy Ferenc, Varga Béla és Kovács Imre tekintélye, következetes demokrata nyilatkozatai az újonnan jöttek számára is elfogadhatónak látszottak.

Sajnos gerjesztette az ellentéteket, hogy a szervezők, vezetők között volt Szabó

Miklós, akit a magyar államvédelem telepített át nyugatra 1955 decemberében. Sza-

bó 1945-ös kisgazda képviselő volt, Nagy Ferencék is ismerték, így 1956 novembe-

rében már jelentős tekintélyre tett szert az emigráns kisgazdák és szervezetek köré-

ben. Szabó Miklóst viszont azzal a céllal küldték ki, hogy kiélezze a különböző

emigráns csoportok közötti ellentéteket, s 1956 novemberében azt a feladatot kapta,
hogy akadályozza meg az egységes emigráns szervezet megalakulását.

1956 végére sikerült megfogalmazni a szervezet legfontosabb dokumentumait, a

határozati javaslatokat, a politikai platformot, a működési szabályzatot. Az '56-osok

egységszervezetének a Magyar Forradalmi Tanács (MFT) nevet javasolta az előké-

szítő bizottság. Egyedül Benkő Zoltán nem értett egyet azzal, hogy a Tanácsot „forradalminak” nevezzék el, mert gyanította, hogy ez a nyugati világban – különösen az

Egyesült Államokban – ellenérzéseket válthat ki. Az új szervezet lényege, célja az
volt, hogy a Tanács bízza meg a háromtagú elnökséget azzal, hogy az ENSZ-ben

képviselje a Nagy Imre-kormányt, a magyar ügyet, '56-ot és az egy zászló alá toborzott '56-os emigráns pártokat és szervezeteket a nemzetközi fórumokon.

1957. január 5-én, Strasbourgban ült össze az '56-osok három napra tervezett

kongresszusa. Az anyagi fedezethez hozzájárult: az MRP nevű francia katolikus párt,
a Kereszténydemokrata Unió és a kormány befolyása alatt álló francia szakszervezeti

szövetség, a Force Ouvrière kb. 500 000 frankkal. Az Európa Tanács (ET) szintén
500 000, a francia kormány egymillió frankot adott. A fenti szervezetek mellett be-

szállt a Szabad Európa Bizottság (SZEB), és az által fenntartott Szabad Európa

Rádió (SZER) is a lebonyolítás költségeibe.

Az alapítók között négy párt: a Szociáldemokrata Párt, a Kisgazdapárt, a Petőfi

Párt, a Keresztény Demokrata Párt, és nyolc szervezet, a Parasztszövetség, a Munkástanács, a Petőfi Kör, a Politikai Üldözöttek Szövetsége, az Írószövetség, a Forra-

dalmi Értelmiség Bizottsága, az Egyetemi Hallgatók Szövetsége, a Fegyveres Erők
Szövetsége képviselői, küldöttei vettek részt a tanácskozáson.
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A Magyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságában Nagy Ferenc volt az,

aki nyomban az új kezdeményezés mellé állt és azt sürgette, hogy a Bizottmány vál-

lalja a forradalmi követeléseket, az új emigráns képviselet pedig a 45-ös pártok és a
szabadságharcos csoportok képviselőiből álljon. Abban bízott – Kiss Sándorral

együtt –, hogy a Szabad Európa Bizottság a Bizottmány helyett a Forradalmi Taná-

csot és a vele szövetkező demokrata pártokat ismeri el, mint illetékes magyar képvi-

seletet. Hasonló véleményt vallottak Kovács Imre és a parasztpártiak is. Az úgyneve-

zett demokrata pártszövetség (Parasztszövetség és Parasztpárt, illetve, új nevén Petőfi Párt) nézetei komolyságának dokumentálására kilépett a Nemzeti Bizottmányból,
üdvözölte a Forradalmi Tanácsot, felajánlva neki az együttműködést.

A Magyar Forradalmi Tanács által választott tájékoztatásügyi felelős Kovács Im-

re, a szervezet főtitkára pedig Kiss Sándor lett. A szervezet irányító testületében a
népi emigráció új tagjai is képviseltették magukat. A tanácskozáson jelen volt Mol-

nár József, aki ugyan a Szabad Európa Rádió szerkesztőjeként kapott meghívást, de
egyben a Látóhatárt is képviselte a történelmi tanácskozáson.

A Magyar Forradalmi Tanács határozatai sorában külön is kiemelte a Látóhatár

című folyóiratnak a magyar emigráció összetartása, a magyar függetlenség eszméjé-

nek fenntartása érdekében végzett tevékenységét. „A magyar nyelven megjelent

emigrációs lapok közül politikailag és szakmailag a közgyűlés a Látóhatár című folyóiratot tartja legmegfelelőbbnek. A kongresszus a Látóhatár szerkesztőségének a

fenti határozat szellemében táviratot küld. A kongresszus felhívja a megválasztandó
intézőbizottságot, hogy lépjen érintkezésbe a Látóhatár szerkesztőségével, és ameny-

nyiben a szerkesztőség hajlandó, igyekezzék a Látóhatárt az eddigi munkatársak
teljes közreműködésével a Magyar Forradalmi Tanács politikai, elméleti folyóiratává

kialakítani.” 16 A Tanács működése azonban kérész életűnek bizonyult. Lényeges

szerepet nem tudott betölteni az emigráció életében, s a Látóhatárral kapcsolatos
terveit sem tudta megvalósítani.

16

A Magyar Forradalmi Tanács 1957. január 5-7-én tartott ülésének határozatai. Közli:
Király Béla. 1956-os Intézet Évkönyv. III. Budapest, 1994. 47. o.
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A Látóhatár nemcsak az emigrációs körökben volt ismert, 1957 januárjában a

Budapesten megjelent Népszabadság egy egész oldalas cikkben foglalkozott a folyó-

irattal. Természetesen a budapesti lap nem érdemeit ismertette, hanem dühödt hangon támadta a lapot kommunista és szovjetellenes irányzata miatt. Az MSZMP

hivatalos napilapja egy átfogó kampány előhírnökeként azt próbálta bizonygatni,
hogy a Látóhatárban 1956 nyarán megjelent Kovács Imre, Nagy Ferenc, Borbándi
Gyula írások az 1956-os felkelés előkészítését szolgálták, azaz tulajdonképpen a
nyugat és a magyar emigráció a felelős a véráldozatokért. „... Kovács Imre okoskodá-

sa is igazolja azt a tételt, hogy hazánk egy új háború tűzfészkévé válhatott volna, s a

szovjet hadsereg missziója Magyarországon ennek megakadályozása is volt, a magyar
nép és a világ minden békeszerető embere érdekében.” – írta a magyarországi párt-

lap. A hosszas propagandaszólamok végeredményben egyetlen tétel igazolását szol-

gálták, meglapozni a Látóhatár népellenességének megállapítását, elrémiszteni

mindazokat, akik addig kapcsolatot tartottak a szerkesztőkkel. Hangsúlyozták, hogy
a Látóhatár szerzői, szerkesztői, támogatói a régi rend, a horthysta rendszer visszaállítására törekednek, melynek „... a kommunisták eltávolítása a fő feltétele [...], hogy a

magyar népnek újra a nyakára üljenek...” Nem hiányzott a burkolt fenyegetés sem a

cikkből: „A magyar történelmet azonban mégsem a Látóhatár hasábjain csinálják a

hazát áruló politikusok, hanem itt Magyarországon a munkások, parasztok, értelmi-

ségiek, akik azonban nem csak az elmúlt hónapok eseményeiből, de immár a Látó-

határ intelmeiből is tanulnak.”

A Látóhatár elleni nyílt és kendőzetlen támadás kiváltó okai között szerepelhetett

az is, hogy az 1956-os felkelésről szóló értékelések talán első nyilvános megszólalója
Kovács Imre is a folyóirat hasábjain fejtette ki véleményét az eseményekről és annak

tanulságairól. A Látóhatár 1957. évi második számában megjelent tanulmányában
őszintén bevallotta, hogy bár „… 1956. október 23-án az emigráció órája ütött” 17, az

mégsem tudott élni vele. Közös tragédiája volt az otthoniaknak és az emigrációban
élőknek is, hogy nem voltak felkészülve a történelmi pillanatra.

17

26

Kovács Imre: Megint megtaláltuk az utat. Látóhatár, 1957/2. 114–123. o.

„Az otthoniaknak nehezebb volt a helyzetük, nem tájékozódhattak megfelelően,

légmentesen elzárva a világtól nem ítélhették meg helyesen a fejleményeket, a világ-

politika alakulását, nem igazíthatták hozzá a terveiket és a tetteiket. Mi idekint töb-

bet láttunk és többet tudtunk. Nem mindenki; volt közöttünk is olyan, aki sztálini

megkövültségében szemlélte a kommunizmust és üres antikommunista jelszavakkal

tévesztette össze a propagandát. Mások érthetetlen követeléseket szabtak a hazaiak
helyett, türelmetlenül bírálták a nagyhatalmak külpolitikáját és kelet-európai terveit.

Vágyakban és álmokban politizáltak – nem lehetőségekben. A legsajátosabb, hogy a
tájékozatlan, naiv politikusokat a professzionista diplomaták megerősítették bárgyú
elképzeléseikben és az emigráció szörnyű optikai csalódás áldozata lett.” Kritikus és

önkritikus szavak voltak ezek Kovács részéről, ám a tisztánlátáshoz, a nemzet tragédiájának objektív értékeléséhez erre volt szükség.

Végigvezette az események történetét, nem feledkezve meg az amerikaiak tévely-

gő nyilatkozatairól, illetve hezitálásukról sem. Pontosan és elemzően értékelte a hazai politikai pártok és személyek magatartását, ma is helytálló megállapításokat tett a
bukás okairól.

Ugyanakkor megfogalmazta a jövő lehetséges útját is. Alig fél évvel az ismételt

szovjet megszállás után kijelentette: „A megoldás nem lehet más, mint a magyar

népre bízni, hogy kialakítsa azt az életformát, amely reálisan számol az ország föld-

rajzi fekvésével és a nemzetközi erőviszonyokkal, de a kompromisszuma nem terjed
át a politikai szabadságjogokra, a demokrácia feladására. Mi egy ilyen megoldás ki-

dolgozására készek vagyunk és vitába akarunk szállni azokkal, akik idekinn álmodo-

zást és odahaza az irrealitás, a kommunizmus erőltetését választják. A kommuniz-

mus megbukott, múló szakasz az emberiség történelmében: a jövő a szabad elhatáro-

záson alapult társadalmaké és termelési közösségeké.”

Kovács Imre javaslata valóban az egyetlen megoldás lehetett. Mindenkinek le

kellett számolnia az addigi illúzióival. Képtelenség lett volna több mint tíz év után

megtagadni és eltörölni mindazokat a változásokat, melyek a magyarországi társadalomban végbementek, ugyanakkor elfogadni sem lehetett azokat a szabadságjogokat

semmibe vevő intézkedéseket sem, melyet az új hatalom hozott. Csak egyfajta

kompromisszumos megoldás vezethetett normális együttműködésre, valós kibonta27

kozás megteremtéséhez. Ebben a folyamatban Kovács Imre és a népiek számítottak

nagy Imre közreműködésére is, és támogatták a Budapesten elkészített, Bibó István

és a Petőfi Párt által összeállított kibontakozási javaslatot, mely az indiai nagyköveten keresztül a moszkvai vezetőkhöz is eljutott. A Kádár-kormány politikájában
azonban éles fordulat következett be 1957 elején, s március-áprilisra bezárultak azok

a kiskapuk, melyeken keresztül érték, s nem indulat-vezérelt párbeszéd folytatódha-

tott volna.

Az emigrációs közéletet is több vita, konfliktus sújtotta. Vámos Imre levélben

számolt be 1957. január 31-én a Londonban élő Szabó Zoltánnak, hogy a Forradal-

mi Tanács képviseletében Jónás Pál és B. Rácz István megbeszéléseket folytattak

William E. Griffith-el a Szabad Európa Rádió politikai tanácsadójával. 18 A megbeszélések témája a Szabad Európa Rádió és a Forradalmi Tanács együttműködése

volt. Jónásék egy értekezleten a magyar szerkesztőség munkatársai előtt felvázolták,
hogy az úgynevezett '56-os menekültek szerint hol és miben hibázott a SZER ma-

gyar szerkesztősége a felkelés napjaiban közölt műsoraiban. Élesen megmutatkozott

a különbség az '56-os menekültek értékrendje és a magyar osztály túlnyomó részét

alkotó, a régi rend súlypontjait elfogadó és követő felfogása között. Jónásék szemére
vetették a szerkesztőségnek, hogy tévesen ítélte meg Nagy Imre szerepét, hogy a
reálisnál sokkal nagyobb bizakodást gerjesztett a nyugati beavatkozás tekintetében.

Jónásék elkészítettek egy névsorjavaslatot a SZER Látóhatárhoz tartozó munka-

társai közreműködésével, mely Vámos levele szerint egzisztenciálisan senkit nem
hozott volna lehetetlen helyzetbe, ugyanakkor a magyar szerkesztőség vezetésében

változásokat javasolt. Jónásék a szerkesztőség vezetésére a szociáldemokratákhoz
tartozó Bede István, volt londoni nagykövetet javasolták, s ennek támogatását kérték

a népiektől. Borbándi Gyulát a kulturális főszerkesztőség vezetésére kívánták felkér-

ni. Vámos a Jónásék által összeállított szerkesztőségi névsort megküldte Kiss Sándornak, Kéthly Annának, illetve Szabó Zoltánnak, Kovács Imrének és Nagy Ferencnek is.
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Vámos Imre levele Szabó Zoltánnak. 1957. január 31. PIM, Molnár hagyaték.

A Forradalmi Tanács és a Rádió vezetősége közötti egyeztetés azonban megfe-

neklett, mert Griffith nem ismerte el a Rádió hibás politikáját, s a régi folyamatok

folytatását szorgalmazta Jónásék előtt. Személyi változtatásokat azonban végeztek,

1957. január 1-jétől Bede Istvánt nevezték ki a magyar osztály helyettes vezetőjének,

Marjás Viktor helyett pedig Kemény György lett a politikai adásokért felelős szer-

kesztő. Érzékeltette Jónásék előtt – Vámos ezt is kiemelte Szabó Zoltánnak írott
levelében –, hogy a Rádió amerikai vezetése a régi műsorpolitikát tartja helyesnek.

Griffith személyesen is ott volt a Magyar Forradalmi Tanács alakuló kongresszu-

sán Strasbourgban, így hallhatta az ott, a SZER működésével kapcsolatban elhangzott kritikákat. A menekültügyi és gazdasági bizottság odáig ment a Rádió bírálatában, hogy határozati javaslatot terjesztett be a SZER 1956. októberi szerepének

elítéléséről, mely végül nem került bele a Tanács kiáltványába, de a küldöttek elfogadták azt az értékelést, mely szerint: „Az az érzésünk, hogy a propaganda sok eset-

ben felszínes megfogalmazásban került sugárzásra. Ebből következett a SZER nem
túlságosan szerencsés szerepe a forradalom döntő időszakában. A SZER már az első

napokban ellentmondásokba keveredett a magyarság helyzetét és az erőviszonyokat

számításon kívül hagyva, irreális terveket is javasolt vagy vizsgált. A SZER nem

ismerte fel kellő időben – s ez alapvető tévedés volt –, hogy a kibontakozás és konszolidáció kijegecesedési pontja csak Nagy Imre és kormánya lehet - legalábbis a

szabad választásokig. A mai helyzetben a magyar nép magára maradt. Az egyetlen,

amit a rádió a magyar nép érdekében tehet az, hogy objektíven tájékoztatja és segíti

helyes ítéletalkotásában.”

Jónásék látogatása után a Látóhatárhoz tartozó SZER munkatársak rávették Be-

de Istvánt, hogy szervezzenek meg egy háromnapos, a Rádió épületén kívüli megbeszélést, ahol mindenki elmondhatja véleményét, s közösen megpróbálnak kialakítani

közös álláspontot a működés általuk javasolt feltételeiről. A konferenciára 1957.

február 8-ától, február 10-éig került sor a Starnbergi-tó partján fekvő Feldafingen

városában.

A konferencián a szolgálatban lévő munkatársakon kívül mindenki részt vett. A

jelen lévők egyetértettek abban, hogy a SZER hibát követett el 1956 októberében,

abban már nem volt egyetértés, hogy ebből milyen következtetésre kell jutniuk. Két
29

csoport alakult ki. Az egyik szerint a műsorpolitikán finom változtatásokat kell végrehajtani, de személyi változtatásokra nincs szükség, míg a másik nézet szerint gyökeres átalakítást és személyi változásokat követel meg az új helyzet. A hosszas tárgyalások alapján létrehoztak egy bizottságot azzal a céllal, hogy valamilyen kompro-

misszumos javaslatot dolgozzanak ki, azaz mindkét tábor érdekei érvényesülhessenek. A bizottságban Benkő Zoltán, Király Ernő és Molnár József képviselte a népie-

ket. A javaslat végül egy Bede Istvánnak címzett levélben fogalmazódott meg, melyben elég kemény megfogalmazások is szerepeltek: „Kívánatosnak tartjuk, hogy a

magyar szerkesztőség folyamatos és világos tájékoztatást kapjon az Amerikai Egye-

sült Államok Magyarországot érintő politikájáról. Kívánatosnak tartjuk azt is, hogy a

magyar viszonyok megítélésében a sajátos magyar szempontok érvényesüljenek.”

A konferencián tehát érvényesült a Látóhatár-kör akarata, a javaslatba belekerült

a sajátos magyar érdekek képviseletének szorgalmazása. Ugyanakkor a konferencián
megjelent és előadást tartott Griffith is, s beszédének lényege az volt, a Rádió veze-

tése nem ismeri el, hogy hibázott volna, inkább a magyar osztály felelősségét hangsúlyozta, s saját mulasztásukat abban jelölte meg, hogy elhalasztották az osztály szigorú
ellenőrzését.

A Rádió vezetésének hozzáállását mi sem bizonyította jobban, mint az az ese-

mény, ami a konferencia alatt lezajlott. Horthy Miklós 1957. február 9-én hunyt el a

portugáliai Estoilban. A SZER magyar osztályán szerkesztőként ügyeletes Skultéty
Csaba természetesen azonnal leadta a hír érkeztekor a bejelentést, nyilvánvalóan

vezető hírként kezelve. Amidőn azonban tájékoztatta a konferencián lévő magyar

vezetőket, s azok konzultáltak Griffith-el, rövidesen azt az utasítást kapta, hogy nem

vezető hírként kell a bejelentést kezelni, hanem csak a hírösszefoglaló végén elhe-

lyezni. A sajátos magyar szempontok tehát így érvényesültek a rádió műsorpolitikájában. A Magyarországot huszonöt éven keresztül kormányzó államfő halálhíre a
kishírek közé került a rádióban.

Nem volt véletlen tehát, hogy 1957. február 13-án Vámos Imre Kovács Imrének

írott levélében elkeseredetten állapította meg, hogy nem tartja valószínűnek bármi-
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lyen változás bekövetkeztét, de biztosította Kovácsot, hogy megmaradnak állásukban, nem hátrálnak meg, kitartanak elveik mellett. 19

Február 20-án Vámos már kész tényként számolt be Szabó Zoltánnak Bede ki-

nevezéséről, s megírta, hogy szerinte ebből már jó rádió soha nem lesz, ő végérvényesen leszámolt illúzióival. 20

A Rádió vezetése és a Látóhatár-kör közötti végső leszámolásra rövidesen sor ke-

rült. 1957. március 16-án 13 fő munkaviszonyának megszűntetését jelentették be.

Közöttük volt négy olyan szerkesztő is, akik a Látóhatár munkatársi köréhez tartoz-

tak, Horváth Béla, Király Ernő, Molnár József és Vámos Imre. A Látóhatár szerkesztősége minden fórumon támogatta a Forradalmi Tanács céljait, s úgy tetszett,

hogy ez egyik fontos bűnük volt, eltávolításukban aktív emigrációs szerepvállalásuk

döntő tényező lehetett.

Molnár József még aznap beszámolt levelében Kovács Imrének a felmondások-

ról.21 Megírta, hogy a kirúgottak közé Borbándi Gyula is beletartozott volna, de

mivel Borbándi az üzemi tanács tagja volt, azért a német munkaügyi törvények alap-

ján neki nem lehetett felmondani, így ő lekerült a listáról. Molnár elkeseredetten

vetette fel, hogy szerinte a Látóhatár meg fog szűnni, mert a szerkesztőség többsége

egzisztenciális katasztrófa elé néz, munkájuk és jövedelmük híján nem fogják tudni

kiadni a lapot. Molnár szerint Horváth Béla Olaszországba, Molnár és Borbándi
Amerikába készült, egyedül Vámos maradt volna Münchenben, munka és jövedelem
nélkül. Felmerült a levélben írottak alapján az is, hogy a folyóiratot áttelepítik Jugo-

szláviába, de ez az elképzelés leginkább onnan származhatott, hogy Borsos Sándor –
a Látóhatár egyik alapító, de a szerkesztőségből azóta már régen kivált tagja Jugo-

szláviába utazott, s felajánlotta Vámoséknak, hogy ott megpróbál pénzt és kiadót
szerezni a Látóhatárnak. A hirtelen jött gondolatot azonban Molnár maga is elkép-

zelhetetlennek vélte, amint Kovács Imre is, aki három nappal később írt válaszában

lehetetlennek tartotta a Látóhatár Jugoszláviába telepítését, de Amerikában történő

19
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Vámos Imre levele Kovács Imrének. 1957. február 13. PIM, Molnár hagyaték.

Vámos Imre levele Szabó Zoltánnak. 1957. február 20. PIM, Molnár hagyaték.

Molnár József levele Kovács Imrének. 1957. március 16. PIM, Molnár hagyaték.
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kiadását is. 22 Kovács egyértelművé tette, hogy a Látóhatárra szükség van, de csak

Európában jelenhet meg, mert így van lehetőség a hazajuttatására, s így válhat az
európai magyar emigráció szócsövévé. „Ha máshová nem lehet menni, akkor mi már

csak hazamehetünk, azzal az elhatározással, hogy osztozunk népünk sorsában, bármi

legyen is az. Az első feladat megmenteni a Látóhatárt, a másik egzisztenciális biztonságot szerezni.” – írta Molnárnak

Kovács megdöbbent a SZER vezetőségének döntésén, azonnal mozgósította

emigráns vezető társait, Nagy Ferencet, Borsody Istvánt, s a Forradalmi Tanács

tiltakozását is megszervezte. Megírta, hogy a Szabad Európa Bizottság többször és

reménykeltően megígérte a Látóhatár megjelentetésének anyagi támogatását. „Ne

keseredjetek el nagyon kérlek benneteket. – írta Kovács – A forradalom otthon is,

kint is elbukott. De csak egy időre… A megoldásban én bízom, nekünk van jövőnk,

otthon gondolnak ránk, várnak bennünket és egy nap hazamegyünk. Ha meg idekinn kell maradni, akkor sem adtuk meg magunkat.”

Március 19-én kézhez kapták felmondólevelüket az érintettek, számukra felmon-

dási időt és végkielégítést is megjelölve. Vámos március 25-én vérig sértetten számolt be Ignotus Pálnak a Rádió döntéséről. 23 Keresetlen szavakkal szidalmazta a
SZER vezetését, mert véleménye szerint az amerikaiak ahelyett, hogy saját tévedése-

iket bevallották volna, őket nevezték meg bűnbaknak. Felemlegette az októberi-

novemberi napokat, amikor olyan inspirációt kaptak az amerikaiaktól, mely szerint

Mindszenty hercegprímást javasolja a szerkesztőség miniszterelnöknek Nagy Imre

helyett. „Sérelmünket mi méltóságteljesen iparkodunk elviselni, semmi kedvünk és

hajlamunk nincs arra, hogy fölösleges botrányokat okozzunk, noha erre meglenne a

módunk. Tudatában vagyunk annak, hogy az emigrációban kénytelenek vagyunk

együttműködni az amerikaiakkal.” – írta Vámos.

Molnár és Vámos levélben kérte közvetlenül Nagy Ferenc segítségét is az elbo-

csájtás kapcsán. Jellemző volt az emigráción belüli zűrzavarra, hogy míg Molnár
Bakách-Bessenyey Györgyöt, a horthysta diplomácia egyik reprezentánsát, s ezen

22
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Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1957. március 19. PIM, Molnár hagyaték.
Vámos Imre levele Ignotus Pálnak. 1957. március 19. PIM, Molnár hagyaték.

keresztül a háború előtti rendszert visszasíró politikusokat vélte felfedezni eltávolítá-

suk hátterében, addig Kovács Imre inkább a Nemzeti Bizottmány egyes vezetőit
sejtette a felbujtók között. Barankovics Istvánt, sőt Varga Bélát meg is nevezte az
érintettek között, s úgy gondolta, hogy egy kemény mag kezd kialakulni az emigrá-

ció keretein belül, mely a gátja lehet a megújuló emigráns politikának.24 Kovács

meggyőződése az volt, hogy a SZER magyar osztályáról kirúgottak ügyének inspirálóit a magyar emigráció berkein belül kell keresni.

Kovács a Látóhatárt az emigráció legnagyobb vívmányának tekintette, s ő bízott

az amerikai szervezetek segítéségében, ugyanakkor bizalmatlan volt az európai támogatások megérkezésében. „… azt hiszem igazad van, hogy maradni kell, ha arra van

lehetőség. De legjobb elhagyni a Committeet 25, ha valamilyen anyagi megoldást

találtok. Arra ne gondoljatok, hogy Belgrád a megoldás, de Budapest se látszik egy-

előre annak. Ha mehetünk, én leszek az első, aki a jelet megadja, s akkor bátran kell

cselekedni. Deprimál engem is az a tudat, hogy ilyen sikeresen még nem törtek le

forradalmat. Az oroszok otthon, az ún. nyugati barátaink meg idekinn ölték meg a

forradalmat. Ki hitte volna, hogy egy nép szabadságát is a nagyhatalmak szabályoz-

zák majd egy nap, pontosan úgy, ahogyan azt az érdekeik diktálják. És ebben nem
sok különbség van közöttük. Szóval én is arra a következtetésre jutottam, hogy sok
keresnivalónk nincs már Nyugaton, népünk sorsa a saját erején és elhatározásán for-

dul meg és ebben a küzdelemben mellette a helyünk. Amikor eljöttünk, hittünk
mindabban, amit feltételeztünk, ma az összeomlott remények és tervek halmazán

még reálisabbnak kell lennünk, és nagyon okosan viselkedni. Ha lesz otthon lehetőség az bennünket szólít legelőször, de ne hamarkodjuk el, beszéljük majd meg és

együtt cselekedjünk.”

Kovács sejtését vélte felfedezni elbocsájtásuk mögött Vámos is. Szabó Zoltánnak

írott április 3-ai levelében felidézte a parasztpárti politikus véleményét: „Kovács Imre
szerint elbocsájtásunkat egy vacsorán határozták el, amelyen Varga Béla, Bede Ist-

ván, Bakách-Bessenyey, Pfeiffer Zoltán, és Barankovics István voltak ott. Bede felvi24
25

Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1957. március 27. PIM, Molnár hagyaték.

Congress for Cultural Freedom. A Kultúra Szabadságáért Kongresszus, amerikai
alapítványok közreműködésével létrejött értelmiségi mozgalom.
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lágosította őket az amerikaiak tisztogatási szándékáról. A többit a tisztogató bizott-

ság elvégezte.” 26 Vámos hozzátette, hogy szerinte Bede azokkal a Nemzeti Bizott-

mány-i tagokkal paktált le, akik már régen ki akarták törni a Látóhatár szerkesztői-

nek nyakát. Az amerikaiak saját felelősségűket hárították rájuk. Vámos megírta Szabónak, hogy a Rádió vezetőinél látja, milyen pánikot váltott ki a magyar emigráció

befolyásos tagjainak kiállása az elbocsájtások ellen. Kovács Imre és Nagy Ferenc New

York-i fellépése és Ignotus Pál levele Richard J. Condonnak azt eredményezte, hogy
Bede Istvánnak feladatul adták az Ignotusszal való konzultációt.

Az elbocsájtott munkatársaknak ki kellett költözniük lakásaikból, s a hivatalosan

megállapított felmondási idő leteltével, a három hónapos végkielégítéssel zsebükben

mehettek amerre láttak. Kétségtelen, hogy kilátástalannak tűnt helyzetük. Nem csak

a Látóhatár megjelenése, személyes megélhetésük is veszélybe került Egyikük sem

rendelkezett olyan szakmával, ismerettel, amelynek segítségével új egzisztenciát tudtak volna teremteni maguknak. Mind Vámos, mind Molnár azt kérte barátaiktól,

hogy legalább a végkielégítés összegét próbálják feljebb srófolni, s a három hónap
helyett egy évi fizetésnek megfelelő összeget kisajtolni a Rádió vezetéséből.

Vámos Szabónak megírta, hogy semmiképpen nem menne vissza a Szabad Euró-

pa Rádióhoz dolgozni s a folyóiratot sem szeretné megszűntetni, bizakodtak abban,
hogy az időközben megalakult Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnevezésű szervezet segítségével tudnak anyagi alapot biztosítani a lap megjelentetéséhez, s ezáltal

maguknak is egyfajta biztos megélhetést kialakítani. Vámos Ignotusnak elismételte
Amerikából kapott értesülését, mely szerint az írószövetség 80 ezer dollár költségve-

téssel gazdálkodhat majd, s ennek az összegnek egy részéből biztosítani lehetne a
Látóhatár további megjelentetését és a szerkesztőség tagjainak megélhetését is.

Ugyanez nap Molnár már arról számolt be Ignotusnak, hogy Bede magához ren-

delte Vámost, Horváth Bélát és Molnárt, s tárgyalást folytatott velük, miképpen

lehetne az elválást békés mederbe terelni. Molnár is azon a véleményen volt, hogy az
egy éves fizetésüknek megfelelő összegű végkielégítést el tudják fogadni, s abban az
esetben felhagynak a SZER elleni hadjáratukkal.
26
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Vámos Imre levele Szabó Zoltánnak. 1957. április 3. PIM, Molnár hagyaték.

A Látóhatár megjelenése szempontjából azonban egy esetleges nagyobb összegű

végkielégítés még nem jelentett megoldást, hiszen a nyomdaköltséget és a szerkesztők hosszabb távon történő foglalkoztatását csak egy folyamatos és nagyobb összegű
dotációval lehetett csak megoldani. A folyóirat előfizetéséből befolyó összeg még a

nyomtatás költségeit is alig-alig fedezte, nem hogy honoráriumot, esetleg maguknak
fizetést tudtak volna kigazdálkodni.

A levelezés alapján megállapítható, hogy a SZER munkatársai elbocsájtása mö-

gött valóban meghúzódott a Látóhatár ellehetetlenítésének szándéka is. Ez azonban
csak másodlagos eredménye lett volna. Elsődlegesen ezek a kirúgások a megfélemlítést és a magyar emigrációnak a Nemzeti Bizottmány kebelében történő újraegyesí-

tésének elérését szolgálták. A Magyar Forradalmi Tanács fellépése, SZER ellenes
megnyilvánulásai, a magyarországi változások iránti empátiája nem volt elfogadható
az amerikaiaknak. Márpedig tény, hogy a Tanács mellett a Látóhatár következetesen
kiállt, azaz szintén célkeresztbe került.
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A MAGYAR ÍRÓK S ZÖVETSÉGE KÜLFÖLDÖN ÉS A LÁTÓHATÁR

A Magyar Írószövetség működését 1957 januárjában a Kádár-kormány felfüggesztette. A külföldre menekült írók, költők, értelmiségiek Londonban és Párizsban
megbeszéléseket kezdeményeztek annak érdekében, hogy a frissen emigrált és a már
régebben nyugaton élő írók részvételével egy Nyugaton működő, önmagát a budapesti Írószövetség külföldi képviseletének tekintő szervezetet kellene létrehozni.

Mivel egy ilyen konglomerátumnak a működtetése sok pénzbe kerül, azért támoga-

tásért folyamodtak a Congress for Culturál Freedom nevű nemzetközi szervezethet,
mely bátorította őket a szervezet megalapításának szándékában.

A szövetség alakuló kongresszusát Londonban tervezték megtartani, s reprezen-

tánsukká Ignotus Pált kívánták megtenni, aki tagja volt még mindig a budapesti

írószövetségnek, s aki Rákosi börtönét is megjárta már, azaz személyében megtestesítette az elnyomó rendszer ellen fellépő szellemi munkás lényegét. Ignotus nagy

elánnal vetette bele magát a szervezet létrehozásába. Költségvetést állítottak össze
terveket szőttek, melyben leginkább a Londonban élő Szabó Zoltánra és Cs. Szabó
Lászlóra támaszkodott. Ignotus 1956 őszén hagyta el Magyarországot, így a két
régebbi emigráns nagy segítségére volt a különböző érdekek és ellentétek felismeré-

sében. Ignotus a szövetség egyik céljának azt tekintette, hogy legyen egy erős támo-

gatottságú lapja, ahol egyrészt publikálni tudnak az írók, költők, másrészt amely
reprezentálná a szövetség kulturális minőségét.

Szabó és Cs. Szabó azonban a Látóhatár Baráti Társaságának alapítói voltak, el-

kötelezettek a Látóhatár folyóirat iránt, így adódott a felvetés, hogy ez a lap a Látó-

határ legyen. Ignotus azonban újonnan alapított folyóiratot tervezett megjelentetni,

az újonnan emigrált írók közül kikerülő szerkesztőséggel. Vámos februárban jelezte
Szabó Zoltánnak levelében, hogy értesült Ignotus terveiről, üdvözli a kongresszus
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megrendezésének gondolatát, de feleslegesnek tartaná, ha az egyébként is csekély
számú emigráns alkotónak két folyóirat is rendelkezésére állna. Véleménye szerint

nem megosztani, hanem egyesíteni kellene az erőket, s azt javasolta Szabónak, hogy
az emigráns Írószövetség a Látóhatárt ismerje el folyóiratának, s költségvetéséből

annak megjelentetését támogassa. Vámos megírta, hogy Fenyő Miksa a Ford Alapít-

ványnál próbál pénzt szerezni a Látóhatár nyomtatásának költségeire, de szerinte
bármilyen támogatás érkezik az emigráció irodalmi lapjaihoz, azt el kell fogadni, s el
lehet költeni.

Vámos hajlandónak mutatkozott a Látóhatárt az emigráns Írószövetséghez vinni,

még a kiadói feladatokat is átadta volna, ám kijelentette, hogy a lap szerkesztését,
irányvonalának meghatározását továbbra is saját kezükben akarják tartani.

Álláspontját közvetlenül Ignotusszal is közölte: „Mindannyiunk véleménye, hogy

ilyesfajta szervezet hiánya eddig is súlyos mulasztás volt az emigrációban, most azon-

ban, hogy Ti kijöttetek, nemcsak hasznos, de kötelező feladat. Azon kívül Veled –
mint az Írószövetség elnökségének tagjával – a jogfolytonosság is megvan. […] Ezek

szerint innen mi ketten vagyunk eddig hivatalosak Bélával. Hasznos volna azonban,
ha még néhányan mehetnének. […] Ami egy új folyóirat indítását illeti, szkeptikus
vagyok. Az emigráció nem bír el két lapot, egyet is alig. […] A Látóhatár most már

nyolcadik éves. És csak most jutottunk olyan helyzetbe, hogy a lap eltartja önmagát.

(Írói honort persze nem tudunk fizetni, s a magunk munkáját sem számítjuk fel.)

Hivatalos támogatással persze könnyebb a dolog. Ám így is kérdés, van-e értelme
erőinket megosztani? Nem volna-e helyesebb megindítani – a Látóhatár mellett – az

otthon betiltott Irodalmi Újságot vagy más irodalmi lapot, mondjuk kéthetenként?

Ez esetben más a megosztás, más a lap és más a folyóirat jellege. A kettő kitűnően
kiegészítheti egymást. Még ez esetben is azt javasolnám, hogy ottani szerkesztőséggel, itt adjuk ki. Mert: fele annyi a nyomdaköltség, itt van magyar nyomda, s itt fris-

sebbek az információk. [...] És még egy szempont. Ha két lap van, mind a ketten
nyomorgunk és küszködünk. Ti hivatalos támogatással, mi az eddigi bázison. Szoro-

sabb együttműködés esetén az anyagi segítséggel nemcsak egy erős lapot tudnék
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csinálni – ne feledd, hogy itt kinn még mindig kevés az írástudó, az írók többsége
odahaza van –, de elindíthatnánk végre a külföldi magyar könyvkiadást.” 27

Vámos a megoldást egy erős folyóiratban, anyagilag megerősített könyvkiadóban,

és egy irodalmi, vagy irodalmi-politikai hetilap, esetleg kétheti lap elindításában

látta. „Emigrációban én a centralizáció híve vagyok. Ha megoszlunk, mindenki őrlő-

dik a maga malomkövei és gondjai közt. Együtt a munkát magunk között ésszerűen

megosztva, nagy dolgokra vagyunk képesek.” Vámos biztosította Ignotust arról,
hogy a Látóhatár-kör természetesen együttműködést és tapasztalataival segítséget
fog nyújtani az új lapnak, akármilyen formájú is lesz.

Ignotus elfogadta Vámos érvelését, ám számára a Látóhatár a meglévő szerkesz-

tőségével nem volt tolerálható, különösen azért sem, mert mindenki tisztában volt

azzal, hogy a Látóhatár mögött Kovács Imre és hívei állnak. Márpedig Kovács Imrével és a népi írói mozgalommal szembeni fenntartásai még a háború előtti időkből

eredtek, s cseppet sem csökkent az évek során. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az

a tény, hogy Kovács Imrét nem hívta meg az alakuló kongresszusra. Ignotus úgy

képzelte, hogy a Látóhatár szerkesztői közé delegálja az újonnan megalakuló Írószövetség az új emigráns írók egy részét, s a folyóiratot átformálja a saját ízlése szerint.

A kongresszust 1957. március 15-17-én rendezték meg Londonban. Vámosék

heves tiltakozása hatására Kovács Imre is bekerült a héttagú vezetőségbe, így abban

többségében a népi szárnyhoz tartozók foglaltak helyet, mivel Cs. Szabó László,
Szabó Zoltán és Horváth Béla is tagja lett. Ignotust megválasztották elnöknek, a

vezetésbe Faludy György és Pálóczi-Horváth György képviselte mellette még az új
emigránsokat.

A kompromisszumos megoldást az jelentette, hogy az írószövetség elindítja az

Irodalmi Újság című kétheti lapját, s saját kiadványának ismeri el, anyagilag támogatja költségvetéséből a Látóhatárt, de az önálló, változatlan szerkesztőséggel műkö-

dik. Különösebb gondot ez azért sem jelenthetett volna, mert a Látóhatár már addig
is felületet biztosított az újonnan külföldre került íróknak, s nem zárkózott el egyet-

len felajánlott írás közlésétől sem, toleráns, nyitott műhelyként működött. Az Iro27

Vámos Imre levele Ignotus Pálnak. 1957. február 12. PIM, Molnár hagyaték.
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dalmi Újság elindítása sem jelentett különösebb akadályt, mert még 1956 végén

Bécsben már megjelent ilyen címmel egy irodalmi lap, melynek szerkesztőségét Pá-

rizsba telepítették át, s főszerkesztésével Faludy Györgyöt bízták meg.

Ez a megoldás bíztatónak látszott mind a magyar emigráció szellemi életének,

mind a Látóhatár megjelentetésének biztonsága szempontjából. Megmaradt a Látó-

határ eredeti szerkesztősége és irányvonala, ugyanakkor a két lapban való publikálási
lehetőség az emigráns írókat megfelelő jövedelem meglétével kecsegtette.

Megegyezés született arról, hogy a Látóhatár terjedelmét 80 oldalra emelik 1957

májusától, s ennek anyagi feltételeit az Írószövetség biztosítani fogja a szervezet költségvetéséből. 28 Vámos március 25-ei levelében jelezte Ignotusnak, hogy rövidesen

elküldik a megjelentetéshez szükséges költségvetést neki, s kérték, hogy ők pedig az
Irodalmi Újság tervezett költségvetését kaphassák meg. Már ebből a levélből is kitet-

szik, hogy Vámos elsősorban a pénzügyekbe próbált belefolyni, s ez előrevetítette
annak árnyékát, hogy vetélkedés és ellentét fog kialakulni a két lap között a felosztható pénzek nagysága miatt.

Április 9-én Szabó Zoltánnak és Ignotusnak is elküldi Vámos a Látóhatár terve-

zett költségvetését. 1800 dollárt kér egy hónapra, s ebben egy szerkesztő, egy segédszerkesztő és egy adminisztrátor fizetését, illetve az irodahelyiség bérleti díját, a

nyomdaköltséget és a postai költségeket számolta el. 29 Összehasonlításul érdemes

feljegyezni, hogy ebben az időben Amerikában a Nemzeti Bizottmány vezetői havi

300 dolláros ellátmányt kaptak, azaz Vámos ehhez hasonló vagy még ennél is magasabb díjazásra számított, mint a Látóhatár szerkesztője. Nem tudni, hogy kit gondolt

segédszerkesztőként foglalkoztatni, de vélelmezhető, hogy ezt a szerepet barátjának

Horváth Bélának szánta, míg az adminisztratív teendők ellátását Molnár Józsefre
akarta bízni. Borbándi nem kapott volna díjazást a Látóhatárnál végzett munkájáért,
hiszen ő alkalmazottja maradt a Szabad Európa Rádiónak, így rendszeres fizetése

volt. Vámos szerint az Írószövetségtől a megjelentetésre kapott pénz elsősorban a

28
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Vámos Imre levele Ignotus Pálnak. 1957. március 25. PIM, Molnár hagyaték.
Vámos Imre levele Szabó Zoltánnak. 1957. április 9. PIM, Molnár hagyaték.

SZER-től elbocsájtottak megélhetését szolgálta volna. nem is alacsony életszínvonalon.

Egy dollárért akkoriban 4,2 márkát adtak, tehát az 1800 dollár 7560 márkát tett

volna ki. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 1956-ban a kiadott 5 lapszám összes költsége

4732 márka volt, s a folyóirat nyomtatása lapszámonként csak 600-800 márkába

került, akkor látható, hogy Vámos szemérmetlenül magas összeget jelölt meg. Ő

természetesen úgy számolt, hogy az Írószövetségnek juttatott 80 ezer dollárból a

Látóhatárra fordítandó 21-22 ezer dollár méltányos része lehetne a költségvetésük-

nek, ám az Írószövetség vezetői és az Irodalmi Újság szerkesztősége is ugyanilyen

elrugaszkodott költségkérelemmel állt elő, azaz az anyagi lehetőségek egymásnak

ugrasztották a feleket.

A Látóhatár megjelentetésének anyagi fedezete egyébként rendben volt. A

Borbándi Gyula vezette könyvelés szerint az előfizetésekből és lapeladásokból befolyt
bevételek fedezték a nyomtatás és postai költségek nagy részét. Továbbra is érkeztek

a régi és az új emigránsoktól kisebb összegek és a Látóhatár Baráti Társaság alapítói
is rendszeresen eleget tettek befizetéseiknek. Igaz ez az összeg nem tette lehetővé,

hogy honoráriumot fizessenek a szerzőknek, s a szerkesztők sem részesültek javadalmazásban, de a folyóirat biztonságosan megjelentethető volt minden második

hónapban.

Hozzá kell tennünk, hogy nem csak anyagilag volt biztonságban a Látóhatár léte,

hanem tartalmi szempontból is. 1957 első hónapjaiban elárasztották a szerkesztőket
az új és a régebbi emigráns írók és költők művei. Soha ennyi kézirat nem gyűlt még

össze a lapnál. Érdeméül kell felsorolni Vámosnak, Borbándinak és Molnárnak,
hogy a megjelenésre szánt írások kapcsán semmilyen előítéletet nem érvényesítettek,
próbáltak helyet adni minden újonnan érkezett szerzőnek.

Az 1957 évi első szám csak március elején jelent meg, s az 1957/1-2 számot vi-

selte, január és április hónapokat megjelölve a borítón. Ezt a számot elsősorban Jászi
Oszkár emlékezete uralta. Jászi 1957. február 13-én hunyt el. A Látóhatár szerkesztősége büszkén vállalta Jászi szellemi örökségét, s a folyóirat írásainak közlésével, róla
szóló méltatások megjelentetésével emlékezett meg életéről, munkásságáról.
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A tavasz lapszám sok érdekességet tartalmazott emellett is. Mellékletként megje-

lentette Ignotus Pál Börtönnaplóm című terjedelmes írását, illetve ebben a számban

Fenyő Miksa és Borbándi Gyula értékelte a magyar felkelés jelentőségét, a leverését

követő hónapok történéseit. Molnár József Téves utakon címmel terjedelmes elemzést tett közzé a magyar emigráción belül 1956 nyarán folyt vitáról és annak következményeiről.

Májusban jelent meg az 1957. évi 3. szám, melynek legnagyobb hatású tanulmá-

nya Kovács Imre Megint megtaláltuk az utat című írása volt. A magyar felkelés

szándékait és programját elemző írása olyan megállapításokat tartalmazott, mely
lezárta az 1956 ősz szabadságküzdelem elbukásának további értelmetlen ismétlését, s
egyben megnyitotta az utat egy újabb magatartás és programépítés számára.

„Tévedésektől és hibáktól nem mentes a magyar forradalom. (Melyik volt az?) A

tömegindulat izzásában képtelenség fegyelmezetten gondolkodni és cselekedni. Két

tény megítélésében azonban mégsem lehet mindent a körülményekkel magyarázni.

Az egyik személyi: Nagy Imre állandó bizonytalansága. A másik stratégiai: túlfutott
azon a ponton, amelyet az adott helyzet a megállásra előirt. Egy harmadik tényező, a

Nyugat érthetetlen magatartása, a végzetelemet jelentette...

Nagy Imre nem volt kész arra a történelmi szerepre, amelyre október 23-a szólí-

totta. Mint kommunista a magyarországi fejlődést a titóizmus, a huszadik pártkongresszus és a lengyel események vonatkozásában szemlélte és maximális lehetőségnek

a saját új kurzusa folytatását tekintette. Liberális politikája tökéletesen megfelelt
annak a kommunista értelmiségnek, amely a Petőfi-körben tevékenykedett.” 30 – írta

Nagy Imre szerepét értékelve. Megdöbbentő pontossággal láttatta, hogy miért volt

kevés, de egyben sok is mindaz, amit Nagy Imre a felkelés során elérni kívánt. Kevés

volt, mert nemcsak a bolsevista helyet adni kellett volna megtagadnia, hanem annak

gazdasági alapját, az állami tulajdon szentségét is, s egyben sok is volt, mert nem
észlelte a Szovjetunió nagyhatalmi törekvése megroppanásának veszélyét, s ennek
tarthatatlanságát.
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Kovács Imre: Megint utat tévesztettünk. Látóhatár. 1956. 3. szám. 114. o.

Kovács felidézte cikkében Németh László tételét, „ ... pontosan megfogalmazta,

ami a követelésekből kiérezhető a forradalom nem akart szakítani a szocializmussal,
csak a kommunizmust vetette el, mint az emberhez méltatlan életformát.”

Kovács 1957. április 10-ei levelében nyomatékosan megkérte Vámost, hogy „szeret-

ném, ha ez az írásom változatlanul és egyszerre jelenne meg. Nagy Imréről is el kell
mondanunk az igazat, a mi igazolásunkat a PP31 hozta, a nagyszerű írógárda, a

megmozdult parasztság és a tökéletesen modern program.” 32

Ugyancsak fontos szerep jutott a Látóhatár történetében az 1957. májusi szám-

ban először megszólaló Ignotus Pálnak is. Egy Olaszországban elmondott beszédét

közölte a Látóhatár, melyben az értelmiség felelősségéről beszélt, s ennek kapcsán
tulajdonképpen megfogalmazta az 1956-os magyar emigráció hitvallásának egyik

fontos elemét is. „Én nem tartozom azok közé, akik a Sztálin halálával végbement

fordulatot puszta formaságnak vagy porhintésnek tekintik. Azt hiszem, a Szovjetunióban valóban voltak a Vasfüggöny lebontásán, az élet emberibbé és törvényesebbé

tételén iparkodó, számottevő tényezők, melyek a resztalinizálás mai tébolyában hall-

gatásra, vagy szekundálásra vannak kárhoztatva. Hogy akár a resztalinizálás, akár a
desztalinizálás mit jelentett, azt az én honfitársaim érezték legjobban. Az én országomat Bulganyin és Hruscsorv tankjai gázolták le. Mindamellett őszinte szívből

kívánnom, hogy népem békében és barátságban éljen nemcsak Bulganyin és Hrus-

csov népeivel, hanem, ha letesznek arról, hogy továbbra is gyarmati sorban tartsanak

bennünket a kormányformájukkal is.” 33

Ignotus és az '56-os menekültek többsége úgy vélte, hogy nem a társadalmi rend-

szer, hanem annak gyakorlata volt téves. Reménykedtek benne, hogy – amint Igno-

tus is megfogalmazta – a józan gondolkodású értelmiségiek el fogják érni a szocialista országok vezetőinél ennek belátását, s a tévedések kijavítását.

Bár Ignotus beszédét a Látóhatár közölte, de nem annak, hanem Kovács Imre

elemzésének volt nagyobb visszhangja és támogatása. Ignotus írását mindenki úgy
fogadta, mint az újonnan alakult Írószövetség elnökének bemutatkozó székfoglalóját.
31
32
33

Petőfi Párt

Kovács Imre levele Vámos Imrének. 1957. április 10. PIM, Molnár hagyaték.
Ignotus Pál: Az értelmiség felelőssége. Látóhatár. 1957. 3. szám, 81. o.
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A Látóhatár szerkesztői is leginkább azért adtak helyt a lapban ennek az írásnak,
mert remélték az Írószövetség anyagi támogatását.

A májusi számban jelent meg egyébként először vers Határ Győzőtől, aki később

a folyóirat rendszeres szerzőjévé vált. Rendkívül színes és változatos volt a lap iro-

dalmi rovata. Elekes Attila, Bikich Gábor, Horváth Béla és Aczél Tamás versei,

Márton László és Cs. Szabó László elbeszélései jelezték, hogy a folyóirat nem tett le
az emigráns magyar irodalom bemutatásáról a vérzivataros politikai időkben sem.

A lap nyári számában folytatódott ez a tendencia. Thinsz Géza és András Sándor

(polgári nevén Sándor András) ebben a számban publikálta verseit először. Dénes
Tibor és Sebestyén György elbeszélései, valamint Cs. Szabó és Ravasz Károly politikai esszéi biztosították a lap politikai aktualitását, s egyben irodalmi értékét.

Sajnos a Szabad Európa Rádióval való viszony egyre inkább elmérgesedett. Nem

segítette ez a romló állapot azt sem, hogy az emigrációs Írószövetség hatékonyan
tudjon fellépni a Látóhatár megjelentetésének anyagi feltételi biztosítása mellett. A

Szabad Európa Bizottság nem támogatta két magyar nyelvű emigrációs lap Európá-

ban történő megjelentetését. Ignotuséknak választaniuk kellett a Látóhatár és az
Irodalmi Újság között. Az Irodalmi Újságnál ekkor már kialakult az elsősorban '56osokból felépülő szerkesztőség, így adódott a kézenfekvő megoldás, a sok vitát kiváltó Látóhatár helyett a párizsi lap legyen az Írószövetség hivatalos lapja.

Júniusban Molnár még elküldte belépési nyilatkozatát az Írószövetségbe, ám

Vámos Kovács Imrének írott június 23-ai levelében már felvetette az Írószövetséggel

való szakítás és a SZER-rel való szembefordulás gondolatát.

Miközben Európában egzisztenciális küzdelem folyt, Amerikában a politikai ér-

dekek és csoportok ütköztek egymással. Mind az európai, mind az amerikai kihatott
a másikra. Az Írószövetség megegyezésre törekedett az SZER-rel és a Szabad Euró-

pa Bizottsággal is. Ignotus azt remélte, ha a sértődött Vámosnak és Horváth Bélának

jövedelmet kínál az irodalmi Újságnál, azok felhagynak a Látóhatár támogatásának

igényével, s a Látóhatár ügye kikerül a problémák sorából. Ezt próbálták elérni azzal,

hogy mind Vámos, mind Horváth rendes havi honoráriumot kapott Párizsból, annak

ellenére, hogy a két sértődött szerkesztő ennek fejében nem küldött egy sort sem.
Mindkettőjüknek nagyobb igényük volt. Saját maguk által szerkesztett lapot, ennek
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támogatását, s ezáltal a megkapott támogatás elosztásában maguknak sokkal magasabb jövedelem elérését szorgalmazták.

Ignotusék tárgyalásokat kezdtek a Szabad Európa Rádióval is. Céljuk az volt,

hogy az elbocsájtott szerkesztők által összeállított irodalmi műsorokat, mint az Író-

szövetség kulturális műsorát adja le a Rádió, s ezáltal Vámosék mégis megszólalnak a
Szabad Európa Rádióban is, s még honoráriumot is kapnak érte.

Cs. Szabó László Vámos Imrének írott július 29-ei levelében bejelentette, hogy

Szász Béla lesz a kulturális adások főszerkesztője, s arra kérte Vámosékat, hogy írja-

nak az Irodalmi Újságba cikkeket, mert az amerikai támogatók írásaik hiányában
bajt sejthetnek, s megvonhatják az egész írószövetségi támogatást. 34

Ignotus felesége augusztus elején megírta Vámoséknak, hogy 200 dollárt fognak

havonta kapni a SZER adásaiban való részvételért. Maga az elvégzendő munka is

könnyűnek ígérkezett, az európai irodalmi folyóiratokat, a megjelent könyveket kel-

lett volna szemlézniük, kivonatolniuk. Heti negyedórás műsort kellett volna szerkeszteniük, s október 1-jétől tervezték az adásfolyam elindítását. „Ennek egy része

németországi és más a Ti körzetetekhez közelálló országbeli könyvek és

kultúrjelenségek ismertetése volna.” 35

Szeptember 16-án Cs. Szabó már mint befejezett tényként szólt a SZER és

Vámosék közötti szerződés ügyéről, de ismét szóvá tette, hogy küldjenek írást az

irodalmi Újságnak, mert a Szabad Európa Bizottság és a Congress is azt várja el,

hogy egység legyen az írók körében, s csak akkor ad pénzt a párizsi lapra és a Látóhatárra, ha ezt az egységet megvalósulni látja. „A dolgok tehát gurulnak, de szörnyű

mezei csapáson, s nem betonúton.” 36 – utalt Cs. Szabó a Szabad Európa Rádiónál

folytatott tárgyalásaik zökkenőire, a SZER mögött álló Szabad Európa Bizottság
felé egységet bizonyítandó látszat szükségességéről.

34

35

36

Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1957. július 9. Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára [ÁBTL], 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 374. o.

Ignotus Pál levele Vámos Imrének. 1957. augusztus 21. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3.

melléklet, 10. o.

Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1957. szeptember 16. ÁBTL. 3.2.1. Bt123. 1. melléklet, 379. o.
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Vámos azonban nem elégedett meg azzal, hogy az Írószövetség közben járására

ismét műsort szerkeszthetett a Rádióban, s kevesellte a neki és Horváthnak juttatott

összeget. Közvetlenül Bieber Marionhoz fordult, a Congress for Cultural Freedom

igazgatójához. Párizsba írt levelében jelezte az Írószövetség támogatására kijelölt
kulturális szervezet vezetőjével, 37 hogy a SZER magyar műsorának megindításával
távolról sincs elintézve az ügyük, mert Látóhatárnak külön is kell pénzt kapnia a

szervezet alapjából. A Congress igazgatója természetesen elutasította Vámos kérését
és levelét, közölte vele, hogy az Írószövetséggel való megegyezésük alapján ezt a
támogatást tudják csak nyújtani nekik. A Congress 250 ezer dolláros pénzalappal

rendelkezett, melyet a Ford Alapítvány bocsájtott rendelkezésükre, de mint évekkel

később kiderült, az összeg eredetileg az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerző Ügynökségétől származott, s ennek megfelelően annak szétosztásában a jelzett ügynökségnek erős befolyása volt.

Vámos szeptember 23-án felháborodottan számolt be a Congress igazgatójának

elutasító leveléről.38 Úgy gondolta végső rohamot indít az Írószövetség ellen. „Nem

tudom, hogy ebben az esetben helyes-e, ha írunk az Irodalmi Újságba. Nekik az

Irodalmi Újság a kedves, az íróknak a Látóhatár, egyik adu a kezünkben: egészséges

kooperáció csak akkor jöhet létre, ha a Látóhatár nehézségeit is megoldják. Tulaj-

donképpen ez volt az oka, annak, hogy hallgattunk eddig, noha, mint tudod a pénzre
nekünk is nagy szükségünk volna. Ezt még meggondoljuk.”

Vámos Imre tulajdonképpen megzsarolta az Írószövetséget. Amennyiben műkö-

désükhöz továbbra is támogatást remélnek a Congress-tól, akkor a Látóhatár megjelentetését saját költségvetésükből gazdálkodják ki, s ebben az esetben ők hajlandónak

mutatkoznak cikkeket küldeni az Irodalmi Újságba, s ezáltal eloszlatni azt az érzést,
mintha ellentét lenne az magyar irodalmi emigráció körében.

Cs. Szabó haladéktalanul válaszolt Vámosnak. Kétségbeesetten adta értésére,

hogy a Congress nem fogja a Látóhatárt támogatni anyagilag, de az elképzelhető,
37

38

Vámos Imre levele frau Bieber Marionnak. 1957. szeptember 18. ÁBTL. 3.2.1. Bt123. 1. melléklet, 381. o.

Vámos Imre levele Cs. Szabó Lászlónak. 1957. szeptember 23. ÁBTL. 3.2.1. Bt123. 1. melléklet, 383. o.
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hogy más támogatóknál közbenjár érdekükben, ha nem haragítják végérvényesen

magukra a párizsi szervezet vezetőjét. 39 „Ha ti [...] bojkottáljátok az Irodalmi Újsá-

got, annyit értek el, hogy a Congress még a jóindulatát is elfordítja, Pali és Zoltán

pedig elhidegül tőletek.” 40

Ugyanilyen értelemben kereste meg Faludy György is Vámost. Miután megtudta,

hogy Vámosék nemcsak cikket nem küldenek az Irodalmi Újságba, hanem a nevüket

is le akarják vetetni az impresszumból, megírta Vámosnak, ebben az esetben mind az
Irodalmi Újság, mind a Látóhatár támogató nélkül fog maradni. 41

39

Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1957. szeptember 28. ÁBTL. 3.2.1. Bt-

40

Cs. Szabó László levelében Ignotus Pálra és Szabó Zoltánra utalt.

41

123. 1. melléklet, 384. o.

Faludy György levele Vámos Imrének. 1957. október 3. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.

melléklet. 41. o.
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KONFLIKTUS A LÁTÓHATÁR SZERKESZTŐI KÖZÖTT
Sajnos a Látóhatár körüli válság nemcsak a lap megjelentetéséről szólt. Súlyos embe-

ri problémák is sújtották a folyóirat megjelentetését és szerkesztését. Amint az előző-

ekből is kiderült Vámos Imre mind az Írószövetség, mind a Congress for Cultural

Freedom szervezet felé úgy állította be magát, mint a Látóhatár egyedüli képviselője,
s sok esetben nyilatkozatait, leveleit nem egyeztette a többi szerkesztővel. Tetézte a

problémákat még az is, hogy a könyvelést ugyan Borbándi Gyula vezette, de a készpénzt Vámos Imre őrizte, illetve kezelte. Szeptember végén Borbándi átadta a pénz-

könyvelés ügyét Molnár Józsefnek, s ekkor derült ki, hogy a pénztárból 1500 márka
hiányzik, illetve Vámos nem tud elszámolni vele.

A nyár folyamán már többször felmerült Münchenben a szerkesztők Amerikából

és Londonból odalátogató barátaikkal folytatott beszélgetéseikben, hogy Vámos

túlságosan önhatalmúan cselekszik, s öntelt magatartása veszélybe sodorhatja nemcsak a Látóhatár, hanem az egész magyar emigráció elfogadtatását.

Szeptember 25-én a szerkesztőség tagjai közös megbeszélésen próbálták tisztázni

a kialakult helyzetet, s elkészítettek egy megállapodást, melyben lefektették a folyóirat megjelentetése során kialakított hatásköröket, felelősségeket és jogokat.
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 szer-

48

kesztőségi 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.

3) A kiadóhivatal vezetője és az anyagi ügyek intézője: Molnár József.

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.

f) A szerkesztőség tagjai kötelezik magukat, hogy különösen a hatáskörük-

be 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.
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München, 1957. szeptember 25.

Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla, Molnár József” 42

A megállapodást a megbeszélésen részt vevők mindegyike elfogadta, de Vámos

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

kezményeitől.

A viták ellenére a szokásos minőségben jelent meg, a népfelkelés kirobbanásának

első évfordulójára emlékező lap. A szerkesztőség vezércikkben méltatta a magyar nép
szabadságharcának hősiességét, ám nem csatlakozott azokhoz, akik továbbra is az

1945 előtti társadalmi formáció vissza-hozatalának igazolását látták a felkelés elbu-

kásának tanulságaként. „A forradalom által megerősödött a magyarság üdvös nemze-

ti öntudata és önbecsülése. Ez a nép nem kerülte meg a társadalom újjárendezésének

nehéz dolgát – ami a jogtalan javaikért reszkető, de áldozatot sohasem vállaló tőzsé-

rek álma – hanem helyettük is megszenvedte és meghaladta a kommunizmust.” –

írták a szerkesztők, ismét megerősítve értékelésükben a harmadik út elképzelésének

fontosságát, s a magyar felkelés példaértékű szerepét egy új társadalom megteremté-

sének kísérletében.

„Mi tudjuk, hogy Magyarországon a hatalomnak sem kegye, sem fenyegetése

nem rendítette meg társainkat. – Foglalták össze a Látóhatár szerkesztői az eltelt egy
év tanulságát, kijelölve az ellenállás további útjait. – Megfeleltek régi irodalmi ha-

gyományainknak, amelyek mindenkor megszabták, hogy az elnyomott és üldözött
nép fölsegítésén fáradozzanak. Mi aggódó szeretettel, bizalommal és megértéssel

figyeltük hosszú évek során kínban és veszélyben, bukdosás és bajok között végbevitt

nagy munkájukat. Ma is, amikor sorsuk még inkább megnehezült, amikor esetleg

nemcsak puszta létük a tét, de új írói módokat kell keresniök, hogy legalább valamit
42

Megállapodás a Látóhatár című folyóirat szerkesztési elveiről és feladatairól. PIM,
Molnár hagyaték.
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föltárjanak költői világukból, amikor szinte elölről kell kezdeniök életük egész mű-

vét, ma még inkább megértjük minden szavukat és egyek vagyunk minden törekvé-

sükkel. Értjük mi őket, hiszen mink is üldözöttek vagyunk. Üldözöttek vagyunk,

mert egyetértettünk a magyar forradalom eszméivel és egy szocialista berendezésű
Magyarországgal. Üldözöttek vagyunk, mert szembeszálltunk a befolyásos butaság-

gal és a szervezett hitványsággal, és mert szegény folyóiratunkban mindig bátran
kinyomtattuk véleményünket. Házunkból kivetve, mások hazájában útlevél nélkül

bolyongva, mi hazánkra és társainkra gondolunk. Mert van nekünk hazánk! Magyarország él! Ez bátorít és biztat minket e mai napon.”

A folyóirat közölte – Horváth Béla fordításában – Libero di Libero olasz költő a

magyar forradalom emlékezetére írt A harag napja című versét, Borsody István történelmi léptékű esszéjét, emlékezéseket és verseket a feledhetetlen budapesti 13 napról.

A lap hátsó borítóján a szerkesztők felsorakoztatták azokat a jelentősebb szerző-

ket, akik a Látóhatár alapítása óta rendszeresen publikáltak a lapban, illetve azokat

az új menekülteket, akik csatlakoztak a Látóhatár szellemi köréhez, s gondolataikat e
lap hasábjain osztották meg az olvasókkal.

A régi munkatársak között felsorolták Auer Pál, Bán Györgyi, Bárdos Artur,

Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Borsody István, Fejtő Ferenc, Fenyő Miksa, Hatva-

ny Bertalan, Horváth Béla, Jászi Oszkár, Juhár József, Just Béla, Kemény György,

Kerényi Károly, Kéri Pál, Korek Valéria, Kovács Imre, Lesznai Anna, Molnár József,

Nagy Ferenc, Ravasz Károly, Reményi József, Schöpflin Gyula, Cs. Szabó László,

Szabó Zoltán, Tábori Pál, Vámos Imre és Veress Sándor nevét, az 1956-ban emigráltak között pedig Aczél Tamás, András Sándor, Bartucz János, Dénes Tibor, Elekes Attila, Faludy György, Gömöri György, Határ Győző, Ignotus Pál, Kiss Sándor,

Márton László, Máté Imre, Nyeste Zoltán, Palotás Antal, Pálóczi-Horváth György,
Sebestyén György, Thinsz Géza, Tóth Z. László került megemlítésre.

A Látóhatár terjesztőinek száma is emelkedett az egy év alatt, immár húsz köny-

vesboltban, könyvterjesztőnél lehetett megvásárolni a lapot, s tizenöt országban volt
helyi megbízottja a szerkesztőségnek.
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Vámos úgy érezte, hogy szerepe és befolyása megerősödött az Írószövetségben. A

tavaszi választásokon bekerült népiek még mindig többségben voltak a vezetőségen

belül, s Vámos saját magát tekintette e kör szóvivőjének. Célja az volt, hogy a Látó-

határ számára nevesített önálló támogatást szerezzen, s bár az általa igényelt pénz
messze meghaladta a szükséges és méltányos összeget, bízott benne, hogy az Írószö-

vetség nem tud kihátrálni a Látóhatár elismerése és anyagi támogatása elől. A
Congress-től kapott elutasítást úgy értelmezte, hogy azt Ignotusnak és Szabó Zoltánnak, az Írószövetség vezetőinek kell ismét benyújtania. Erősítette ebbéli meggyőződését Cs. Szabó László is, aki levélben Vámost törekvései helyességéről és szemé-

lyes támogatásáról biztosította. Cs. Szabó megírta Vámosnak, hogy az Írószövetség

következő vezetőségi értekezletén tárgyalni fogják a Látóhatár ügyét, s ő Vámos
javaslatait fogja helyeselni. 43

Ugyanakkor az Írószövetség és a Szabad Európa Rádió kapcsolata megszakadni

látszott. Ignotus arról értesítette Vámost, 44 hogy a SZER-nél letiltották a magyar

irodalmi műsor felvételét, s bár a két vezető Griffith és Bell nem jelezték, hogy lemondanak a műsorról, s ezáltal elveszni látszik a beígért honorárium, mindenképpen

veszélyben látja a tervezett műsorfolyam megvalósulását. Ignotus azt kérte Vámostól,
hogy álljanak készenlétben, mert mindent megkísérelnek a műsor elfogadtatása érdekében.

Vámos Ignotus levele mögött titkolódzást és elhallgatást tételezett fel. Nem bí-

zott Ignotusban. Ráadásul Cs. Szabó László pár nappal Ignotus levele előtt már

megírta neki, hogy SZER és az Írószövetség közötti tárgyalások megszakadtak, s

kérte, hogy sürgősen szerezzen Vámos angol vízumot, mert minél hamarabb Lon-

donba kellene utaznia. „Tegnapelőtt óta nyílt háború van az RFE 45 és az Írószövet-

ség között. Aznap egész nap üléseztünk. Ha összeadom, a rádió s a szövetség közti
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ügy kb. három hónapot vett el az életünkből, s legkisebb eredmény nélkül.” 46 – írta

Cs. Szabó. Azt is megjegyezte, hogy a Rádió részéről ugyanazok voltak az Írószövetség tárgyalófelei, akik tavasszal Vámosékat eltávolították a Rádiótól, így nem sok jót
lehet tőlük várni a további együttműködésben.

Október elején az Irodalmi Újság és Vámos Imre kapcsolata viszont normalizá-

lódni látszott. Vámos küldött egy írást az Irodalmi Újság felkelésre emlékező számá-

ba. Faludy György főszerkesztő október 7-ei levelében köszönte meg az gesztust, s
arra bíztatta Vámost, hogy a Látóhatár többi szerkesztőjét is próbálja rávenni írások
megküldésére. 47

Vámos azonban az Irodalmi Újságba történő publikálását arra próbálta felhasz-

nálni, hogy a SZER-nél kieső jövedelmét az Írószövetség az Irodalmi Újságon keresztül biztosítsa, s Faludynál havi 100 dolláros honoráriumigénnyel jelentkezett.

Faludy kétségbeesetten érvel Vámosnál, hogy ez az összeg még akkor vetődött fel

műveinek közléséért, amikor semmilyen jövedelmi kilátása nem volt, ám a SZERműsor honoráriumának ígérete, illetve a SZER Vámosnak kifizetett 5000 dolláros
végkielégítése után lekerült a napirendről.

Faludy rémülete érthető volt. Ő is tisztában volt azzal, hogy Vámos milyen erős

befolyással rendelkezik az Írószövetség vezetőségében, ám az Irodalmi Újság havi
honorárium kerete összesen 350 dollár körül mozgott. Vámos ennek egy harmadát

igényelte volna, azaz a többi szerzőnek szinte jelképes összeget tudott volna fizetni.
Megírta Vámosnak, hogy mind ő, mind Szabó Zoltán, Ignotus Pál, Pálóczi-Horváth
György és Aczél Tamás ingyen dolgoznak az Irodalmi Újságnál. Vámost ez persze
nem hatotta meg, mivel tisztában volt azzal, hogy az említettek kaptak járandóságot

közvetlenül az Írószövetségtől, s csak tovább fűtötte indulatát, hogy ő kimaradt az
elosztásból. Faludy érzékelte, hogy Vámos dühe beláthatatlan következményekkel

járhat, ezért további írások küldését kérte tőle, s javasolta, hogy Cs. Szabóval egyeztesse honoráriuma ügyét.
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Nem kétséges, hogy az anyagi kérdések mindig is kényes és indulatokat kiváltó

ügyek voltak az emigrációban. A ki, mennyit, mikor és miért kap gyakran képezték a

viták és összetűzések központi kérdését. Ebben az esetben azonban sokkal többről

volt szó. Vámos egyébként is szeretett „nagy lábon élni”, s mivel a biztos jövedelme

megszűnt a SZER-től történt eltávolításával, megszokott életvitelét nem tudta más

forrásból biztosítani, csak a Látóhatár kasszájában lévő összegek felhasználásával. Ez
viszont a folyóirat megjelentetését veszélyeztette, hiszen ha mást nem is, de a nyom-

dai előállítás költségét ki kellett fizetnie a szerkesztőségnek. Egyre nyilvánvalóbbá

vált, hogy a Látóhatár az anyagi összeomlás szélére sodródott. Vámos nem akart
elszámolni a házipénztárral, nem kívánta a folyóirat kiadói és szerkesztői feladatait
megosztani társaival.

Faludy levelét Vámos október 31-én kapta meg, pontosan azon a napon, amikor

a Látóhatár másik négy belső munkatársa, Borbándi, Bikich, Horváth Béla és Mol-

nár József eljuttatta hozzá a további együttműködésük megszakításáról szóló levelüket.

„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.” 48 – kezdték levelüket
a szerkesztők, akik szeptember végén még hittek a megállapodásban, ám csalatkozniuk kellett Vámos viselkedésében.

Levelük nem pusztán a Látóhatár szerkesztésével kapcsolatos kifogásaikat tartal-

mazta. Vámost emberileg és közéleti íróként is elmarasztalták. Nagyon kemény han-

gon vonták felelősségre azért, hogy ő akarta az Írószövetségben a népi írók képviseletét ellátni, holott irodalmi munkássága „néhány oldalon elférne”, s annak eredetét

sem akarják firtatni. Ez utóbbi megjegyzés arra utalt, hogy Vámos néhány megjelent
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A Látóhatár négy szerkesztőjének levele Vámos Imréhez. 1957. október 31. PIM,
V.4741/12. Tábori Pál hagyatéka
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írása másoktól átvett részeket tartalmazott, azaz plágiumként volt értékelhető, ám
ezt a megjelenésekkor nem tették szóvá.

Azon túlmenően, hogy Vámost, mint írót leminősítették, szerkesztői munkáját is

erős kritikával illették. „Aki nem jó író, még lehet jó szerkesztő” írták, de egyben
megállapították, hogy Vámos szerkesztőként is leszerepelt. A külvilág felé úgy állí-

totta be magát, mintha ő szerkesztette volna a folyóiratot, valójában azonban kevés

szerepe volt benne, a szerkesztés közös munka volt, s elsősorban Borbándi és Horváth végezte.

„Mink a Látóhatárban a magyar irodalmat, a demokráciát és a politikai radika-

lizmust szándékoztunk szolgálni és ez sajátos helyzetet teremtett. Nehéz irodalmi és
politikai küzdelmeinkben, nem akarva megbontani egyetlen erőnket: egységünket, és

bízva abban is, hogy az évek során talán tanulni és fejlődni fogsz valamit, nem hoztuk nyilvánosságra – miként a folyóirat más fontos munkatársai megtették –, hogy a

Neked szánt munkára alkalmatlan vagy. Nem csak palástoltuk szerkesztői hiányosságaidat, hanem a magunk erejéből pótolni igyekezvén, megszabtuk a Látóhatár iro-

dalmi és politikai irányát.” – vallották meg a szerkesztők, hogy miért nem léptek fel

korábban Vámos kiskirálykodó magatartásával szemben. A szerkesztők végső dön-

tésre jutottak Vámos kiközösítésével kapcsolatban, ám sem stílusában, sem tartalmában nem megfelelő hangnemet választottak. Túlzás volt azt állítani, hogy a szerkesz-

tést csak ők végezték, Vámos is sokat levelezett, s több szerző kéziratát ő gondozta,
készítette elő megjelenésre. A szerkesztők Vámossal szembeni indulata azonban őket
is elragadtatott szavakra késztették, s kíméletlen állításokat fogalmaztak meg.

„Ebben a szomorú pillanatban felesleges lenne felsorolni, hogy milyen siralmas

módon éltél vissza ezzel a helyzettel. Te voltaképpen szerkesztőségi titkár szerepét

töltötted be, de ezt a tevékenységedet arra használtad fel, hogy olyan színben láttasd

magad, mintha az ügyeket Te irányítanád. E magatartásodnak nem tulajdonítottunk

nagy fontosságot mindaddig, amíg napról-napra világosabb nem lett előttünk, hogy
semmibe véve azt a munkánkat, amelyet a folyóiratra áldoztunk, el akartad tulajdoní-

tani a mi szellemi, anyagi és fizikai erőfeszítéseink eredményeit. Ez a hűtlenséged
minket is elképesztett, akik pedig ismerünk Téged. Ez már nem csak minket sértett,

hanem a folyóirat igazi felvirágzását, sőt létét is veszélyeztette.” – írták le vádjaikat.
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Kétségtelenül helyesen látták a szerkesztők, hogy Vámos nem tanúsított kellő tole-

ranciát az Írószövetséggel és az Irodalmi Újsággal szemben, s ez nemcsak a lapok
sorsát, hanem az egész magyar emigráció megítélését is érintette. Önállósodó lépése-

it, az egyes szervezetekhez saját nevében benyújtott kérvényei és fogalmazványai
gyengítették az Írószövetség nemzetközi szervezetek előtti pozícióját, azt az érzetet

kelltették a támogatást nyújtó szervezetekben, mintha nem lenne egységes a magyar
irodalmi emigráció. Az viszont köztudott volt, hogy az amerikai támogatók nem

hajlandóak belső ellentétektől szabdalt emigrációs szervezeteket, újságokat támogat-

ni. Ez a magyar politikai képviselet ügyében is nyilvánvalóvá vált, s ugyanezt lehetett
várni az irodalmi-kulturális terület megsegítésében is. Egységes fellépést vártak el.

Borbándiék levele és a tiszta helyzet érdekében tett lépésük tehát mind a Látóha-

tár, mind az Írószövetség, mind az irodalmi Újság jövője szempontjából hasznos
lépés volt. Amit nem tettek meg a többiek, a szervezetek és lapok vezetői, azt ők
megfogalmazták, igaz a „saját családon” belüli nyíltsággal és szókimondással.

Levelük azonban nemcsak a szerkesztésben és a folyóirat irányításában tapasztalt

problémákra világított rá. Vámos anyagi természetű ügyeiről is nyíltan elmondták

véleményüket.

„A kiadóhivatal, az előfizetések kicsiny összegeiből, mérhetetlen munkával, mint-

egy 5000 márkát szedett be ebben az évben. Ebből Te tudtunk és megkérdezésünk

nélkül 1500 márkát a saját céljaidra használtál fel, holott erre szükséged nem volt,

mert mind a mai napig ínséget nem láttál. Horváth Béla és Molnár József megálla-

podásunk értelmében, végkielégítésükből 666–666 márkát fizettek be a kiadóhivatalnak, hogy a nyomdai költségeket fedezhessük és a folyóirat megjelenése fennakadást

ne szenvedhessen. Igaz, hogy hosszú húza-vona után Te is befizetted ezt az összeget,

de miközben Horváth és Molnár több mint 1300 márkával járultak hozzá a nyomdai
költségekhez, Te a hozzád küldött előfizetési díjakból 1500 márkát egyszerűen visz-

szatartottál a saját céljaidra. Szellemi és anyagi hűtlenségedet megtetézte egy vakmerő és váratlan cselekedeted, amelyet tanácskozás és hozzájárulás nélkül vittél végbe.
Nevünkben levelet írtál Ignotus Pálnak, a MISZK elnökének, amelyben fenyegető

kitételekre ragadtattad el magad. Meggondolatlan kijelentéseid, amelyet sajnos nevünkben tettél, nem csak a mi személyünket és a folyóiratot, de az Írószövetséget, sőt
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magát a demokratikus emigrációt is veszélybe sodorhatják. A szerkesztőséget és a

Látóhatár tekintélyét felhasználva így reméltél a fenyegetések árán jogtalan személyes előnyökhöz jutni.” A szerkesztők által felvetett vádak konkrét számokat és té-

nyeket tartalmaztak, s azok igazolhatóak voltak. Vámos ténylegesen elemelt pénzt a

Látóhatár kasszájából, azzal nem tudott elszámolni, s valóban megzsarolta Ignotust,
amikor még júniusban az MISZK elnökének szemére vetette, hogy a népiek segítsé-

gével jutott az elnöki székbe, s ezért joggal várható el tőle a népiek kiemelt támogatása, különösen a Vámos Imre által javasolt lépések elfogadása. Ez a levél nemcsak

Ignotust, hanem a népieket is sértette. Ők nem voltak benne hasonló alkukban,
Ignotus személyét sem azért támogatták, hogy később előnyös helyzetbe kerüljenek,
hanem azért mert benne látták az integráló szerepet betöltő személyt.

Vámos lépéseit tűrhetetlennek, s a tőle történő elhatárolódást elengedhetetlennek

tekintették a szerkesztők.

„Hogy ilyesmi a jövőben elő ne fordulhasson, elhatároztuk, hogy az írásban le

nem fektetett, de szóbeli megállapodásunk és a gyakorlat folytán kialakult egymás
közötti viszonyt írásban is rögzítjük. Egy korábbi értekezleten megbeszéltük Veled a

megállapodás pontjait. Ennek értelmében ma délelőtt átadtuk Neked megállapodá-

sunk szövegét. Kijelentetted, hogy annak minden pontjával egyet értesz, de meglepő

és érthetetlen módon megtagadtad aláírását. Midőn ennek indokait kérdeztük, felvilágosítás helyett gyermekded módon egyre csak azt hajtogattad, hogy igen Te min-

den egyes ponttal egyetértesz, de aláírni nem vagy hajlandó. Ebből világosan láttuk,

hogy a legvisszataszítóbb módon meg akarod tagadni azt a munkát, amit hosszú

esztendőkőn keresztül Neked és helyetted végeztünk. Mindezek arra indítottak min-

ket, hogy Veled az együttműködést megszakítsuk.
Teljes tisztelettel

Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla és Molnár József”

A szakításról Borbándiék értesítették a Látóhatár Baráti Társaság tagjait, az ala-

pítókat és az Írószövetség vezetőit. Érdekes és tanulságos megfigyelni, hogy az emig-

ráns vezetők nagy része nem tekintette komoly fejleménynek a szétválásról szóló
levél megküldését, a vitát egy szokványos helyzetnek látták, s megnyilatkozásaikból

az tetszik ki, hogy bizonyosak a szerkesztőség együtt maradásában és a folyóirat tö57

retlen megjelenésében. Cs. Szabó László november elején arról értesítette Vámost,

hogy a Szabad Európa Rádió a még el sem indult kulturális műsor első havi járandó-

ságát átutalta a Congress-hez, azaz Vámos Imre – bár az Írószövetség és a SZER
közötti harc folytatódott – munka nélkül is jövedelemhez jutott a SZER-től. Cs.
Szabó megírta Vámosnak, hogy november második hetében Münchenbe fog menni,

s a Látóhatár mind az öt szerkesztőjével találkozni szeretne a helyzet tisztázása érdekében. 49

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

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

sajnálom, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan az kívánatos lett volna” 50. Fe-

nyő Miksa egyszerűen mind Borbándinak, mind Vámosnak elküldte cikkét, s levelében megírta, amelyik lap megjelenik, az leadhatja írását.
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Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1957. november 2. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.
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Auer Pál levele Vámos Imrének. 1957. november 19. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. mel-

léklet, 39. o.
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ÁTMENETI MEGEGYEZÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Az Írószövetség vezetősége november közepén megtárgyalta a Látóhatár szerkesztőségében kialakult helyzetet. Cs. Szabó László hosszú levélben tájékoztatta Vámos
Imrét álláspontjukról. Kifejezte örömét, hogy a szerkesztőségen belül még van lehe-

tőség a megegyezésre, s reményét fejezte ki a tekintetben is, hogy Ignotus Pál megegyezésre fog jutni a Szabad Európa Rádióval is, azaz rendeződni fog a Látóhatár
szerkesztőinek egzisztenciális helyzete. „Az Írószövetség természetesen nem szól és

nem szólhat bele önálló dolgotokba, de a magunk további együttműködését s az
1958-ra tervezett újabb hadjáratot a lap érdekében csak úgy tudjuk elképzelni, ha Ti

nem is a barátságot, de legalább a közös szerkesztést helyre tudjátok állítani. Ha

újévre két folyóirat jelenik meg Münchenben, valamennyiünk felfogása szerint el-

érünk emigrációs szellemi életünk tragikomikus főfejezetéhez.” 51

November végén fordulatot vettek a szerkesztők közötti tárgyalások. Kovács Imre

– aki kétségtelenül a legnagyobb tekintélynek örvendett a népi szárnyhoz tartozók

körében – Európába érkezett távol-keleti körutazása végén. Indiában valamilyen
fertőző anyagba lépett, New Delhiben felvágták a sebét, de az elfertőződött seb miatt

Svájcban be kellett feküdnie egy szanatóriumba. Mivel napokig mozdulatlanul kellett

feküdnie, ezért arra kérte a Látóhatár szerkesztőségének tagjait, hogy látogassák meg

Zürichben. A Casanova hotelből írta meg álláspontját Molnár Józsefnek. „Vámos

Imre meglátogatott, tőle hallottam a sajnálatos eseményekről, amelyek a Látóhatár
jövőjét veszélyeztetik. Szeretnék Veled és Gyulával, aztán hármatokkal (Imre) be-
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szélni. Nagyon szépen kérlek, egyik nap szaladjatok át hármasban. Én legalább december 5-ig maradok.” 52

Borbándiék meglátogatták Kovácsot, s a beszélgetést követően, december első

napjaiban, ismertette Vámossal a helyzet megoldására vonatkozó javaslatait.
Borbándiék interpretációjában természetesen másképpen hangzott a vita lényege és

története. 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. „Én

elfogadom a te feltételedet a presztízsveszteséget illetően, de akceptálnom kell az ő
elvüket is, amit egyenrangúságban jelöltek meg. A formula rátok tartozik.” 53

Vámos Imre Kovácsnál járva elismételte Borbándinak írt álláspontját a folyóirat

további megjelentetésére vonatkozóan. November elején ugyanis Vámos visszautasí-

totta Borbándiék levelét, s a nyílt szakítást vetítette elő. „A Látóhatár nem az én

kizárólagos tulajdonom, hanem [...] részese minden barátunk (kisebb-nagyobb mér-

tékben), akik hozzájárultak fenntartásához. A lap többi munkatársai és barátai bizalmat szavaztak nekem további munkámban. A Ti kiválásotok tehát – ha meg is

rendítette a folyóiratot – nem változtat a lap további sorsán. [...] Ami végül a lap jogi

helyzetét illeti, emlékeztetlek benneteket arra a három hivatalos levélre, amelyet
1952-ben elküldtünk a német hatóságoknak, s amelyekről bizonyára Neked is van

másolatod.” 54

Vámos Kovács előtt is elismételte, hogy a folyóirat tulajdonosa törvény szerint ő,

mivel a németországi bejegyzés Vámos Imre nevén van. Elfelejtette ugyanakkor

megemlíteni, hogy az akkori lépést egyeztették egymással, s pusztán azért került sor

Vámos nevének megjelenítésére, mert akkoriban egyedül neki voltak megfelelő német igazolásai. A Látóhatárt tulajdonképpen öten alapították: Borbándi Gyula, Bor-

52
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Kovács Imre levele Vámos Imrének, 1957. december 2. Xavier dosszié. ÁBTL, 3.2.4.
K-1869. 339/1. o.

Borbándi Gyula: Nem éltünk hiába... Európa kiadó, Budapest, 2000. 123. o.

sos Sándor, Gaál Mihály, Molnár József és Vámos Imre. Gaál Mihály felhagyott a

közéleti politizálással, visszavonult gazdálkodni Hollandiába, Borsos 1952-ben kivált
a szerkesztőségből, így a három alapító, Borbándi, Molnár és Vámos volt a folyóirat
kiadói jogának valódi birtokosa. Vámos viszont a bejegyeztetés alapján azt egyedül

magának követelte. Az általa felemlegetett többi támogató azoknak a sorából került
ki, akik a Látóhatár Baráti Társaságot 1953-ban létrehozták, s ezzel megteremtették

a lehetőséget a stencilezett eljárásról a nyomtatott forma megvalósítására. Kovács is
tagja volt a Baráti Társaságnak, akik viszont csak több éves előfizetési díjat adtak át

akkoriban a szerkesztőségnek – mintegy előlegként –, hogy meglegyen a pénzügyi

alapja a nyomtatott lapok előállításának, de semmilyen tulajdonjogot nem igényeltek

és nem kaptak a folyóirat kiadásában. Vámos egyébként a Baráti Társaság egyetlen
tagjától nem kapott biztatást arra nézvést, hogy a továbbiakban egyedül vezesse a
szerkesztőséget és a kiadót. Épp ellenkezőleg, mindenki a kiegyezést sürgette.

A négy szerkesztő a Vámos Imrével való szakítást úgy képzelte el, hogy a Látóha-

tárt a továbbiakban is megjelentetik, ugyanakkor a folytatáshoz szükségük volt a

folyóirat felgyűlt vagyonára. Borbándiék Vámos elutasító levelére válaszolva tehát

felszólították Vámost, hogy az általuk megbízott személyeknek számoljon el a lap

pénztárában található összegekkel. „Kedves Barátunk, értesítünk, hogy miután Veled

nem sikerült a Látóhatár szerkesztésével és kiadásával kapcsolatosan az eddigi közös

munkát folytatni, mi alulírottak közös egyetértésben elhatároztuk, hogy a lapot nálad

nélkül folytatjuk tovább és nálad nélkül fogjuk megjelentetni. Nevünkben Borbándi

Gyula és Molnár József fogják az elválással kapcsolatos elszámolást megejteni és

amennyiben az elszámolás eredménye javadra mutatna egyenleget, azt mi alulírottak

közösen fogjuk Neked megtéríteni. Személyes barátságunkat irántad ez az elhatáro-

zásunk természetesen nem befolyásolja, éppen ezért mindannyian szeretettel és
őszinte barátsággal üdvözlünk:

Bikich Gábor, Borbándi Gyula, Horváth Béla és Molnár József” 55
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A Látóhatár négy szerkesztőjének levele Vámos Imrének. 1957. október 31. PIM,
Molnár hagyaték.
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Vámos ezt követően körlevelet küldött a Baráti Társaság és a szerkesztőség min-

den tagjának, melyben megfogalmazta saját javaslatát a további együttműködésre. „A

Látóhatár dolgát a jövőben egy bizottság intézi. Tagjai a következők: Bikich Gábor,

Borbándi Gyula, Borsody István, Cs. Szabó László, Fenyő Miksa, Határ Győző,

Hatvany Bertalan, Horváth Béla, Ignotus Pál, Kovács Imre, Lesznai Anna, Molnár

József, Szabó Zoltán, Tábori Pál, Vámos Imre. E bizottság demokratikus módon,

kétharmados többséggel határoz a folyóirat fontos dolgairól, személyi ügykezelési és
politikai irányításáról.” 56 Vámos javaslata látszólag kompromisszumot tükrözött,

hiszen az általa megnevezett bizottságban benne voltak a szakítással fenyegetődző

szerkesztők is, ám összetételében hordozta a későbbi viszályok magvát is. Ez a névsor
ugyan reprezentatív összefogást tükrözött, de olyan mértékben különböző felfogások

és nézetek összeboronálását sugalmazta, melynek reális alapja nem lehetett. Nem

véletlen, hogy a megnevezettek többsége semmilyen formában nem reagált a javaslatra.

Vámos ennek ellenére nyomdába küldte a folyóirat őszi számának anyagát, imp-

resszumában saját magát megjelölve felelős szerkesztő és kiadóként. Visszaigazolás

hiányában pusztán annyit jelölt meg az impresszumban: „Szerkeszti a Szerkesztőbi-

zottság.”

Vámos önkényes lépése megrökönyödést váltott ki az emigrációs körökben. Ezt

fejezte ki Kovács Imre levelében az a mondat, mely szerint „... szennyeseinket, mert

sajnos nekünk is vannak, mindig a saját embereink, barátaink teregették ki.”

Kovács nem szerette volna, hogy két Látóhatár jelenjen meg párhuzamosan, de

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.

„Pap és Borsos után most ez a legrosszabbkor jött és úgy látom a nyílt kirobba-

nással fenyegető Látóhatár vita máris nagyobb hullámokat vert, mint általában a

szokásos belső viták az emigrációban. Én nem gondoltam, hogy ennyire elmérgesedhet a helyzet, a te beszámolódból nem úgy tűnt. Könyörgöm, ne mérgesítsétek, szé56
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lesítsétek tovább, mert azzal vétkeztek a magyar néppel szemben, s eljátsszátok azt a

lehetőséget is, amit éppen most nyújtanak amerikai barátaink.”

Kovács Imre a Látóhatárt nem elsősorban irodalmi, inkább politikai lapnak kép-

zelte el. Az évek során minden fontosabb közéleti megszólalását a Látóhatárban tette

közzé. Ő a progresszív felfogás képviselője volt, javaslataival elmozdítani igyekezett

az elkeseredettség állapotába süllyedt emigrációt. Tisztában volt vele, hogy csak öszszefogással lehet az amerikai szervezetek támogatását elnyerni, ám nem volt hajlandó
népi elveit feladni. Szerette volna, ha a nemzeti oldal szövetsége kibővül, ugyanakkor

azt is jól látta, hogy a levert felkelés sokakban a végsőkig élezte a jövőjük iránt érzett
aggódást.

„Széles bázisra kell helyezni a szerkesztő bizottságot, 57 de a Látóhatár jellege, s

főleg a tradíciója maradjon meg, amely a Márciusi Front-tól számítja kezdetét a

magyar szociológiai iskola és irodalmi örökség teljes elismerésével és vállalásával.” –

írta a szerkesztőknek. Kovács is jól látta, hogy a Vámos által javasolt szerkesztőbizottság képtelen lenne közös megegyezésre jutni még a legapróbb kérdésekben is,
hiszen mind szellemiségükben, mind a kultúráról vallott felfogásukban gyökeresen

eltértek egymástól nézeteik.

Vámos Imrét Kovács csak az emigrációban ismerte meg, 1945–1947 között nem

találkoztak itthon. Ismerte Vámos előnyös tulajdonságait, de gyengeségeit is. Úgy

vélte szüksége lenne a Látóhatár szerkesztőségének Vámosra, próbálta az ellentéteket

feloldani, ám nem hagyta szó nélkül Vámos szerkesztői gyengeségeinek megemlítését sem. „A folyóirat szokásos külön jegyzése ellen nekem nincs kifogásom, legsze-

rencsésebbnek azt találnám, ha lényegesebb külső változtatás nélkül, de valóban a

demokratikusabb belső szerkezettel kerülne ki a folyóirat a mai válságból. És még két
dolog. Az egyiket már közöltem veled, a lapot szerkeszteni kell, azaz előre összeállí-

tani a számokat és kérni cikkeket a legmegfelelőbb munkatársaktól. Kettő: a tulaj-

donjogot precízen meghatározni és a pénzügyi kezelést külön ellenőrzés alá helyez-

ni.”
57

Kovács Imre szerkesztőbizottságot javasolt, de elsősorban a régi támogatók

bevonásával, s nagyon óvatosan beengedve a folyóirat irányítói közé az új emigráció
tagjait.
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Ez utóbbi lényeges kérdéssé vált a szerkesztőségen belüli vitában. Kovács Molnár

Józsefet tartotta megfelelő embernek arra, hogy a kiadói ügyeket intézze. Egyrészt őt
még a budapesti időkből is ismerte, bízott benne, másrészt Molnár ténylegesen bebi-

zonyította az előző években, hogy dinamikusan és hozzáértően intézi az adminiszt-

ratív ügyeket. Vámos erre alkalmatlan volt. Kovács Imre a legvégsőkig elment a

megegyezés helyreállításában, bejelentette, hogy kiválik a lap támogatói sorából,

amennyiben nem áll helyre az egyezség.

„Ha nem egyeztek meg és két Látóhatár jelenik meg, akkor kénytelen leszek el-

búcsúzni tőletek. Barátok maradunk továbbra is, de munkatársak nem leszünk…

Jóskáékat is kértem, Imre téged is nagyon kérlek, hogy legyetek érettek. Ti is sokat

veszítetek, de a magyarság még többet. Vegyetek példát tőlem, aki mindig tudtam

áldozatot hozni messzebbi célok érdekében és sokszor megalázkodtam, amikor más

ütött volna, de az én nagy történelmi tanítóm Bethlen Gábor, aki rátok sem hozna

szégyent, ha követnétek…”

Kovács gyakorlatilag megzsarolta a szerkesztőséget. Amennyiben nem lesz egyez-

ség, akkor nem lesz pénz, s anyagi támogatás nélkül a folyóirat megszűnik. Az ame-

rikai szervezetek ugyanis valószínűleg leállították volna a magyar emigrációnak nyúj-

tott 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 kapcsolatrendszere

volt az európai kulturális szervezetekkel, azok adtak véleményére. A Látóhatár szer-

kesztői 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. Kovács
Imre is erre utalt levelében, amikor a kecsegtető lehetőségről írt. A Vita azonban

elkedvetlenítette Hatvany-t, s bizalmának megvonásával fenyegette meg a Látóhatár

szerkesztőit.

December 3-án Vámostól, december 4-én pedig Borbánditól és Horváthtól ka-

pott magyarázkodó levelet. 1957. december 7-én válaszolt mindhármójuknak, s e
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levelét szétküldte az ügyben érintett szerkesztőbizottsági tagoknak is. Nem kertelt,
egyértelművé tette álláspontját. „Indítványaimat egyik fél részrehajlónak tekinti, a

másik pedig, miután nem hajlandó a presztízséből veszíteni, egyszerűen nem reflek-

tál arra a pontra, amely az ő részéről is áldozatot követelne.” 58

Tulajdonképpen Hatvany is a szerkesztőbizottság felállítását tartotta megoldás-

nak, mert az megkönnyítené az amerikai segítség kieszközlését, ám annak összetétel-

ét sokkal szűkebb körben gondolta megvonni. Hatvany szerint Vámos vagy felelős
szerkesztő vagy felelős kiadó legyen, mindegy melyik feladatot kapja meg, de nem

méltányos, ha mindkettő lenne, s az sem ha egyik sem. Hatvany nem kívánt az anya-

gi ügyekben igazságot tenni, s a vitát sem akarta eldönteni, csak figyelmeztetette a
feleket.

„Megbiztatok, hogy a Free Europe politikai osztályával szemben képviseljem a

Látóhatár anyagi érdekeit, s így kötelességem volt veletek közölni, hogy e szempont-

ból mit látnék hasznosnak.” Hatvany a belső viszályt még nem közölte az amerikai
támogatókkal „ha azonban a Látóhatár következő száma, mint tervezitek »két szín«

alatt jelenne meg, két szerkesztőséggel, két tartalommal, ez olyan nyilvános botrány

volna, hogy nem hallgathatnék tovább. Ha pedig ezután majd talán megbánjátok a

dolgot és megegyeztek egymással, késő lesz már... ”

Hatvany levelében bejelentette, hogy amennyiben december 11-éig nem kap ér-

tesítést az összes szerkesztőtől az egymás közötti kiegyezés tényéről, akkor viszont

tájékoztatni fogja az amerikai szervezeteket a helyzetről. Azt is közölni fogja velük,

hogy az Írószövetség magáénak tekinti a Látóhatárt, s azt javasolja majd nekik, támogatásukat annak a lapnak juttassák, amelyiket az Írószövetség elismeri. Hatvany

jelezte, mely szerint meg fogja kérni a támogatókat, hogy amennyiben az Írószövetség döntése előtt valamelyik szétvált Látóhatár segélyt kérne, azt tekintse inkorrekt

eljárásnak és ne vegye figyelembe.

„Veszekedős emberekben nem bíznak az amerikaiak.” – írta Hatvany. Leszögez-

te, hogy ő nem képvisel két Látóhatárt, ezért ha nem kap értesítést egyiket sem fogja
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képviselni, mert kilátástalannak tartja abban a helyzetben bármilyen támogatás megszerzését.

Kovács Imre december 5-én újabb levelet írt Vámosnak.59 „Én nem ingadozom,

vagy nem változtatom meg a véleményemet, minduntalan.60 Jóskáékat meg kellett

hallgatnom, ők is jó barátaim, vele együtt verekedtem otthon is, veled, Gyulával

szorosabb viszonyra az emigrációban jutottam, s valamennyien kirablottan, alkotó

éveink javától erőszakosan megfosztottan, de minden kérdéshez nagy, igazi távlatot
kapva most kellene megbecsülnünk egymást, hogy ami még hátra van, azt tisztességgel és tökéletesen végezzük el. Nekem nagyon fáj, hogy olyan rossz véleménnyel

vagytok egymásról, én már abban a korban vagyok, amikor az ember a barátságot
nagyra értékeli és azzal a néhány jó barátjával, aki megmaradt a viharos években, az

emigráció ziláltságaiban, szeretne az élete végéig zavartalan, tartós viszonyban ma-

radni. Ez a kívánságom mindannyiótoknak szól.” 61

Kovács Imre fertőzött lába lassan rendbejött, s tovább kellett utaznia december 9-

én. Levelében közölte Vámossal végleges elhatározását, mely szerint az Írószövetségből
és az Irodalmi Újság szerkesztőbizottságából is kilép, mert nem ért egyet az ottani változásokkal, s nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni otthoni barátai előtt. Kovács nem

értett egyet azzal, hogy az Írószövetség lapjánál a volt kommunista újságírók kaptak
vezető szerepet. Elhatározását Szabó Zoltánnal már közölte.
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Kovács Imre örült, hogy Vámos hajlandóságot mutatott a megegyezésre, de visszautasította Vámos azon feltételezését, mely szerint inkább Borbándiék felé hajlik a vi-
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tájukban.

Bejelentette, hogy december 9-én utazik tovább Svájcból, és végleges az elhatározása,

mely szerint az Írószövetségből és az Irodalmi Újság szerkesztőbizottságából is kilép,
ezt Szabó Zoltánnal már közölte, mert nem ért egyet az ottani lépésekkel, s nem akar

kellemetlen helyzetbe kerülni otthoni barátai előtt. Kovács nem értett egyet azzal,
hogy az Írószövetség lapjánál a volt kommunista újságírók kaptak vezető szerepet.
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Párizsból Hatvany-val közösen tettek még egy közös kísérletet az egyezség helyreállítására. Rendkívül kemény hangú levelükben szinte ultimátumot fogalmaztak meg a Látóhatár szerkesztői felé.

„Viszályotokat oktalannak, értelmetlennek és céltalannak tartjuk. Álláspontjaitok

napról napra jobban közelednek egymáshoz, de minél jobban csökken a közöttetek

még fennálló tárgyi ellentét, annál konokabb módon mérgesítitek el annak maradvá-

nyait.” 62 Úgy látják, hogy megoldás a szerkesztőbizottság felállítása lehet, s Vámos

vagy felelős szerkesztő, vagy felelős kiadó legyen. Elrettenve teszik szóvá, hogy ennek

eldöntése körül forog a vita, s „ezért teszitek kockára, hogy a Látóhatár elveszítse azt

a lehetőséget, hogy az emigráció minden haladó eleme hivatott orgánumának ismer-

tessék el? [...] A lapot Vámos Imre alapította, de évek óta öten végeztétek igen derekasan a szerkesztés munkáját. Felelős szerkesztő funkciót, mint írjátok, a német
törvény nem ismer, ez tehát puszta cím, aminek semmi köze nincs a munka megosz-

tásához.” Vámos vagy mondjon le a felelős szerkesztői címről, s legyen felelős kiadó,

vagy tartsa meg azt, nem ezen múlik a lap további sorsa.

Kovácsék leszögezték, hogy az anyagi kérdésekbe nem akarnak beleszólni, azt

egymás között kell tisztázniuk a szerkesztőknek. Ugyanakkor tovább már nem hall-

gathatták el az amerikai támogató szervezetek előtt – írták levelükben – a Látóhatár

körül kialakult helyzetet. „Érett megfontolás után tehát múlt pénteken elmondottuk

a bajokat McCargar 63 barátunknak, ki közölte velünk, hogy mindaddig, amíg meg

nem egyeztek, szó sem lehet a Látóhatár amerikai támogatásáról.”

Hatvany és Kovács nem tagadta, hogy ők maguk sem tudják elfogadni a gyerme-

kesnek tűnő vitát, s aggódva tekintenek ugyan a következményekre, de tarthatatlannak tekintik a kialakult helyzetet.

McCargar „... álláspontját osztjuk – írták levelükben –, s így mindaddig, amíg

nem »rendeztétek közös dolgaitokat« mi ketten sem New Yorkban, sem Párizsban
nem képviseljük a Látóhatár érdekeit. Örömmel vennénk gyerekes viszályotok meg-

szűntének hírét, hogy újból szolgálhassuk a lap ügyét, míg azonban hiába várunk erre
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Hatvany Bertalan és Kovács Imre közös levele Bikich Gábornak és Vámos Imrének.
1957. december 16. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 432. o.

James McCargar a Szabad Európa Bizottság felé összekötője volt Hatvany-nak.
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a hírre, felesleges időfecsérlésnek tartjuk a veletek való levelezgetést és londoni bará-

tainkat is arra fogjuk kérni, hogy ne törődjenek veletek mindaddig, amíg meg nem
békültök egymással.”

Hatvany és Kovács üzenete egyértelmű volt. Vagy kiegyeznek egymással a szer-

kesztők, 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
Vámos különutas Látóhatár számában volt, ám az impresszumban Vámos, mint
felelős kiadó szerepelt, s mind az öt szerkesztőt felsorolták. A lap élére szerkesztőbi-

zottság került, de tagjai a Vámos által javasolt névsornál szűkebb körből kerültek ki.
A folyóirat levelezését egy müncheni postafiókcímre irányították.

A szerkesztők a megegyezés tényéről tájékoztatták Kovácsékat, akik expressz le-

vélben felkérték a tervezett szerkesztőbizottság tagjait, hogy nyilatkozzanak közvetlenül a szerkesztőknek a bizottsági tagság elfogadásáról. Cs. Szabó László december

19-én elsőként írt a szerkesztőknek. Kifejezte örömét, hogy sikerült megegyezniük,
de kétségeit is kifejezte a tervezett szerkesztőbizottság szükségessége ügyében. „Nem

sok értelmét látom a szerkesztőbizottságnak, mert a lapot, nagyon helyesen, központosítva az öt müncheni szerkesztő irányítja. Ha azonban szükségesnek tartjátok a

szerkesztőbizottsági névsor kinyomtatását, mert a) biztosítékot ad az egység tartós
megőrzésére, b) növeli az állandó anyagi segély megszerzésének az esélyét, akkor

készséggel hozzájárulok, hogy nevemet kiváló írótársaim nevei közé iktassátok.” 64

Cs. Szabó leveleiből kiderül, hogy a Látóhatáron belüli vita erőteljesen kihatott

mind a folyóirat tekintélyére, mind a magyar irodalmi emigráció megítélésére. Cs.
Szabó úgy vélte, hogy az amerikaiak respektálták a Látóhatárt, kicsit tartottak is

attól, hogy a lap baráti kapcsolatban maradjon velük, ám a veszekedés ezt a presztízst

elsodorta. A Látóhatár vita az Írószövetség és a SZER közötti tárgyalásokra is kiha-
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Cs. Szabó László levele a Látóhatár szerkesztőinek. 1957. december 20. ÁBTL.
3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 405. o.
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tott, a SZER cinikusan viszonyul az Írószövetséghez, követeléseiket nem veszi ko-

molyan. Az amerikaiak véleményét úgy foglalta össze, hogy szerintük a magyarokkal
nem lehet megegyezni, de nem is kell komolyan venni őket.

Mindenesetre a Látóhatár körüli indulatok elülni látszottak. Fenyő Miksa Ame-

rikából, Faludy György Párizsból írt örvendező levelet a szerkesztőknek a kibékülést
üdvözölve. A Látóhatár év végén megjelent számában inkább az irodalmi alkotások
jelentek meg. A lapszám magán hordozta a belső viták általi rendezetlenséget.

1958 elejére mindenesetre helyre állt a Látóhatár emigráción belüli tekintélye.

Kéthly Anna január első napjaiban válaszolt a szerkesztőség tagjainak, s cikket ígért
nekik a következő számba. Mivel nagyobb nyilvánosságot nem kapott a szerkesztő-

ségen belüli ellentét, s a lap gyakorlatilag folyamatosan megjelent, ezért nemcsak az
emigrációban tartotta meg tekintélyét, hanem a magyarországi sajtóban is megsze-

rezte a legádázabb ellenség nem túlzottan dicsőséges státuszát. Cs. Szabó László

egyik levelében megírta, hogy „a legmegbízhatóbb forrásból tudom, hogy otthon a

Látóhatárt jobban ismerik, mint az Irodalmi Újságot, és jobban is keresik.” 65

Az Írószövetség vezetősége, különösen annak elnöke, Ignotus Pál azonban to-

vábbra is az Irodalmi Újság megerősítését tekintette fő feladatának. Február közepén

Faludy György az Irodalmi Újság főszerkesztője szemrehányó levélben számolt be

Vámosnak, hogy hiába szeretné az Irodalmi Újságot a különböző érdekű gondolatok

gyűjtőmedencéjévé, a demokratikus emigráció közös orgánumává formálni, az nem

sikerül, mert törekvését a népiek szabotálják. Felrója Vámosnak, hogy müncheni
találkozásukkor úgy érezte baráti kapcsolat alakult ki közöttük, Vámos mégsem küld

írásokat az Irodalmi Újságba, sőt az a hír terjedt el Párizsban, hogy egyáltalán nem
kíván megjelenni a hetilapban. 66

A Látóhatár továbbra sem állt szilárd anyagi alapokon, a Szabad Európa Rádiótól

eltávolított szerkesztők félretett pénze is kezdett elfogyni, s a Látóhatár előfizetései-

ből sem a szerkesztők megélhetése, sem a rendszeres nyomtatás költsége nem volt
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Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1958. január 20. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

melléklet, 413. o.

Faludy György levele Vámos Imrének. 1958. február 14. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.
melléklet, 33. o.
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fedezhető. Szükségük volt a nemzetközi kulturális szervezetek támogatására. Reménykedtek benne, hogy a Látóhatár szerkesztőségében kialakult vihar elültével

ismételten megkapják az ígért támogatásokat, ám egyben tartottak attól is, hogy

azon osztozniuk kell az Irodalmi Újsággal. Ennek megfelelően a párizsi lapot inkább
vetélytársnak tekintették, semmint támogatandó partnernek.

1958 elején Borbándi Gyula hosszabb időre Amerikába utazott, ahol találkozott

Kovács Imrével, illetve a Látóhatár Amerikában élő szerzőivel, barátaival. Tapaszta-

latairól Molnárnak egyik március elején keltezett levelében számolt be. „Dolgaink

egyébként sem állnak valami jól. A forradalom után másfél évvel – részben a forradalmi emigráció hibájából – az egész demokratikus politikai tábor romjában hever.

Ellenfeleink lassan megint hangadók és sokkal tevékenyebbek, mint mi […] A Látóhatár tehát aligha remélhet hathatós támogatást. Az íróknak alig van befolyásuk az
illetékes hivatalos és félhivatalos szervekre. A politikai barátainkra pedig nem lehet

számítani. A Látóhatár hosszú távon tehát csak saját erőforrásaira támaszkodhat.

Megbeszéléseimnek az a végső eredménye, hogy ha nem tudunk a saját lábunkon

megállni, elvesztünk. Külső támogatásra aligha gondolhatunk, mert helyzetünk egyre
rosszabb, és lassan felülkerekedő ellenfeleink máris munkálkodnak azon, hogy a víz
alá nyomjanak minket. Ennélfogva a legnagyobb takarékosságot javasolnám. Ez

nemcsak a lap gazdálkodására vonatkozik, hanem – ha nem veszitek rossz néven az
ügyeitekbe való beleavatkozást – a személyes helyzetetekre is. […] Tudomásul kell

vennünk, hogy a Látóhatárt csak addig veszik figyelembe, ameddig a saját lábán tud
megállni. Ha ennek vége, biztos, hogy barátaink is elhagynak, hiszen sokan csak

azért barátaink, mert tartanak tőlünk. Ha nincs mit tartaniuk, akkor biztosan cser-

benhagynak. Gondoljatok erre, és ne hagyjátok félrevezetni magatokat különféle
platonikus szerelmi nyilatkozatoktól.” 67 Borbándi a valóságosnál sötétebb képet fes-

tett le. Elkeseredését az is indokolhatta, hogy nem kapta meg idejében a német vízumot, ezért hazatérése elhúzódott, ráadásul ellopták az írógépét és a fényképező-

gépét is.
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Borbándi Gyula levele New Yorkból. 1958. március 3. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

melléklet, 318. o.
70

Borbándi végiglátogatta a Látóhatár amerikai szerzőit, s ismertette velük az ese-

ményeket, a viták okait. Nemcsak a hatalmas távolság, hanem a személyes ellentétek

is szerepet játszhattak abban, hogy az amerikaiak kevéssé értették az ellentét mélységét.

1958 márciusában megjelent a Látóhatár az évi első száma. Ismét jelentős felüle-

tet foglaltak el az irodalmi alkotások, ám Magyarország jövője címmel egy ankétot is

elindítottak a szerkesztők. A vita célja az volt, hogy a nemzetközi politika változásai
alapján a hozzászólók megfogalmazzák véleményüket Magyarország helyzetéről a

közvetlen jövendőben várható fejleményekről, lehetséges utakról. A vita első hozzászólói a magyar emigráció olyan meghatározó szereplői szólaltak meg, mint Auer
Pál, Fejtő Ferenc, Kéthly Anna és Kovács Imre. Amint a névsor is jelzi, a szerkesz-

tők arra törekedtek, hogy megszólaltassák az emigráció minden árnyalatát a dialó-

gusban. A szerkesztői munkájukban megfogadták Kovács Imre tanácsát, mely szerint
a folyóiratot előre és hosszútávra kell szerkeszteni, azaz ennek a vitának az elindításával, s az első hozzászólásokra felkért közéleti szereplők véleményének közlésével

egyben a következő számok társadalompolitikai irányultságát is meghatározták.

A szerkesztők körkérdése a következő volt: „A világ mai helyzetében véleménye

szerint hogyan lehetne rendezni a magyar kérdést? Van-e megoldás és hogyan valósítható meg?” 68

Auer Pál, volt párizsi nagykövet, a nemzetközi politika elismert szakértője a

konkrét kérdéseket kiegészítve, távlatos választ fogalmazott meg. „Bizonyára sok,

népének jövőjéért aggódó, hazavágyó magyar teszi fel magának a gyötrő kérdést,

hogy minek kellene történnie Magyarország felszabadítása érdekében? Milyen kül-

politikát kellene a nyugati nagyhatalmaknak folytatniok, hogy népünk visszaszerez-

hesse önrendelkezési jogát? Tehetünk-e mi is valamit a magyarság szenvedéseinek
enyhítése, a felszabaduláshoz vezető út megrövidítése érdekében?” 69 – egészítette ki a

kérdések sorát Auer Pál. „Ha válaszolni akarunk ezekre a kérdésekre, nem szabad az

utolsó másfél évtized történetét figyelmen kívül hagynunk. – figyelmeztetett a nem-
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Magyarország jövője. Ankét. Látóhatár, 1958. 1. szám. 39. o.

Auer Pál: Nemzetközi politika és a magyar jövő. Látóhatár. 1958. 1. szám. 39. o.
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zetközi politika szaktekintélye. – Az elkövetett hibákból és mulasztásokból következtetni lehet arra, hogy a jövőben minek nem volna szabad és minek kellene történ-

nie.”

A volt nagykövet nemcsak az aktuális euro-atlanti politikában volt járatos, tanul-

mányában végigvezette Magyarország és Európa kapcsolatának történelmi alakulását. Az 1956 őszi magyarországi felkelést vizsgálva a nemzetközi politika dimenzió-

jában, arra a megállapításra jutott, hogy „... már a forradalom első napjaiban kétség-

telenné vált, hogy Amerika. nem tekinti casus belli-nek Szovjetoroszország fegyveres

támadását és beavatkozását Magyarország belügyeibe. Sőt, az amerikai hivatalos
kijelentések csaknem csábítóan hatottak a Szovjetre, amely külföldről behozott csa-

patokkal leverte a forradalmat. Az Egyesült Államok akkori és azt követő magatartásából nyilvánvalóvá vált, hogy míg a status quo-t kész lett volna fegyverrel is megvé-

deni a Közel-keleten, a Teheránban és Yaltában orosz érdekszférába utalt országok

ellen intézett fegyveres támadás esetén nem hajlandó fegyveresen közbelépni.”

Arra a kérdésre, hogy mit bizonyított a magyar felkelés, milyen tanulságot lehet

levonni a jövendőre nézve, egyértelmű megállapítást tett. „A háborút mindenki el

akarja kerülni. Mi sem háborús megoldástól várjuk felszabadulásunkat. Nem nyomo-

rék embereket és romokat akarunk felszabadítani és az emberiség sorsa minket sem

érint közömbösen. Minek kellene tehát történnie, hogy a hidegháború és sok millió

ember szenvedése véget érjen?”

Auer válasza azonban eltért az 1956 nyarán Kovács Imre és Borbándi Gyula által

sugalmazott gondolattól. A fellazítás politikáját ő nem tekintette járható útnak Ma-

gyarországon 1956 ősze után. Elismerte, hogy „... vannak nyugati diplomaták, akik

[...] szerint tekintettel arra, hogy új háború egyelőre nem lesz, forradalmakkal pedig

nem lehet és nem szabad számolni, Közép- és Ke1eteurópa problémái csak evolúció

útján oldhatók meg. A szovjet rendszer, mondják, liberalizálódni fog,
Szovjetoroszország idővel több függetlenséget fog a vasfüggöny mögötti országokban

engedélyezni és azok lassan a nemzeti kommunista. rendszerre fognak áttérni.” Auer

szerint az evolúció jelei egyáltalán nem fedezhetők fel a szovjetek által megszállt

országokban, illúzió lenne azt feltételezni, hogy a közeli jövőben változás következne
be. Elítélően nyilatkozott azokról az emigráns körökről, akik a Kádár-rendszerrel
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való kiegyezés lehetőségeiről elmélkednek, s véleménye szerint „... emigráns magya-

roknak, bármily szomorúnak látják is a pillanatnyi helyzetet, nem szabad a lemondás,
a behódolás politikáját” hirdetniük. Auer a tájékozódást, a felkészülést ajánlotta

azokra az időkre, amikor a magyar emigráció alternatívát tud ajánlani a meggyengülő

szovjetbarát tábornak, s abban a nyugati hatalmak határozott támogatására számíthat. A diplomata természetesen nemzetközi folyamatokban gondolkodott, s nem

tudott elvonatkoztatni a nagyhatalmi érdekek meghatározó voltától.

Vele szemben Fejtő Ferenc úgy vélte, hogy – bár a nyugati hatalmak egyetlen lé-

pést sem tennének Magyarország érdekében, ha nem elsőrendű érdekeiket látják

veszélyeztetve – Magyarországon kétirányú folyamat indulhat el, egyrészt egy belső

revolúció az otthoni politikában, másrészt egy a nemzetközi semlegességet előmozdító megegyezési politika a nemzetközi politika színpadán. 70

Kéthly Anna 1956 őszétől kezdve képviselte a Nagy Imre kormány céljait a nem-

zetközi politika különböző szervezetei előtt. Számára a felkelés világpolitikai jelentő-

ségű esemény volt, ennek megfelelően szerinte „Magyarország kérdése kulcskérdése

a világpolitikának is.” 71 Véleménye szerint „1958 az értelem próbája legyen, ne az

erőé. A korlátlan szabadság és a korlátlan elnyomatás közötti vitát nem erőpolitikával, hanem tárgyalásokkal kell megoldani. Tárgyalások nélkül sem az általános világ-

politikai helyzet, sem a magyar ügy meg nem oldható. Ám a tárgyalások indító oka

nem lehet sem a félelem, sem a kritika nélküli elragadtatás.” Kéthly bízott abban,

hogy Magyarországon is felül fog kerekedni a józan megfontolás, s fogékonyságot
fog mutatni a Kádár-rendszer az átfogó megbeszélésekbe történő bekapcsolódásban.

A legkarakteresebb véleményt ismételten Kovács Imre fogalmazta meg. „Arra

senki sem gondol közülünk – hiszem és vallom –, hogy a Nyugatot hűtlenül cser-

benhagyja. Ellenkezőleg, a végzetes kihívás drámai pillanatában, amikor a sors órája

ütött, félreérthetetlenül kijelentjük, hogy szolidárisak vagyunk az emberiség közös

ügyével, a szabadság és demokrácia nagy eszméivel.” 72 Kijelentette, „Nyugaton felül-

kerekedett az a vélemény, hogy a Szovjetunióval tárgyalni kell. Nem azért, mert
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erősebb, hanem azért, hogy a világ békéjét megóvják.” Másik kijelentése is drámai

erővel hatott: „... a Nyugat a mai helyzetben még annyira sem volna hajlandó egy

vasfüggöny mögötti felkelést megsegíteni, mint azt a magyar forradalom esetében
latolgatta.”

Mi tehát a magyar emigráció? – tette fel a kérdést. Az emigráció egyik csoportja

„... azt tanítja, hogy Kossuthként kell viselkednünk és a legkisebb alkuba se mehetünk bele, ha a nemzet a kiegyezést vállalja, akkor az új Deáknak otthon kell felállnia

és a javaslatot megtennie.” – idézte fel a történelmi példát Kovács. Ő úgy vélte, hogy
sem a nyugati hatalmak felszabadítási politikájában, sem a Tito által gyakorolt nemzeti kommunizmus liberalizmusában nem lehet megbízni.

Kovács javaslata: kompromisszum az otthoni politikai erők között. Nem a kom-

munista párt elsöprése, hanem a hatalom megosztása „a magyar nép és a kommunis-

ta rezsim között, aminek politikai kerete a felújított negyvenötös koalíció lehetne, a

legalkalmasabb időben megtartott szabad választásokkal a tényleges, és stabilabb
képlet kialakítására; gazdaságilag az ipar érintetlen szocialista struktúráját kiegészíte-

né, az életre keltett kisipar és középvállalkozás, a parasztság maga döntene a termelési forma és az üzemegységek kérdésében, a bankrendszert pedig átszerveznék a je-

lentkező igények kielégítésére.” Kovács Imre is belátta, hogy a nyugati hatalmak

támogatása nélkül ez nem érhető el, ám az ő véleménye szerint egy ilyen megoldás
mind a nyugat, mind a szovjet, mind az el nem kötelezett mozgalomhoz tartozó

országok számára elfogadható megoldás lehetne, s épp ezért annak kezdeményezését
várta el a magyar emigrációtól és a nyugattól is. Kovács tehát tárgyalásokat javasolt, s
Magyarországon belüli alternatív megoldásokat.

Nem kétséges, hogy a Látóhatár ezzel a vitasorozattal hatalmas kockázatot vál-

lalt, de egyben egy történelmi küldetést is teljesített. A vitában részvevők sokfélesége,

a vélemények ütköztetése tisztázó folyamathoz vezetett, minden fél a megegyezés

igényével szólalt meg. Ennyire tisztán és egyértelműen még sehol nem kerültek terí-

tékre a magyar felkelés céljai és következményei. Sokszor és sokan elemezték a nyugat felelősségét a keleti tömbben élők felszabadítása ügyében, de továbblépni, azaz a

megoldások felkutatásában szerepet vállalni, csak a Látóhatár szerkesztősége vállalkozott.
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Az ankét sikerességét bizonyította, hogy a következő számban két másfajta nézet

képviselője is megszólalt Borsody István és Fenyő Miksa személyében. A vita azonban nem teljesedhetett ki, mert elsodorta a Látóhatár szerkesztői között kiújult ellentét, mely végleges szakadáshoz vezetett.
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A VITA KIÉLEZŐDÉSE
1958. március 27-én Kovács Imre elkeseredett hangú levelet írt Vámosnak: „Kö-

nyörgöm, próbáljatok rendbe jönni egymással és fegyelmezetten dolgozni, viselkedni.

Én nem kifogásolom senkinek a magándolgait, de a Látóhatár több mint egy folyó-

irat, a Látóhatár mindnyájunk közös ügye, hazafelé az egyetlen komoly fórum, amire

figyelnek, és amitől tartanak. Elég baj az, hogy a politikában minden elzüllött, egy év
elég volt ahhoz, hogy a Forradalmi Tanács, Nemzeti Képviselet, minden erőlködé-

sünk megsemmisüljön, amiben újonnan jött barátaink naivsága és sterilitása az oka.

Még csak az hiányzik, hogy a Látóhatárnak is vége legyen, akkor aztán tényleg ké-

szen vagyunk.” 73 Kovácshoz is eljutottak azok a pletykák, melyek Horváth Béla és

Vámos Imre féktelen költekezéséről, dorbézolásáról terjedtek Münchenben. Kétségtelen, hogy ezeknek a szóbeszédeknek egy része volt csak valós, ám az is igaz, hogy

ezek a hírek megroppantották a Látóhatárról kialakított képet az emigráció körében.
A menekült magyarok többsége nehéz körülmények között élt, egzisztenciális bi-

zonytalanságban tengette napjait, s visszatetsző volt, amikor Vámosék ivászatairól,
botrányokat okozó éjszakai partijairól hallottak. Kovács Imre nem erkölcsileg ítélke-

zett a két szerkesztő nagyvilági életvitele ellen, hanem a folyóirat megszerzett presz-

tízsét féltette. Bár New York földrajzilag messze volt Münchentől, ám a hírek gyor-

san terjedtek, s Kovács naprakész információkkal rendelkezett az amerikai kormányzati szerveknek a magyar emigrációról alkotott véleményéről. A Szabad Európa Bizottság anyagi támogatását csak akkor tudta elérni, ha előttük egy egységes, erkölcsi-

leg és politikailag és mértékadó politikai és kulturális szervezet képét tudta felmutat73
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ni. A Látóhatár körül tömörült írók, szerkesztők, közéleti személyek garanciát jelen-

tettek az amerikai támogatók számára, hogy komoly és tartós szellemi ellenállás
bástyája alakulhat ki a Kádár-kormánnyal szemben. Vámosék viselkedése ezt a képet
rombolta, s veszélyeztette a lap fennmaradását.

„Az amerikaiak készek segíteni, de persze nekik is vannak szempontjaik és azt

szeretnék, ha a lap megfelelő financiális kúrát kapna. – folytatta levelét Kovács Imre

– Azt nem hiszem, hogy megoldás lenne, ha hazamentek, 74 ha megszűnnek a lehe-

tőségek, mert oly szerepet kellene eljátszanotok, amihez nem hiszem, hogy kedvetek

vagy gusztusotok lenne. Aztán meg csak addig van értéketek, amíg a Látóhatárt
csináljátok, amint otthagytátok, más, új értékelésben lenne részetek. Meggondolandó tehát, hogy miképpen viselkedünk a jövőben és én jobb szeretném az eredeti for-

mát visszaállítani, amiben meg is egyeztünk: szerkesztőbizottság, osztott szerepek és
üzlet-szerű pénzkezelés, meghatározott honoráriummal. Félek, hogy ellenkező eset-

ben elmarad a támogatás, előfizetésekből nem lehet fenntartani, ezt ti is tudjátok és

végünk lesz.” A Látóhatár ekkor már nem pusztán egy lap volt a magyar nyelven
megjelenő emigrációs kiadványok sorában. Mind a támogató szervezetek, mind a
külföldre szakadt magyarság körében tekintélye volt, a folyóiratban megjelent írások
útmutató jellegűnek bizonyultak. Egyre emelkedő példányszáma ellenére azonban

nem finanszírozhatta önmagában az előfizetők pénzéből a lap megjelenési költségeit.
Szükség volt egyéb anyagi forrásokra. Ez nem jelentett tartalmi megkötést, hiszen a
szellemi áramlatok szinte mindegyike publicitást nyert a folyóirat hasábjain, ám a

támogatók kényesen ügyeltek arra, hogy az anyagi forrásokat semmiképpen ne ma-

gán érdekek, hanem a köz érdekében használják fel a támogatottak. Kovács levele

előre vetítette annak rémét, hogy a Látóhatár anyagi megsegítését mind az amerikai
szervezetek, mind az európai kulturális alapítványok megvonják a folyóirattól, ha
szerkesztősége körül rosszízű pletykák és ellentétet mutató viták terjednek.

Gondot okozott Kovácsnak és a népieknek a MISZK működésével kapcsolatban

kialakult kettősség is. A londoni szervezet vezetői elsősorban az Irodalmi Újság meg-
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Vámos Imre egyik előző, elkeseredést tükröző levelében azt is felvetette Kovácsnak,
hogy belefáradva a pénztelenségbe, inkább visszatér Magyarországra.
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erősítését szerették volna elérni, terveikben egy egységes hetilap és annak havonta

megjelenő változata szerepelt. nem mondták ki egyértelműen, hogy a Látóhatár
ellenében egy másik folyóirat elindítását tervezik, de Ignotus Pál leveleiben sűrűn

előfordult erre való utalás. Ez a folyóirat a MISZK által kiadott lap lett volna, s bár
számoltak azzal, hogy esetleg ez a Látóhatár lehetne, valójában nem fogadták el
azokat a szerkesztési elveket, amit a Látóhatár követett. A MISZK bármennyire is

írószövetség volt, valójában politikaformáló szerepre törekedett. A szervezeten belül
forrongott az évtizedes múltra visszatekintő népi-urbánus ellentét. Azaz nem is ez a

vita újult ki ismét. Talán inkább az emigrációs politizálást irányító gondolatok kö-

zötti ellentét feszült egymásnak. A népiek továbbra is következetesen a kompromisz-

szumos megoldásokat, a nemzeti érdekeknek megfelelő lépések elfogadását, a har-

madik utas politikát támogatták, míg a másik oldalon keveredett egymással a klasszikus polgári demokrácia és a valamilyen utópisztikus szocialista demokrácia víziója.

Érdekes megfigyelni, hogy a MISZK vezetésében, intézkedéseiben hogyan jele-

nik meg ez a kettősség. Demagóg módon elutasítanak minden hazai intézkedést,
kezdeményezést, ugyanakkor kapcsolódási pontokat keresnek a nyugati szociálde-

mokrácia felé. Természetes következménye volt ennek, hogy a szövetség tagsága

minden oldalról támadta az írószervezet tevékenységét, állásfoglalásait, a szakadás
veszélye kézzelfogható volt. A népiek és különösen Kovács Imre viszont látta, hogy a

MISZK-ben bekövetkező szakadás az egész magyar emigráció és nem pusztán a

kulturális terület jövőjét veszélyezteti.

Kovács egy 1958. április 3-án a MISZK Elnökségéhez, konkrétan Ignotus Pál-

hoz írott levelében tette szóvá e kettősség káros következményeit. Megírta a szövetség elnökének, hogy rengeteg levelet kap a MISZK tagjaitól minden héten, s azokból a keserűség és tétovaság olvasható ki.

„A különös levéláradatban keserűség keveredik gyanúval és indulatokkal, személyi

torzsalkodás, érthetetlen versengés, néha durvaság és könnyelmű vádaskodás szele
csap meg.” 75 – írta Ignotusnak. Tájékoztatta Ignotusékat arról, hogy az eddigiekben
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nem válaszolt ezekre a felháborodott levelekre, nyugtatta a levélírókat, mert reménykedett benne, hogy helyreáll a béke, s a MISZK politizálás helyett saját feladataira
fog koncentrálni. Azt is el akarta kerülni, hogy valamelyik oldal felhasználja nevét, s
az elkötelezettség csapdájába kerüljön.

„Tavaly decemberben, Ázsiából jövet, úgy vélekedtem, hogy legjobb lenne kilép-

nem az Írószövetségből. Én elég aktív vagyok az emigráns politikában és eléggé kijó-

zanultan figyelem a nemzetközi helyzetet, ami a megszokottnál reálisabb szemléletre
és tervezgetésre késztet, és nem akartam nézeteimmel az Írószövetséget kompromit-

tálni.” Hozzátette, hogy Londonban folytatott megbeszélései alapján azt érzékelte,

kilépése esetén visszavonhatatlanul szakadni fog a szövetség, s ezt mindenképpen el
akarta kerülni, ezért lemondott szándékáról, s maradt a szövetség tagja.

Levelében leírta, hogy pár hónappal azelőtti döntését nem bánta meg, továbbra is

azt tartja, hogy helyesen cselekedett. „A szervezetnek és a lapjának 76 a nevével ha-

gyományt, szellemet és programot mentettetek át a szabad világba, azzal a fogadalommal, hogy itt folytatjátok, amit otthon nem lehetett tovább csinálni.”

Kovács Imre szerint az ellentétek a régi és az új emigráció közötti véleménykü-

lönbségben lelhetők meg. Ha a szövetség vezetői komolyan veszik azon küldetésüket, hogy a Budapesten megjelent Irodalmi Újság szellemiségét akarják folytatni,

akkor ezt jelentsék ki, s ehhez tartsák magukat. Ez egyrészt a saját politikai elveik

tisztázását követeli meg, másrészt annak elfogadását, hogy másfajta felfogások is
léteznek, s ezeknek egymás mellett kell létezniük az emigrációban is.

Kovács számára az írók szerepe minden korban és időszakban meghatározó volt,

hiszen saját politikai pályája, mozgalmi élete is a népi írók mozgalmából bontakozott
ki.

„Teleki egyszer szellemesen azt mondta, hogy már akkor volt Parlamentünk,

amikor még székeink sem voltak benne. Ehhez én joggal és büszkén hozzátehetem,

hogy a magyarságnak már akkor voltak »országgyűlési képviselői« amikor még nem
is szavazhatott.” – utalt a Márciusi Frontban és a népi mozgalomban elért eredmé-

nyekre. A népet, a népi Magyarországot „... az írók képviselték minden időben, és az
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A Magyarországon megjelent Irodalmi Újság című lapra utal Kovács Imre.

a »parlamenti napló«, amit a magyar irodalom hagyott ránk, a legszebb, legmegha-

tóbb és a legbátrabb »record« a világon.”

Azt javasolta a MISZK vezetőinek, hogy egy hónapra tegyék félre ellentéteiket,

próbáljanak közös nevezőre jutni, mert véleménye szerint a további torzsalkodással

az egész emigráció létét veszélyeztetik, s egyben lejáratják az írókba vetett bizalom
kialakított eszményét is. „Ily tömegesen írók még nem emigráltak, eddig a politiku-

sok járatták le magukat, ne fosszátok meg a népet attól az illúziótól, hogy az írók
különbek.”

Kovács Imre nem a múltba való visszanézést, a régi ellentétek tisztázását kérte,

hanem az új helyzetben megfogalmazódó kérdésekre történő közös válasz kimunká-

lását. „Emlékezzetek a nagy napokra, 1956 nyarára és őszére, amikor az egész ország

szeme az írókon volt, és annyi csalódás után tőlük várta a segítséget, a megoldást.
Otthon a túlélés a nagy gond, a nyomasztó kérdés, idekinn a szellem és lélek, a ma-

gyar betű mutassa az utat – legyen a remény és a jövő.” – fogalmazta meg az együtt-

működés minimális programját.

Hasonló szellemben fogalmazott Kovács Imre Molnár Józsefhez írott levelében

is, melyben türelemre és összefogásra intett. Molnár régebbi ismerőse volt, mint
Vámos, jobban bízott benne. Tapasztalata szerint Molnár aprólékos és precíz munkája elengedhetetlenül szükséges volt a Látóhatár megbízható megjelentetéséhez. Az

a vita, mely Molnárék és Vámosék között felizzott veszélybe sodorta a folyóirat meg-

jelenését, pedig „… emigráns életünknek ez az egyetlen eredménye. Sok hibát követ-

tünk el, de azzal, hogy a Látóhatárt megcsináltuk, egy kissé részesei lettünk, vagy
bizonyos mértékig részesei maradtunk a magyar történelemnek.” 77 – fogalmazta meg
a lap múlhatatlan és kétségbevonhatatlan érdemeit. „Én azért harcoltam oly elszán-

tan, sokszor a tőlem annyira idegen presszióval és apróbb trükkökkel, mert minden
áron meg akartam menteni a Látóhatárt.”

„... jól tudom – folytatta Kovács Imre –, hogy nehéz azokkal együtt dolgozni,

akiknek szemléletét a saját balsorsuk jobban befolyásolja annál a kötelezettségnél,

amely ránk hárul emigráns mivoltunkból. Én se szeretem, amikor egy eszme, nagy
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gondolat, szép terv hívei nem úgy élnek, ahogy az a munkájukhoz, hivatásukhoz illő.

De ezen a területen a legtehetetlenebb az ember, kedves Jóska, nincs az a földi hatalom, isteni sugallom, világi erőlködés, ami egy kurvából szüzet, vagy szentet tudna

formálni.” – utalt reá jellemző szókimondó módon a Vámosék körüli pletykákra és

azok következményeire.

Molnár részletes javaslatot küldött Kovácsnak az Írószövetséggel való együttmű-

ködésre vonatkozóan, illetve a szerkesztőségen belüli ellentétek megoldására. Ezek

végeredményben az előző őszön lefektetett elveket és gyakorlatot ismételték meg.

„Helyeslem mindenben javaslataidat. – írta Kovács – Jó lenne a Látóhatárt demokratikus szerkesztés tárgyává tenni, és a pénzkezelést korrektül eszközölni, de ehhez

össze kellene ülni a szerkesztőbizottságnak és nagyon bölcsen végigvinni minden

kérdést, szigorú elhatározással a legjobb megoldásra. Jól tudod ez lehetetlen, egy

része a tagoknak a londoni taposómalomban őrli energiáit, engem Amerika rabol ki,
most már teljesen maradék hitemből, energiámból és emberségemből.” Kovácsról

közismert volt, hogy bulldog módjára volt képes harcolni, kiállni azon elvek és elha-

tározások mellett, melyet elfogadott, helyeselt. Munkabírása messze meghaladta az
emigrációs normát, ugyanakkor képtelen volt lecsökkenteni a New York és Mün-

chen közötti távolságot. Anyagilag nem engedhette meg magának az Európába történő többszöri utazást. Pedig személyes jelenléte sokat mozdíthatott volna a Látóhatár szerkesztőségében dúló háborgás lecsillapításában. Egyedül az ő tekintélye ment-

hette volna meg a helyzetet. A taktikázásba belebonyolódó Írószövetség, a sértődött-

ségében meghasonult Vámos Imre, a pénzügyi válságba került Látóhatár problémáit

itt, Európában lehetett volna hatékonyan orvosolni. Hiányzott az itteniek közül az
egyértelmű elfogadottsággal bíró, határozott, ugyanakkor megértő és elfogadó sze-

mélyiség, aki egyéni érdekektől mentesen tudta volna katalizátorként magához von-

zani az ellentétes feleket, s kialakítani a minimális egyetértés koncepcióját, az
együttműködés kereteit.

Mit tehetett Kovács a távolból. Egyrészt megígérte Molnárnak, hogy továbbra is

megpróbál anyagi forrásokat felkutatni a Látóhatár megjelentetéséhez, s a megszerzett pénzeket az ő számlájára kéri majd átutalni, ahonnan biztonságosan a lapra for-

dítódik, s nem magánköltségek fedezetére. Tudta Molnár beszámolójából, hogy
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jelentős összeggel tartoznak a nyomdának, s annak kifizetése hiányában veszélybe
kerülhet a további számok kinyomtatása. „Azt viszont egyenesen kikötöm, és ezt

közölheted mindenkivel, hogy az előfizetések, mindennemű pénz a Látóhatár folyó-

számlájára fusson be és a szerkesztőség tagjai meghatározott fizetésben részesüljenek.” Kovács felismerte, hogy az ellentétek hátterében inkább anyagi kérdések hú-

zódnak meg, mintsem politikai ellentétek. Szükségesnek látta, hogy a szerkesztők

mindegyike kapjon fizetést, mely egyrészt egzisztenciális biztonságot jelentene számukra, s ezáltal megnyugtató jövőképet, ugyanakkor egyben összekötő kapcsot is a

Látóhatár kiadójához, hiszen megélhetésük összekötődik a lap sorsával.

Kovács higgadt és toleráns viselkedésével szemben érdemes felhozni néhány más

szereplő példáját, utalva egyben arra is, hogy közeledés helyet miért inkább távolodtak a Látóhatár megjelentetésével kapcsolatos álláspontok.

Ignotus Pál pár nappal Kovács Imre levele után meghívót küldött Vámos Imré-

nek. „Nagyon szeretném, ha költségünkre mielőbb ellátogatnál, mondjuk egy hónap-

ra Londonba, és segítnél a Szövetség munkájában. Talán a Látóhatár ügyének kielé-

gítő rendezését is előmozdíthatjuk ezzel.” 78 Ignotus felismerte, hogy Vámos az egyik

kulcsszereplője a Látóhatár ügyének. Azzal, hogy Londonba hívta, egyrészt kivonta

volna a müncheni társaságból, a teljes ellátás és költségtérítés ígéretével egyfajta

anyagi juttatást biztosított számára, s az Írószövetség belső munkájába történő bevo-

násának ígéretével azt a kecsegtető lehetőséget is felvillantotta előtte, hogy további
élete és közéleti karrierje is megoldódhat. Vámos nagyravágyó ember volt, ez kiderült
az előző év végén zajlott viták során is. Számára az Írószövetségben betöltendő szerep olyan lehetőségnek tetszett, mely törekvéseivel összecsengett, elismerést és tekin-

télyt kölcsönzött volna neki a Látóhatár többi szerkesztőjével szemben. Ignotus félmondata, melyben arra utalt, hogy a Látóhatár ügye is kedvezően rendeződhetne, ha

Vámos Londonba megy, arra történő utalást sejtetett, hogy az Írószövetség hajlik a

Vámos által vezetett Látóhatár befogadására, azaz a szerkesztőségen belüli vitában a
szövetség Vámos mellé kíván állni. Ignotus a megosztást erősítette, mivel a szerkesz-
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tőség többi tagjának tájékoztatása nélkül vetette fel Vámosnak javaslatát. Igazolja ezt
az is, hogy Horváth Béla ajánlatát, mely szerint szívesen ellátogatna Vámossal Lon-

donba Ignotusszal találkozni, azzal utasította el, inkább Párizsban találkozzanak, ott
lehet mulatni, kikapcsolódni, de Vámos Londonban keményen dolgozni fog, s ott

nem lesz idő más megbeszélésre. 79

Hasonlóan az ellentétek erősítését szolgálta Fenyő Miksa viselkedése. Fenyő

szintén Amerikában élt, egyáltalán nem ismerte és értette az európai lapok közötti

ellentéteket. Bár tagja volt a Látóhatár körül csoportosuló íróközösségnek, nem tar-

talmi, hanem formai különbségeket látott, számára csak saját gondolatainak, írásainak megjelentetése volt a fontos. 1958. április elején hosszú tanulmányt küldött Fa-

ludy Györgynek azzal a céllal, hogy azt az Irodalmi Újság megjelentesse. Írásában

lesújtó kritikát közölt C. A. Macartney Október tizenötödike címmel megjelent,
Magyarország 1926 és 1945 közötti történetét feldolgozó kötetéről. Az 1957-ben, az
edinburghi egyetem gondozásában megjelent könyv szokatlan hangnemben, pártat-

lan alapállásból mutatta be a Horthy-korszak Magyarországát, nem elhallgatva annak erényeit, de hibáit sem. Macartney-t mind a polgári oldalról, mind a baloldalról

számtalan kritika érte szókimondása és nyíltsága miatt. Fenyő Miksa, ki megélte a

tárgyalt éveket, élesen bírálta a történész művét. Faludy nem volt hajlandó megjelentetni a kritikát az Irodalmi Újságban, mert Macartney egyike volt azoknak a szemé-

lyeknek, akik elbírálták a Congress-hez benyújtott támogatási kérelmeket, s Faludy
úgy ítélte meg, kára származna a lapnak, ha Fenyő kritikai tanulmányát közölnék.
Erről tájékoztatta fenyőt, aki borzalmasan megsértődött, egyrészt azért, mert az

Irodalmi Újság anyagi érdekeit a vélemények közlése elé helyezi, de még inkább

azért, mert Faludy tulajdonképpen kicenzúrázta cikkét a lapból. Az öreg diplomata,

Fenyő Miksa, ironikus levélben válaszolt Faludynak. Mivel az Irodalmi Újság főszerkesztője a kritika közlésének visszautasítása mellett sajnálkozott azon is, hogy

Fenyő már egy éve nem jelent meg írásával a lapban, ezért Fenyő azt válaszolta, hogy
kritikájának elutasítása nyilvánvalóan arra utal, írásai nem férnek bele az Irodalmi
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Újság szerkesztőinek elképzelésébe, ezért az elkövetkező 2-3 évben tovább fogja

olvasni, tanulmányozni a lapot, hogy az elképzelést megértse, s annak megfelelő

témájú és minőségű írást tudjon készíteni az Újságnak. A gyilkos irónia kifejezése
mellett Fenyő azt írta Faludynak, írását küldje tovább a Látóhatárnak, az bizonyára

megjelenteti majd. 80 Kétségtelen, hogy ez az affér is tovább mélyítette az Irodalmi
Újság és a Látóhatár közötti szakadékot, annak ellenére, hogy Fenyő kritikája a Látóhatárban sem jelent meg.

1958 áprilisában történt egy újabb, komoly következményekkel járó esemény is.

Az Írószövetség és a Szabad Európa Rádió közötti párbeszéd végérvényesen zátonyra

futott. Április második hetében Ignotus még arra kérte Vámosékat, hogy folyamatosan küldjék írásaikat a SZER-nek, annak ellenére, hogy onnan állandó észrevételek,
korrigálási javaslatok zúdulnak rájuk, s kéri őket, ne sértődjenek meg, ne utasítsák

vissza a SZER javaslatait. Április 29-én azonban már arról tájékoztatta Vámost,
Horváth-ot és Molnárt, hogy a SZER és a MISZK között június 30-ával minden

kapcsolat megszűnik, s bár júniusig még megkapják a havi 200 dolláros honoráriumukat, de ezt követően a SZER-től már nem fognak javadalmazásban részesülni.

Ignotus arra bíztatta a Látóhatár szerkesztőit, hogy más munkát próbáljanak keresni. 81 Márpedig megfelelő javadalmazással kecsegtető munka nem volt magyar emig-

ráns írónak Európában, csak az Irodalmi Újság szerkesztőségében, vagy a MISZK
londoni központjában.

A Szabad Európa Rádiónál megszűnő szerkesztői munka a végsőkig kiélezte a

Látóhatár szerkesztőségében hónapok óta szunnyadó ellentétet. A szerkesztőségbe

rendszeresen érkeztek az előfizetések, támogatások, s ezeknek kezelését Vámos végezte, aki úgy tekintett ezekre az összegekre, mint a saját pénzére, rendszeresen ki-

vett belőle magánköltségeinek fedezésére.
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1958. május 8-ai keltezéssel Borbándi Gyula hosszú levélben tájékoztatta a Látó-

határ szerkesztőbizottságának tagjait 82 a folyóiratnál kialakult állapotokról.83

„A Látóhatár müncheni szerkesztőségében uralkodó áldatlan viszonyok és az a tény,

hogy problémáinkat nem tudjuk a magunk erejéből megoldani, arra indítanak, hogy

a Szerkesztőbizottság tagjaihoz forduljak. Szerkesztőségünkben ugyanis a múlt nov-

emberinél is súlyosabb válság tört ki.” – kezdte levelét Borbándi. „A válságnak, az
egymás iránti bizalom megrendülésének és az együttműködés felbomlásának ez alkalommal főként anyagi természetű okai voltak. A folyóirat pénzgazdálkodása annyira

laza és felelőtlen, hogy botránytól lehet tartani. A pénzkezelés körüli vitáink annyira

megrontották egymáshoz fűződő viszonyunkat, hogy a Látóhatár mai formájában és

szerkesztőségének mai összetételében csak a szerkesztőbizottság erélyes közbelépése
esetén maradhat fenn.” Borbándi az előző év végén elfogadott megállapodás alapján

felelősnek érezte magát a pénzügyi helyzetért, s azt kellett tapasztalnia, hogy a lap

előző számainak nyomdaszámlája nincs kifizetve. Különösen azért volt kellemetlen a

helyzet, mert Kovács Imre és Hatvany Bertalan hatékony közreműködése révén a

Szabad Európa Bizottság hat hónapon keresztül 600-600 dolláros támogatást ítélt

meg a Látóhatár megjelentetésére, s annak első három hónapra vonatkozó részleteit
már meg is küldte a Látóhatár számlájára. A támogatást kifejezetten a nyomdai elő-

állítás költségeire kérték, s ennek ellenére a nyomdaszámlák kifizetetlenek maradtak.
Borbándi nemcsak attól tartott, hogy a Szabad Európa Bizottság felé nem tudnak
majd elszámolni a támogatás összegével, hanem joggal feltételezte, hogy az esetleges

pénzügyi botrány kihatással lehet Kovács és Hatvany személyére és a Látóhatár jövőjére is. Úgy érezte, hogy még idejében szólnia kell a visszásságokról, hogy a szerkesz-

tőbizottság tekintélyével fellépve beavatkozzon a kedvezőtlen folyamatokba.
Borbándi nem vádaskodott, pusztán a tényeket rögzítette.
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„1. A múlt télen azért kértük a Free Europe Committee támogatását, hogy sok

ezer márkás nyomdatartozásunkat kifizessük. Hatvany Bertalan barátunk és a szer-

kesztőbizottság más tagjainak közbenjárására a támogatást megkaptuk, mégpedig
olyan formában, hogy a FEC február 1-től június 30-ig havonként 600 dollárt kiutal

a folyóirat részére. Tudomásom szerint a FEC azért adta a pénzt, hogy nyomdai

adósságunkat rendezzük. Idáig háromszor 600 dollár, azaz 1800 dollár érkezett meg.
Ebből a nyomda egyetlen centet sem látott. Tartozásunk ma meghaladja a 8500
márkát, tehát nagyobb, mint volt akkor, amikor a FEC-hoz támogatásért fordul-

tunk.

2. A fenti helyzet azért állott elő, mert két szerkesztőtársam, Horváth Béla és

Vámos Imre azon a nézeten van, hogy a lap minden jövedelme, tehát a FEC-től

érkező összegek is az állás nélküli szerkesztőket illetik, ezen az alapon az eddig érke-

zett 1800 dollárt felosztották maguk között, sőt – amikor legutoljára szerkesztőségi
értekezletet tartottunk – azért kardoskodott Horváth Béla is, meg Vámos Imre is,

hogy ez az eljárás a jövőben is fennmaradjon.” Borbándi közlései tényeken alapultak.

Vámos és Horváth valóban megrettent attól, hogy a SZER-nél végzett munkájuk
megszűnése után nem lesz semmilyen jövedelmük, s úgy vélték, a Szabad Európa

Bizottság támogatásából pótolják elmaradt jövedelmüket. Borbándi még nem tudott

a SZER és a MISZK között megszakadt kapcsolatról, Ignotus őt nem tájékoztatta,
úgy tudta – ami a valóság volt –, hogy Vámos, Horváth és Molnár folyamatosan

megkapja a 200 dolláros javadalmazását a SZER-től. Ismeretei alapján sérelmezte,

hogy a folyamatos jövedelmük ellenére a lap pénzeit is felélik a szerkesztőség egyes
tagjai.

„Nem szívesen teszem, de elkerülhetetlen, hogy meg ne jegyezzem a következő-

ket. – folytatta levelét Borbándi – Állás nélküli barátaink anyagi helyzete nem indokolja, hogy a Látóhatárnak juttatott támogatást felosszák egymás között, elbocsájtá-

suk után kapott végkielégítésük, azonkívül a Látóhatárnak adományozott, de az ő

megélhetésükre szánt tekintélyes összeg havi egyenlő részletekre felosztva az év végéig csaknem olyan összegű havi jövedelmet biztosított, mint amennyi régi fizetésük

volt. Decembertől pedig havonként rendszeresen megkapják a Szabad Európa Rádió
és az Írószövetség megállapodása alapján őket megillető havi 200 dollárt, ami 840
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márkának felel meg és Németországban tisztességes megélhetést biztosit. A német

szakmunkások átlagos jövedelme 450–500 márka, a fiatal mérnökök 600–700 márkát
keresnek. Kínos erről beszélni, de minthogy a Látóhatár pénzének felhasználásáról

van szó, meg kellett tennem, nem utolsó sorban annak bizonyítására, hogy barátaink

anyagi helyzete nem indokolja a FEC-től az adósságaink törlesztésére kapott pénzösszegek felosztását. Az ügyhöz tartozik, hogy Molnár József a második 600 dollár

megérkezésekor sikertelenül tett kísérletet arra, hogy a pénzből a nyomdának is jus-

son. Amikor pedig a harmadik 600 dollár esedékessé vált ismét szóvá tette nyomdai

tartozásunk ügyét, akkor – nem tudom kinek a közbelépésére – az összeg már nem a
folyóirat kiadóhivatali- és pénzügyeinek vezetőjéhez, Molnár Józsefhez, hanem Vá-

mos Imréhez érkezett és természetesen azonnal felosztatott.”

Borbándi és Molnár között nemcsak jó barátság, hanem erkölcsi és politikai ka-

pocs is kialakult. Mindketten feltétlen hívei voltak a népi politikának, Kovács Imre

elképzeléseinek, s ugyanazt vallották a Látóhatár szerepéről, mint amit Kovács megfogalmazott. Vámosék ezzel szemben hajlandóak lettek volna letérni erről az útról,

amennyiben valamilyen más forrásból biztosítva a Látóhatár megjelentetését, új kiadót, támogatót tudhatnának maguk mögött. Számukra nem a népi politika képvise-

lete, hanem a biztonságos állás és jövedelem megtartása volt a cél. Ezt szolgálta kö-

zeledésük a MISZK felé, ahonnan vágyaik beteljesülését remélték.

Borbándiékat az is roppantul zavarta, hogy a Szabad Európa Bizottság pénzeinek

elsikkasztása, azaz nem megfelelő célra történő felhasználása, politikai támadásokra
adhat alkalmat a népi politikusok ellen. Erre utalt Borbándi levelének folytatása.

„3. Az említett 1800 dollár nincs elkönyvelve, nem szerepel pénztárkönyvünkben,

amiből esetleges pénztári vizsgálatkor a legnagyobb bonyodalmak származhatnak és
komoly bajaink lehetnek az adóhatóságokkal.

4. Utolsó szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre ellenállása

folytán nem sikerült pénzügyeink rendezésére kielégítő megoldást találnunk. Nem

lehetett meggyőzni őket arról, hogy legfontosabb feladatunk anyagi terheinktől való
szabadulásunk, és ha eddig nem is jutott semmi az amerikai támogatásból a nyomdásznak, legalább a még esedékes kétszer 600 dollárt adjuk neki.

5. Az ezzel kapcsolatos nézeteltérések vezettek azután a mai állapothoz. A
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nyomda pénzt kér és dr. Herp tegnap közölte velem, hogy ha a még nekünk járó

FEC pénzt nem kapja meg, az amerikaiakhoz fordul, amivel ehhez a bajhoz még
továbbiak is társulnak!”

A Látóhatár dr. Herp János nyomdájában készült. A nyomda tulajdonosa mindig

megértő volt a Látóhatár szerkesztőségével szemben, amikor elmaradások voltak
türelmesen megvárta, amíg pénzhez jut a lap kiadója. 1958 nyarán azonban már

akkora tartozás halmozódott fel, hogy annak kezelése általa sem volt megoldható,

ráadásul ő is érzékelte a szerkesztőségen belüli megosztottságot, s értesült az ameri-

kai támogatás elköltéséről.

Borbándi levelének további részében sorra vette azokat a konfliktusforrásokat,

melyek levele megírására késztették:

„a/ Mind a mai napig nem sikerült Horváth Béla és Vámos Imre aláírását meg-

kapni ahhoz az írásbeli megállapodáshoz, amelynek alapján együttműködésünk decemberben helyreállt.

b/ A Látóhatár következő számának teljes anyagát Horváth Béla és Vámos Imre

a szerkesztőség másik három tagjának tudta és beleegyezése nélkül adta le. Ezért mi
közöltük a nyomdával, hogy anyagilag nem vállalunk felelősséget.

c/ Vámos Imre hetek óta nem adja át a kiadóhivatal vezetőjének a kiadóhivatali

postát. Ennek folytán a kiadóhivatali munka megbénult és az előfizetési hátralékok

behajtása ismét megakadt. Vámos Imre ezen kívül visszatartja a Molnár József nevé-

re a Látóhatár postafiókjába érkező leveleket is. Molnár József ezért valószínűleg
feljelenti Vámost.

d/ Hetek óta nem tudunk összeülni vitás ügyeink rendezésére. Április 17-re ösz-

szehívott szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre nem jelent
meg, azt üzenvén, hogy nem látják értelmét a megbeszélésnek. A múlt napokban
Herp János is iparkodott összehozni minket, elsősorban azért, hogy megtudja, ho-

gyan szándékozunk adósságunkat rendezni. A ma délutánra megbeszélt találkozót
Vámos és Horváth néhány órával előtte lemondta.”

A Borbándi által felsorakoztatott problémák jelezték, hogy a szerkesztőség egy-

más között nem tudja megoldani a konfliktust. Gyakorlatilag a beszélő viszony is
megszűnt közöttük. Az előző év végén kirobbant vitához képest ekkor már Horváth
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Béla is Vámos Imre nézetét osztotta, így a Vámos-Horváth Béla és a BorbándiMolnár József alkotta csoportok feszültek egymásnak. Borbándi tudomást szerzett

arról, hogy Vámos és Horváth belegyezésük nélkül nyomdába kívánta küldeni a Látóhatár következő számának anyagát, annak ellenére, hogy a nyomda felé felhalmozott tartozás nem került kiegyenlítésre. Vélhetőleg azonban nem csak az anyagi kö-

vetkezményektől tartottak. Egyáltalán nem volt mindegy, hogy 1958 nyarán milyen

tartalommal jelentkezik a Látóhatár. Ekkor már folyt Magyarországon a Nagy Imre
per. Az írók letartóztatási hulláma lecsendesült ugyan, de előkészületben volt a népi

irodalmat elítélő MSZMP állásfoglalás, egyre jobban felerősödött a népiek elleni

támadássorozat Magyarországon. A Látóhatár elismerten a népi gondolat képviselője
volt, a neve körüli botrány még inkább gyengítette volna a magyarországi népiek

tekintélyét, csorbította volna kitartásukat itthon is. Borbándi tehát nem azt sérelmezte, hogy a szerkesztőség két tagja saját szükségleteire fordította a folyóirat meg-

jelentetésére szánt pénzt, s ebből ő nem részesült, hanem minden szavával a Látóhatár esetleges lejáratódásának megakadályozására törekedett, a folyóirat tisztességének

megóvását szolgálta. Nem vádaskodott, s nem magának követelt privilégiumokat,

még kevésbé anyagiakat. A lapot védte. „Ha ezen az áldatlan állapoton nem tudunk

segíteni, a Látóhatár botrányos események középpontjába kerül. Arról nem is beszé-

lek, milyen súlyos következményekkel járna, ha szerkesztőségünk egysége felbomla-

nék és mi nyíltan is két egymással szembenálló táborra szakadnánk. Azért azzal a
kéréssel fordulok Hozzátok, hogy – mint a szerkesztőbizottság tagjai – vizsgáljátok

meg a lap helyzetét és tegyétek meg a szükséges lépéseket, hogy a Látóhatár mai
formájában és összetételében fennmaradjon.”

Borbándi levelével hivatalos formában fordult a lap megjelentetéséért felelősséget

vállaló szerkesztőbizottság tagjaihoz. Attól óvott, hogy a szerkesztőség kettészakad-

jon, bármilyen tartalmi változás következzen be a lap irányultságában és a szerkesz-

tőség összetételében. Nem Vámosék elmarasztalását, hanem az egység helyreállítását

óhajtotta és kezdeményezte.

Hasonlóképpen járt el Molnár József is, pár nappal Borbándi levele előtt Kovács-

nak írt beszámolójában. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Molnár és Borbándi
egyeztette egymással leveleik tartalmát, míg Molnár elsősorban az anyagi következ90

ményektől tartott, addig Borbándi a kultúrpolitikai, politikai következményeket

tartotta veszélyesebbnek.

„Vámos és Horváth, amióta a pénzügyek rendezésében nem tudtam velük megál-

lapodni, nem hajlandóak semmi közös munkára, nem lehet szerkesztőségi ülést sem
tartani, mert nem jönnek el, s nem is állnak szóba senkivel.” 84 – kezdte Kovácsnak

szóló beszámolóját Molnár. Elmondta, hogy a Látóhatár terjesztése, postázása már
hetek óta megszűnt, mert az előző év decemberében megkötött megállapodás alapján

a lap postafiókjának kulcsát Vámos kezelte, ám ő a szerkesztőséghez érkező leveleket
nem adja át, nem válaszol rájuk, így azt sem lehet tudni kik kapták meg az előző
számot, s kik nem.

Molnár szóvá tette, hogy Vámosék a nyomdának utasítást adtak, a következő

szám kinyomtatására, Herp Jánossal azt közölték, ők képviselik a Látóhatárt,
Molnáréknak nincs már közük a laphoz. Molnár folyamatosan kapcsolatban volt
Herp-pel, aki jelezte neki, hogy a szerkesztőségnek hatalmas adóssága van felé, s azt
behajtani tervezi a szerkesztőség tagjain. Herp továbbra is mind az öt szerkesztőt

tekintette partnerének, ezért mindnyájuktól kérte az adósság rendezését. Mivel Vámosnak és Horváthnak nem volt állása, Borbándinak és Bikichnek viszont igen,

ezért nyilvánvaló volt, hogy a német törvények alapján rajtuk lehetett legegyszerűbben behajtani a tartozás összegét, illetve Molnárnak ekkor már lakása és autója is
volt, melyet hivatalosan is megterhelhettek, lefoglalhattak volna az adósság fejében.

Molnár megkapta Ignotus tájékoztatását arról, hogy a SZER-nél megszűnik

munkalehetőségük, ezért úgy vélte a Látóhatár további megjelenéséhez a szerkesztők

nem fognak tudni hozzájárulni a továbbiakban, állást kell találniuk. Előrevetítette azt
is, hogy a német hatóságok is fellépnek majd ellenük, mert Vámos nem adta be a
kiadótól általuk kért papírokat, ezért adócsalás miatt eljárás indulhat ellenük.

Molnár arról is beszámolt Kovácsnak, hogy ismeretei szerint Horváth és Vámos

baráti körben annak is hangot adott, amennyiben nem lesz elegendő pénz a megje-

lentetéshez és a megélhetésükhöz, akkor hazatérnek Magyarországra, s hazaviszik

magukkal a Látóhatár kiadói jogát is. Nyilvánvalóan hatalmas veszteség, sőt mérhe84

Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. május 5. PIM, Molnár hagyaték.
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tetlen kár származott volna abból, ha az emigráció egyik legbefolyásosabb folyóirata

nem pusztán megszűnik, hanem a kádári Magyarországon jelenik meg ugyanazok
szerkesztésében, akik azt nyugaton is megjelentették.

Molnár azt kérte és javasolta Kovácsnak, hogy írjon Vámoséknak, közölje velük,

cikkeit nem Vámosnak és Horváthnak küldi, hanem a Látóhatárnak, s nem járul

hozzá, hogy más lapban megjelenjen, csak abban a Látóhatárban, amely München-

ben jelenik meg, s melyet az öt szerkesztő közösen állít össze.

Kovács Imre Molnár leveléről értesítette az Amerikában élő szerkesztőbizottsági

tagokat. Mindannyian megütközéssel fogadták az újabb válság jeleit. „Kovács Imré-

től értesültem a Látóhatárnál kitört újabb válságról, ami mondanom sem kell meny-

nyire lehangolt, mert abban reménykedtem, hogy most már jó úton vagyunk a békés

együttműködés felé. – írta Borsody István Vámos Imrének pár nappal Molnár levele
után. – Imrétől kaptam meg Molnár Jóska memorandumait is anyagi helyzetünket

illetően és javaslatait az anyagi és egyéb ügyek rendezésére vonatkozóan. Imre egy-

ben azt is közölte velem, hogy nézete szerint Jóska kezébe kellene helyezni az anyagi
ügyek kezelését, vagyis a kiadóhivatali és a terjesztési ügyeket. Én a magam részéről
ezzel egyetértek és ebben az értelemben válaszoltam Imrének, ill. írtam Jóskának.” 85

Borsody kifejezte azon vágyát, hogy mindenképpen meg kellene a szerkesztőknek

egyeznie egymással, mivel a magyar emigráció megsínylené a folyóirat szerkesztőségének kettéválását, s két irodalmi lap képtelen lenne megmaradni a szűkös emigrációs piacon. Borsody azt is megírta Vámosnak, hogy ő személy szerint azt el tudja

fogadni, hogy Vámosnak a Látóhatár költségvetéséből jár annyi pénz, amit Látóhatár megjelentetésére fordított abban az időben, amikor nem volt munkája, s ezt
Molnárral is közölte levélben. Ugyanakkor sem döntőbíró, sem igazságosztó szerepet
nem kívánt betölteni a vitázó felek között.

Kovács is írt Vámosnak. Arra kérte, hogy a támogatás alapján biztosítsák a folyó-

irat folyamatos megjelenését, ám már érezte, hogy a szerkesztőség tagjai között nem
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is alapvetően anyagi, hanem annál mélyebb, felfogásbeli különbségek húzósnak
meg. 86

Május 16-án Borbándi írt Kovácsnak, Molnár pedig az Írószövetség vezetőjének,

Ignotus Pálnak.

Borbándi Kovácsnak szóló részletes beszámolójában elsősorban a folyóirat továb-

bi sorsával foglalkozott. 87 Időközben Vámos elterjesztette Münchenben, hogy Ignotus Pál felajánlotta neki az Írószövetség titkári funkcióját, ezért rövidesen Londonba

költözik, s a Látóhatár szerkesztését is oda kívánja telepíteni. Ez részben igaz volt,

Ignotus valóban azt tervezte, hogy Vámost Londonba csábítja, ám arról nem volt szó

kettejük között, hogy ez a Látóhatár áttelepítését is jelentené. Vámos ráadásul a

szerkesztés Londonba telepítését nem pusztán úgy képzelte el, hogy a lap néhány
munkatársa segítségével egyedül ő szerkesztené a megjelenő folyóiratot, hanem annak elnevezését, s részben tartalmát is megváltoztatni tervezte.

„Vámos Imre múlt hét közepén azzal a javaslattal állott elő, hogy likvidáljuk a

Látóhatárt. Ő ugyanis kijárta, hogy az Írószövetségnél állást kapjon és ezért át kíván

telepedni Londonba. Minthogy úgy érzi, hogy a mi együttműködésünk nem állítha-

tó helyre, nem marad más választása, mint a Látóhatárt felszámolni. Neki az a szán-

déka, hogy új címen – de olyan címen, amelyben a Látóhatár neve benne van – az

Írószövetség támogatásával és Ignotus, meg Cs. Szabó László hatékony közreműkö-

désével új folyóiratot indít. Számít ezenkívül Hatvany támogatására is. Ez azonban

pillanatnyilag kétségesnek látszik, minthogy Hatvany – Neked is megküldött levele

szerint – átlátott Vámos fondorlatain és végre világos képet nyert barátunk igazi

jelleméről.” 88 – írta Borbándi Kovácsnak. Őszintén beszámolt arról, hogy a felszá86
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Hatvany Bertalan Borbándiéknak küldött levelében közölte, hogy „a mai napon értesítettem Horváth Bélát és Vámos Imrét a Látóhatár szerkesztőbizottsági tagságomról

való lemondásomról, valamint arról, hogy – legalább is egyelőre – nem kívánok a lap93

molást ők is alaposan fontolóra vették, de végül mégis arra a meggyőződésre jutottak,

hogy a folyóirat tekintélye és befolyása nem engedi meg, hogy egyszerűen megszűnt-

nek jelentsék ki. Úgy állapodtak meg, hogy a folyóiratot akkor is fenn kell tartaniuk,

ha esetleg az a régi együttműködésük megszűntéhez vezet. „Meg kell találni azt a

formát, amelyben a Látóhatár fennmaradhat és hivatását továbbra is betöltheti.” –
írta Borbándi Kovácsnak.

Felidézte a május 8-án, a szerkesztőbizottság tagjainak leírt levelében foglaltakat,

s kifejezésre juttatta azon véleményét, hogy „... a Látóhatár csak abban az esetben

menthető meg, ha a szerkesztőbizottság – amelynek minden tagja iránt változatlan
bizalommal vagyunk – erélyesen fellép és segít nekünk a lap szerkesztése és kiadása
mechanizmusának megjavításában. Ennek egyetlen módja, hogy mindenkinek pon-

tosan körülírjuk a feladat-és jogkörét és ehhez mindegyikünk tartja is magát. Nagyon

kérlek tehát, ne veszítsd el türelmedet és a szerkesztőbizottság többi tagjaival együtt

tégy meg mindent, hogy bajaink megszűnjenek. A Ti tekintélyetekkel még el lehet
kerülni, hogy a Látóhatár botrányos körülmények között kimúljék.”

Szembe kellett nézniük a népieknek azonban egy másik problémával is, mégpe-

dig az Írószövetségnek a Látóhatárral kapcsolatos eltérő törekvésével. „Vámos kijárta

Ignotusnál, hogy hívják meg Londonba. Ignotus Palival néhány nap előtt telefonon
beszéltem. Azt mondotta, hogy Vámos valószínűleg Londonban marad, és az Író-

szövetségben dolgozik.89 Erre már biztosítottak neki egy tisztességes havi dotációt.

Ugyanakkor Ignotus lépéseket tesz a Congress for Cultural Freedom megfelelő szerveinél, hogy Horváth Bélának az írók támogatására szánt összegből havi járadékot
adjanak. A rádióval kötött megállapodás június végén lejár és nem hosszabbítják

meg. Barátaink tehát július 1. után jövedelem nélkül maradnak. Ignotus nem tett

említést arról, hogyan képzelik el Molnár Jóska támogatását. Kérdésemre azt monnak cikkeket küldeni. [...] Egyben megismétlem azt a múltkori kijelentésemet, hogy a

szerkesztőségből történő elmozdíttatástok tudtom és belegyezésem nélkül történt s
így a Látóhatár legutóbbi számával nem vállalhatok közösséget.” PIM, Molnár ha89

gyaték.

Ignotus egyik Vámoshoz írott levelében az Írószövetség titkári állását kínálta fel
Vámos Imrének. PIM, Molnár hagyaték.
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dotta, hogy gondolkodik rajta.” Borbándi ugyan nem érzékelte, de leveléből kiderül
Ignotusék azon szándéka, hogy Vámosékat beintegrálják az Írószövetség apparátusá-

ba, törekvéseik kiszolgálói körébe, s ezáltal leválasszák a Látóhatár-körről őket. Miu-

tán bebizonyosodott, hogy Faludy és Vámos képtelen az együttműködésre, s Vámos

nagyratörő terveinek nem felel meg az Irodalmi Újságnál esetleg betölthető szerkesztői poszt, ezért másfajta megoldást próbáltak kínálni neki.

Borbándi naivitására jellemző, hogy Kovácsot arra kéri, intézkedjen az Írószövet-

ségben, „... hogy Jóskáról ne feledkezzenek meg, és ha másik két barátunk segítésé-

nek módját megtalálták, ne hagyják minden támasz és segítség nélkül Jóskát. Az

elmúlt években annyit dolgozott a Látóhatár érdekében és emellett írói tevékenysé-

gét sem hanyagolta el, hogy most valóban méltányos volna, hogy róla se feledkezze-

nek meg. Jó lenne tehát, ha alkalom adtán írnál Ignotus Palinak és felhívnád figyelmét Jóska helyzetére.” Mi sem állt távolabb Ignotuséktól, mint az, hogy a kérlelhe-

tetlenül népi irányvonalat képviselő Molnárt bevonják az Írószövetség munkájába.
Ellenkezőleg. Molnár felesleges bajkeverőnek számított körükben, s leginkább az
jelentette számukra a problémát, hogy tudnák eltávolítani az Írószövetségből.

Borbándi tájékoztatta Kovácsot arról a partizánakcióról is, melyet Vámos és Hor-

váth tervezett végrehajtani. Köztudomású volt a müncheni magyarság körében, hogy

Vámosék elszakadva a többi szerkesztőtől, kettejük neve alatt kívánják megjelentetni
a következő Látóhatár számot, demonstrálva ezzel elkülönülésüket az előző szerkesztőktől. Borbándi úgy tudta, hogy a tervezett lapjukban Kovács Imre írását is meg

fogják jelentetni, s Kovácsot szolidaritásra kérte fel, azaz arra, hogy ne engedélyezze
ázsiai útinaplójának közlését a Vámosék által összeállított számban.

Levele utóiratában még egy fontos információt is közölt. Megtudta ugyanis azt,

hogy a Szabad Európa Bizottság által nyújtott 600 dolláros támogatás negyedik részlete is megérkezett Münchenbe, s azt Vámosék felvették, majd a nyomdának kifizet-

tek 200 dollárt, amivel elérték, hogy a nyomda elkezdje a következő szám, az általuk

összeállított, s abból a másik három szerkesztőt kizáró lapszám nyomtatását.
Borbándi úgy tudta, hogy a nyomdának adott 200 dollár feletti összeget Vámos ma-

gához vette, s elutazott vele Londonba, azaz sem a nyomdának, sem a többi szerkesztőnek, sem a Látóhatár egyéb költségeire nem kívánt abból juttatni.
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Molnár Ignotusnak ugyanezen a napon írt levelében szinte csak a Látóhatár

anyagi ügyeivel foglalkozott. 90 Kijelentette, hogy a Látóhatár anyagi helyzetét tragi-

kusnak tartja, s ennek oka, hogy a Hatvany által szerzett, a Szabad Európa Bizottság
által biztosított 600 dolláros havi támogatás első részletét Vámosék felosztották

egymás között, s nem a nyomdának adták. Azt is követelték Vámosék, hogy az előfi-

zetésre Molnár által összegyűjtött 3000 német márkát is osszák szét, mert ha nem
kapnak pénzt, akkor politikai botrányt robbantanak ki.

A második támogatásként érkezett 600 dollár esetében még hevesebb volt

Vámosék követelése, holott akkor már kapták a Szabad Európa Rádiónál tervezett
rádióműsor pénzét, ám Molnár tartott a botránytól, ezért nem avatkozott közbe, s
azt is felosztották. Mivel Molnár ugyanakkor kijelentette, hogy a harmadik támogatási részletet ő teljes egészében a nyomdának fogja juttatni, Vámos levelet írt Hatva-

nynak, hogy az összeg az ő számlájára érkezzen, mert ő rendelkezik egyedül német

igazolványokkal, s az adóhivatal felé így lehetne a legegyszerűbben elszámolni.
Vámosék ezt az összeget is felosztották egymás között, s nem a folyóirat megjelentetésére fordították.

Molnár megírta Ignotusnak, hogy ezt követően ő levélben leírta az eseményeket

Kovács Imrének, mivel Hatvany-t akkor műtötték, s kérte Kovács közbelépését.

Mivel Molnár leveléről tudomást szerzett Vámos, ezért a továbbiakban minden
együttműködést megszakítottak vele.

Molnár leveléből kiderült, hogy Vámos londoni útja előtt leült tárgyalni

Borbándival és Bikich-el. Molnár nem volt jelen a megbeszélésen, mert éppen Bécs-

ben volt előfizetőket gyűjteni a Látóhatár számára. A megbeszélésen Vámos azt
közölte a másik két szerkesztővel, hogy „Londonba megy, ahol állást kap 110 fontos

fizetéssel és a lapot likvidálni akarja, mert az együttműködés egyébként sem lehetsé-

ges.”

Molnár rosszallását fejezte ki Ignotus felé, hogy a Látóhatár többi szerkesztőjé-

nek háta mögött ígért állást Vámosnak, s azt nem egyeztette a szerkesztőség tagjaival. Előre vetítette, hogy mekkora botrány lenne abból, ha kiderülne, hogy a Látóha-
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tár azért szűnt meg, mert Ignotus állást ígért Vámosnak Londonban. Leszögezte,

hogy ők örülnek annak, ha Vámos Londonban állást kap, de a Látóhatár megszűntetésének szándékát nem tudják elfogadni, azt minden eszközzel meg fogják akadá-

lyozni. Molnár megírta, hogy a Látóhatár a magyar emigráció egyik legfontosabb
lapja, megszűnése nemcsak lejáratná az egész emigrációt, hanem komoly botrányt
keltene, hiszen a támogatás összegével nem tudnának elszámolni, és Hatvany is bajba kerülne, mert ő képviselte a Látóhatárt a segítséget nyújtó szervezetek felé.

Molnár azt javasolta Ignotusnak, hogy az Írószövetség nevében tegyen nyilatko-

zatot amellett, hogy a Látóhatárt továbbra is meg kell jelentetni, az eddigi formájában és szerkesztőségével. Ignotus és a szerkesztőbizottság hasson oda, hogy a még
hátralévő 1200 dolláros támogatás csak és kizárólag a nyomdai tartozás kifizetésére

fordítódjon, s miután Vámos megfelelő álláshoz jut Londonban, részletekben fizesse

vissza a Látóhatár kasszájába azokat az összegeket, melyeket onnan kivett saját céljaira.

Molnár bejelentette, hogy szívesen ellátná a Látóhatár kiadóhivatalának vezeté-

sét, s szerinte a Szabad Európa Bizottság támogatásának lejárta után is finanszírozni
lehetne a folyóirat megjelentetését az előfizetésekből, takarékos gazdálkodással.
Molnár azt javasolta, hogy az 1958-as évből hátralévő 3 lapszámot változatlan felál-

lással készítsék el, a gazdálkodást bízzák rá, s 1958 végén a szerkesztőbizottság mérje

fel a lehetőségeket, s akkor döntsön a folytatásról, s Molnár további megbízásáról.

Négy oldalas levele végén Molnár biztosította Ignotust, hogy ő hajlandó lenne a

továbbiakban is együttműködésre Vámosékkal, amennyiben a pénzügyek és a kiadói

levelezés az ő kezében lenne.

Vámos ekkor már Londonban volt, s beszélt Ignotussal a Molnár által küldött le-

vélről. Ignotus telefonon tájékoztatta Molnárt Vámos válaszairól, s védte Vámost
Molnár vádjaival szemben. Többek között azt állította Vámos Ignotusnak, hogy ő
nem vette fel a negyedik támogatási összeget. Valóban nem ő vette fel, hanem Hor-

váth Béla, azaz formálisan nem hazudott, csak az igazságot hallgatta el. Molnár
másnap, május 18-án, újabb háromoldalas levélben válaszolt Ignotusnak a telefonbeszélgetésükben elhangzottakra reagálva. Megvádolta Vámost, hogy az általa beval-

lottnál is több pénzt tüntetett el a Látóhatár kasszájából, így például a negyedik 600
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dolláros összeget is felvette, s magával vitte Londonba, a nyomdának összesen 800

márkát biztosítva belőle. Molnár megbizonyosodott felőle, hogy Ignotustól nem
remélheti a szerkesztőbizottság tagjainak elfogulatlan tájékoztatását, ezért május 19-

én körlevelet írt a szerkesztőbizottság minden tagjának címezve és eljuttatva. Ebben

a levélben már előrevetült a később bekövetkező teljes szakítás réme. Formális vádas-

kodás és ingerültség jellemzi.

„Amikor az elmúlt év decemberében az egységet a jelenlegi szerkesztőbizottság

többségének kifejezett kérésére helyreállítottuk, azt reméltük, hogy a sajnálatos ese-

mények után a Látóhatár szerkesztőségi és anyagi ügykezelését egy alapos határozat
révén sikerül rendbe hozni és a lap további munkájában az együttműködés zavartalan

lesz. Az elmúlt öt hónapban azonban olyan események történtek, amelyek súlyos

anyagi és erkölcsi válságba döntötték a lapot.” 91 – kezdte levelét Molnár.

Részletesen beszámolt a folyóirat anyagi helyzetéről. Részletes kimutatással alá-

támasztotta, hogy a Hatvany közreműködésével megszerzett havi 600 dolláros segítség ellenére nem csökkentek a lap adósságai, hanem emelkedtek. A pénzből egyetlen

fillér sem ment az adósság törlesztésre. Amikor az első 600 dollár megérkezett ő azt
javasolta, hogy a felét az adósságra fordítsák, másik felét tartalékolják, hogy tudjanak

fizetni azon szerkesztőségi tagoknak, akiknek máshonnan nem lesz jövedelmük.
Ezzel szemben Vámos és Horváth a pénz teljes felosztását javasolták, mert mint
mondták nekik sok adósságuk van, idézte fel Vámosék szavait Molnár. Molnár el-

mondása szerint azzal fenyegetőztek, ha nem az lesz, amit ők javasolnak, akkor vál-

ságot robbantanak ki. Molnár bevallotta levelében, hogy engedett nekik, azt gondol-

ta, a második 600 dollárból fizetnek a nyomdának. Amikor a második csekk megérkezett Molnár nevére, ismét a nyomdatartozás kifizetését javasolta, de akkor még

hevesebb vita alakult ki. Megint engedett, s nem akart a szerkesztőbizottsághoz

fordulni, mert a pénzkezelést maguk között szerette volna elintézni. Szerkesztőtársai
előtt azonban kijelentette, hogy a harmadik csekken érkező 600 dollárt teljes egészé-

ben a nyomdának fogják kifizetni. magabiztossága mögött az húzódott meg, hogy a

91

Molnár József levele a Látóhatár szerkesztőbizottsága tagjainak. 1958. május 19.

PIM, V. 4741/113/1-13 Tábori Pál hagyaték.
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pénz az ő nevére érkezett, így előre bejelentette a többieknek, hogy megkérdezésük
nélkül ki fogja belőle fizetni a nyomdai tartozást.

Levelében beszámolt az előbbiekben már idézett esetről, mely szerint Vámos

Hatvany-t megtévesztve elérte, hogy a pénz nem Molnár, hanem Vámos nevére
érkezzen, így megakadályozták Molnárt abban, hogy a nyomda felé fennálló tartozást rendezhesse.

Molnár kijelentette, hogy a nyomdai tartozás rendezetlensége a lap erkölcsi tartá-

sát csökkenti, s ellehetetleníti. Ezért kérte előző körlevelében a szerkesztőbizottság

tagjait, hogy értsenek egyet a további támogatási összegeknek a nyomdatartozás

rendezésére történő felhasználásával. Molnár szerint ezt Hatvany és Borsody megértette és elfogadta. Mivel a következő csekk már ki volt állítva Horváth Béla nevére, s

nem akarták, hogy a Szabad Európa Bizottság értesüljön a belső konfliktusukról, azt
nem vonatták vissza. Horváth Béla a negyedik csekket beváltotta, és Vámossal, an-

nak ellenére, hogy ismerték Hatvany határozott álláspontját a nyomdai tartozás rendezésére vonatkozóan, csak 800 márkát fizettek ki a nyomdának, a többi pénzt saját

céljaikra fordították. Molnár beszélt Herp János nyomdásszal is az eset után, s kide-

rítette, hogy Vámos félrevezette Herp Jánost is, mivel az a teljes 600 dollárt várta,
ezért azt mondta Herp-nek, hogy a neki átadott 800 márka nem a várt támogatásból,
hanem egy előfizető adományából kerül kifizetésre neki. Molnár megírta, hogy öszszesen 8000 márka tartozása van már a Látóhatárnak a nyomda felé.

Molnár megvádolta levelében Vámost, hogy több ezer márkát elsikkasztott a Lá-

tóhatár kasszájából, s a folyóirat megszűntetését akarja elérni, mert abban az esetben

nem kellene elszámolnia a kivett összegekkel. „Egy értekezleten, ahol a nyomdász is

jelen volt, kijelentette, hogy nem akar tovább velünk együttműködni, s mivel az

együttműködés lehetetlen likvidáljuk a lapot.” – idézte fel a pár nappal azelőtt
Borbándiék és Vámosék között lezajlott megbeszélést Molnár.

Molnár őszintén feltárta a szerkesztőbizottság tagjai előtt, hogy a nyomda jogo-

san követeli a tartozás rendezését, ám az összeg nem áll rendelkezésre, mert azt

Vámosék elköltötték. A nyomda a következő lapszámot nem hajlandó kinyomtatni,
így a folyóirat folyamatos megjelenése kerül veszélybe, s ugyanakkor a Szabad Euró-

pa Bizottság is tudomást fog szerezni az általa biztosított összeg felelőtlen kezelésé99

ről és elsikkasztásáról, ami végzetes következményeket jelenthet mind a Látóhatár
további megjelenésére, mind az egész magyar emigráció megítélésére.

Molnár felidézte Borsody István egy hónappal korábbi javaslatát, hogy Molnár

József intézze az anyagi ügyeket, de Molnár legyen méltányos az elszámolásnál Vámossal, az egység érdekében. Ő ehhez akkor hozzájárult, ám a kialakult helyzetben

már nem véli megvalósíthatónak. Ő nem tud, és nem akar a nyomdának saját pénzéből fizetni, a tartozást Vámosnak kell rendeznie, mivel ő tulajdonította el a pénzt.

Végezetül körlevelében Molnár leszögezte, hogy mindenáron meg akarja tartani a

Látóhatárt, s a tartozásait rendezni kell, de azt csak Vámos Imre közreműködésével

lehet elérni, s bár ő ebben hajlandó együttműködni, de anyagi felelősséget csak egy
teljes elszámolást követően tud vállalni a Látóhatár megjelentetésével kapcsolatban.

A Molnár által megfogalmazott vádakra Vámos Imre szintén körlevélben vála-

szolt, melyet a szerkesztőbizottság tagjain kívül Fenyő Miksának is megküldött. 92

Utóbbi válaszában közölte Vámossal, hogy el sem olvasta a hosszú kimutatást, őt
nem érdeklik ezek a dolgok, egy a fontos, hogy megjelenjen a lap. Vámost ez igen

kellemetlenül érintette, mert a nagytekintélyű Fenyőt saját támogatójának vélte, s
reménykedett benne, hogy Fenyő kiáll mellette, ezáltal befolyásolva a többi szerkesztőbizottsági tagot.

Vámos levelében leírta, hogy ő mindenben vállalja a felelősséget, de Molnár ki-

mutatásai pontatlanok és félrevezetőek. Úgy vélte, hogy 1956 novemberéig a Látóhatár megjelentetésének anyagi feltételei rendezettek voltak, azt követően borult fel

az egyensúly. A Baráti Társaság 2700 dolláros tőkéje lehetővé tette a folyamatos
megjelenést. 700 címre volt postázva a lap, de a ténylegesen előfizető csak 250 fő

volt, s ezek sem fizettek, mert senki sem kérte tőlük az előfizetői díjat. Szerinte 1957

végéig egyetlen előfizetőnek szóló számla sem ment ki, s 1958 elején is csak töredéke

a szükségesnek. Ennek megfelelően nem lehet számolni azzal, hogy az előfizetői

díjakból lehetne rendezni a tartozásokat. Az elmaradásban nem érzi magát felelősnek, mert ő az első 3 évben végezte csak az elszámolásokat, a későbbiekben Borbándi
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Vámos Imre levele 8 szerkesztőbizottsági tagnak és Fenyő Miksának. 1958. május 27.
ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 47. o.

100

csinálta, aki 1957 nyarán átadta Molnárnak. Vámos ezzel a kijelentésével az egész
kialakult helyzetet Molnár nyakába varrta.

Hosszadalmas részletességgel számolt be a pénzügyek alakulásáról, a kiadások

részletezéséről. Pontokba szedve ugyan, de több helyen szinte teljesen érthetetlen

szerkezettel ismertette a lap kiadásait és több helyen olyan bevételeket tüntetett fel,

melyek tulajdonképpen nem is érkeztek be a Látóhatárhoz. Jellemző például, hogy
az 1957 nyarán Borbándi által Molnárnak átadott helyzetet úgy tüntette fel, hogy be
nem érkezett előfizetésként 2000 dollárt, nyomdai tartozásként pedig 1500 dollárt

jelölt meg. Arról nem szólt a kimutatása, hogy akkor tulajdonképpen mekkora ösz-

szeg állt a lap rendelkezésére, hiszen ezek szerint egyetlen fillérjük nem volt, csak

kinnlevőségük és tartozásuk. Kimutatásában rendszeresen keverte a dollárban nyilvántartott összegeket és a márkában történt kifizetéseket, követhetetlen számításokat
végezve. Borbándit és Molnárt is megvádolta azzal, hogy Molnár kimutatásában

nem tüntettek fel olyan összegeket, melyek beérkeztek a kiadóhoz, de ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni.

Még érdekesebb része Vámos elszámolásának a Szabad Európa Bizottság által

nyújtott havi 600 dollárról szóló kimutatás. „Tekintettel arra, hogy ebben az időben

a Látóhatár három szerkesztője Horváth, Vámos és Molnár harmadik hónapja minden jövedelem nélkül éltek, közösen úgy határoztak, hogy ezt az összeget kezdetben

létük biztosítására, majd fokozatosan a nyomdaszámlák törlesztésére fordítják.” – írta

Vámos. Felidézte Hatvany Bertalannal 1958 januárjában lebonyolított levelezését,
melyben azt írta Hatvanynak, hogy el vannak adósodva, de ezt félre lehet érteni,

mert vonatkozhat a lapra és saját helyzetükre is. Ezzel a levélváltással próbálta iga-

zolni, hogy tulajdonképpen Hatvany Bertalan is tudott arról, saját költségeikre fordítják a pénzt.

Azt elismerte, hogy 1958. április 1-ig, a szerkesztőség felbomlásáig, 3600 dollár

érkezett, melyet egyenlő arányban osztottak fel egymás között, azaz Vámos Horváth

és Molnár is részesült belőle. Arra a kérdésre viszont nem tért ki, hogy a nyomdai

tartozásra miért nem fordítottak egy centet sem, s nem reagált Molnár azon állítására sem, mely szerint Molnár a nyomdatartozás részletekben történő törlesztése mellett kardoskodott.
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Még érdekesebb Vámos érvelése a május elején Horváth Béla nevére érkezett

újabb 600 dollárral kapcsolatban. „1958 május elején, hetekkel azután, hogy a közös

munka, sőt a személyi kapcsolat is megszűnt közöttünk, még egy 600 dolláros csekk

érkezett Horváth Béla nevére. A nyomdász útján, ki pénzt kért tőlünk, felszólítottuk

Borbándit és Molnárt, hogy a náluk lévő Látóhatár pénzt adják tovább a nyomdá-

nak. Borbándi visszaüzent, hogy a pénzt a tulajdonjog rendezetlensége fejében visz-

szatartják.” Ennyi szerepel ezzel kapcsolatban Vámos feljegyzésében. Arról egyáltalán nem adott számot, hogy a Szabad Európa Bizottság által, kifejezetten a nyomdai

előállítás költségeire nyújtott támogatásból miért nem a nyomdát fizették ki, illetve
miért a másik két szerkesztőt szólították fel a nyomdai tartozás rendezésére, miközben náluk volt az erre beérkezett összeg.

Vámos elszámolásában azt bevallotta, hogy negyedik alkalommal érkezett 600

dollárból 200 Vámoshoz, 200 Horváthhoz, 200 pedig a nyomdának lett kifizetve.

A következő részben szánalmas módon felsorolta Vámos azokat a kiadásait, me-

lyek a Látóhatár szerkesztésével, ügyintézésével kapcsolatban szerinte nála keletkezetek, s melyek megtérítésére igényt tarthat. A felsorolásban a géppapírok költsége

mellett telefonhívások és postai bélyegek is szerepelnek, sőt azt is szóvá tette, hogy
számtalan egyéb költségét, mint például a reprezentációs költségeit még fel sem
számolta.

Összességében azt állapította meg, hogy neki semmilyen tartozása nincs a Látó-

határ felé, sőt ő követelhetne még további összegeket, ám a békesség érdekében
azokra nem tart igényt. Mindenképpen érdemes Vámos kimutatásával kapcsolatban

megjegyezni, hogy a nyomda felé való 8000 márka körüli tartozást ő is elismeri, de

annak rendezésére semmilyen javaslatot nem tesz, annak ellenére, hogy beismerten

saját céljaikra fordították a Szabad Európa Bizottság erre a célja küldött 600 dolláros
támogatását.

Levele végén Vámos azzal a javaslattal állt elő, hogy rendezni kellene a Látóhatár

tulajdonjogát és további sorsát. Véleménye szerint a szerkesztőség tagjainak, de a

legfontosabb munkatársaknak is rendelkeznie kellene tulajdonjog-résszel, ennek

formáját és elrendezését minél hamarabb meg kellene beszélnie a szerkesztőbizott-
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ságnak, s a lap további sorsát is, mert fel kellene számolni a rendezetlenségeket, s
utána dönteni a folytatásról.

Vámos körlevele példátlan volt az emigrációs levelezés általam megismert oldala-

inak sorában. Egyetlen levélben sem fordult még elő, hogy valaki, vagy valamilyen

szervezet, szerkesztőség ilyen formában, részletességgel és nyilvánosan kiteregette

volna anyagi ügyeit. Ráadásul írásban, egy körlevélben, márpedig közismert volt,
hogy ezek a levelek sokszor kerültek illetéktelen kezekbe is.

Vámos viszont nyeregben érezte magát. Londonban volt, remélhette, hogy Igno-

tus, mint az Írószövetség elnöke kiáll mellette, s a régi Látóhatár kilátástalan helyzetében mindenki el fogja fogadni, hogy lezárva a múlt zavaros ügyeit, új fejezetet kell

nyitni a lap életében és új néven, új összetételben egy más lapot kell elindítani. Reménykedésében azonban csalatkoznia kellett.

Molnár József Szabó Zoltánnak május 28-án írt levelében reagált Vámos hossza-

dalmas fejtegetéseire. „Te voltál az első, aki észrevetted Vámos gyengéit, de ez iga-

zán csak az elbocsájtás után erősödött fel. Amint a biztos bázis kicsúszott a lába alól,

megtagadta a szolidaritást, s csak magával törődött.” 93 – utalt a Szabó és Vámos

között még 1953-ban kialakult ellentétre, amikor is Szabó Zoltán két évig nem küldött írást a Látóhatárnak.

Molnár leírta, hogy Vámos saját magáénak követelte a folyóiratot, és a többiek

eltávolítására szervezkedett 1957 végén, de Kovács és Hatvany decemberi fellépésé-

nek hatására a szakadás elodázódott. Vámos az akkori egyezséget aláírta, majd megtagadta azt, s közben Horváth Bélát magához vonzotta azzal, hogy minden pénzt

megfeleznek majd. Tájékoztatta Szabó Zoltánt, hogy a közte és Vámos közötti ellentét méltatlan vitává züllött, elfogadja az Írószövetség által kiküldött vizsgálóbi-

zottság illetékességét, s készséggel áll elébe bármilyen vizsgálatnak.

Molnár kijelentette, hogy nem szeretne személyes ügyet a válságból, egy bizottság

tekintse át a helyzetet, s az alapján döntsenek a folytatásról. Borbándi és Bikich ne-

vében is előre biztosította Szabót, hogy a bizottság jelentését elfogadják, s ahhoz

tartják majd magukat. Amennyiben a folytatás mellett döntenek a szerkesztőbizott93

Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1958. május 28. PIM, Molnár hagyaték.
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ság tagjai, akkor viszont kéri, hogy a szerkesztőség továbbra is Münchenben maradjon, s a Látóhatár a régebbi szerkesztési elveket kövesse.

Ignotus június 2-án azzal a javaslattal állt elő, hogy Cs. Szabó Lászlót bízzák meg

a Látóhatár ügyeinek kivizsgálásával. 94 Ignotus Párizsban találkozott Hatvany Berta-

lannal, aki egyet értett azzal, hogy legyen egy elfogulatlan vizsgálat a Látóhatárnál,
de azt kérte, hogy ne egy személy, hanem egy bizottság vizsgálódjon, s Ignotust,

Tábori Pált és Cs. Szabó Lászlót javasolta a bizottság tagjainak.95 Azt kérte, hogy a

bizottság a helyszínen folytassa le vizsgálatát, s minden szerkesztőt hallgasson meg.

Hasonlóképpen nyilatkozott Borbándi Gyula is. „A folyóirat érdeke és az ilyen

esetekben szokásos gyakorlat azt kívánja, hogy vizsgálat esetén csak a felek kölcsönös

meghallgatása és a bizonyítékok mérlegelése alapján jöhessen létre a rendezést szolgáló javaslat. Meg kell mondanom, hogy nem fogadhatok el semmilyen olyan javaslatot a bajok megoldására és a jövő munkára vonatkozóan, amely Molnár József –
vagy közülünk valaki más – személyes meghallgatása nélkül készül.” 96

Molnár József is elfogadta Ignotus vizsgálat lefolytatásra vonatkozó javaslatát, ám

ahhoz néhány megjegyzést fűzött. 97 Úgy vélte, mivel bonyolult, a pénzügyi, könyve-

lési, jogi, szerkesztési és személyi problémákat is felölelő kérdésekről van szó, a ki-

vizsgálást ne egy személy, hanem Hatvany javaslata alapján Ignotus, Cs. Szabó és
Tábori Pál végezze.

Molnár szerint a vizsgálat elindítása előtt rögzíteni kell, hogy a vizsgálat célja a

múltbeli rendellenességek felülvizsgálása, a feltárás, jelentés megtétele, javaslat a lap
fennmaradására, olyan ügykezelési szabályzat kidolgozása, amely lehetetlenné teszi a

hasonló helyzet kialakulását. Szerinte is Münchenben kellene a vizsgálatot lebonyolí94
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tani, a bizottsági tagok hallgassanak meg minden szereplőt, és olyanokat is, akiket a

bizottság még szükségesnek lát, akár a szerkesztőség tagjain kívül is. Hangsúlyozta,

hogy sem ő, sem a Látóhatárnál lévő barátai olyan ítéletet nem tudnak elfogadni,
amely a meghallgatásuk nélkül születne. Molnár ugyanakkor elhűlve tapasztalta,

hogy Kovács Imre nem szólalt meg a körlevelek láttán. Június 8-án neki is írt egy
izgatott hangú levelet, megdöbbent azon, hogy Kovács Imre neve nem merült fel a

vizsgálóbizottság összeállításánál, s előrevetítette, hogy amennyiben Vámos London-

ba telepíti át a Látóhatárt, az egy „színes, tarka, irodalmi lapocska lesz Vámos fő-

szerkesztésével.” 98

Kovács helyzete, befolyása azonban megroppanni látszott ezekben a hetekben.

Ekkor kapta meg felkérését egy intézet vezetésére, amely a dél-amerikai országok

agrártársadalmainak feltérképezését végezte volna. Az intézetet szintén amerikai
kormányzati pénzből tartották volna fenn, ám amennyiben Kovács Imre ezt az állást

elfogadja, kikerült volna a Szabad Európa Bizottságnál betöltött bizalmi szerepéből,
s a magyar emigráció életében játszott meghatározó szerepe is visszaesett volna. Ko-

vácsot viszont vonzotta a kihívás, örült, hogy ismét agrárkérdésekkel foglalkozhat, s
elfogadta az állást. Nem tartom az összeesküvési elméletek közé tartozónak azt a

véleményemet, hogy a Kovács Imrének felajánlott állás egyben arra is jó volt, hogy
távol tarthassák őt a magyar emigrációs vitáktól. Közismert volt határozottsága, kö-

vetkezetessége, s az egyre nagyobb ellentéteket és vitákat magukban hordozó emig-

rációs ügyekben már teher volt az amerikai szervezetek számára. Meggyőződésem,
hogy Kovács ismételt eltávolítása 99 azoknak a politikai érdekeknek az összefogása

révén valósulhatott meg, melyek bár egymástól nagyon messze álltak felfogásukban,

de abban egyet tudtak érteni, hogy a népiek egyértelműen legerősebb vezetőjét, s
ezáltal a népi vonulat képviseletét gyengíteni, leginkább a forgalomból kivonni aján-

latos. Ebben egymásra találtak a szociáldemokraták, az újonnan emigrált csoportok,
98
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Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. június 8. PIM, Molnár hagyaték.
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közöttük a volt kommunisták éppúgy, mint a kereszténydemokraták és a polgári
szárny emigrációs képviselői.

Európából nézve azonban erről keveset, vagy semmit nem lehetett tudni.

Borbándiék Kovács útmutatása nélkül saját javaslataikat fogalmazták meg, s küldték
el Ignotusnak, valamint a szerkesztőbizottság tagjainak. 100 Kijelentették, hogy min-

den szerkesztővel és szerkesztőbizottsági taggal együtt tudnak működni, ha azt közös
elvek alapján, a vitás ügyeket rendezve lehet megvalósítani. Ennek egyik fontos ele-

me, hogy Vámos és Horváth rendezze anyagi ügyeit a Látóhatár szerkesztőségével,

tegyenek javaslatot a felhasznált pénzek visszafizetésének ütemezésére. Javasolták,
hogy a Látóhatár szerkesztése maradjon Münchenben, s a kiadó Molnár József lakásába költözzön be. Vámos adja át az ügyeket Molnárnak, a levelezést, a postai kül-

deményeket és a beérkezett előfizetési szelvényeket, összegeket. Borbándi és Molnár

úgy vélte, hogy a lap jogi státuszát is rendezni kell, végérvényesen be kell jegyeztetni
a német hatóságoknál, s hivatalos kiadói jogot kell kérvényezni hozzá. Álláspontjuk

szerint a szerkesztőség és szerkesztőbizottság összetétele ne változzon, de a szerkesztőség maradjon Münchenben, s csak az ott tartózkodók szerkesszék a lapot. Leszö-

gezték, hogy továbbra is az előző év decemberében elfogadott megállapodás szerint
cselekednek, az abban rögzített munkamegosztást tartják be. Szóvá tették, hogy a
folyóirat hónapok óta nem jelenik meg, s ez a lap presztízsét, hírnevét veszélyezteti,

tehát gyors döntést kell hozni, hogy a nyár végére kialakuljon a rend a lap körül. A

két szerkesztő javaslatsora nem kompromisszumra, hanem a saját álláspontjuk többiekkel való elfogadtatására vonatkozott. nem ultimátum volt ugyan, de nem sok mozgásteret engedett a megegyezésre.

A vizsgálóbizottság június végén járt Münchenben. Molnár beszámolt róla Ko-

vácsnak.101 Megírta, hogy meg tudta győzni Cs. Szabót és Szabó Zoltánt az igazuk-

ról, arról, hogy Vámos Imre a bajok forrása. Molnár megírta, hogy Szabó Zoltán
szerint Ignotus a Nyugat című lapot szerette volna újraindítani az emigrációban, s

ezért kellett a Látóhatárt a megszűnés szélére sodorni. Cs. Szabó azt ígérte, hogy
100
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jelentésében csak akkor javasolja Vámos londoni megbízatását az Írószövetségben,

amennyiben kiegyezik a müncheni szerkesztőkkel a folyóirat ügyében.

Érdekességként hadd emeljek ki két levélrészletet Ignotus ezekben a napokban

folytatott levelezéséből. Június 25-én egy Molnárnak írt levelében beszámolt arról a

Londonban terjedő pletykáról, mely szerint a londoni magyar követség által kiadott,

hazatérésre agitáló röplapjában meleg szavakkal írtak Vámos Imre tevékenységéről.

Egy másik levelében viszont, melyet Dénes Tiborhoz intézett, arról számolt be, hogy

Vámos Imrét szeretné az írószövetség ügyvezető igazgatójának megtenni, s már szer-

vezi Londonba történő áttelepülését. 102 Ignotus tehát kétkulacsos politikát folytatott.

Célja a Látóhatár megsemmisítése volt. Ebben sok írótársa és közéleti ismerőse
partnere volt. Nem kétséges, hogy az 1956 előtti emigrációs közélet meghatározó

szereplőinek sorában a népiek döntő szerepet játszottak. Az újonnan jöttek más poli-

tikát és taktikát szerettek volna követni, arról nem is beszélve, hogy egzisztenciájuk
megteremtéséhez állásokra, javadalmazásokra volt szükségük. Útban voltak az 1945-

47-es emigráció vezetői. Nagy Ferenc, Varga Béla és a többiek ideje leáldozott. Ko-

vács Imre viszont még ereje és befolyása teljében volt, s mögötte állt a Látóhatár,

mely megkerülhetetlen tényezője volt a irodalmi-politikai közéletnek. Ha a Látóhatár megszűnik, kihúzzák Kovács alól az egyik legfontosabb támaszát, ha Kovács Im-

rét sikerül kivonni az emigrációs közéletből, megszűnik a Látóhatár kérlelhetetlen

támogatója, meggyengül és eltávolítható. Végül is bármelyik megoldás megfelelő lett

volna, de Európában inkább a Látóhatár meggyengítése látszott megvalósíthatónak.
Ezért fogtak össze a közélet bizonyos körei a Látóhatár ellen, s ennek a hajónak a
fedélzetére vezénylődött Vámos, mint a szándék kiszolgálója, végrehajtója. Szerep-

köre viszont átmeneti lett volna, még ha bízott is saját találékonyságában és hajlékonyságában. Semelyik tábor nem vallotta magáénak, pusztán az eszközt látta benne
céljai elérésében. Ez lett Vámos és Horváth veszte, későbbi tragikus sorsuk meghatá-

rozója.
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Június végén még egy fontos esemény történt. Hatvany Bertalan arról adott tájé-

koztatást az Írószövetség vezetőinek, hogy Macartney-t és helyettesét, Robert Gray-t
leváltották a Congress vezetéséből, helyükre ismeretlen személyek érkeznek, tehát a

Látóhatár támogatására kapott összeg meg fog szűnni. Úgy vélte más forráshoz nem
tudja segíteni a lapot, Molnárnak „önellátóvá kell varázsolnia” 103 a Látóhatárt.

Cs. Szabó László Londonba történt visszaérkezését követően összeállított egy

emlékeztetőt müncheni látogatásáról, melyet megmutatott Hatvanynak, Ignotusnak

és Tábori Pálnak is. Arra az elhatározásra jutottak, hogy Cs. Szabó feljegyzése alap-

ján készítenek egy javaslatot, ám időközben megérkezett Borbándi és Molnár elhatá-

rolódó javaslatsora, melyben olyan kitételek szerepeltek, amik lehetetlenné tették a
további tárgyalást. Cs. Szabó keserűen írta le Vámos Imrének írott levelében,

Borbándiék javaslatsorával egy időben kapta Budapestről az értesítést, hogy otthon
felszólították Illyést, Tamásit, Némethet és Verest, azonnal szakítsák meg a szövet-

ségüket a baloldali revizionistákkal, mert a párt nem tűri tovább, hogy irodalmi vagy

politikai csoportot alkossanak, más szóval a börtön fenyegeti őket. „Beláthatod, hogy

az amerikaiak és az oroszok állandóan összedolgoznak a magyar irodalom és nemzeti

műveltség elpusztításán. – Írta Cs. Szabó – Hát, ha van kedvetek, öljétek egymást.

Kádárnak, Bedének, Dullesnek egyformán öröme lesz belőle.” 104 Pár héttel később
megismételte: „Most, amikor a népi írók a börtön küszöbén állnak, s az amerikaiak

végleg cserbenhagyták a magyar szellemi életet, 105 árulásnak érzünk minden civódást
és indulati kitörést. A helyzet véglegesen komoly.” 106

Július elejére minden szinten megfagyott a légkör. Molnár arra kérte Kovácsot,

küldjön írást neki, mert Borbándival akkor is megjelentetik a Látóhatárt, ha nem
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lesz megegyezés a felek között. Fenyő Miksa viszont arról értesítette Ignotust, hogy
szerinte Látóhatár néven, Münchenben kellene folytatni a lapot, de nincs ellenére az

sem, hogy Nyugat néven Londonban elinduljon egy magyar emigrációs irodalmi
folyóirat. 107 Vámost pedig arról tájékoztatta, hogy akár Münchenben, akár London-

ban fog megjelenni a folyóirat, Látóhatár maradjon a címe, amennyiben pedig nem

lehetséges, akkor Új Nyugat címmel jelenjen meg. 108 Sajnálkozott Borbándinak a

szerkesztőségből történő eltávolításán, de nem tartotta tragédiának a jövő szempont-

jából. Fenyő anyagi támogatás megszerzését ígérte meg Vámosnak az új lap elindításához, ám Ignotus ezt komolytalannak tekintette, amikor Vámos erről az örömhírről
tájékoztatta őt.

Ignotus időközben ugyanis tudomást szerzett arról, hogy Kovács Imre Európába

fog érkezni július közepén, amikor Király Bélával Svédországba fog utazni annak a

körútnak a keretében, melyen Nagy Ferenc, Auer Pál, Kovács Imre, Király Béla és

Varga Béla felkeresik az európai nagyhatalmak vezetőit a Kádár-kormány egyre féktelenebb intézkedései elítélésének támogatása érdekében. Ignotust megdöbbentette a

régi emigráció vezetőinek demonstratív megjelenése Európában. Tartott tőle, hogy
Kovács nem fogja szó nélkül hagyni a Látóhatárral történt manipulációit, s nem

ringatta magát abban a hitben sem, hogy Kovács nem lát át taktikázásán. Biztos volt

benne, hogy a személyes tájékoztatás alapján Kovács Imre felismeri szándékainak
eredetét, ezért megelőző lépésekre szánta el magát. Helyzetét nem érezte még annyira biztosnak, hogy szembe merjen szállni Kováccsal.

Vámosnak szokatlan hangú és stílusú levelet írt július elején, melyben közölte ve-

le, hogy ne utazzon egyelőre Londonba, mert akkor a Látóhatár további sorsa meg-

pecsételődik, s ő nem akarja, hogy személyes köze legyen a Látóhatár kimúlásához
Vámos Londonba hozatalával. „A másik dolog, aminek nem vállalhatom a látszatát

sem, az az, hogy beálljak barátaim közé, amikor azok egy volt barátjukat kissé úgy

marják ki, vagy akarják kimarni, mint a tyúkok a megsebesült tyúkot. – folytatta
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Ignotus Vámos leckéztetését. – Molnár József nekem sem ingem, sem gatyám, ne-

ked mondhatnám gatyád volt, és Béla barátunknak kicsit inge is, amikor az ő társa-

ságában Téged akartak kitúrni a Látóhatártól. Az ilyesmi nem méltó sem hozzátok,

sem szabad így szerénytelennek lennem, hozzám és itteni barátainkhoz sem. Elismerem, hogy Molnár a leveleiben olyan hangot ütött meg és olyan vádakkal hozakodott
elő, amelyek lélektanilag nagyon megnehezítik az együttműködést vele. De valljuk

meg férfiasan, az ilyen típusú vádaskodások nem mentek ritkaságszámba semmiféle
emigráns körben, még abban a legmagasabb színvonalúban sem, amelyet a Látóhatár
munkaközössége képviselt.” 109

Kijelentette, hogy sem ő, sem Cs. Szabó nem lesz hajlandó olyan mondatot leírni

vagy kijelenteni, hogy Molnárral nem hajlandó valamit megtárgyalni, vagy megbe-

szélni. Véleményük szerint Molnárt „nem kitenni, hanem helyére tenni kell!” Csak a

tények kedvéért említem meg, hogy Molnár közismerten Kovács patronáltja volt,
sokkal inkább, mint Borbándi, s az is, hogy Molnár stílusa kifejezettem éles és szókimondó volt, azaz a vele való háború kimenetele valóban kétségesnek látszott.

Ignotus felhívta Vámos figyelmét arra is, hogy igazat ad ugyan neki abban, mely

szerint a Látóhatár típusú lap mindenképpen megkíván valamilyen mecenatúrát, ám

véleménye szerint ez nem mentesíti a szerkesztőket az alól, hogy valamilyen megol-

dást keressenek az önállóság megteremtésére, s az adott helyzetben ez nem csak
kötelesség, hanem szükségszerűség is, hiszen a támogatások forrásai nagyon meg-

csappantak. Nem minden célzatosság nélkül jegyezte meg Vámosnak, hogy „most

mindenkinek össze kell húznia a nadrágszíjat”.

Ugyanakkor nem akarta azt sem, hogy Vámos sértődöttségében a másik oldalhoz

térjen vissza, ezért tovább hitegette. Biztatta, hogy intézi munkavállalási engedélyét,
csak az angol hivatalok nagyon lassúak, ezért húzódik az ügy. Felvetette, hogy amíg

nem tud áttelepülni Londonba, addig intézze Münchenben a szövetség ügyeit, költ-

ségei megtérítését ígérte, melyet Londonba történő áttelepülésekor fizetnek ki neki.
Megjegyezte, hogy Vámos eddig átküldött számláit viszont kénytelen visszaküldeni,
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mert csak akkor tudják majd kifizetni, ha már Londonban lesz, de biztosította, hogy

tegye félre számláit, mert 170 angol font lesz majd a fizetése, s a SZER-től, az irodalmi műsorokért kapott összegekből is juttatni fog neki további 70 fontot.

Vámos komolyan vette Ignotus felkérését, elkezdte a Látóhatárhoz tartozó írók

kiértesítését, felkérve őket az Írószövetségbe történő belépésre.

Kovács Imre közben tényleg megjelent Münchenben, Stockholmból ruccant át

egy beszélgetésre. Megjelenése meglepetést okozott, de hívó szavára nem mert senki
nemet mondani, így ismét egy asztalhoz ültek le a Látóhatár szerkesztői.

Molnár Szabó Zoltánnak számolt be a beszélgetés tartalmáról. 110 megírta, hogy

Kovács Imre egyenként megkérdezte tőlük, elfogadják-e Cs. Szabó László javaslatait

a Látóhatár további megjelentetésének kompromisszumos feltételeiről. Borbándi és

Molnár igennel válaszolt, azzal a kikötéssel, hogy a megjelenő Látóhatárban ne legyenek titulusai a szerkesztőknek, Vámos és Horváth Béla viszont elutasította Cs.
Szabó elképzelését. Kovács Imre győzködte őket a megegyezés érdekében, s végül

Vámosék kijelentették, hajlandóak további megfontolás tárgyává tenni Cs. Szabó
javaslatait. Valójában ekkor már eldöntötték, hogy szakítanak Borbándiékkal. Felis-

merték, hogy az Írószövetség képtelen döntést hozni, ezért úgy határoztak, saját
maguk teszik meg a végső lépést. Mint később kiderült akkor már leadták azt a Látóhatár számot, melyet kettejük nevével jelentettek meg, s abból kihagyták

Borbándiékat.

Elhatározásukra utalt Molnár Szabó Zoltánnak szánt bizalmasan közlése is,

melyben elmondta, hogy Vámos kifejezetten Szabó Zoltán ellenében szólalt meg
Kovács előtt. Kijelentette, hogy véleménye szerint három frakció is létezik az Írószö-

vetségen belül, melyeket Pálóczi-Horváth György, Szabó Zoltán és Ignotus Pál neve
fémjelez. Vámos magabiztosan nyilatkozott arról, hogy majd ő elintézi ezt a vitát a

szövetségen belül, kikényszeríti a tisztújító közgyűlés összehívását, s ott olyan veze-

tőséget fognak választatni, melynek eredményeképpen Ignotus fog győztesen kike-

rülni a párharcból. Molnár megjegyezte, hogy ő Szabó Zoltánt szeretné elnöki székbe segíteni, de Vámosék tagrevíziót akarnak és Ignotust támogatják. Molnár arra
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kérte Szabót, közölje Vámossal, amennyiben nem hajlandó együttműködni a Látóhatár megjelentetésében, akkor nem fogja megkapni az Írószövetség titkári posztját.

Pár nap múlva Molnár Ignotusnak is beszámolt a Kováccsal történt találkozóról,

s nem feledte azt sem megjegyezni, hogy Svédországban Kovácséknak nagyon jó

sajtójuk volt. Molnár levelében azt is bejelentette Ignotusnak, hogy Cs. Szabó javaslatát teljes mértékben elfogadja ő is és Borbándi is. 111

A Cs. Szabó által összeállított javaslatsor megtárgyalására 1958. július 14-15-én

került sor Londonban. Ignotus Pál az Írószövetség elnökeként kijelentette, hogy a
vizsgálóbizottság megállapítása szerint a Látóhatár tulajdonjoga mind az öt szerkesz-

tőt megilleti, Vámos Imre nem tekintheti magát a folyóirat egyedüli tulajdonosának.
Az anyagi ügyek vizsgálata alapján azt javasolta, hogy az ellenőrzést egy öttagú bi-

zottságra bízzák rá, melynek a felelős kiadó háromhavonta beszámol az ügyek állásá-

ról. A Cs. Szabó által javasolt pontok között szerepelt az is, hogy amennyiben a
szerkesztőség tagjai nem tudnak megegyezni egymással, akkor a szerkesztőbizottság

minden tagja mondjon le funkciójáról és az Írószövetség pedig jelentse be „érdekte-

lenségét a Látóhatár további fennállása iránt”. A londoni tárgyalások megszakadtak

ugyan, de Borbándiék több alkalommal kijelentették, hogy elfogadják Cs. Szabó
javaslatait, Vámosék pedig az időt húzták, s nem akarták respektálni az Írószövetség
álláspontját.
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S ZAKÍTÁS – AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MEGSZÜLETÉSE
Mielőtt rátérnénk a Látóhatár szerkesztősége szétszakadásának utolsó fázisára hadd

térjek ki még két érdemesnek tűnő fejleményre. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy
Kovács Imre tavasszal megfogalmazott véleménye szerint nem anyagi, hanem elvi
okai voltak elsősorban a szerkesztőségen belüli vitának. Az elvi ellentétek az Irodalmi
Újság és a Látóhatár szerkesztési elveiben és Magyarországról alkotott jövőképében
mutatkozott meg leginkább. Ékes bizonyítéka ennek Faludy György egyik levele,

melyet Vámos Imrének írt 1958. július elején, s melyben visszautasította egy Látóhatártól érkezett írás közlését. A Lehet-e ezek után tárgyalni című írást Faludy azzal

utasította vissza, hogy a cikk utolsó bekezdésében foglaltak nem felelnek meg az

Irodalmi Újságnak Magyarország jövőjéről alkotott elképzeléseivel. Faludy gyakorlatilag cenzúrázta az írást, megtagadta közlését, mert nem egyezett meg a lap szerkesztőinek véleményével. Ilyen a Látóhatár esetében soha nem történhetett meg, ott csak

a minőség jelentette a mércét, s nem a tartalom milyensége. Faludy ráadásul meg is

indokolta döntését: „Nézetem szerint nem mi döntjük el, hogy a nyugat tárgyaljon-e

vagy sem, és olvasóink döntő többségének is ez a nézete. Kovács Imre cikksorozata

harmadik részének közléséért éppen legintelligensebb olvasóink körében volt általános a felháborodás. Magyar kérdés önmagában nincs. Hogy az oroszok éppen Ma-

gyarországot fogják kiengedni holmi józan belátás eredményeképpen, az egyszerűen

szamárság.” 112 Faludy nem tagadta ezzel a kijelentésével, hogy egyáltalán nem ért
egyet Kovács kompromisszumra törekvő, megértést és toleranciát hirdető politikájá-

val, s egyúttal a Látóhatár szerkesztési elveit is elítélte. Faludynak persze ehhez joga
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is lett volna, ha lapját önmaga finanszírozza, s nem az Írószövetség amúgy is vékony

kasszájából kapja a megjelentetés költségeire a pénzt. Vagy az is lehet, hogy Faludy
tulajdonképpen csak az Írószövetség, konkrétan Ignotus véleményét ismételte meg

sajátjaként beállítva?

A másik érdekes fejleményt Auer Pál egyik leveléből lehet kiolvasni. Hatvany

Bertalan alig pár hónapja számolt be arról, hogy a Congress vezetésében változás

következett be, s nem valószínű, hogy az új vezetőség támogatni fogja a Látóhatárt.
Ezzel szemben Auer Pál örömmel számolt be Vámosnak július közepén, hogy sike-

rült kapcsolatot kiépítenie az új vezetővel, aki ígéretet tett neki a Látóhatár további
finanszírozásának biztosítására: „Beszéltem Macargay utódjával, Huston úrral, aki

megígérte, hogy revideálni fogja a »Látóhatár« szubvenciójának ügyét. Nagy Ferit

pedig megkértem, hogy mihelyt New Yorkba ér, tegye szóvá a dolgot. Én magam
valószínűleg a szeptembert New Yorkban fogom tölteni és természetesen azon leszek, hogy a dolog reparáltassék.” 113

Vámos persze ekkor már egyáltalán nem örült a hírnek, mely szerint a Látóhatár

valamilyen szubvencióra számíthat, hiszen egyértelműen letette a garast Horváth
Bélával együtt egy új lap megjelentetése mellett. Igaz felmerült benne a gondolat,
hogy akár az általuk kiadott lap is lehetne az a támogatott folyóirat, melyről Auer
említést tett, ám valószínűleg már eldöntötték, hogy az általuk megjelentetett Látóhatár más lesz, mint az addigi folyóirat.

Augusztus 5-én került ki Herp János nyomdájából a Látóhatár 1958. évi harma-

dik száma. Akkor már hónapok óta nem jelent meg a folyóirat, így mindenki nagy
várakozással tekintett elébe. A lap azonban más volt, mint az addigiak. Először is

szerkesztőként csak Vámos Imre és Horváth Béla szerepelt az impresszumban, a

másik három szerkesztő nevét, Borbándit, Bikich-et és Molnárt kihagyták belőle.

Ugyanakkor a szerkesztőbizottságot felsorolták, azt az érzést keltve, mintha az újonnan szerkesztett lap az ő jóváhagyásukkal jelent volna meg. Molnár József egy ké-

sőbbi leveléből kiderült, hogy a nyomdászt megtévesztették, mivel neki azt állították,
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hogy a szerkesztőbizottság tagjai jóváhagyták a két szerkesztő általi megjelentetést. 114

Mindebből egy szó sem volt igaz. Vámosék puccsot akartak végrehajtani, kész helyzet elé állítva a szerkesztőbizottság tagjait. Mivel lap kikerült a nyomdából és annak
terjesztésével Boros Györgyöt, az Irodalmi Újság terjesztőjét meg is bízták, aki per-

sze azonnal elkezdte a folyóirat szétküldését, ezért a szerkesztőbizottsági tagok már

semmit nem tehettek a megjelenés ellen. Vámosék abban bizakodtak, hogy a bizottság többsége el akarja majd kerülni a nyílt ellenszegülést, s beletörődik a megváltoz-

tathatatlanba, azaz abba, hogy Vámoséké a lap megjelentetésének joga, hiszen ők

képesek voltak kiadni az újabb számot. Ezt próbálták igazolni azzal is, hogy szokatlan módon az impresszumban feltűntették magukat, mint a lap tulajdonosait is.

Vámosék akciójukat jól eltervezték és előkészítették. Nemcsak azzal, hogy előre

gondoskodtak Boros György személyében a megjelenő lap terjesztőjéről, hanem azt
is számításba vették, hogy az Írószövetség lapját, az Irodalmi Újság terjesztését végző

Boros személye ellen vélhetőleg senkinek nem lesz kifogása. Tisztázni akarták az
erőviszonyokat, s a maguk részéről abban a szerepben tetszelegtek, mint akik mind a

kiadásért folytatott, mind a szerkesztőbizottság bizalmának elnyeréséért folytatott

versenyt megnyerték.

A megjelenést követő napon, augusztus 6-ai dátummal, Vámos és Horváth leve-

let intézett a szerkesztőség három másik tagjához, melyben közölték velük, hogy a
továbbiakban nem tekintik őket a Látóhatár szerkesztőinek. Külön levelet küldtek
Bikich Gábornak, akit az utolsó pillanatig próbáltak maguk mellé állítani, sikertelenül. Ahhoz, hogy a majdan Új Látóhatár címmel megjelenő folyóirat szerkesztőinek
cselekedeteit megértsük, érdemes e felmondóleveleket részletesen felidézni.

„Vártuk, hogy felhívsz minket, mivel azonban ez nem történt meg, ebből megér-

tettük, hogy ragaszkodsz eredeti álláspontodhoz, melynek értelmében a folyóirat
szerkesztésében nem kívánsz közreműködni. Ennek megfelelően – noha nehezünkre

esik – a Látóhatár most megjelent számában nem szerepelsz a szerkesztők között.” 115

– kezdték Bikichhez intézett levelüket Vámosék. Tájékoztatták Bikich Gábort, hogy
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„... a folyóirat minden terhét magunkra vállaltuk, és közöltük Borbándival és Molnárral, hogy ami a német törvények szerint nekik jár, készek vagyunk megtéríteni.”

Érdemes megjegyezni, hogy Vámosék Bikich tulajdonosi jogait ebben a levélben már

nem ismerték el, bár Cs. Szabó javaslata szerint a tulajdonjog Bikich-et is megillette
volna.

A továbbiakban Vámosék közölték Bikich-el, hogy a Látóhatár terjesztésével Bo-

ros Györgyöt, az Irodalmi Újság terjesztőjét bízták meg. Biztosították róla a volt

szerkesztőtársukat, hogy Boros nagy lelkesedéssel fogott bele a munkájába, s a további előfizető bővülésre garanciát jelenthet, hogy az Irodalmi Újság címlistáját

használta fel az első szám kiküldéséhez. Boros a régi előfizetői listát is megkapta,
illetve az egyes országokban működő Látóhatár-terjesztőkét is, akiket ő felülbírált,

sajátjaival helyettesítette. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Boros a címlistában

szereplő 300 tiszteletpéldányt kapó személy nevét egyszerűen kihúzta a listáról, s
helyükbe az Irodalmi Újság VIP-listáját illesztette. Boros György pár hónapig volt

csak Vámosék terjesztője, mert a lap rendszertelen megjelenése miatt képtelen volt
biztos előfizetői kört kiépíteni, s egyébként is eladta terjesztői vállalkozását és más
területen próbálkozott a megélhetéssel.

Bikich szerepével kapcsolatos az az érdekesség is, hogy nála helyezte el Vámos a

személyes és a Látóhatárral kapcsolatos iratait dobozokba rendezve, amikor ki kellett
költöznie a Szabad Európa által biztosított lakásából, s nem volt hová tennie

holmijait. A szakítást követően Vámos szerette volna elvinni Bikich-től a dobozokat,
ám azok közben Molnár Józsefhez kerültek, aki megtagadta az átadását, mert nagy

részben Látóhatárral kapcsolatos iratok voltak, s nem ismerte el Vámos jogosultságát

a Látóhatár iratainak birtoklására. Évekig tartott a dobozok körüli perpatvar, Vámos

számos felszólítást küldött Bikichnek. Végül személyes anyagait megkapta, de a
Látóhatárral kapcsolatos iratokat Molnár nem adta át neki. Mondhatjuk szerencsére,

ugyanis Vámos Imre és Horváth Béla 1962-ben visszatért Magyarországra, s ma-

gukkal hozták levelezésüket is, a magyar államvédelmi hatóság gondjaira bízva őket.

Bizonyára rengeteg kellemetlenséget okozott volna sok emigránsnak, ha az 1950-es
évekből származó tétova leveleik, belső ellentéteik levelekben megjelenő lenyomatai a
magyar államvédelemhez kerültek volna.
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Vámos és Horváth természetesen Molnár Józsefet és Borbándi Gyulát is értesí-

tette arról, hogy a továbbiakban nem tekintik őket a Látóhatár szerkesztőinek. „Túl-

becsülve közreműködésetek értékét, olyan szerepet tulajdonítottatok magatoknak
folyóiratunknál, amely nem felelt meg sem a valós helyzetnek, sem az irodalmi köz-

véleményben rólatok és munkátokról kialakult nézeteknek. – fogalmazták meg lesúj-

tó véleményüket Vámosék. – Olyan igényekkel állottatok elő, melyekhez semmilyen

jogotok nem volt. A levelek egész sorozatát küldöttétek szét avégből, hogy az álta-

lunk megszervezett írói táborban zavart keltsetek. Hogy az általunk megszervezett

folyóiratot kézre kerítsétek, ellenünk méltatlan vádakkal hozakodtatok elő, így akar-

ván irodalmi és politikai tekintélyünket aláásni. Természetesen minden irodalmi
csoportban előfordulnak viták, politikai, sőt személyes nézeteltérések is, előfordultak

a múltban a Látóhatárnál is, ti azonban most olyan eszközökhöz folyamodtatok,
amelyekkel ti magatokat tettétek lehetetlenné, hogy ennél a folyóiratnál, szerényen

bár, továbbra is közreműködhessetek.” 116

Vámosék szavai azon túlmenően, hogy valótlanok voltak, hiszen Horváth Béla

egyáltalán nem volt alapító tagnak tekinthető, személyes sértések sorozatát tartalmazták volt szerkesztőtársaik ellen. „A Látóhatár tekintélyéhez és múltjához nem

méltó magatartásotok miatt nem tehetjük kockára a folyóirat létét. A Látóhatár

anyagi terheit most, amikor nincsen remény semmilyen hivatalos támogatásra, teljes
egészében magunkra vállaljuk. Ami nektek a közreműködésetekért jár, készek va-

gyunk készpénzben megtéríteni.” – írták Vámosék. Érdekes, hogy a múltat lezártnak

tekintették, egy szót sem szóltak a múltban felhalmozott nyomdai tarozások hátteré-

ről, s nagyúri gesztusként végkielégítéssel kecsegtették a volt szerkesztőket, mintha
lett volna bármekkora összeg is a kiadójuk kasszájában.

„Amennyiben ellenünk hosszú ideje folytatott hajszátokkal nem hagytok fel –

folytatták fenyegetően –, az minket nagy sajnálattal fog eltölteni, de titeket, erről

biztosíthatunk, ezen az úton – miként a múltban is tettük – nem fogunk követni,

mert ezt a módszert méltatlannak tartjuk a demokratikus emigrációhoz, a Látóha-
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tárhoz, írói múltunkhoz.” Vámosék patetikus szavai mögött magabiztosság és határozottság húzódott meg. Biztosak voltak győzelmükben, fel sem tételezték, hogy
szembe fordulnak velük a szerkesztőbizottság tagjai.

Az események pár óra alatt felpörögtek. Borbándi Gyula augusztus 7-én azonnal

válaszolt Vámosék ultimátumára: „A leghatározottabban tiltakozom az ellen, hogy a

köztünk lévő jogviszonyt önkényesen felrúgva, Látóhatár címmel megjelentettetek

egy kiadványt. A Látóhatár a folyóirat hátlapján korábban feltüntetett öt szerkesztő
közös tulajdona. Minthogy ezt a közöttünk fennálló viszonyt mindeddig nem bontottuk fel, nincs jogotok a Titeket megillető résztulajdont az egész folyóirat feletti

tulajdonra kiterjeszteni. Minősíthetetlen és a magyar irodalomban példátlan eljárás-

tok ellen a szükséges intézkedéseket meg fogom tenni. Viselkedéstek egyébként nem
lepett meg: csak természetes, hogy aki a folyóirat pénzéhez nyúl, utána megkísérli,

hogy a folyóiratot is kisajátítsa magának.” 117 Borbándi tiltakozása és indulatos reakciója előre jelezte, hogy a szerkesztők közötti ellentét a végsőkig kiéleződött. Már

nem pusztán az emigráció köreiben sűrűn előforduló vitáról, hanem – amint a levél is

tartalmazta – hivatalos, a bíróság elé kerülő jogvitáról volt szó. A Vámosék által alkalmazott puccsszerű módszer azért is felháborodást kelthetett, mert a kinyomtatott
szám anyagát még az öt szerkesztő együtt állította össze, azaz a szellemi termék is

ötűk közös munkája volt. Vámosék természetesen nem tájékoztatták előre sem a

szerkesztőbizottság tagjait, sem a folyóiratban publikált írások szerzőit arról, hogy
nevüket és szerzeményüket fel fogják használni egy saját céljaikat szolgáló akcióban.

A lap megjelenését követő órákban, napokban természetesen elszabadultak az in-

dulatok. Még augusztus 6.-án reggel telefonon felhívta Ignotus Vámosékat, s felelős-

ségre vonta őket, miért nem tájékoztatták előre őt akciójukról. A telefonbeszélgetésben Ignotus még nem a megjelentetés tényét, hanem az előzetes tájékoztatás elmaradását hiányolta, s kifogásolta, hogy az általa és Cs. Szabó által összeállított komp-

romisszumos javaslatot megbeszélés nélkül, egészében és részleteiben is elutasították

Vámosék. Ignotus céljaival nem vágott egybe a Látóhatár müncheni megjelenése,
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különösen nem olyan formában, hogy az abból kimaradó szerkesztők neve nélkül,
ám az ő nevével is az impresszumban került kiadásra.

Vámosék hosszú levélben reagáltak a telefonbeszélgetésre. Mindenekelőtt az Író-

szövetség vizsgálóbizottságának javaslataival kapcsolatosan fejtették ki véleményüket,
jelezve, hogy Ignotusék illetékességét nem ismerik el a Látóhatár kiadásával kapcsolatos ügyekben. „Módfelett szokatlannak találtuk mai ingerültségedet telefonbeszél-

getésünk során. 118 Nem értjük miért vagy ennyire fölizgatva? Te is láttál már néhány

válságot és viszályt az irodalmi társaságok életében Budapesten és különösen Londonban. Ez utóbbiak már nem is viszálykodások voltak, hanem majdnem botrányok,
olyannyira, hogy csak nagy nehezen lehetett elkerülni – főként a mi segítségünkkel –

a nemzetközi botrányt. Azonkívül tudod, hogy Vámos Imre azon dolgozott és dolgozik, hogy az Írószövetség közgyűlése a mindannyiunkra kívánatos módon menjen

végbe. 119 Te elfelejtetted, hogy Horváth Béla megszavazta a Te tejhatalmadat és

ugyanerre kértük föl a vezetőségben lévő barátainkat is. Most nálunk egy jelentékte-

len nézeteltérés támad, amelyből nem mi, hanem Ti szerkesztettetek emlékiratokat.

Erre mi Titeket nem kértünk föl. A velünk elégedetlen, erkölcsileg, politikailag és
anyagilag minket kormányozni kívánó, szerintünk erre nem illetékes volt társaink

fordultak hozzátok, arra, hogy vizsgálatot tartsanak az ő panaszuk ügyében. Cs. Sza-

bó László erről emlékiratot készített, amely elfogult, egyoldalú, igazságtalan. Nem

tartalmazza a mi súlyos indokainkat, amelyek arra kényszerítettek minket, hogy a
minket megvádoló, ellenünk hajszát indító volt két munkatársunk további közremű-

ködésétől eltekintsünk. Ezt Csé-nek a legszigorúbban, sőt igen erélyesen

megmondottuk, világosan megmondva azt is, hogy tudjuk mi van ennek az emlék-

iratnak a hátterében. Aznap amikor az emlékiratot kézhez kaptuk, Vámosnak volt
alkalma Veled telefonon beszélni. Elég világosan megmondotta Neked, Horváth

Béla jelenlétében, hogy az emlékirattal és a Te kísérőleveleddel a legnagyobb mér118

Az Írószövetséggel történő szakításban nem kevéssé motiválta Vámost, hogy az Igno-
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Amint az előzőekben már szó volt róla, Vámos szervezkedésének célja az Írószövetség

tus által megígért állást nem kapta meg Londonban.

tisztújító kongresszusának összehívása volt, ahol – ekkor még – az Ignotus Pál nevé-

vel fémjelzett csoportosulás teljes hatalomátvételét tervezték megvalósítani.
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tékben elégedetlenek vagyunk és azt semmi körülmények között nem fogadjuk el.

Talán emlékezel arra, hogy megkérdezted Vámostól: miért nem? Ez volt a válasza:
Mert a minket vádoló uraknak olyan jogot ígért, melyek soha nem voltak a birtoká-

ban. De ettől eltekintve müncheni tartózkodásod idején is nyomatékosan megmond-

tuk Neked több ízben is, hogy a körleveleket küldözgető urakkal semmi körülmények között, soha többé nem működünk együtt. Ismételjük, erre már volt példa az

irodalomtörténetben. Miért vagy tehát meglepődve? Panaszodat címezd Borbándi
Gyulához és Molnár Józsefhez, akik hozzátok fordultak döntésért, de mi ezt nem

tettük és nem ismerjük el sem a Te, sem az Írószövetség illetékességét abban, hogy

az általunk megteremtett és megszervezett folyóirat felől határozzatok.” 120 A levél

nem csak azt leplezi le, hogy Vámos írószövetségi szervezkedése Ignotus tudtával,
jóváhagyásával történt, hanem egyben arra is rávilágít, hogy Vámosék nem úgy kép-

zelték el a Látóhatár jövőjét, mint ahogyan azt Ignotus gondolta. Tulajdonképpen
mindkét fél megpróbálta megtéveszteni a másikat. Vámosék elképzelése szerint a

kiadást és szerkesztést továbbra is önállóan intézték volna, elfogadva az Írószövetség

anyagi támogatását, de attól függetlenül. Ignotus ezzel szemben az Írószövetség

kiadásában megjelenő, saját irodalmi és politikai érdekeinek megfelelő folyóiratot
vizionált magának.
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Vámos Imre levele Ignotus Pálhoz. 1958. augusztus 6. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 76. o.
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VÁMOS IMRE ÉS H ORVÁTH B ÉLA TÁMADÁSA
Felmerül a kérdés, vajon mire alapozták Vámosék magabiztosságukat, milyen anyagi
forrásban reménykedtek, mely megfelelő feltételeket teremt lapjuknak? Levelükben

erre vonatkozólag kevés utalás található, elszántságuk és az Írószövetség szerepének

egyértelmű elutasítása viszont azt sugalmazza, hogy egy Európán kívüli támogatás
megszerzésében reménykedtek. „... köztudomású, hogy a döntőbíróság lényege ab-

ban áll: mind a két félnek előre el kell fogadni a döntését. A mi esetünkben erről szó
sem volt. Mint szerkesztő bizottságunk tisztelt és érdemes tagjait, mindig szívesen

meghallgatunk, tanácsaitokat megfontoljuk, de abba nem egyezünk bele, hogy Ti
osszatok ki a mi folyóiratunknál állásokat és felügyelő tiszteket. A mi belső vitáinkat

itt Münchenben az erőviszonyoknak és a valódi tényezőknek megfelelően majd elin-

tézzük. Mint ahogy látod el is intéztük, vállalván ennek minden következményét.”

Ezek a mondatok nem pusztán azt utasítják vissza, hogy a Látóhatár az Írószövetség
lapja legyen, hanem jelzik azt is, hogy akár a szövetség ellenében is képesnek érzik
magukat a folyóirat további megjelentetésére. Bár utalást nem találtam az egyes leve-

lekben arra, hogy Vámosék milyen európai, esetleg müncheni szervezettel álltak
kapcsolatban, de két tényezőre fel kell hívnom a figyelmet.

Fenyő Miksa tekintélyét is kapcsolatrendszerének, befolyásának mértékét

Vámosék túlértékelték. Vámos nem ismerte az amerikai szervezeteket, az ottani
lobbi-tevékenység szereplőit és minőségét. Fenyő Miksa támogatást ígérő levelét

túlzottan komolyan vette, meggyőződése volt, hogy az idős író és közéleti ember
képes lesz pénzt szerezni számukra. Még az sem zavarta ebbéli terveiket, hogy Fenyő

nyíltan vallotta királypártiságát, s felfogása Magyarország jövőjéről fényévekre állott
Vámosék addigi nézeteitől.
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A másik megemlítendő tény – mely a későbbiekben történt események fényében

válik érdekessé – az, hogy Vámos Imrét a magyar államvédelmi szervek több ízben is

megkísérelték beszervezni. 121 Már 1951-ben is megkörnyékezték, ám az ezzel kapcsolatos iratanyag 1956-ban megsemmisült az államvédelmi archívumban, így erről
nincsenek adataim. 1956 nyarán azonban újabb kísérletet tettek, Borostyán fedőné-

ven kiküldték Münchenbe sógorát, aki találkozott Vámossal, ám konkrét ígéretek

nem hangozhattak el, mert Vámos attól tartott, hogy provokálják, s az esetet jelentette a SZER illetékes hatóságainak. Ez az ügy félbeszakadt, egyrészt mert Vámos
visszautasította sógora közeledését, másrészt, mert sógora 1956-ban elhagyta Ma-

gyarországot, s így eltűnt a belügyesek látóköréből.

Adatok vannak azonban arra, hogy Vámos édesapján keresztül 1957-1958-ban

ismét kapcsolatot kerestek az államvédelmi hatóság emberei Vámossal. Az Állam-

biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának dossziéjában megtalálható Vámos

1957. december 7-én édesapjának írott levelének másolata, melyben beszámolt az

eltelt év eseményeiről. Biztosnak látszik tehát, hogy a magyar államvédelem tudott

Vámos nehéz helyzetéről, kirúgásáról a Szabad Európa Rádiótól, egzisztenciális
nehézségeiről. Vámos édesapjának megírta, hogy házassága felbomlott, összeveszett

Molnárékkal a Látóhatár szerkesztőségében, s elfogytak a folyóirat megjelentetéséhez szükséges anyagi források. Leírta, hogy lakását elvették, miután elkerült a

SZER-től, s egy szállodában kénytelen lakni. Úgy vélem nem áll távol a valóságtól,
ha azt feltételezem, ezek az információk megbizsergették az államvédelmi hatóság

embereinek szívét. Vámos panasszal teli levele nem hagyott kétséget afelől, hogy
kiszolgáltatottságában könnyű préda lehet.

Az iratokból kiderül, hogy 1958-ban az államvédelem meggyőzte édesapját, hogy

vegye fel a kapcsolatot fiával és kezdeményezzen találkozót vele. Vámos tehát 1958
nyarán tudhatta, hogy otthonról érdeklődnek személye iránt, s nem zárultak be a
kapuk előtte egy esetleges hazatérés esetén. Saját maga is többször tett említést

Münchenben, baráti társaságában arról, hogy ha minden lehetősége megszűnik,
akkor inkább hazatelepül, semmint továbbra is mindennapos kenyérkereseti problé121

Látóhatár levelezése. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 38/11. o.
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mái legyenek. A későbbi események fényében, tudva azt, hogy Vámos és Horváth a

magyar államvédelmi hatóság pénzén jelentette meg a Látóhatár későbbi számait, s
azokban nyilvánosságra hozták mind az Írószövetség, mind a Látóhatár, mind a
Szabad Európa Rádió körüli apróbb botrányokat, jogos lehet az a feltételezés, hogy a

puccsszerű megjelentetéssel későbbi hazatérésüket készítették elő.

Ezt erősíti az a határozott álláspont és pökhendi magatartás, mellyel mintegy ki-

oktatják

levelükben

az

Írószövetség

elnökségét.

„Miként

Csé-nek 122

is

megmondottuk, inkább az Írószövetségnek legyen gondja arra, hogy a Látóhatár és
írói köre ne mondja ki érdektelenségét az Írószövetség tekintetében. 123 [...] Mi kilenc

esztendeig megvoltunk az Írószövetség nélkül is és kíváncsiak vagyunk mi lesz az

Írószövetséggel nélkülünk, akik nagymértékben létrehoztuk, ha ebbe az egész ügybe
nagyon komolyan belemegyünk. Mai telefonbeszélgetésünk alapján mi nem ajánlunk

föl többé az Írószövetségnek együttműködést. A legközelebbi napok eseményeitől és

Tőletek függ, hogy miképpen rendeződik az irántunk tanúsított különös magatartásod.”

Amint a levél előző mondataiból is kiderül, Vámosék elhatározott szándéka volt,

hogy megszakítják kapcsolatukat Ignotus Pállal, s az Írószövetséggel. „Amint látod,

mi el vagyunk szánva arra, hogy a világpolitika mai keserves helyzetétől függetlenül
képviseljük és most már teljes erőnkből, idegen segítség nélkül is a magyar irodalom

érdekét. Egyenesen szerencsésnek tartjuk, hogy semmiféle támogatást nem kapunk,

mert így most már még udvariassági szempontokat sem kell szem előtt tartanunk.

Mi megszoktuk, hogy kemény a száműzött írók sorsa, mi nem riadunk vissza a nehézségektől. Azonkívül hatalmas írói tábor áll mögöttünk.” Kérdéses, hogy Vámos
mire alapozta a levelében immár másodszor is felemlegetett írói tábor létét. Az két-

ségtelen, hogy Horváth Bélának sok művészismerőse volt, ám Vámosnak nem voltak

író barátai, csak annyiban volt ismert, hogy a Látóhatár szerkesztőjeként ő tartotta a

folyóirat szerkesztőivel a kapcsolatot. A Látóhatár írói köre inkább Kovács Imréhez

és Borbándihoz kötődött, semmint Vámoshoz. Az előbbiekben idézett kijelentései
122
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Cs. Szabó László közismert névrövidítése.

Vámos magabiztos kijelentése blöff, semmilyen írói vagy politikai csoport nem állt
mögötte.
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inkább arra utalnak, hogy nem mérték fel reálisan tettük következményeit, inkább

próbálkozás, semmint átgondolt, megtervezett lépés volt.

Feltételezésem erősíti a levél folytatása is: „Vámosnak a telefonbeszélgetés során

azt mondottad, hogy eljárása »inkorrekt« volt, mivel nem értesített Téged a mi intézkedéseinkről. Dehát kérünk, miért kellett volna értesítenie Téged? Te sem értesí-

tesz minket olyan ügyekről, amelyek kizárólagosan Rád tartoznak, azt mi nem is

kívánjuk Tőled. Nem mi fordultunk hozzátok orvoslásért, hanem Molnár és
Borbándi. Elég sajnálatos, hogy ezekből a kusza körlevelekből, amelyeket a magad

bevallása szerint képtelen voltál végig olvasni, ilyen nagy vihart kavartok.

Ami azt illeti Téged, mint a szerkesztő bizottság tagját és a többi tagokat miért

nem értesítettük intézkedésünkről, ennek oka egyszerűen az, hogyha ezt megtettük

volna, csak újabb levelezések áradata indult volna meg, de nincs folyóirat. Márpedig,

miként Te magad is ezt hangsúlyozod állandóan, elsősorban a folyóirat léte a lényeg.

S mikor Münchenben voltál miért nem mondottad meg világosan, hogy kész vagy
velünk egy új folyóiratot alapítani, tiszteletben tartva feltételeinket. Ez esetben mi

készek lettünk volna fölszámolni kilenc éves munkánkat az új folyóirat érdekében és
a fölösleges huzakodás elkerülése érdekében.

Kedves Pali, mint jelen irodalmár kérünk, fontold meg kérlek, mit tehettünk vol-

na szerkesztő bizottsági tagjaink esetében. Ha töröljük nevüket, igen sokan (és ezt

sokan tudtunkra is adták) ezen módfelett megütköztek volna. Senki nem közölte
velünk azt, hogy személyi változások esetén nem kíván a szerkesztő bizottság tagja

lenni. Most azonban mindenkihez kérelmet intézünk, hogy a személyi változások

után is tiszteljék meg folyóiratunkat nevükkel. Ha azonban valaki közülük többre
tartaná a kóros körlevelezőket, mint ennek a nagy múltú, tekintélyes folyóiratnak az
írói táborát, közölje ezt velünk és mink, nagy sajnálatunkra bár, de törölni fogjuk a

nevét. »Inkorrekt« az lett volna, ha valaki eleve közölte volna velünk, hogy bizonyos
változások esetén nem hajlandó a szerkesztő bizottságban szerepelni, mink azonban

mégis a névsorban hagytuk volna a nevét. Már munka alatt lévő (mivelhogy a most

megjelenttel nem a mi hibánkból, nagyon elkéstünk) következő számunkban már

orvosolhatjuk is a nagy hibát: aki nem kíván részt venni a szerkesztő bizottságban,
annak nevét töröljük.”
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Vámos levelének utóiratában megemlítette még, hogy értesült róla, mely szerint

Ignotus Molnár József segítségét kérve Herp János nyomdásztól kért információt a

folyóirat megjelentetésének körülményeiről, s Molnár Herp-nek elmondta, mely
szerint Vámos londoni állásának „fuccs”, mert azt ő „megfúrta”. Vámosnak egy pillanatig nem lehetett ezek után kétsége afelől, hogy nem lesz az Írószövetség titkára.

A következő napon Molnár és Borbándi is küldött levelet Ignotusnak. 124 Megis-

mételték, hogy elfogadják a Cs. Szabó László által megfogalmazott javaslatokat, a

szerkesztőbizottság és az Írószövetség jogosultságát a Látóhatár ügyei rendezésének

kérdésében. Molnárék megjegyezték egyben, hogy értelmezésük szerint ezt egyébként Vámosék is elfogadták anno, mert a Cs. Szabóék rendelkezésére álltak, de a

vizsgálat és a javaslatok megfogalmazása után úgy viselkednek, mint akiknek semmilyen közük nem lenne az Írószövetséghez.

Molnárék leszögezték, hogy véleményük szerint a válságos állapotokból egyedül

az írószövetségi javaslatok jelenthetnek kiutat, és ők érvényesíteni akarják azokat, de

a kialakult helyzetben, mivel Vámosék megjelentették beleegyezésük és nevük fel-

tüntetése nélkül a Látóhatár következő számát, két határozat kimondását javasolják.
Úgy gondolják, hogy a szerkesztőbizottság jelentse be, amennyiben a javaslatok nem

kerülnek bevezetésre, minden tagja lemond a bizottsági tagságáról. Másodikként

fontosnak tartották kimondani, hogy a javaslatok figyelmen kívül hagyása esetén az
Írószövetség kinyilvánítja érdektelenségét a Látóhatár című folyóirat megjelentetése

ügyében. Borbándiék abban reménykedtek, hogy az Írószövetség védőszárnyai alól
kikerülő Látóhatár olyan mértékű fenyegetést jelenthet Vámosék számára, hogy az a

javaslatok elfogadására készteti őket. Hiú reményeik azonban ekkor már régen el-

szálltak, mivel Vámosék kifejezetten az Írószövetséggel szembe menve alakították ki

a Látóhatár új arculatát.

Molnárék szóvá tették azt is, hogy a folyóiratot kinyomtató nyomda vezetőjének

tudomása szerint a szerkesztőbizottság több tagja is tudott és elfogadta a Vámosék
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Molnár József és Borbándi Gyula levele Ignotus Pálnak. 1958. augusztus 7. PIM,
Molnár hagyaték.
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által puccsszerűen megjelentetett lap elkészítését. Név szerint Kovács Imre, Hatvany

Bertalan, Cs. Szabó László és Fenyő Miksa neve hangzott el tudomásuk szerint.

Borbándiék fontosnak tartották megjegyezni, hogy nem hiszik el a szerkesztőbi-

zottsági tagok jóváhagyásának tényét, körbekérdezik őket levélben az ügyről, de
semmiképpen nem akarnak botrányt, bírósági eljárást, mert az a teljes emigrációra

negatívan hatna ki. „Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogyha a Látóhatár ügyeit a

nyilvánosság előtt kellene megtárgyalnunk, akkor az elkeseredett harcból sem mi,

sem a lap, sem a szerkesztőbizottság nem kerülne ki tisztán, és a vége mindenképpen
a Látóhatár botrányos bukása lenne. Ha már meg kell buknia, akkor bukjék meg

botrány nélkül. De mi ezt sem akarjuk, mert javaslatotokat alkalmasnak tartjuk arra,
ha mindkét fél tisztességes szándékkal elfogadja, hogy megnyugtató megoldás szülessék belőle.” – írta Borbándi és Molnár Ignotusnak.

Molnár külön levélben Szabó Zoltánt is tájékoztatta mindarról, amit Ignotusnak

megírtak. Érdekes felfigyelni arra, hogy Molnárék külön is tájékoztatták Szabó Zol-

tánt, pedig mind Ignotus, mind Szabó ugyanúgy Londonban laktak, s az Írószövetségben dolgoztak. Mutatja ez az Írószövetségben meglévő ellentétek mélységét is.

Molnár pár nap múlva beszámolt Szabónak arról. hogy Hatvany Bertalan katego-

rikusan tagadta, mely szerint tudott volna a folyóirat megjelentetéséről, Határ Győző

pedig azt írta, hogy Vámos sürgősen kérte tőle a cikket, de fogalma sem volt arról,
hogy egy ellen-Látóhatárba kérik. „Ha a Látóhatár megszűnik, többé nincs a magyar

irodalomnak fóruma.” 125 – idézte Molnár Határ Győző elkeseredett szavait. Szabó-

nak Molnár tételesen elszámolt levelében a Látóhatár megalakulásától érvényes
anyagi helyzetéről.

Másnap újabb levelet írt Szabó Zoltánnak, mivel Máté Imre több mint kétórás

beszélgetést folytatott Horváth Bélával, amit elmesélt Molnárnak is, s így Molnár
számára világosnak látszott, hogy pontosan milyen szándékok vezették Horváth-ot
és Vámost a puccsszerű kiadásban.
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Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1958. augusztus 10. PIM, Molnár hagyaték.
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Horváth Béla elmondta Máté Imrének, hogy a Londonban tartózkodó Vámossal

beszélt aznap reggel telefonon, s Vámos elkeseredetten számolt be arról, hogy Cs.
Szabó László nem hajlandó szóba állni vele, s az egész Írószövetség ellene van.

Horváth Béla szerint egyetlen lehetőség van, Ignotust kell megzsarolni, hogy ha

nem áll melléjük, akkor ősszel megbuktatják az írószövetségi kongresszuson. Máté
szerint Horváthéknak már van is jelöltjük, először Tábori Pálra gondoltak, de ejtet-

ték, s találtak egy olyan jelöltet, aki mindent úgy fog csinálni, ahogyan Horváth
mondja neki, de ennek nevét nem árulta el.

Horváth szerint Vámosnak mindenképpen meg kell kapnia az írószövetségi ál-

lást, nem azért mert Vámos alkalmas rá, hanem azért, hogy legyen pénze, „Vámost

én most is olyan sötét csirkefogónak tartom, mint korábban. – idézte Horváth Béla

szavait Máté Imre tolmácsolásában Molnár. – A puccsba azért mentem bele, hogy

megmutassam én is vagyok valaki. De most már nem tartok Vámostól. A lapot nem
tudja átlopni Londonba, mert nem áll mellette senki.” 126

Máté megkérdezte Horváthtól, hogy ki fog írni a lapjukba, ha mindenki ellenük

van, mire Horváth azt válaszolta, majd teleírja ő. Nevetve hozzátette, hogy esetleg

Cs. Szabó is írni fog majd a lapba, mert neki csak az fontos hogy megjelenjen, s
biztos benne, hogy az idő múlásával Borsody, Fenyő és Auer is meg fog enyhülni.

Horváth elmondta Máténak, hogy bizonyosan per lesz Vámos és Borbándiék kö-

zött a folyóirat tulajdonjoga ügyében, ám ha elveszítik a pert, akkor Vámossal össze

fog veszni és elmegy Olaszországba, egy kolostorba. Ő azért csinálta végig a puccsot

Vámossal, mert meg akarta mutatni, hogy őt is számításba kell venni, de Vámos a
lapot magának akarta, s őt is kijátszotta.

„Ha a többiek Borbándi, Molnár, Bikich megkövetnének, akkor lehet, hogy

segberugnám Vámost.” – idézte ismét Horváth szavait.

Ha Ignotussal nem tudnának összefogni, akkor Pálóczi-Horváth Györgyöt kere-

sik meg. Horváth elmondta, tudja, hogy gazság, amit csináltak, és amit az Írószövetségben csináltak, de a puccsistákat végül mindenki elismeri. Tudja, hogy a bizonyí-
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tékok Molnár kezében vannak, de őt nem érdekli a folyóirat, Vámosnak is csak azért
kell, hogy pozíciója legyen.

Molnár azt javasolta Szabónak, hogy Vámosnak ígérjék meg az Írószövetség tit-

kári állását, de annak fejében Vámos mondjon le a Látóhatár szerkesztéséről és kiadásáról, s ebben az esetben helyreállhatna a béke.

Augusztus 13-án újabb levélben számolt be Molnár a fejleményekről. Megírta,

hogy Hatvany Bertalan levélben határolódott el Vámosék akciójától. „Közlöm vele-

tek, hogy a mai napon értesítettem Horváth Bélát és Vámos Imrét a Látóhatár szer-

kesztőbizottsági tagságomról való lemondásomról, valamint arról, hogy – legalább is
egyelőre – nem kívánok a lapnak cikkeket küldeni. Elhatározásom oka, hogy önké-

nyes, a szerkesztőbizottság intencióit figyelmen kívül hagyó eljárásuk a bizottság

létét feleslegessé és munkáját lehetetlenné tették. Felhatalmazlak Benneteket arra,

hogy, ha szükségesnek látjátok, a levelemet Herp Jánosnak, vagy bármely más a Lá-

tóhatár eddigi megjelenésében tevékeny barátunknak megmutassátok. Egyben meg-

ismétlem azt a múltkori kijelentésemet, hogy a szerkesztőségből történő elmozdítta-

tásotok tudtom és belegyezésem nélkül történt, s így a Látóhatár legutóbbi számával

nem vállalhatok közösséget.” 127 – másolta le Szabó Zoltánnak Hatvany levelét Molnár.

Herp Jánosnak megmutatták Hatvany levelét, aki megdöbbent rajta, s elmondta,

hogy azért nyomta ki a folyóiratot, mert Vámosék azt mondták ezen múlik a Szabad
Európa Bizottság segítsége. Kijelentette, hogy a továbbiakban nem fogja kinyomni a

Látóhatár egyetlen számát sem, csak abban az esetben, ha megkapja a tartozását. Azt

is határozottan kijelentette, hogy a Látóhatár tulajdonosának mind az öt szerkesztőt

tekinti, s ezt Vámosnak is elmondta.

Vámos hazug és álnok eljárása végérvényesen lelepleződött. A következmények

egyik vonulata Londonban játszódott le.

Vámosék levelét követően Ignotus több alkalommal beszélt telefonon Vámossal.

Meddőnek bizonyult egyezkedéseiket követően Ignotus augusztus 14-én hivatalos
levélben zárta le kapcsolatát Vámossal, s a levél tartalma alapján ez az elválás koránt127
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sem barátságos formában történt. „A Te az Írószövetségnél tervezett alkalmazásodra

nem kerül sor. Eddigi munkád és költségeid felében Te az eddig kapott költségtérí-

téseken és összegeken felül kapsz 124 font összeget, ami fedezi augusztus 15-éig
végzett munkád ellenértékét is. Ebből 100 fontot mostani Londonban tartózkodásod

alatt itt fogsz átvenni, a többinek ellenértékét pedig át fogjuk utaltatni Neked müncheni címedre.

Ugyancsak át fogjuk utalni Neked a Rádióalapból elmaradt egyhavi illetménye-

det, mert méltányosnak látom, hogy az az összeg, amit tulajdonképpen a fizetéshal-

mozás tényének elkerülése és esetleges költségeid fedezése végett tartalékoltunk,

most, amikor ideiglenes szövetségi alkalmazásod megszűnik és új elhelyezkedésed

érdekében kell lépéseket tenned, ez az összeg a rendelkezésedre álljon. 200 dollárnak
megfelelő összeg tehát ezen a címen szintén el fog jutni hozzád.” 128

Az Írószövetségben általános felháborodást váltott ki Vámosék akciója, nyilváno-

san mindenki elhatárolódott tőlük. Ám az akció nem állt meg Európa partjainál,
átcsapott az Óceán túlsó oldalára is.

Molnár már augusztus 7-én értesítette Kovácsot Vámosék akciójáról, kilátásba

helyezte, hogy peres úton fognak érvényt szerezni jogaiknak. Megírta Kovácsnak,

hogy amikor Münchenben tárgyaltak Vámosékkal, akkor már ki volt szedve a folyóirat anyaga és Vámos már utasítást adott a kinyomtatására. Azaz Kovácsot megtévesztette akkor, amikor a további tárgyalások folytatásában való részvételéről biztosította őt. 129

Kovács levele párhuzamosan érkezett meg Molnárhoz. Münchenből Párizson ke-

resztül utazott haza Amerikába. A francia fővárosban találkozott a Congress helyi

megbízottjával, aki azt kérdezte tőle, hogy mit csináljanak a júliusi hatszáz dollárral,
mert Hatvany Bertalan nem akarta átvenni. „Én azt feleltem, küldjék neked, a válasz:

lesz Látóhatár? Üljetek le legalább Horváth Bertalannal, hogy újabb kiadást produ-

kálhassatok, akkor kapjátok rendszeresen a pénzt. Többé nem személyi fedezetre,
hanem kizárólag a lapra. Ha sürgősen ki tudtok hozni egy számot, amihez elküldöm
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a naplóm egy részét, akkor ez elég bizonyíték lesz az amerikaiaknak, hogy megéri

továbbra is támogatni a lapot.” 130 – írta Kovács Molnárnak, ezzel megerősítve a folyóirat távlati megjelenésének garanciáit. Vélhetőleg erről az álláspontról Vámos is
tudott, ezért sürgette a folyóirat következő számának kiadását, azt gondolva, hogy a

megjelenés után az ő szerkesztésében kinyomtatott lap fogja a további támogatásokat
megkapni, hiszen beigazolta, hogy csak ő tudja a folyamatos megjelenést biztosítani.

Molnár válaszában jelezte Kovácsnak, hogy tud a 600 dolláros összegről, ám

Vámosék puccsszerű lépése veszélybe sodorta az összeg felhasználásának lehetőségét,

hiszen a támogatók azt látják, a Látóhatár már megjelent, de nem azok szerkesztik,
akiknek a pénz átküldték.

Kovács Imre megdöbbenéssel értesült Vámos Imre és Horváth Béla akciójáról,

árulásáról. Méginkább felháborodott azon a levélen, melyet a két szerkesztő augusztus 7-ei dátummal elküldött neki.

„Kedves Imre, már valószínűleg kezedben van a Látóhatár új száma, amelyet lé-

gipostán megküldöttünk Neked.” 131 – kezdték levelüket, mely megelőzte a folyóirat
tényleges megérkezését. Kovács Imre és Vámos Imre rendszeresen váltott egymással

levelet, ám azok többségében barátságos és megegyezést kereső hangnemben íródtak.

Kovács soha nem adott utasításokat, nem határozott meg elvárásokat, csak javasolt és

kért Vámostól a folyóirattal kapcsolatban. Vámosék levele azonban mind hangnem-

ében, mind stílusában szokatlan, sőt inkább kihívó és arrogáns volt.

„Amint látod, az általunk nem kért és illetékesnek soha el nem ismert bizottság

javaslataira és a különböző békebíráskodásokra, meg valótlan tartalmú, módfelett
unalmas és fölösleges körlevelezgetésekre válaszunk az, hogy erélyesen rendet terem-

tettünk a folyóiratnál és megváltunk a velünk elégedetlen társainktól, akik minket

politikailag, anyagilag és erkölcsileg igazgatni akartak, holott erre semmiféle joguk és

képességük nincs. Nincs joguk arra sem, hogy magukat a Látóhatár szellemi letéteményesének tekintsék, hiszen szerepük szerény jellegű volt és a folyóiratot és írói

táborát, azt nagyon jól tudod, mi szerveztük meg és a mi munkánk szerzett tekintélyt
130
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neki. A folyóirat létét már máskor is fenyegették veszélyek, személyi okokból, mi
azonban mindig szilárdan kezünkben tartottuk, és ezért maradt fenn. Most sem

vagyunk hajlandóak veszendőbe hagyni, csak azért, mert két békétlenkedő munkatársunknak nem elegendő, hogy az általunk megteremtett 132 folyóirat érdemükön
felül nekik is tekintélyt szerzett és fórumot biztosított, hanem főnöknek akarták
megtenni magukat és rendelkezni akartak velünk, márpedig ez nem áll arányban

eddigi teljesítményükkel. Tucatjával küldték az egész világba széjjel a gyalázkodó és

rágalmazó leveleket ellenünk, amihez hasonló módszerekkel eddig csak a nyilasoknál

és a Te legádázabb ellenségeidnél tapasztalhattunk. Miután jól végiggyaláztak min-

ket és látták, hogy terjedelmes szidalmaikat még el sem olvassák, leültek velünk ebédelni – ezen az ebéden mi csak az irántad való tiszteletünkből és szeretetünkből vet-

tünk részt – és kijelentették: az ügynek van egy személyi része, amit felejtsünk el és

van egy tárgyi része, amit rendezzünk. Vagyis mi felejtsük el, hogy gyalázkodtak

ellenünk, ők pedig vegyék át a folyóirat kormányzását, mint azt az általunk döntésre

föl nem kért Cs. Szabó László javasolta.” – írták. Nem pusztán arról van szó, hogy
egyoldalúan, saját érdemeiket felnagyítva sorakoztatták fel az elmúlt évek és hónapok

eseményeit, hanem az is figyelmet érdemel, hogy mindezt Kovács Imrével közölték,

aki nemcsak ismerte a lap keletkezéstörténetét és a megjelenésével kapcsolatos történetet, hanem annak aktív részese, a kiadás anyagi forrásai megszerzésének egyik

legfontosabb láncszeme volt. A levélből arra kellett rádöbbennie Kovácsnak, hogy

Münchenben Vámosék álságos magatartást tanúsítottak vele szemben. Már akkor

eltervezték a puccsszerű megjelentetést, ám arról Kovácsnak egy szót sem ejtettek,
sőt hitegették őt a megegyezés reményével.

„Erről azonban a folyóirat érdekében szó sem lehet.” – folytatták levelüket

Vámosék – „Most a szerkesztőbizottság valamennyi tagjához kérelmet intézünk,

hogy a szükséges személyi változások foganatosítása után is tiszteljék meg nevükkel

folyóiratunkat. Ha erre valaki bármely okból nem hajlandó, a legnagyobb sajnálatunkra bár, de következő számunkban törölni fogjuk nevét a szerkesztőbizottság
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névsorából. Te mindig azt hangoztattad, hogy elsősorban a Látóhatár fenntartása a

fontos és hidd el nekünk, másképpen nem lehetett megmenteni a lapot. Már más

folyóiratoknál és irodalmi vagy politikai csoportosulásoknál is megtörtént, hogy voltak nézeteltéréseik, sőt ennél nagyobb méretű és fontosabb viták is. A demokratikus
emigráció érdeke is, hogy a Látóhatár folyamatosan és rendszeresen megjelenjék,
anélkül, hogy minden második hónapban nyilas modorú körlevelezések induljanak

meg. Reméljük, hogy ennek igazságát magad is belátod, és nagyon szívesen vennők,
ha írásaiddal ezután is felkeresnél minket. Ha azonban ez nem állna módodban,

mert túlbecsülöd két békétlenkedő munkatársunk működésének értékét, nem véve

figyelembe a Látóhatár írói táborának egységét, mi elhárítjuk magunktól a politikai
felelősséget, amelyet elhatározásod maga után von. Ha ennek így kellene lennie, ezt

nagyon sajnálnók, mert a Te politikai magatartásod és véleményed nekünk eddig
mindig irányadó volt.” Vámosék gyakorlatilag nyilas módszereknek titulálták azt a

fajta megegyezésre törekvést, melyet Borbándiék folytattak az eltelt hónapok során.
Kovács Imre legközelebbi barátaival és harcostársaival szembeni ilyetén megítélést

nemcsak hogy nem fogadhatott el, hanem minden lehetséges formában vissza kellett
utasítania. Nem hiszem, hogy Vámosék ne látták volna előre Kovács reakcióját.

Tudniuk kellett, hogy ezek a becsmérlő szavak nem maradhatnak válasz nélkül. Inkább azt gondolom, hogy nyilvánvalóan provokálni akarták Kovács Imrét, s erre utal

azon megjegyzésük is, melyben nem az együttműködés folytatásáról, hanem az eset-

leges nemleges válasz következményeiről szólnak. Én úgy vélem, hogy Vámosék

eleve arra számítottak, Kovács felháborodottan visszautasítja a felkérést, s ezzel lezárhatják azt az utat, amit addig a Látóhatár követett, leválhatnak a népi irányzatról.

„Minthogy nem a tőlünk kezdett civakodások és méltatlan gyanúsítgatások miatt

a Látóhatár két hónapos késedelemmel jelent meg, az új szám máris munka alatt áll,
kérjük tehát közöld velünk elhatározásodat.” – fenyegették meg Kovácsot annak

következményével, ha nem melléjük áll, akkor kimarad az általuk szerkesztett Látóhatár csapatából, s szerepe megszűnik a folyóirat életében.

Kovács Imrére jellemző, hogy válaszát csak augusztus 13-ai dátummal küldte el

Vámosnak. Kétségtelennek látszik, hogy elsődleges indulatait próbálta a késedelmes

válaszadással lecsillapítani.
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„Kedves Imre, mély megdöbbenéssel olvastam augusztus 7-i leveledet, amelyben

Horváth Béla aláírásával egyetemben arról értesítettél, hogy „erélyesen rendet teremtettetek” a folyóiratnál, mármint a Látóhatárnál. Nem igen használtam erősebb kife-

jezéseket emigráns életemben, de most meg kell mondanom, hogy egyéni elhatáro-

zásotok a Látóhatár megjelentetésére, a saját nevetek alatt és a szerkesztőbizottság

változatlan feltűntetésével, amihez azt hiszem senki nem adta beleegyezését, mint

ahogy magam is a leveletekből értesültem róla, nem annyira erély, mint inkább aljas-

ság, ami meggyőzött a veletek szemben hangoztatott vádak alaposságáról is. Lépése-

tek annyira felháborított, hogy szokásomtól eltérően ennek a levelemnek a másolatát
megküldöm a szerkesztőbizottság minden tagjának.” 133 Kovács valóban elküldte a

szerkesztőbizottság tagjainak a Vámosékhoz írott levele másolatát, hozzátéve saját

megjegyzéseit is. Ezt a későbbiekben szintén szó szerint idézem, de előtte érdemes
megismerni azt a korrekt, dühétől már lecsillapodott, de felháborodásától még meg
nem nyugodott érvelést, mellyel cafatokra szaggatta Vámosék eljárásának jogszerűségét és bajtársiasságát Kovács.

„Végig gondoltam tetteteket és nem találok mentséget rá. Július 28-án majdnem

egész nap együtt voltunk Münchenben, s egy szóval sem említettétek, hogy mire

készültök, pedig akkor már a lap a nyomdában volt, valószínűleg kiszedve. Képmuta-

tóan erélyről és erényről beszéltetek, valamiféle nagystílűségről, hogy mi minden

történik veletek magánéletetekben, de ha még emlékeztek, az én határozott válaszom
minden kijelentésetekre az volt, hogy Borbándi és Molnár nélkül nem tudom elképzelni a Látóhatárt, s én frakció-laphoz nem adom oda a nevem. Félreérthetetlenül

megmondottam, hogyha külön megjelentetitek, a nevem nem lehet rajta. Mellébe-

széltetek, nem volt bennetek annyi bátorság, hogy megmondjátok azt, amit levélben

írtatok meg, tehát nem tudok más következtetésre jutni, mint arra, hogy szándéko-

san félrevezettetek. Gyanítom, hogy a szerkesztőbizottság minden egyes tagjának ez

volt a sorsa. A közös ebéden (július 30-án) kértelek benneteket, hogy még egyszer

üljetek le beszélgetni a Látóhatárról, amit megígértetek, ez újabb súlyos bizonyítéka,
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hogy kétszínű játszmában voltatok velem, s akkor mi jogon kéritek tőlem, hogy ért-

selek meg és segítsek benneteket.” – rögzítette félreérthetetlen módon Kovács Imre
Vámosék árulásának tényét.

„Meglepetéssel olvasom leveledben ezt a mondatot. »..az általunk nem kért és il-

letékesnek soha el nem ismert bizottság javaslataira… az a válaszunk…«, hogy önké-

nyesen megjelentettétek a Látóhatárt. Az Írószövetség, Ignotus Pál, Cs. Szabó Lász-

ló, Szabó Zoltán, és a többi barátotok valóban tiszteletreméltó buzgólkodása, hogy

megmentsék a Látóhatárt csak ennyit jelent számotokra? Nem ismeritek el? Akkor

kinek, kiknek a nevében döntöttetek mindnyájunk ellen? – Münchenben is vissza-

utasítottam, itt levélben megismétlem, hogy Borbándiról és Molnárról olyan hangon
nyilatkozzatok, amit én a baráti körömben soha nem tűrtem el, most azonban meg
kell fordítanom a »fasiszta« és hasonló módszerek emlegetését és azt kell monda-

nom, eljárásotok puccs volt, amiért a felelősséget vállalnotok kell a szükséges konzekvenciák levonásával. Én magam megfontolás tárgyává teszem, hogy az Írószövet-

ségben benn maradjak-e továbbra is, ha te a titkári teendők elvégzésére megbízást

kapsz, mert olyan elfogultságról és inkorrektségről tettél magaddal szemben tanúbi-

zonyságot, hogy a jövőben nem tudok hinni egyetlen szavadnak sem, és a közöttünk

lévő munkatársi viszonyt és barátságot megszűntnek tekintem.” – jelentette ki Kovács, ami túlmenően a népi emigráció köreiből történő kirekesztés mellett előrevetette annak árnyékát, hogy Vámosék helye az emigrációs körök más csoportjaiban is
lehetetlenné válhat.

„Ezek után nem érdekel, hogy mit csinálsz vagy csináltok. A nevem nem szere-

pelhet az általatok kiadott Látóhatáron, ha még egyszer megjelentek, az úgynevezett

májusi-júniusi számon való feltűntetésemet tévesen alapulónak igazítsátok helyre,

magamnak fenntartva azt a jogot, hogy tőletek függetlenül egy új folyóirat megte-

remtésében részt vegyek. Isten áldjon és a jövőben jobban vigyázz magadra!” – fejezte be levelét. Vámosék fenyegető levelének megérkezését követően Kovács vélhetőleg

több barátjával is megvitatta a kialakult helyzetet, s meghozta végleges döntését,
mely a Látóhatár további folytatására vonatkozott, ám abban már Vámoséknak
semmilyen szerepet nem szánt. Tisztában volt vele, hogy a népi emigráció legnagyobb értéke az a folyóirat, mely mind az emigráció, mind a nemzetközi szervezetek
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körében elismert tekintélyt vívott ki, s mely garanciája lehetett a nemzeti szabadságharc további ébrentartásának. A kérdés csak az volt, kik lehetnek szövetségesei az új

lap megteremtésében, s kik azok, akik gátolni próbálják a helyzet tisztázását és a régi
szellemű folyóirat talpra állását.

Borbándi és Molnár közreműködésére bizton számíthatott, ám az Írószövetség

tisztségviselőiben már nem bízott. A szerkesztőbizottság tagjainak szétküldött leveléből is ez derült ki. „Kénytelen voltam a mellékelt levelet írni Vámos Imrének, aki

július végi müncheni látogatásomkor szándékosan félrevezetett, s határozott kiköté-

sem ellenére a nevemmel a Látóhatár un. májusi-júniusi számában visszaélt.” 134 –

kezdte levelét.

„Vámos Horváth Bélával a folyamatban lévő egyeztetési tárgyalásokkal mintsem

törődve, Cs. Szabó László tervezetét inzultálva, valamennyiünket félrevezetve jelentette meg a lapot, így alkalmatlanná vált arra, hogy a magam részéről együttműködhessem vele.

Sajnálom, hogy ilyen keményen kellett döntenem, de nem kerülhettem szembe

saját magammal, én ugyanis megfogadtam emigrációm kezdetén, hogy a Paraszt-

párthoz tartozó barátaimat igyekszem testi és lelki épségben hazavinni, vagyha nem

térhetünk haza, akkor emigráns életünkben a morális integritásukat segítem épség-

ben tartani.” Kovács hangsúlyozottan parasztpárti barátairól, azaz a népi emigráció
tagjairól írt levelében. Szó szerint nem említi meg őket, de ennek hangsúlyozása

jelezte, hogy más a törekvéseket képviselő közéleti szereplőket nem tekinti ehhez a

körhöz tartozónak. Csak és kizárólagosan a Látóhatár ügyét említi, nem szólt az

Irodalmi Újság és az Írószövetség egyéb ügyeiről. Ellenmondást nem tűrően fogalmazott ugyanakkor, azaz félreérthetetlenül jelezte, hogy a Látóhatárt továbbra is

saját ügyének tekinti, s nem tűri el az Írószövetség taktikázását a megjelentetése
körül.

134

Kovács Imre levele Borsody Istvánnak, Cs. Szabó Lászlónak, Határ Győzőnek,

Hatvany Bertalannak, Ignotus Pálnak, Szabó Zoltánnak, Tábori Pálnak, Borbándi
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Vámos Imre és Horváth Béla augusztus 30-án válaszolt Kovács Imre felháboro-

dott levelére. A levélváltás között eltelt két hét során Vámosék is és Molnárék is sok

értesítést kaptak a szerkesztőbizottsági tagoktól, a szerzőktől, politikus barátaiktól. A

későbbiekben ismertetett álláspontok alapján Vámos Imre úgy ítélte meg, hogy Kovács kiválása az általa megjelentetett Látóhatár támogatói köréből, nem veszélyezteti

nagyratörő vágyait. Az köztudomású volt, hogy Kovács határozottsága és elvei melletti sokszor könyörtelen fellépése sokak számára már kellemetlen volt, s számos

támadás érte az emigrációs körökben. Vámos azt remélte, hogy a Látóhatár folytatásával Kovács Imre befolyása alól ki tudja vonni a folyóiratot, s ezáltal Kovács hatását

csökkentve ő maga tud helyébe lépni, s egy alternatív kulturális csoportot létrehozni,
képviselni, vezetni. Nem gondolom, hogy homlokegyenest ellentétes felfogású lett

volna a Vámos által szerkesztett lap, inkább a pénz és a befolyás megszerzése moti-

válta fellépését. Mindenesetre a népi emigráció addigi történetében példátlan szen-

vedélyességgel és indulattal válaszolt Kovács levelére. „Augusztus 13-i leveledet nagy

megütközéssel olvastuk, nem a tartalma miatt, mert hiszen jogod van másképpen

ítélkezni, mint ahogyan az nekünk tetszenék. Levelednek ingerült és goromba modora lepett meg minket. Szerintünk mindenki előadhatja véleményét, de nagyon

sajnálatos, ha valaki elveszti önuralmát és szitkozódásokba kezd. Az efféle modor

riasztott el minket a Látóhatár volt munkatársaitól. Úgy értesültünk egyébként, hogy

az írók között, ahova leveledet eljuttattad, hasonló a vélemény.” 135 Kétségtelen, hogy

Kovács Imre levele indulatos és elhatároló volt, ám hozzá kell tennünk, hogy Vámos
elkerülte a valódi kérdésre adandó választ, azaz hogy miközben a közös folytatásról

tárgyaltak és ő kinyilvánította a további együttműködés iránti szándékát, aközben

már elindította a puccsszerű kinyomtatást. Következésképpen nem csak hazudott

egykori harcostársainak, hanem tudatosan és célratörően félrevezette, megtévesztette

őket. Vajon mikor és milyen kérdésben fordulhat elő ilyen helyzet a későbbiekben? –
vetődhetett fel Kovácsban. Mikor fogja ismét hátba támadni, szándékosan félreve-

zetni Vámos? A Látóhatár, a népi emigráció szócsöve fontosabb érték volt annál,

135

Vámos Imre és Horváth Béla levele Kovács Imrének. 1958. augusztus 30. Xavier
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mintsem egy ember nagyratörő vágyainak prédájává váljon. Különösen abban az
esetben, ha az érintett személy még a bizalom minimumát sem tanúsítja.

Vámos további kinyilatkoztatásai megerősítették, hogy hatalmi harcnak tekinti

szembenállását, s célja a népi emigráció folyóiratának Kovácstól elváló érdekkörbe

navigálása. „Ami a dolog érdemi részét illeti, semmi értelme nincs annak, hogy Ne-

ked, aki a helyzetet egyáltalán nem ismerve, a Látóhatár érdekeit súlyosan veszélyez-

tető lépéseket tettél, most felvilágosításokat adjunk.” A pökhendi mondat leleplezi a

levél írójának súlytalanságát. Nincsenek érvei, ezért egyszerűen azt válaszolja Kovács
felvetéseire, hogy nem tartja érdemesnek arra reagálni. Valójában nem volt semmilyen bizonyítéka, érve a válaszok megfogalmazásához, ezért inkább vádaskodott.

„Nagyon sajnáljuk, hogy kizártad magadat abból az írói körből, amely Téged

mindenkor igen nagyra becsült. Tisztelettel értesítünk azonban, hogy erre az írói

körre sem politikai, sem irodalmi szempontból ezentúl nem számíthatsz.” A felleng-

zős kijelentések olyan magabiztosságról árulkodnak, melyet rémítő olvasni még enynyi év után is. Kovács Imre soha nem merte kijelenteni, hogy nézetei mögött egysé-

ges írói kör sorakozott volna fel, Vámos viszont már, mint ennek az írói körnek a
szószólója, vezetője tetszeleg, s máris a kirekesztés árnyát vetíti előre mindazokkal

szemben, akik nem benne látják a megtestesült jövőt. Ilyen határozottság és felelőt-

len vagdalkozás már nem bátorság, hanem a szemellenzősség tanújele.

„Kilenc esztendős nehéz munkánk és küzdelmünk során mindig vállaltuk barát-

ságodat és politikai nézeteidet. Nem hittük, hogy ekként értékeled a mi munkánkat
és egy volt kortesed miatt veszélybe sodrod a demokratikus emigráció irodalmi egy-

ségét és egyetlen tettét, a Látóhatárt. Mindazonáltal mink csüggedetlenül folytatjuk

azt, ami a mi dolgunk: folyóiratunkat minél magasabb színvonalon megtartani. A

Látóhatár következő számai lesz a válasz a Te indokolatlan kitöréseidre. 136 Vámos
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A Látóhatár című folyóirat Vámos Imre és Horváth Béla szerkesztésében még három

éven keresztül megjelent. Borbándi Gyula és Molnár József Új Látóhatár címmel

indította el az alapításkori szándékokat tiszteletben tartó lapjukat, s annak 1958-ban
két száma került kiadásra. Vámosék lapja rendszertelenül és egyre szélsőségesebb

nézeteket kifejezésre juttatva készült, alig egy év elteltével már a magyar

államvédelem pénzén, ugyanis időközben beszervezték mindkettőjüket ügynöknek.
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Imre egyébként tisztelettel közli Veled, hogy nem tekinti magát többé a Te vezeté-

sed alatt álló politikai csoport tagjának. Őszinte tisztelettel Horváth Béla és Vámos

Imre”137 Mindkét fél végérvényesen becsapta a közeledés lehetséges kapuját. Vámos

egy új politikai-közéleti-irodalmi csoport alakításának szándékát jelentette be Ko-

váccsal szemben. Ennek a csoportnak egyetlen támasza a Látóhatár című folyóirat
lehetett, hiszen Vámoséknak sem Európában, sem Amerikában nem volt számottevő

kapcsolatuk a megjelentetés anyagi alapját biztosító szervezetek felé. Megkockázta-

tom, Vámos Imre ismertsége, kulturális és közéleti nézeteinek ismerete sem volt

olyan mértékben elterjedt, melynek alapján tömeges, vagy akár számottevő támogatásra számíthatott volna. Egyetlen reménye – amint azt Horváth Bélának Máté Im-

rével folytatott beszélgetéséből tudhatjuk – az lehetett, ha Ignotus Pált végső elhatározásra tudják szorítani, azaz az Írószövetség szakít az addigi gyakorlatával, kirekeszti Kovács Imrét a szövetségből, magáénak ismeri el a Vámos által szerkesztett Látó-

határt, s a továbbiakban biztosítja a megjelentetés anyagi fedezetét. Ismét kiéleződött

tehát a küzdelem az 1945-47-es és az 1956-os emigráció között, ezúttal nem a poli-

tikai képviselet, hanem a kulturális területen.

Feladatuk az emigráción belüli ellentétek szítása volt, ám rövidesen ellehetetlenedett
nyugati tartózkodásuk, s 1962-ben hazaköltöztek Magyarországra. Látóhatár címmel

itthon is folytatták a lap megjelentetését, amely rövidesen után közlő, szemléző
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havilappá silányodott, majd 1992-ben megszűnt.

Horváth Béla is aláírta a nyilvánvalóan Vámos Imre által fogalmazott levelet.
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AZ ÚJ LÁTÓHATÁR MEGERŐSÖDÉSE
Vámosék lázas igyekezettel próbáltak Amerikában befolyással rendelkező magyar
emigránsokat maguk mellé állítani. A legnagyobb reményt Fenyő Miksa fellépésé-

ben látták. Vámosékat az sem zavarta, hogy Fenyő nyíltan vállalta királypártiságát, s
ennek megfelelően kapcsolatai elsősorban ebből a körből kerültek ki. Fenyő már
ugyanazon a napon, amikor Kovács Imre dörgedelmes levelét írta, sürgetőleg bíztatta

Vámosékat a szakításra. „Az emigráns magyarságnak ma a Látóhatár az egyetlen

számba vehető orgánuma, aki ezt nem érzi át, s nem teszi túl magát a vitákon, még
ha azokban esetleg igaza is van, az… de mit prédikáljak. Megírtam ezt Borbándinak

is, aki Molnárral együtt levelet küldött nekem, valósággal felelősségre vonva engem a

lap megjelenése miatt. 138 Mondom, megírtam neki, hogy helyeslem lépésteket s

sajnálom, hogy ő kirekeszti magát ebből a cselekvő együttesből, mert neki ott a he-

lye, nem pedig az igazságkereső meddő pózában.” 139 Az idős író keveset tudott az

Európában zajló vitákról, azokat nem értette, s természetesen véleménye sok mindenben ellentétes volt a Borbándi által képviselt állásponttal. Ő azt látta, hogy

Vámosék képesek voltak megjelentetni a folyóiratot, ezért felajánlotta támogatását
számukra, sőt anyagi források felkutatásával is kecsegtette őket. Vámos Kovácsnak

írt levelében megnyilvánuló magabiztossága nagyrészt Fenyő kiállására támaszkodott.
138

Borbándi és Molnár pusztán az iránt érdeklődött Fenyőnél, hogy tudott-e és jóváhagyását adta-e a Vámosék által kiadott Látóhatár szám kinyomtatásához. Az idős író
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ezt a kérdést érezte felelősségre vonásnak.

Fenyő Miksa levele Vámos Imrének. 1958. augusztus 13. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.
melléklet, 49. o.
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Reményt kelthetett benne Borsody István levele is, melyben nem elítélte a megje-

lenést, hanem csak arról írt, hogy a továbbiakban nem tartja indokoltnak a szerkesztőbizottság működését, ám abból való kilépését nem vetítette előre. 140

Borsody ugyanaznap Borbándinak is írt levelet. Válaszolt a kérdésre, mely szerint

ő azzal a tudattal küldte a Vámosék által kiadott számban megjelenő tanulmányának

kéziratát a lapnak, hogy az a közös szerkesztőség által megjelentetett lapban fog
napvilágot látni, s nem tudta, hogy Vámosék Borbándiék nélkül fogják kihozni a

lapot. 141 Borsody leszögezte levelében, hogy ő mindvégig a megegyezés híve volt, s

bár nem értett mindenben egyet Cs. Szabó tervezetével, mivel szerinte nem lehet két

városban szerkeszteni és kiadni a folyóiratot, azaz ha Vámos Londonban kap állást,
akkor a teljes szerkesztést is Londonba kellene költöztetni, ám nem fogadja el azt

sem, hogy a Látóhatár Borbándiék nélkül legyen szerkesztve. felvetette levelében
Borbándiéknak, hogy inkább lemond a szerkesztőbizottsági tagságáról, de nem kíván

asszisztálni a lap körül folyó hatalmi harcban egyik fél igazsága mellett sem. Borsody
tehát nem állt ki Borbándiék mellett, annak ellenére, hogy Kovács Imre elhatároló

levelét már ő is ismerte. Molnár József arról számolt be Kovács Imrének augusztus

közepén, hogy Ignotus és Határ Győző lemondott a szerkesztőbizottsági tagságáról.
Molnár azt is megírta, hogy Münchenben elterjedt egy kósza hír, mely szerint Vá-

mos megkapja a londoni titkári állását, s ott A Látóhatár címmel fogja kiadni a saját
maga által szerkesztett lapot, így a Látóhatár cím megmaradhat Borbándiéknak.142

Molnár Szabó Zoltánt is folyamatosan tájékoztatta a fejleményekről. Londonban

őt tekintette annak a személynek, aki a Látóhatár eredeti értékeinek képviseletében
fellépni tud és akar. Augusztus 18-án továbbküldte neki Kovács Imre pár napja érke-

zett levelét, melyben Kovács arra bíztatta Borbándit és Molnárt, hogy minél előbb
állítsák össze a saját szerkesztésükben megjelenő lapszámot, s akár a szerkesztőbi-

zottság tagjainak neve nélkül is nyomtassák ki. Kovács előre jelezte, bárhogyan ala140

Borsody István levele Vámos Imrének. 1958. augusztus 16. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

141

Borsody István levele Borbándi Gyulának. 1958. augusztus 16. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123.
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Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. augusztus 18. PIM, Molnár hagyaték.
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kulnak is a dolgok ő a saját nevét és befolyását adja az esetleg Új Látóhatár néven, és
Borbándi és Molnár szerkesztésében megjelenő folyóirathoz, akár főmunkatársi

minőségben is. Kérte, hogy keressenek fiatal szerzőket, a folyóiratot július-augusztusi

dátummal jelentessék meg, mert a Szabad Európa Bizottság erre a számra ítélt meg

támogatást, s ebben az esetben a 600 dollár felhasználását el tudják számolni a Molnárék által megjelentetett Látóhatár költségeire. Molnár Kovács leveléhez hozzáfűzte
saját véleményét is, s félreérthetetlenül jelezte Szabó Zoltánnak, hogy mit kér tőle:

„Ismered Imrét, megmondhatod Ignotusnak, hogy ez nem valamilyenféle vagdalko-

zás. Ha Vámost nem lehet a puccstól visszakoztatni, akkor Imre beváltja a szavát.” 143

– azaz megszakítja kapcsolatát az Írószövetséggel. Kovács kérdésfeltevése valóban az

volt, hogy vagy Vámos Imre mellett, vagy mellette áll ki az Írószövetség. Molnár

hagyott ugyanakkor egy menekülő útvonalat is a botrány elkerülése érdekében. Fel-

vetette, amennyiben Vámos megkapja a londoni állást, s lemond a Látóhatár további
szerkesztéséről, akkor ezt ők elfogadják, s nem viszik bíróság elé követelésüket, ám

ennek hiányában törvényes lépéseket helyezett kilátásba.

Érdemes felfigyelni arra, hogy az Írószövetség vezetői között sem volt egységes

vélemény abban, hogy milyen álláspontot foglaljanak el. Cs. Szabó csak augusztus

25-én értesítette Vámost arról, hogy lemond a szerkesztőbizottsági tagságáról, s

egyben figyelmeztette Vámost, a Látóhatár kérdése nem Szabó Zoltán, hanem Kovács Imre szívügye, s azt figyelembe kell vennie, mert amit Kovács Imre elhatároz,

azt tűzön-vízen keresztül végigviszi. 144 Vámos ekkor viszont már elhatározta, hogy
Kovács Imrével szembe fog haladni. Bár a szerkesztőbizottság tagjai Borbándiék

kérdésre mindannyian megerősítették, hogy előzetesen nem volt tudomásuk
Vámosék szándékáról, ennek ellenére annak elítélésével egyikük sem sietett Kovácsot

kivéve. Azzal, hogy Ignotus és Határ lemondott szerkesztőbizottsági tagságáról,
hogy Borsody nem ítélte el egyértelműen Vámosék lépését, tanúbizonyságát adták
annak, hogy kihátráltak a Borbándiék által szerkesztett lap folytatása mögül. Egyedül

Kovács Imre nyilatkozott úgy, hogy vállalja a Borbándiék által megjelentetni terve143
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zett lap impresszumában való szereplést. Még Hatvany Bertalan is úgy fogalmazott,
nem kíván egyik oldal mellett sem állást foglalni. Úgy tűnt, Borbándiék és Kovács
egyedül maradtak a küzdelemben. Nem volt tehát véletlen Vámosék magabiztossága.

Az Írószövetségen belüli 1956-os csoport megerősödése és hatalomátvételi szán-

déka szemmel látható volt. Vámosék joggal tételezhették fel, hogy Európában ők

lehetnek az erősebbek. Bizakodtak abban, hogy az Írószövetség és annak elnöke
végül az ő oldalukra áll, bár Ignotus határozatlanságát egyre jobban sérelmezték. Új

és meglepő szövetségest találtak viszont Faludy Györgyben, az irodalmi Újság szerkesztőjében. Faludynak sok panasza volt Ignotusra, kevesellte az Irodalmi Újságnak
juttatott pénzt, s úgy gondolta, hogy Vámosékkal összefogva olyan vezetőséget tud-

nak az Írószövetség élére juttatni, mely a két lap kiszolgálását fenntartás nélkül szolgálni fogja.

Faludy Horváth Bélához intézett augusztus 23-ai levele indította el ennek a szö-

vetkezésnek a gondolatát. Faludy megosztotta Horváthal azon félelmét, hogy Szabó

Zoltán szeretne az Írószövetség elnöke, Ignotus pedig az Irodalmi Újság főszerkesztője lenni. Arra buzdította Vámosékat, hogy fogjanak össze és szervezzék meg mind-

kettejük leváltását. Beszámolt nekik, hogy pár nappal korábban ezzel a javaslattal
felkereste őt Ignotus és Szabó, de ő elutasította a javaslatukat, mert megtudta, hogy a

fő támogatást nyújtó Congress vezetője nem tudott elképzelésükről. Faludy szerint
Ignotusék „olyan lapot szeretnének csinálni, amely egy esetleges enyhülés alkalmával

nyomban bemehet Magyarországra, úgy, mint a Kultúra Lengyelországba. E bődüle-

tes marhaságban Kovács Imrére és Szabó Zoltánra ismerek. Ha olyan enyhülés jönne, hogy az Irodalmi Újság bemehet Magyarországra, akkor mink magunk is beme-

hetünk és ez esetben az utóbbit preferálnám. Feltéve, de meg nem engedve, mert

ekkora enyhülésre nincs kilátás.” 145 Faludy új emigránsként nem ismerte fel a Kovács

Imre és Ignotus között feszülő ellentétet, tévesen értelmezte Kovács szerepét. Alpári

hangnemben szidalmazta levelében Szabót és Kovácsot, véleménye szerint nem a lap
érdekli őket, hanem csak az, hogy rendszeres jövedelmet szerezhessenek általa.
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Vámosék egy héttel később válaszoltak a javaslatra. Egyetértettek vele, hogy az

Írószövetség teljes vezetését át kellene alakítani, s ennek minden feltételét adottnak
vélték. „Nézd át az Írószövetség tagjainak névsorát és megállapíthatod, hogy az Iro-

dalmi Újság és a Látóhatár munkatársai mintegy 70 %-os többséget képviselnek, ha

nem többet. Mink most alaposan neki látunk a levelezésnek, és szervezésnek, és

meglátod az fog végbe menni, amit mi akarunk, ha elég erőnk és kitartásunk lesz és
eltökélten és ügyesen összefogunk.” 146 Megköttetődött a szövetség az Írószövetség

szétverésére, bár Vámoséknak az is fontos volt, hogy Kováccsal szemben egy újabb
szövetségest, sőt akár egy újabb szövetséges csoportot is maguk mellett tudhattak.

Vámoséknak azonban arra is figyelemmel kellett lenniük, hogy nehogy túlnyomó

többséghez jusson az új vezetőségben a Faludyék által támogatott csoport. Szabó
Zoltánt nem tekintették saját maguk szövetségesének, de Cs. Szabót meggyőzhetőnek tartották arra, hogy támogassa elszakadási törekvéseiket.

Faludynak írt levelükben ezért Cs. Szabót javasolták az Írószövetség új elnöké-

nek, elvetették Márai Sándor vagy Zilahy Lajos nevét. A szövetség titkári pozícióját
Vámos Imre magának igényelte, elnökségi tagnak Faludy György mellett Fenyő

Miksát, Horváth Bélát, Ignotus Pált, Pálóczi-Horváth Györgyöt és Tábori Pált vagy
Mikes Györgyöt javasolták. Megerősítették, hogy Faludynak kell az irodalmi Újság
főszerkesztőjének maradnia, a pénzkezelést pedig Tábori Pál kezébe adni.

Feltűnő, hogy Vámosék Ignotust is javasolták az elnökségbe, ám javaslatukat az-

zal indokolták, hogy tartani lehetne esetleges megsértődésétől, s az veszélyeztethetné
az egész folyamatot. Vámos valójában továbbra sem tett le arról, hogy Ignotust maga

mellé állítsa, s az sem volt mellékes, hogy Faludy esküdt ellenségét mégis benn tartsa
az új vezetőségben, állandó fenyegetettséget biztosítva Faludy felé általa.

Az új vezetőségi tagként megjelölt Fenyő Miksa tagságára tett javaslatukat azzal

indokolták, hogy „az elmúlt 50 évben ő oldott meg ilyen helyzeteket […] Jobb lett

volna, ha az első közgyűlésen a hebehurgya Kovács Imre helyett őt választottuk volna

meg.”
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Vámosék nemzetközi tekintélyekből álló védnökség felállítását is javasolták, s

kérték Faludy sürgős válaszát, mert egy hónapon belül le akarták bonyolítani a rend-

kívüli közgyűlést.

Ignotus egyébként látta a veszélyét annak, hogy Vámos határozott fellépése és

durva, minden érzékenységet figyelmen kívül hagyó erőszakossága az ő pozícióját is

veszélyeztetheti, ezért körlevélben figyelmeztetett arra, hogy az Irodalmi Újság és az

Írószövetség viszonyát rendezni kell. Az elnökségi tagoknak, az Irodalmi Újság szerkesztőinek, valamint Vámosnak és Horváthnak küldött levelében – melyet viszont

Borbándinak, Molnárnak és Bikich Gábornak nem küldött el – kijelentette, hogy ő

senkinek nem javasolta és szándékaival ellentétes az a gondolat, hogy az Irodalmi

Újság pártlappá alakuljon át. 147 Kifejtette, hogy ő demokratikus hetilapot, az 1956os eszméknek emléket állító újságot akart létrehozni, s a szövetség vezetését sem

karriervágytól hajszoltan, hanem csak azért vállalta, mert ő volt az egyetlen írószö-

vetségi elnökségi tag, aki nyugaton élt.

Ignotus levelét tulajdonképpen Vámosék felé tett gesztusnak szánta, érzékeltetve,

hogy a Látóhatárnak helye lehetne az Írószövetség sajtóportfóliójában. Vámosék
azonban határozottan visszautasították, hogy az Irodalmi Újságon belül bármilyen
változás történjen, s kijelentették, bíznak a Faludy György által szerkesztett hetilap
pártokon felülemelkedő szerkesztési gyakorlatában. 148

Már másnap Faludyt is tájékoztatták róla, hogy Ignotusnak megírták, fejezze be

az intrikákat, mert olyan erők mozdulnak meg ellene, hogy még amerikai főnökei

sem tudnak segíteni rajta. 149

Arra buzdították Faludyt, hogy ne engedje át a lapot Ignotusnak, mert ha a

Congress nem is ad támogatást az Irodalmi Újság megjelentetéséhez, a lap akkor is

megmarad. Tartsanak össze, nekik folyóiratuk, Faludynak hetilapja van, s az írószövetségnek szüksége van rájuk, azaz csak az történhet, amit ők akarnak. „Nálunk is
147
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Borbándin és Molnáron keresztül Szabó és Ignotus kézre akarta keríteni a folyóiratot, de mi egyszerűen kiraktuk a szűrét a két latornak. Így cselekedjetek Ti is.” –

biztatták Faludyt a határozott és kemény fellépésre. Az előzőekben felsorakoztatott
neveket kiegészítették egy ellenőrző bizottsági névsorral, melybe Aczél Tamást, Fej-

tő Ferencet, Határ Győzőt és Szász Bélát javasolták, azaz az 1956-os emigráció azon
reprezentánsait, akik az Írószövetség elnökségéből kiszorultak volna.

Miközben Vámosék teljesen elmerültek az Írószövetség átalakításával kapcsolatos

frakcióharcokban, Borbándi és Molnár hozzáláttak Kovács Imre késztetésére a saját

szerkesztésükben megjelenő Látóhatár példány elkészítéséhez. Kovács javaslata szerint fiatal írókat költőket kértek fel, sokan közülük friss emigránsként keresték mű-

veik megjelentésének formáját és helyét. Augusztus végén már bejelentették Kovács-

nak, hogy lapjukat Új Látóhatár címmel tervezik kihozni.

Időközben kiderültek azok az egyezkedések is, melyek Vámos és Ignotus közt

zajlottak július folyamán. Ignotus úgy tervezte, hogy megszűntetve az Irodalmi Újsá-

got és a Látóhatárt is, egyetlen irodalmi lapot adnak majd ki, mely a Nyugat címet
viseli. Herp Jánossal is megegyeztek már arról, hogy ő fogja nyomni a lapot. Ignotus
azonban nem akarta szerkesztőnek Horváth Bélát, Vámos pedig attól tartott, hogy
olyan valakit állít az Írószövetség szerkesztőként mellé, aki veszélyezteti majd vezető

szerepét. Ignotus lassan döntött, Vámos türelmetlen volt, s nem várva meg a fejlemények végkimenetelét, úgy vélte a Látóhatár puccsszerű megjelentetésével döntésre
tudja késztetni Ignotust. Tévednie kellett azonban, Ignotus nem állt ki mellettük, s
ezzel mind Ignotus terve, mind Vámos főszerkesztői reménye az Írószövetség egyetlen megjelenő lapjánál füstbe szállt.

Molnárék úgy tervezték, hogy a két szerkesztő Borbándi és Molnár lesz, a kiadó

pedig Nyeste Zoltán, aki vállalta a mellettük való kiállást, s rendelkezett olyan német
papírokkal, hogy kiadóként bejegyeztethette a lapot. 150

Kovács sürgette az Új Látóhatár mielőbbi megjelentetését, „attól félek, hogy

agyontervezitek és spekuláljátok magatokat. Annak semmi értelme, hogy most egy

nagy összeesküvést kerekítsetek a Látóhatár köré vagy mögé. Hogy mi volt Ignotus
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terve, legjobb ráhagyni, nem hinném azonban, hogy a hajlandó lenne egy Nyugat
kiadásába belemenni, amikor az Írószövetséget és az Irodalmi Újságot is azért hívták
életre és támogatják, hogy Keletre beszéljen.” 151

Szeptember elején Molnárék gőzerővel készítették az Új Látóhatár első számát,

közben jelezték Kovácsnak, hogy „Faludy teljesen megőrült. Pálóczival és

Vámosékkal fogott össze Ignotus és a Szabóék ellen.” 152

Szeptember 15-én rövid időre fegyverszünetet kötött Faludy és Ignotus, bejelen-

tették közös levelükben, hogy az Irodalmi Újság szerkesztőbizottságát feloszlatják,
mert a hatalmas földrajzi távolságok miatt működése eddig is csak formális volt,
illetve Ignotus körlevélben biztosította a tagságot, hogy az Irodalmi Újság továbbra is
az Írószövetség hivatalos lapja marad.

Szeptember végére egyébként Vámoshoz néhány olyan információ, levél érkezett,

amely megerősítette abban a hitben, hogy számíthat amerikai segítségre is. Fenyő
Miksa leszögezte, hogy ő csak a Vámos féle Látóhatárba küldi el kéziratait, tudja

ugyan, hogy készül egy folyóirat, melyet Kovács Imre támogat, ő viszont abba nem
szeretne szerepelni. 153

Borsody Istvánt Vámos potenciális szövetségesének tekintette, ezért folyamatosan

tájékoztatta a Látóhatár körüli fejleményekről, sőt az írószövetségben tervezett változtatásokról is. Borsody szeptember végén megírta neki, „elég szomorú, hogy a

személyi vetélkedés ennyire úrrá lett irodalmi berkeinkben, mert így bizony elveszít-

jük erkölcsi jogcímünket, hogy bíráljuk a politikusokat s lapjaink meg egyéb vállalkozásaink is zátonyra futhatnak.” 154 Azt is felvetette Vámosnak, hogy óvja őt a Szabó-

val és Kováccsal történő háborúzástól. Megírta, hogy Kováccsal hosszan beszélgetett
New Yorkban, s úgy véli Kovács elszánt abban, hogy Vámosékkal szemben egy új
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folyóiratot jelentessen meg. Borsody ennek ellenére nem látta veszni a Vámos által
kezdeményezett utat, Zilahy és Márai bevonását javasolta neki.

Október elejére Borbándi és Molnár kinyomtatta és szétküldte az Új Látóhatár

első számát. A folyóirat impresszumában Borbándi Gyula, mint felelős szerkesztő,
Molnár József, mint felelős kiadó szerepelt, főmunkatársként Kovács Imrét, Szabó

Zoltánt és Bikich Gábort tüntették fel.

A szerkesztők a lapban felhívással fordultak az olvasókhoz: „A majd kilenc esz-

tendős LÁTÓHATÁR megszűnt. Volt szerkesztőinek és munkatársainak java

azonban úgy vélte, hogy munkáját az októberi magyar forradalom óta megváltozott

körülmények között is folytatnia kell. Az ÚJ LÁTÓHATÁR írói, közírói és szer-

kesztői e forradalom eszméinek szolgálatára s a magyar nyelv és irodalom művelésére

törekednek. A tudományos vita és a meg nem alkuvó igény hívei. Az ÚJ LÁTÓ-

HATÁR-t minden eddigi előfizetőjüknek megküldik. Aki nem akar rá előfizetni,

azt arra kérik, hogy küldje vissza.” Molnáréknak volt egy nagyon fontos előnyük
Vámosékkal szemben. Náluk volt a Látóhatár teljes előfizetői listája, mivel azt Mol-

nár kezelte a régi időben is. Míg Vámosék lapja elsősorban az Irodalmi Újság előfizetőihez jutott el, Molnárék Új Látóhatárát az összes régi előfizető megkapta. Sokan
ebből a számból értesültek a szerkesztőségen belüli vitáról, illetve ebből sem, csak azt
érzékelték, hogy a régi formátumú és szerkesztésű lap új néven kerül el hozzájuk.

A folyóiratszámhoz hozzáillesztettek egy szórólapot is azonban, melyben „A mű-

velt magyar közönséghez” fordultak, s melyben részletesebben indokolták, hogy

miért kellett megváltoztatniuk a lap címét. „Az Új Látóhatár abban látja feladatát,

hogy semmilyen irodalmi vagy politikai irányzat szolgálatába nem szegődve, a ma-

gyar irodalom legnemesebb hagyományait folytassa és minden méltó törekvésnek

helyet adjon.” 155 Eddig persze semmilyen újdonság nem volt a lap irányultságában,
eddig is ezt a célt szolgálta, de bizonyára szeget ütött az olvasók fejében, hogy akkor
miért kellett vajon megváltoztatni a lap címét. Válaszul egy félreérthetetlen és egyér-

telműsítő mondatot illesztettek Borbándiék felhívásukba: „A magyar író sohasem

tagadhatta meg a nemzet és a nép szolgálatát. Az Új Látóhatár a forradalom előtt és
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után hontalanná vált írói helyzetüknél fogva sem lehetnek kivételek. Élni akarnak a

hontalanság egyetlen előnyével: a viszonylagosan nagyobb szabadsággal. Semmilyen

pártnak vagy világnézetnek nincsenek elkötelezve, a napi politika szempontjait fi-

gyelmen kívül hagyva szólnak népünkről és népünkért. Az Új Látóhatár szabad fórum, amely olvasói megbízható tájékoztatása érdekében helyt ad minden szakszerűen
és magas színvonalon kifejtett nézetnek.”

A szerkesztők nyilatkozata továbbra sem tartalmazta a nemtelen viták felvetését,

de a szóhasználat érzékeltette, hogy az emigráción belüli politikai irányzatok vitája

eredményezte a folyóirat megújulását, s lépésükkel a pártokon felül emelkedő nemzeti értékek és érdekek szolgálatát kívánják lapjukkal biztosítani.

A szerkesztőség címeként Molnár József lakását jelölték meg, s mivel a Herp-

nyomda Vámosék lapját nyomta, ezért az Új Látóhatárt az Újváry Sándor által vezetett Greif kiadó nyomdájában állították elő. nem volt lényegtelen, hogy ekkor már

kilenc országban összesen tizennégy megbízott terjesztője volt a folyóiratnak. Mol-

nár névre szólóan elküldte Nagy Balázsnak, a Petőfi-kör vezetőjének is a lapot, felajánlva a szoros együttműködést a szerkesztőség és a kör között. 1958. október köze-

pén tartotta Párizsban a Petőfi-kör európai szervezete alakuló közgyűlését, ahol az
Új Látóhatárt a szervezet félhivatalos folyóiratként ismerte el.

A lapban Máté Imre Nagy Imréről írott verse mellett, a bebörtönzött Bibó István

melletti kiállásként közölték Bibónak a Márciusi Front tíz esztendejéről szóló, 1947-

ben írott tanulmányát. Molnár Miklós Nagy Imre munkásságáról és sorsáról közölt
egy szép esszét, Molnár József a szovjet megszállásról és a kelet-közép-európai helyzetről írt, Kovács Imre pedig távol-keleti naplójegyzeteinek Japánban tett látogatásáról szóló részét jelentette meg. Szabó Zoltán a népi forradalmiság múltjáról és lehet-

séges jövőjéről rajzolt képet. Verseket elsősorban az új emigránsoktól közöltek.

Kovács Imre nem volt azonban elragadtatva a folyóirattól. „Most kaptam meg az

Új Látóhatárt. […] Néhány hibája szembeötlő. Pl. a fészkes fenének kell az egyes
bekezdéseket oly borzalmas térközökkel elválasztani. Az ilyesmi dilettáns munkára

vall és a hozzáértőket rendkívül bosszantja.” 156 – írta Molnárnak – „A te cikked jó,
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én azonban még annyi kritikát sem vittem volna bele az első számba, mint te. Na-

gyítóval vizsgálják végig barátaink és ellenségeink egyformán, nem érdemes érveket

vagy bizonyítékokat adni a kezükbe.”

Örömmel számolt be ugyanakkor, hogy a Szabad Európa Bizottság száz példányt

meg fog venni a lapból magyarországi terjesztésre. Elfogadtatta azt is a Bizottsággal,
hogy tegyenek bele egy előfizetési felhívást, vagy legalább egy visszajelzést, hogy

kéri-e továbbra is a lapot az érintett, aki megkapta, mert akkor a Bizottság folyama-

tosan megvásárolna belőle 100 példányt. Megírta Molnárnak, hogy Ignotusszal majd

ő beszél, s egyértelművé teszi előtte, hogy elnökké választásában Kovács támogatásá-

nak ára, hogy az Új Látóhatár megmaradjon.

Kirajzolódott a képlet, kik azok, akik az Új Látóhatár, s kik, akik a Látóhatár

mellett sorakoznak fel. Az Új Látóhatár mellett tette le voksát Kovács Imre, Szabó

Zoltán, Gombos Gyula, Fejtő Ferenc, Molnár Miklós, Nagy László, Kibédi Varga
Áron, Bogyay Tamás, s általában az ötvenhatos fiatal költők és prózaírók, csak a

Látóhatárban publikált – amíg az megjelent – Fenyő Miksa, Faludy György, Tábori

Pál és Tűz Tamás. Ugyanakkor voltak többen, akik mindkét folyóiratnak küldtek
kéziratokat, így Borsody István, Hatvany Bertalan, Határ Győző, Ignotus Pál, Polányi Mihály, Cs. Szabó László.

Molnár József örömmel számolt be Kovácsnak október 5-én arról, hogy a megje-

lenést megünneplendő kis partit szervezetek Münchenben, ahol több mint húsz
támogatójuk megjelent, s például Mikes Imre azonnal lapszámonként 10 dolláros
támogatást ajánlott fel nekik. 157

„Az emigráció új fiatal íróinak túlnyomó többsége mellettünk van, a cikkek a kö-

vetkező számra már jönnek. Tehát ami a szerkesztőségi munkát illeti nincs okunk

aggodalomra. Két-három szám után már olyan lesz a lap, hogy a Válasz méltó utódjának tekintheti majd mindenki. De addig el kell jutni, és itt van a nagyobb baj.” –

írta Molnár Kovácsnak.

A párizsi Congress vezetője ugyanis arra kérte Molnárékat, hogy ne használják fel

az elküldött 600 dollárt az Új Látóhatár előállítására, hanem „a következő javaslatot
157

Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. október 5. PIM, Molnár hagyatéka.
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tette: kövessünk el mindent, hogy az Írószövetség közgyűlésén mi kerüljünk ki győz-

tesen.” Molnár megírta Kovácsnak, hogy szerinte az Írószövetség közgyűlésén Igno-

tus dönt majd, s reméli mellettük lesz. Véleménye szerint húsz olyan tag lesz jelen,
aki őket fogja támogatni, de Ignotusnak meg kellene mondani, hogy újraválasztását

csak akkor támogatják Molnárék és az őket segítők, ha Ignotus az Új Látóhatár mel-

lé áll, és az Új Látóhatár félhivatalos lapja lesz az Írószövetségnek. Molnárék Szabó

Zoltánt szerették volna az Írószövetség elnöki székébe ültetni, s ez bizony nem na-

gyon erősítette Ignotus meggyőzését.

Pedig Ignotus is próbált közeledni Borbándi és Molnár, rajtuk keresztül pedig

Kovács Imre felé. Október 9-én írt levelében tájékoztatta Molnárt arról, hogy szept-

ember 9-én megérkezett az Írószövetségbe a Szabad Európa Bizottság 600 dolláros

támogatása, amit ő bevezetett a Látóhatárral kapcsolatos könyvelésbe, mert nem

ismerik el a Vámos által kinyilvánított álláspontot, mely szerint Vámos lenne az

egyedüli tulajdonos, s ő lenne jogosult az összeg felett rendelkezni.

„Közölhetem veled azt is, hogy az elmúlt héten több órás megbeszélést folytattam

az Exile Relations párizsi irodájának vezetőjével Mr. Thomas Donahew-vel aki előtt

feltártam a Látóhatár helyzetét. Közöltem vele, hogy a küldött 600 dollárt nem

használjuk fel az Új Látóhatár költségeinek fedezetére, hanem a pénz hovatartozásáról a Látóhatár likvidációjával együtt döntünk. Mr. Donahew-t felkértem arra is,

hogy a Committe küldjön ki egy vizsgálóbizottságot a Látóhatár múltbeli pénzkezelésének felülvizsgálatára. Megállapodtam vele abban is, hogy a Látóhatár válságáról,

a válság okairól és a lapnál tapasztalt rendellenességekről külön jelentést készítünk

neki. Szükségesnek tartom barátaink nevében előtted is leszögezni, hogy mi a Látó-

határt megszűntnek tekintjük, s ha barátaink nem hajlandóak a Látóhatár függő
ügyeinek felszámolására, lapjukat továbbra is Látóhatár néven jelentetik meg, akkor
mi minden törvényes eszközt igénybe fogunk venni jogaink védelmére.” 158

Ignotus középen szeretett volna maradni a történetben, ezért a Congress vezetői-

nek háta mögé bújva ismertette álláspontját. Kiállt ugyan az Új Látóhatár mellett, de
egyben meghagyta a kiskaput arra az esetre is, ha esetleg Vámosék támogatást tud158

Ignotus Pál levele Molnár Józsefnek. 1958. október 9. PIM, Molnár hagyaték.
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nak szerezni Amerikában a Látóhatár mellé, s végül a Szabad Európa Bizottság a
Vámos-féle lap megjelentetésének segítése mellett döntene. Némi jelzés az egyensúlyozására, hogy Vámosnak és Horváthnak is átutal 150 dollárt október első hetének

végén, melyet a Szabad Európa Rádiónál végzett írószövetségi munkájuk elmaradt
honoráriumaként nevezett meg. 159

A közelgő közgyűlés előtt Fenyő Miksa figyelmeztette Vámosékat, hogy Kovács

Imre dühödt támadására számíthatnak a közgyűlés kapcsán. „Kovács Imre ott lesz a

párizsi cécón, talán már ott is van. Legyetek elkészülve mindenféle intrikára, a Free

Europnál, a Congressnél, mert nem kétséges, hogy a legfőbb célja Titeket megbüntetni azért, mert megakadályoztátok, hogy Molnárt bevegyék a 40 hallhatatlan közé.

Szóval legyetek résen. Ő agresszív lesz, de ha azt látja, hogy a másik nem ijed meg,
sőt szintén hajlandó a támadásra, akkor puhább lesz.” 160

Ignotus a tisztújító közgyűlés előkészítéseként többek között az Új Látóhatár

szerkesztőinek is felkérő levelet küldött, melyben a választmányi tagságba történő

jelölésük elfogadását várta tőlük. Mind Borbándi, mind Molnár, mind Bikich Gábor
elfogadta a választmányi tagságra való jelölést. 161

Vámosnak Ignotus nem ajánlott választmányi tagságot, október 8-án arról tájé-

koztatta, hogy ő személy szerint mindkét Látóhatárt támogatja, mert a magyar iro-

dalom érdekeit szolgálja, de dönteni nem ő fog abban, melyik lap jelenik meg jogszerűen. 162

A Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnevezésű szervezet 1958. október 25-én

és 26-án tartotta Párizsban tisztújító közgyűlését. Összesen csak negyven író – a
Szövetség tagjainak egyharmada – vett részt rajta. Ez egyrészt a nagy távolságokkal

indokolható, de részben a szövetségen belüli ellentétek és viták is távolmaradásra

159
160

161
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ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 86. és 87. o.

Fenyő Miksa levele Vámos Imrének. 1958. október 16. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.

melléklet, 75. o.

Molnár József és Borbándi Gyula levele Ignotus Pálnak. 1958. október 15. PIM,
Molnár hagyaték.

Ignotus Pál levele Vámos Imrének. 1958. október 8. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 77. o.
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késztettek egyeseket. Kovács Imre és az Új Látóhatárhoz tartozó írók, költők mindannyian jelen voltak.

A szövetség addigi tevékenységéről Ignotus Pál, Szabó Zoltán és Faludy György

számolt be. A beszámolókat követő vitában huszonegyen szólaltak fel. Az egyes

kritikai megjegyzések és javaslatok arra irányultak, hogy az Írószövetség a jövőben az

eddiginél is hathatósabban és eredményesebben végezze munkáját. Az Irodalmi

Újsággal kapcsolatban felvetődött a kérdés, milyen mértékben legyen a lap irodalmi

és milyen mértékben politikai orgánum. Voltak, akik a lap irodalmi-szépirodalmi

anyagát bővítették volna, mások időszerű és égető politikai kérdésekben kívántak

határozottabb állásfoglalást hetilaptól. Egyesek kifejtették, hogy szívesen vennék, ha
az Irodalmi Újság az eddiginél nagyobb érdeklődést mutatna azok iránt a tervek

iránt, amelyek a világpolitikai immobilizmus megszüntetését, a kelet- és közép -

európai népek helyzetének, a frontok fellazítása, és a nagyhatalmak közötti viszony

tárgyalások útján történő megjavítását szorgalmazták. Végül abban állapodtak meg,
hogy az Irodalmi Újság felelős szerkesztője egészséges egyensúlyt teremt irodalom és

politika között, azonkívül az addiginál is nagyobb figyelemmel kíséri a világpolitika
változásait.

Október 26-án került sor a Magyar Írók Szövetsége Külföldön új vezetőségének

megválasztására. Összesen harminchat szavazatot adtak le, négyen nem szavaztak. A

közgyűlés után a jelölő- és szavazatszedő bizottság Londonban élő egyik tagja össze-

számlálta és a közgyűlésen kapott szavazatokhoz hozzáadta azokat a szavazatokat,
amelyeket a tisztújításon megjelenni nem tudó tagok írásban küldtek meg. Vég-

eredményben tehát 61-en szavaztak. A levél útján beküldött 25 szavazat azonban

nem módosította annak a tisztikarnak és választmánynak összetételét, amelyet a
közgyűlés Párizsban megválasztott. A közgyűlés négytagú tisztikart, tizenegy tagú

választmányt és négytagú ellenőrző bizottságot választott. Összesen így hatvanegy
szavazat döntött a szövetség jövendő vezetőségéről.

Vámos Imréék látványos vereséget szenvedtek frakciózási kísérleteikkel. Elnök-

nek ismét Ignotus Pált, főtitkárnak Szabó Zoltánt választották meg. Az ügyvezető

titkár Mészáros István, a pénztáros Kemény György lett. A választmányba bekerült
Kovács Imre, Borbándi Gyula és Bikich Gábor, ám kimaradt mind Vámos, mind
154

Horváth Béla. Egyedül Faludy György került be a vezetésbe, mint az Irodalmi Újság

főszerkesztője. Az ellenőrző bizottságban is többségbe kerültek az Új Látóhatárosok,

Molnár és Mikes is tag lett, Vámosék érdekeit egyedül Fenyő Miksa képviselhette.
Fenyő egyébként a választás után levélben azt közölte Vámossal, hogy amennyiben

Vámosék kimaradása a szövetség irányításából nem azért történt, mert azt ők így

akarták, azonnal lemond a tisztségről. Fenyő egyébként maliciózusan jegyezte meg,

hogy szerinte Párizsban teljes volt a parasztpártiak diadala, s a vezetőségben is meghatározó a szerepük.163

Már a szavazást követő napon Ignotus arról értesítette Vámost, hogy a Látóhatár

megjelentetésének támogatására nem lát lehetőséget, s számon kéri rajta és Horváth
Bélán, miért nem írnak több cikket az Irodalmi Újságba, hiszen havonta 30 angol

font honoráriumot kapnak, ám a megírt cikkek nem állnak arányban ezzel az összeggel. 164 Fenyegetőnek nem lehet tekinteni levelét, ám érződik belőle, hogy elszánt a

további ellentétek felszámolásában.

Ugyanaznap Fenyő Miksától is kapott levelet Vámos. Fenyő jelezte, hogy

Borbánditól megkapta az Új Látóhatár számát, s egyben kérte őt írjon a folyóiratuk-

ba, de azt ő visszautasította, kijelentette, hogy marad a Látóhatár szerkesztőségénél.

Az Új Látóhatár tartalmáról elítélően nyilatkozott. „Valóban elhatározottan paraszt-

párti. Kovács Imre nyílván így reméli a Free Europe segélyt megkapni. A lap csapni-

való. Egyedül Sulyok verse tetszett, Sztáray regényrészlete elég jól van megírva, a

többi vacak.” 165 Azt javasolta Vámosnak, hogy a jog erejével lépjenek fel a folyóirat

címbitorlása ellen. Felidézte Ignotusnak a közgyűlésen mondott szavait, „a tehetség-

teleneknek is van osztályharca”.

Fenyő komolyan vette egyébként feladatát, összesen 840 dollárt küldött

Vámoséknak, amit támogatóktól és a lapra előfizetőktől gyűjtött össze. Tekintve,
163
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Fenyő Miksa levele Vámos Imrének. 1958. október 31. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.

melléklet, 78. o.

Ignotus Pál levele Vámos Imrének. 1958. október 26. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 112. o.

Fenyő Miksa levele Vámos Imrének. 1958. október 26. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 2.

melléklet, 76. o.
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hogy az Új Látóhatár még a 600 dolláros Szabad Európa Bizottság által ígért össze-

get sem kapta meg, Vámosék nem lehettek elégedetlenek az idős író amerikai szervezőmunkájával.

Európában azonban azt kellett tapasztalniuk, hogy fokozatosan eltávolodtak tő-

lük addigi támogatóik, segítőik. Boros György, aki addig a lap terjesztését vállalta és
végezte, bejelentette, hogy a továbbiakban nem végzi azt, mert nem akar egyetlen

politikai szervezet tagja, vagy kiszolgálója sem lenni, s úgy érzi, hogy az Írószövetség
egyre inkább politikai szervezetté formálódik. November elején már Fenyő is elbi-

zonytalanodott, mert Borbánditól, Bikichtől, Molnártól és Horváth Bélától közös
levelet kapott, így értetlenkedve tette fel a kérdést Vámosnak, hogy akkor most még
létezik a Látóhatár, vagy már megszűnt?

Borsody november közepén Vámossal közölte, hogy Borbándi is kért tőle cikket,

s ő igent mondott a felkérésre. Borsody ugyanakkor hozzátette, hogy Vámosnak is
küld cikket, mert szerinte lehetnek olyan szerzők, akik mindkét folyóiratban publikálnak. 166 Borsody István egyébként egy olvasói levélben részletesen is kifejtette

véleményét a kialakult helyzetről, s Borbánditól a levél közlését kérte az Új Látóhatárban.

„Az a feltevés, hogy az Új Látóhatárt azért kellett megindítani, mert a Látóhatár

megszűnt, tévesnek bizonyult, mivel a Látóhatár továbbra is megjelenik. Ez a körülmény sokunkat, akik a Látóhatárba éveken át dolgoztunk, úgy hiszem, igen fáj-

dalmasan érint. A Látóhatár dolgozótársai közül ugyanis kevesen voltak belekeve-

redve a személyes perpatvarba, ami a Látóhatár egységét megbontotta s az Új Látó-

határ megindítását megelőzte. Akik az egység megóvásáért szálltak síkra, most már

abban a kellemetlen helyzetben találják magukat, hogy a két Látóhatár között válaszszanak s választásukkal akarva, nem akarva állást foglaljanak az olyan torzsalkodás-

ban, amihez közük nem volt. Az egység híveinek egyetlen logikus állásfoglalása eb-

ben a helyzetben tulajdonképpen az lenne, ha munkájukkal mindkét lapot támogatnák. Az ilyen kétoldalú »beszivárgással« talán még az egységet is helyre lehetne állí166

Borsody István levele Vámos Imrének. 1958. november 14. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.
melléklet, 340. o.
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tani – feltéve, hogy a két folyóiratot anyagilag fenn lehetne tartani, míg a válást meg-

előző indulatok lecsillapodnak s a közös munka előfeltételei megteremtődnek. Ezt a
magam részéről hőn óhajtom, már csak azért is, mert irodalmi körülményeink között

egy folyóiratot bizonyára színvonalasabban lehetne szerkeszteni, mint kettőt, nem
szólva arról, hogy mennyire gazdaságosabb lenne, anyagi erőinket egy folyóirat fenn-

tartására fordítani. Egyelőre tehát csak azt kívánnám, hogy a válással reánk kénysze-

rített versengés fokozza szellemi és anyagi erőfeszítéseinket, nehogy külön-külön

kimúlással végezzük pályafutásunkat.” 167 Borsody higgadt érvelését és szavait Kovács

Imre és Borbándi is elfogadta, ugyanakkor arra kérték a szerzőt, hogy tekintsen el a

levél közlésétől, mivel nem akarták tovább élezni a vitát és újra elővenni az ellentétet.
Borsody végül megértette az érvelés mögött meghúzódó, kiegyezésre törekvő szán-

dékot, és elállt levele közlésétől. Ugyanakkor ez a levél rendkívül plasztikusan foglal-

ta össze azt az értetlenséget és tétovaságot, melyet a Látóhatárral közösséget vállaló
szerzők és olvasók éreztek a két lap párhuzamos megjelenése kapcsán.

Auer Pál ugyanebben az időben viszont vészterhes eseményekről számolt be.

„Beszéltem D úrral.168 Azt mondta, hogy addig, míg két Látóhatár jelenik meg,

egyiket sem támogathatja. Úgy látom, hogy ha a régi állapot helyre volna állítható,

vagy az Új Látóhatár megszűnnék, szó lehetne anyagi támogatásról. Egyébként fel-

szólították Molnárt, hogy fizesse vissza a jogtalanul felhasznált 600 dollárt. Erről
azonban ne végy tudomást.” 169 Auer azok közé tartozott, akik próbáltak a békete-

remtésben közreműködni, s természeténél fogva könnyen megtehette, hogy mindkét

féllel tartsa a kapcsolatot. Ugyanakkor látta, hogy az Új Látóhatár mellett egyre nagyobb erők sorakoznak fel, s félve tette fel a kérdését Vámosnak: meg tudtok jelenni?

A háttérben ez esetben is Kovács Imre volt. Párizsban több megbeszélést is foly-

tatott annak érdekében, hogy megerősítse az Új Látóhatár pozícióját. A nagyobb
botrány, azaz a bírósági eljárás megelőzését úgy képzelte, és ebben sokak véleménye
167

Borsody István levele Borbándi Gyulához. 1958. november 7. Közli: Borbándi Gyula:
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A Congress for Culturál Freedom európai irodájának vezetőjéről van szó.
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Nem éltünk hiába... Európa kiadó, 2000. 148. o.
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is tükröződött, többek között Ignotus, Határ Győző, Borsody István és a Congress
vezetőjének álláspontja is, hogy a folyóirat címét meg kellene változtatni Válaszra.
Megírta Molnárnak, hogy neki meg van a Válasz régi fejléce, azt szívesen átküldi

Molnáréknak, hogy az alapján meg tudják tervezni az új lap címoldalát. 170 Kovács

jelezte Molnárnak, hogy Ignotus letett már a Vámossal való együttműködésről, vi-

szont az a feltétele, hogy fogadják be Horváth Béla írásait az Új Látóhatárba. Kovács
szerint ez abból a szempontból is helyes lenne, mert az amerikaiak támogatni szeret-

nék a lapot, s ez a lépés bizalomerősítő lenne feléjük is a kompromisszumkeresés

igazolására.

Kovács beszélgetései alapján azt vetette fel Molnárnak, hogy a továbbiakban ne

írjanak olyat, mely szerint a Látóhatár megszűnt volna, inkább azt fogalmazzák meg,
hogy új szakasz kezdődik a Látóhatár életében, mert az 1956-os népfelkelésben is a

népi vonalat választotta és követte Magyarország, így az emigrációban is ebben az
irányban kell megerősödnie a mozgalomnak.

Molnár november első napjaiban reagált Kovácsnak a lap címének megváltoztatá-

sával kapcsolatos észrevételére. Elvetni javasolta a változtatást, mert véleménye szerint az olvasók megszokták a Látóhatár nevet, a változtatással újra fel kellene építeni
a folyóirat imázsát. 171

Von Berg, a Congress egyik vezetője azt mondta neki, hogy meg lesz az Új Látó-

határra a támogatás, s nem tartanak attól, hogy Vámosék perelni fognak majd, attól
meg végképp nem, hogy esetleg nyerhetnek a perben.

„Abban is egyetértünk Veled, hogy a változást korrekt formában kell bejelenteni.

A decemberi számban erre már nem kerülhet sor, de egyébként is jó lenne, ha a kö-

vetkező évfolyamot egy elvi cikkel kezdenénk. – utalt Molnár Kovács azon megjegy-

zésére, amely a népi vonulat szerepének felerősödésére vonatkozott. – Ezt meggyő-

ződésünk szerint Te tudnád a legjobban megírni, abban a szellemben, ahogy a leve-

ledben körvonalaztad. Amikor az Új Látóhatár megjelent, akkor egészen más volt a

helyzet, s ügyvédünk tanácsára tettük bele a lapba azt a kitételt, hogy a Látóhatár
170
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Kovács Imre levele Párizsból Molnár Józsefnek. 1958. október 30. PIM, Molnár
hagyaték.

Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. november 4. PIM, Molnár hagyaték.
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megszűnt. Akkor még attól kellett tartanunk, hogy per lesz. Az ügyvédünk szerint

nekünk kifejezetten arra az álláspontra kellett helyezkednünk, hogy nélkülünk nincs

Látóhatár, különben egy per esetén rosszabb pozícióba kerültünk volna azáltal, hogy

Új Látóhatár néven jelenünk meg, mert ezzel félig-meddig elismertük volna Vámos

jogát a Látóhatárra. Ezért most azt javasoljuk, hogy ebben a számban ne írjunk

semmit egyelőre a belső problémáinkról, viszont a következő évfolyam első számá-

ban a Te nagy elvi cikkeddel induljunk.”

Érdekességként jegyzem meg, hogy az Új Látóhatár 1958. évi második számá-

ban, amely október végén látott napvilágot, Kovács Imrének megjelent egy tanulmá-

nya a népi mozgalom indulásáról, melynek címe A népi irodalom hőskora volt, pedig

Kovács saját írásának a Száz holt paraszt üzenete címet adta. Molnár a címváltozta-

tást a tény és tárgyszerűség érdekében tett lépéssel igazolta. Hozzátette levelében,
hogy Ignotus Pál elfogadta a felkérést és a következő számba elküldi írását a népi

irodalomról, mely Molnár szerint jelentős mértékben hozzájárulhat majd az ellenté-

tek, a népi-urbánus szembenállás oldásához.

Megjegyezte, hogy nincs ellenvetése Horváth bevonása ellen, de csak írásait fo-

gadják be, szerkeszteni nem engedik, „álhatatlan természete, életmódja és egocent-

rizmusa miatt”, mert csak bajt és ellenségeket szerezne a lapnak.

Befejezésül megjegyezte, „Von Bergnek egyébként nagyon rossz véleménye van

Vámosról és nyíltan tudtunkra adta, hogy jelentéktelen embernek tartja, és a szemé-

lye a továbbiakban nem érdekes. Mi nem bánjuk, ha állást kap, ezt sehol nem elleneznénk meg, de ahhoz ragaszkodunk, hogy olyan állást nem kaphat, ahol az Új

Látóhatár munkáját keresztezhetné, tehát csakis az Írószövetség és az Irodalmi Újsá-

gon kívüli lehetőség jöhet szóba.”

Molnár decemberben Amerikába utazott, ahol kapcsolatot teremtett az amerikai

Petőfi-körrel is, újabb előfizetőket toborzott az Új Látóhatár számára. A folyóirat
egyre erőteljesebb képet mutatott. Bár októberben megjelent Vámosék lapja is, ám
az elsősorban a régi lapszámokból visszamaradt írásokat tartalmazta, s roppant nega-

tív visszhangot keltett Horváth Béla azon írása, mely az Írószövetség közgyűlésén

történteket a kékcédulás választásokhoz hasonlította. Horváth Béla ezek után nem

lehetett szerzője az Új Látóhatárnak. A Látóhatár a régi évfolyamszámozást követve
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a 9. évfolyam lapjaként jelent meg, míg az Új Látóhatár első évfolyammal indította
lapszámait.

1958 decemberének első napjaiban jelent meg és került postázásra az Új Látóha-

tár I. évfolyam 2-3. számaként jegyzett, 1958. évi második száma, majd száz oldal
terjedelemben.

Az első írás Kovács Imre már említett, A népi irodalom hőskora című tanulmá-

nya volt, melyben az falukutató mozgalom indulásától 1956 októberéig rajzolta fel a
népi irányzat fejlődését, működését. Mészáros István filozófus a nemzeti hagyomá-

nyok sztálinizmus általi kezeléséről írt, Molnár József pedig Lukács György forradalmi romantika elleni kétfrontos háborúját ismertette. Több irodalmi alkotás is
megjelent a lapban, s különösen érdekes volt a folyóirat kritikai rovata, melyben
Gömöri György Paszternak regényét, a Zsivago doktort méltatta, Molnár József

Hannah Arendtnek a magyar felkelésről írt kötetét és a vajdasági Szirmai Károly egy
új regényét mutatta be.

Az Új Látóhatár második számának megjelenését követően Sárkány István

dicsérőleg írta meg a szerkesztőknek, a folyóirat három jellegzetességét már az első

két szám alapján meg lehet állapítani. Elsőként azt említette, hogy az Új Látóhatár

nyíltan vállalja saját szellemi és politikai irányvonalát, ami dicséretes az oly sok kacskaringón átesett magyar emigráció életében. Másodikként a minőségi irodalom közlése iránti töretlen következetességét, és az 1956-os emigráció tehetséges fiataljainak

művei iránti fogékonyságát emelte ki. Harmadikként elismerte ugyan, hogy az Új
Látóhatár példamutató módon szinte csak kizárólagosan magyar tematikával foglalkozik, de egyben figyelmeztetett Sárkány arra is, hogy kívánatos lenne kinyitni a
kapukat a nemzetközi irodalom értékei előtt is.

Az Új Látóhatár szerkesztői minden megjegyzést, kritikát, javaslatot örömmel

fogadtak. Szinte az első pillanattól kezdve kialakult az a baráti, családias kapcsolat a
szerzők és a szerkesztők között, amely évtizedeken keresztül jellemezte a lapot.

A szerkesztés gondjai mellett meg kellett küzdeniük a kiadás anyagi gondjaival is.

Az Új Látóhatár indulásakor nagyon alacsony költségvetéssel gazdálkodhattak. 1958.
szeptember 1. és december 31. között előfizetésekből 1820, hozzájárulásokból 1160,
kifejezetten Németországból további 199, lapeladásból pedig 610 márka folyt be a
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kiadó kasszájába. Kénytelenek voltak kölcsönt is felvenni 300 márka értékben ahhoz,
hogy a nyomtatás és a postázás költségeit fedezni tudják. Borbándiék az év végén
eldöntötték, hogy a folyóiratban rendszeresen közzéteszik a kiadóhoz befolyt össze-

gek nagyságát, s azt is, hogy pontosan mire használták fel. Céljuk ezzel az volt, hogy
mindenki számára, a nyilvánosság számára is egyértelmű legyen, munkájukat nem

anyagi ellenszolgáltatásért, hanem az ügy iránti tiszteletből végzik, s egyetlen beérkezett fillért sem használnak fel felesleges dolgokra. Ugyan csak kéthavonta tudták
megjelentetni a lapot, ám ügyeltek az időpontok betartására, s a postázást is gyorsan

lebonyolították, midőn kinyomtatásra került a lap. A régi előfizetők többsége hű

maradt az Új Látóhatárhoz, ezért joggal reménykedhettek a szerkesztők benne, hogy
a folyóirat további sikeres évek elé néz. Az előállítás költségei azonban folyamatosan

emelkedtek, ezért mindenképpen törekedniük kellett arra, hogy valamelyik támogató

szervezet segítse a lap megjelentetését. Partnerük ebben továbbra is Kovács Imre
volt, őt azonban egyre jobban lekötötték a dél-amerikai agrárreformok kutatásával

foglalkozó, általa igazgatott intézet feladatai. Ennek ellenére mindent megtett azért,
hogy az Új Látóhatár megjelenése töretlen színvonalon, folyamatos legyen.

Molnár december végén Párizsban találkozott Ignotus Pállal, s beszélgetésük so-

rán ismét felmerült az Új Látóhatár támogatásának kérdése. Ignotus azt mondta
Molnárnak, hogy adjanak be igénylést az Írószövetséghez, de nem ígért semmit a

szerkesztőnek. Molnár pesszimista volt az anyagi támogatás ügyében, mert úgy látta,
hogy Ignotus továbbra is ellenük van. „Egyébként az Új Látóhatárban azt kifogásolta
[mármint Ignotus – a szerk. megjegyzése], hogy nem elég vonalas, nem elég népi.

Szerinte nekünk egy tiszta népi folyóiratot kellene szerkesztenünk. (Az első számban

épp ezt kifogásolta, s ezzel érveltek ellenünk.) Úgy látszik, szeretne gettóba szorítani
bennünket. Én azt mondtam neki, hogy az Új Látóhatár politikájában népi irodalmi,

felfogásában az összes haladó erőt tömöríti, idekint nem közölhetünk falukutató

munkákat és nem is célunk. A népi irodalom sem csupán szociográfiai munkákból

vagy népköltészetből állt, hiszen olyan európai kultúrájú írók tartoztak hozzá, mint
Illyés, Németh, Sárközy vagy bizonyos tekintetben még Szabó Lőrinc is.” 172
172

Molnár József levele Kovács Imrének. 1958. december 30. PIM, Molnár hagyaték.
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Molnár tájékoztatta Kovácsot arról, hogy Vámosék lapjának új száma nagy iz-

galmat okozott Londonban, mert Horváth Béla ebben publikálta az írószövetségi
közgyűlést „kékcédulás választásnak” aposztrofáló cikkét, ugyanis véleménye szerint a

„paraszti kortesek csalással szerezték meg a többséget”. Egy másik írásában Szabó
Zoltánt „felfújt hólyagnak” titulálta.

Molnár egyébként a Látóhatárban megjelent dehonesztáló cikkeket elküldte a

Congress és a Szabad Európa Bizottság európai képviselőinek. Párizsban úgy érte-

sült, hogy 1959. január közepén fog döntés születni a támogatások kérdéséről. Molnár azt javasolta, hogy a támogatás megítélése esetén nevezzék át folyóiratukat a
békesség kedvéért Válaszra, ha azonban nem kapnak támogatást a Szabad Európa

Bizottságtól, akkor továbbra is Új Látóhatár néven jelenjenek meg, mert csak az
előfizetők befizetéseire számíthatnak, s azok az Új Látóhatárt már elfogadták.

December utolsó napján felháborodott levélben szólította fel Molnár Ignotust,

hogy a Vámosék részéről az Írószövetséget ért otromba támadás után határolják el
magukat a Látóhatártól, hivatalosan ismerjék el a szövetség folyóiratának az Új Lá-

tóhatárt, s kezdeményezzék Vámos és Horváth kizárását a szövetségből, hiszen ők
írásukban „hihetetlenül tompa agyú”-aknak nevezték a szövetség vezetőit.

Molnár az új év első napjaiban is tovább folytatta szélmalomharcát az anyagi tá-

mogatás megszerzéséért. Úgy vélte, ha az Írószövetség hivatalosan is saját lapjának
tekinti az Új Látóhatárt, akkor a Szabad Európa Bizottság könnyebben fog támogatást adni a lapnak. Január 2-án, mint a MISZK vezetőségének tagja, hatpontos javaslatot terjesztett be hivatalos formában Ignotus Pálnak.

„1. Utasítsa vissza az Írószövetség a Látóhatár ellene indított támadását.

2. Vállaljon az Írószövetség szolidaritást a megtámadott Szabó Zoltánnal.

3. Utasítsa vissza a kékcédulás vádat, jelentse ki, hogy a választás jogilag tiszta
volt.

4. Az Írószövetség vezetése fontolja meg Horváth Béla kizárását.

5. Jelentse ki az Írószövetség, hogy semmiféle közösséget nem vállal a Látóhatárral.
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6. Az Írószövetség vezetése vonja felelősségre azt, aki az Irodalmi Újságban a

Látóhatár ominózus számát hirdette, Borost pedig tiltsa el a Látóhatár ter-

jesztésének intézésétől.

7. Az Írószövetség vezetése vonja meg Horváth Bélától azt a juttatást, amit az
Irodalmi Újságtól kap.” 173

Molnárnak azonban csalódnia kellett mind az Írószövetség vezetésében, mind

annak elnökében, sőt a Szabad Európa Bizottságban is. Amint az várható volt egyik

fél sem nyújtott anyagi támogatást a megjelentetéshez. Auer Pál is erről értesítette
Vámos Imrét január elején. „Beszéltem Delgadóval. Szerinte nem felel meg a való-

ságnak, hogy az Új Látóhatár támogatást kapott, illetve kap. Az ő álláspontjuk az,

hogy csak az esetben fognak támogatást nyújtani, ha békésen rendezitek ügyeiteket.” 174

Borsody István, aki már az előző év végén is azt fogalmazta meg, hogy mindkét

lapba fog küldeni cikkeket, rosszallását fejezte ki Vámosék írószövetség elleni kiro-

hanása miatt. Borsody szerint Szabó Zoltán nem olyan rossz író, mint ahogyan Hor-

váth beállította, s nem érti, hogyan lehet az, tíz éven át jó volt a Látóhatárnak Szabó

Zoltán, most pedig rájönnek, hogy tehetségtelen? 175 Borsody kitért Vámos azon
javaslatára is, hogy a Látóhatár következő száma jubileumi szám legyen, amelyben a
Látóhatár összes főmunkatársa szólaljon meg, s mindenki fényképpel vállalja írását a
lapban. Borsody nem szeretné, ha fényképek lennének az írások mellett, s azt sem

helyesli, hogy a főmunkatársakkal írassák tele a lapot, mert Kovács, Borbándi és
Molnár biztosan nem vállalná a publikálást, pedig ők is főmunkatársak voltak, s
hiányukban nem lenne teljes a kép.

Cs. Szabó László is a két lap szerkesztői közötti megbékélést szorgalmazta, bár

lelke mélyén tudta, hogy az ellentétes érdekek és törekvések nem hozhatók összhangba. „Az Új Látóhatár legutolsó száma egyébként jobban tetszett, mint az eddi-

giek, mert világosan kialakult az arculata: Petőfi párti és népi irodalmi folyóirat,
173
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Molnár József levele Ignotus Pálnak. 1959. január 2. PIM, Molnár hagyaték.
Auer Pál levele Vámos Imrének. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 3. melléklet, 52. o.

Borsody István levele Vámos Imrének. 1959. február 2. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.
melléklet, 344. o.
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következésképpen jobban megkülönböztethető, mint eddig az ó Látóhatártól. Ha
megváltoztatnák a lap nevét s ezen a vonalon mennének tovább, a két folyóirat jelle-

ge annyira elkanyarodna egymástól, hogy senkinek nem volna oka többé bosszúságra,
csodálkozásra vagy fejcsóválásra. Az üdvös az lenne, ha egyszer összeülnétek

Borbándival s egymás közt barátilag megegyeznétek a címváltoztatásban. Tudom,
hogy ez csak amolyan jámbor óhaj, hiszen az Ignotus Pálhoz intézett levelezéstekből

látom, hogy az állapotok végképp és teljesen el vannak vadulva Münchenben.” 176 –
írta Vámosnak 1959 februárjában Cs. Szabó László.

A Látóhatár és az Új Látóhatár szerkesztői közötti ellentét okai között nem sza-

bad csak anyagi motívumokat felemlíteni. A folyóirat szerkezetének, politikai irá-

nyultságának különbözőségei éppúgy kiváltó okai voltak a szétválásnak, mint az em-

beri ellentétek és jellembeli gyengeségek is. Cs. Szabó László jól mutatott rá, hogy az
Új Látóhatár egyértelműen és vállaltan népi folyóirat kívánt maradni, a mozgalom
szellemi irányzatának vitáit és ellentmondásait is felidézve, ezzel szemben Vámosék

Látóhatárja kesze-kusza szerkesztéssel, inkább aktuális és indulatos írásokkal, az

emigráns közélet szennyeinek kiteregetésével botrányt kiváltva és eklektikus irodalmi

szemlélettel látott napvilágot.

A két csoport közötti különbséget jól mutatja be Horváth Bélának egy az ellenté-

teket felvázoló levele Barankovics Istvánnak és Molnár József egy későbbi összefoglalója, melyet az Új Látóhatár egyik olvasójának érdeklődő levelére válaszolva írt.

Horváth Béla 1959 februárjának végén tőle szokatlanul hosszú levélben indokolta

meg Barankovics Istvánnak a szétválás okait.

„A szakadásnak politikai és személyes okai voltak. 1. politikai okok. A folyóiratot

mindenkor szabadelvű szellemben iparkodtunk szerkeszteni, vagyis helyet adtunk

mindenféle véleménynek és írásnak, feltéve, ha jóhiszemű volt és értelmes. […] Mi

kezdettől fogva ellene voltunk, hogy a folyóirat pártpolitikát folytasson, hiszen az
emigrációban semmilyen pártcsoportosuláshoz nem csatlakoztunk. Az évek során
azonban egyre erősebben találtuk szembe magunkat azzal a törekvéssel, hogy a folyó-
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Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1959. február 17. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.
melléklet, 478. o.
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irat a volt parasztpárt szócsöve legyen. Ez nekem egyáltalán nem tetszett, gyakran

elkedvetlenített Kovács Imre hevenyészett stílusa, lehangolt az a politikai gyermetegség, ahogyan a világ folyását és Magyarország helyzetét megítélte. Ehhez hozzá kell

tennem, hogy cikkeit rendkívül fáradtságos munkával kellett olvashatóvá tennünk,

amennyire lehetséges volt. Kéziratain meglátszott, hogy írógépbe diktálta, át sem

olvasta, s olyan megdöbbentő tévedéseket hagyott bennük, amelyek arra mutattak,

hogy a hajdani bátor és meggyőző publicistának híre hamva sem maradt az emigrációban. A fölényeskedésnek olyan mélypontjára jutott, hogy onnan nagyon nehéz
lesz újra felemelkednie, azt hiszem.” 177 Horváth durva kirohanása Kovács Imre ellen

nem csak azért illetlen, mert tulajdonképpen Kovács teremtette meg megjelenési
feltételeit annak a folyóiratnak, melyben rendszeresen közölhette verseit, hanem

azért is, mert Kovács mindig inspirálta a szerkesztőket a különböző nézetek felé
történő nyitásra, bár az is kétségtelen, hogy elsősorban a népi gondolat megjelenteté-

sét támogatta. Nem kirekesztő, hanem elkötelezett szerkesztést kért. A Látóhatár

1950-es megalakulásától kezdve – amelyben Horváth Béla még egyáltalán nem vett
részt – vállalta népi elkötelezettségét. Nem a pártelkötelezettséget, hanem az eszme-

kör iránti kötődést. Horváth Béla valóban nem vett részt a népi emigránsok által

sokszor kezdeményezett pártalapítási tárgyalásokon, ám Vámos például igen, s akkoriban Vámos is az emigráns parasztpárt megalakítása mellett tört lándzsát. 178 A Lá-

tóhatár szerkesztőinek zöme kívánatosnak tartotta az emigráns pártalapítást, de mivel nem tudtak közös nevezőre jutni mindannyian, letettek róla, s Kovács nemhogy
erőltette volna, inkább helyeselte az elhatározást. Horváth azon vádja, mely szerint
Kovács kéziratait nehezen tudták csak megjelentethető formába hozni, eltakarja ezen

kéziratok lényegét. A sok szerkesztői munkára ugyanis azért volt szükség, mert Ko-

vács mindig egyértelműen, szókimondóan fogalmazott, s bizony számtalan esetben a

szerkesztőknek kellett mondanivalója élét tompítani a nagyobb botrány elkerülése
érdekében. Indulatos vádaskodás volt Kovács stílusát és pontosságát számon kérni a
177
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Horváth Béla levele Barankovics Istvánnak. 1959. február 23. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123.
1. melléklet, 134. o.

Lásd részletesen: Szeredi Pál: Ami eddig rejtve volt... Dokumentumok a népi emigrációból 1947–1953. Barangoló kiadó, Pilisszentkereszt, 2014. 140. o.
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népi emigráció meghatározó politikusán, hiszen a világ is változott, s Kovács is idomult stílusában a változó igényekhez és követelményekhez. Horváth mondatai azon-

ban precízen rávilágítanak a két folyóirat szerkesztésében megmutatkozó alapvető

politikai különbözőségre. Vámosék ugyanis sem a parasztpárti vonalat, sem a népi
gondolatot nem kívánták felvállalni az általuk elképzelt lapban, ahogyan Horváth
fogalmazott, „szabadelvű szellemben” képzelték el a lap jövőjét. Hogy ez pontosan
mit jelent, azt a későbbiekben általuk kiadott számok tartalma egyértelművé tette.

„Borbándi Molnár és Kovács állandóan olyan javaslatokat tettek, amelyek mind

irodalmi, mind politikai szempontból tarthatatlanok voltak, de ők azt hitték, hogy

szavazataikkal rákényszeríthetik folyóiratunkra. – folytatta Horváth – Azonkívül
teljesen illetéktelenül és érdemtelenül föl akarták osztani a lap tulajdonjogát és a

többségi elv alapján magukhoz ragadni az irányítást. Mi, akik naggyá tettük a folyóiratot, akik meghatároztuk szellemi irányát, megszerveztük munkatársait, ezt nem

tűrhettük. Amint látod, a Látóhatár egész múlt évi folyama (mert az első két számot

is, melyen nevük még rajta volt, az ő kizárásukkal szerkesztettük) megtisztult a párt-

politikai béljóslásoktól.” A ferdítés nyilvánvaló. A szerkesztőségben soha nem szavazással döntöttek az egyes írások megjelentetéséről. Megegyezés alapján történt a

döntés. Soha nem kényszerítettek rá Borbándiék senkit arra, hogy elfogadjon bármilyen nézetet, Horváth megjegyzése inkább a „múltjából történő kilépés” utólagos
indoklásaként hat. Öntelt túlzás volt részéről az az állítás is, hogy a Látóhatárt ők,

vagyis Horváth és Vámos tette naggyá. A közös munkának ilyetén lekezelése emberi
gyengeségről árulkodott.

Horváth levele további részében büszkén jelenti ki, hogy a Látóhatárban a régi

szerzők, míg az Új Látóhatárban ismeretlen nímandok publikálnak. Az előbbiekben
felsorolt szerzők és írások alapján azt gondolom nem kétséges, hogy a sértettség és a

beképzeltség vezette Horváth Béla tollát, amikor ezeket a szavakat leírta.

Rátérve a szakadás másik tényezőjére, a személyes ellentét okait vette sorra leve-

lében.

„2. személyes okok. A politikai tartalom és a stílus körüli viták egyre inkább elhi-

degítették közöttünk a viszonyt. Sajnos Molnár és Borbándi egyre több emberi fo-

gyatékosságát kellett felfedeznem, mígnem fel kellett tennem a kérdést: miért kell az
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én munkámmal és nevemmel támogatnom ezeket az embereket, akik a hegyibe még

ellenem is fordultak?” Horváth Béla ezután ismét az anyagi ügyekre tért ki levelében,

felhánytorgatva azoknak a támogatói pénzeknek a felhasználását, melyek az Új Lá-

tóhatár szerkesztőihez és ahhoz a laphoz kerültek, s nem a saját zsebükbe. Horváth
felelőtlen és minden alapot nélkülöző vádaskodásai azonban Amerikából nézve hihe-

tőnek tűntek, hiszen a távolság miatt, a személyes megtapasztalás hiányában nehéz
volt a pontos értékelés.

Barankovics március elején írt válaszlevelében szolidaritásáról biztosította

Vámosékat, s a pártpolitikai gondolkodás további elvetésére, elutasítására buzdította

őket. „A pártos erkölcs és szemlélet megosztó politika, s elvész benne az igazság,

mert barátot-ellenséget, párttagot és nem párttagot szemlél csak.” 179

Ugyanebben az időszakban – 1959 márciusában – Molnár József egy érdeklődő

előfizető kérdésére válaszolva hosszú levélben fejtette ki véleményét a Látóhatár
szerkesztőségén belüli vitáról. Rejtély, hogy Molnár miért pont egy ismeretlen előfizetőnek tárta fel addig eltitkolt, vagy legalábbis nem terjesztett gondolatait, ám a

precízen vezetett levélgyűjteménye megőrizte ezt a levelet is, így tudni lehet mit
gondolt a viszályról és a megegyezésről 1959-ben.

„A válságnak három oka volt: anyagi, morális és politikai.” 180 – kezdte több mint

négyoldalas levelét Molnár, majd felidézte a szerkesztők Szabad Európa Rádiótól
történt elbocsájtásának történetét.

„1957 márciusában a Látóhatár három szerkesztője, Horváth Béla, Molnár József

és Vámos Imre elvesztették állásukat az ellenük megindított politikai hajsza követ-

keztében. Borbándi Gyula negyedik szerkesztőnek is felmondtak, de felmondását
visszavonták, mert, mint üzemi tanács tagját nem lehetett elbocsájtani. Nyomda-

adósságunk közben 12000 DM-re emelkedett, jövedelmünk nem volt. A lap meg-

szűnés előtt állott. Ekkor én, Molnár József, aki a lap anyagi ügyeit intéztem, azt

javasoltam a szerkesztőség tagjainak, hogy egyrészt próbáljunk meg valamilyen for179
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Barankovics István levele Horváth Bélának. 1959. március 4. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123.

1. melléklet, 137. o.

Molnár József levele Molnár Valériának. Hollandia, Utrecht, Borstraat 4. P.C. 1959.
március 5. PIM, Molnár hagyaték.
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rásból annyi pénzt szerezni, hogy az adósságainkat fedezzük, másrészt éljünk a legta-

karékosabban és dolgozzunk éjjel nappal azon, hogy a lapot legalább 150-200 példányban eladhassuk.” Molnár levele szinte önvallomásnak tűnik. Mivel közvetlenül

az események után született, ezért a tények ismertetése cáfolhatatlan. Igaz Molnár
nézőpontjából, ám más források szintén megerősítik az általa leírt adatokat. Meg-

döbbentő, hogy milyen részletességgel számolt be az ismeretlen olvasónak a folyóirat
anyagi helyzetéről. Hozzá kell tennem, hogy Molnár elve az volt, az olvasónak joga

van ismerni a lap anyagi helyzetét, hiszen csak akkor számíthat az előfizetők anyagi
hozzájárulására, segítségére, ha hitelesen bemutatja nekik a folyóirat anyagi helyze-

tét. Molnár egyébként is nagyon pontos és részletes leveleket írt az előfizetőknek,
velük folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Ennek megfelelően tárta fel a lap anyagi
viszonyait a hollandiai előfizető előtt is.

„Nekiálltam a munkának, hogy a közel 6000 DM kinnlevőségünket behajtsam.

Mivel a lap címe akkor Vámos Imre lakása volt, hogy az előfizetőknél ne támadjon
zavar, oda kértem Vámos nevére az előfizetői díjakat. Amikor két hónap múlva el

akartunk számolni, a pénz nem volt sehol. Vámos Imre egyszerűen elköltötte a

barátnéjával Velencében. 1700 DM tűnt el így. Amikor felelősségre vontuk, kijelen-

tette, hogy a lapengedélyt induláskor az ő nevére váltottuk ki, nem tudunk ellene
semmit tenni, a lap az övé, a saját pénzét költötte el. Ekkor még Horváth Béla is
ellene volt. 181 Itt vannak a birtokomban Horváth Béla levelei, amelyikben írótársa-

inkkal ő közölte, hogy Vámos Imre elsikkasztotta a »kiadóhivatal keserves munkájával begyűjtött« előfizetési díjait. Hiába próbáltuk Vámost jobb belátásra bírni. Elha-

tározta, hogy a lapot megtartja magának. Titokban kinyomtatott egy számot, amit

aztán nem küldhetett szét, az Írószövetség és munkatársaink fellépése abban meg-

akadályozta. A szám nálam megtekinthető. Ekkor a hasonló dolgok elkerülése érde-

kében szerkesztőbizottságot tettünk a lap élére.”

A hiteles beszámoló tovább vezeti a történetet az 1958 nyarán kirobbant újabb

válság eseményeivel.

181

Molnár 1959 márciusában írta levelét, amikor Horváth Béla már csatlakozott Vámos
Imréhez, és kivált a Bikich, Borbándi, Molnár alkotta szerkesztőgárdából.
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„De Vámos ebbe sem nyugodott bele. Ő minden áron meg akarta szerezni a la-

pot, hogy minden pénzt elkölthessen. Végül is sikerült ehhez megnyernie Horváth

Bélát, aki jó költő és még jobb műfordító, de közismert erkölcstelen életmódjáról,

költekezéseiről. (Ez nem lenne hiba, költőnek elnézhetjük, de egy szerkesztőnek

nem, ha a lap pénzét akarja elkölteni, ami később meg is történt.) Egy befolyásos

barátunk szerzett 3000 dollárt adósságaink likvidálására, amit 5 alkalommal, 600

dolláros részletekben folyósítottak. 182 Amikor az első csekk megérkezett én azt javasoltam, hogy a pénz jelentékeny részét fordítsuk adósságaink rendezésére és csak

igen kis részét fizessük ki a munka és jövedelem nélkül lévő szerkesztőknek. Ekkor

Vámos és Horváth ragaszkodott ahhoz, hogy az egész pénzt fordítsuk magáncélokra,

mert ha nem, akkor szétrobbantják a lapot. »Mi előkelő író urak vagyunk –
mondották – mi előkelően akarunk élni, szép barátnőket akarunk tartani, nekünk

csak pénzre van szükségünk.« Az első 600 dollárt erőszakkal fel is osztották. Ekkor

közöltem velük, hogy a pénzt én fogom kezelni, a csekket az én nevemre állíttatom
ki, és a lap céljaira fogom fordítani. A szerkesztők tudta nélkül ekkor ők levelet írtak

befolyásos barátunknak 183, mondván, hogy a csekket Vámos nevére állítsák ki, mert
csak neki van »német papírja« (mintha a csekk beváltásához állampolgársági igazol-

vány kellene). A barátunk lépre ment. Mondanom sem kell, hogy ez így folytatódott

mindaddig, míg én a szerkesztőbizottsághoz és az Írószövetséghez nem fordultam,

kérve a felelőtlen gazdálkodás megszüntetését és az általam felhozott vádak kivizsgá-

lását. Ki is szállt egy bizottság, aki az elmondottakat megállapította. Javaslatot tett,

hogy az anyagi ügyek kezelését kizárólag én végezzem.” Molnár beszámolóját teljes

mértékben alátámasztják a levelezésből megismerhető események láncolata. Nem fér

kétség ahhoz, hogy a Látóhatár anyagi helyzetét rendezni lehetett volna a Szabad
Európa Bizottság adományából, ám annak nagy része sajnos nem a lap érdekeinek
szolgálatára lett fordítva.

„Ekkor Vámos és Horváth elhatározták, hogy puccsot hajtanak végre, mert mint

mondották »a puccsistákat mindig elismerik«. Basch Ferenc volt magyarországi náci
182
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Hatvany Bertalannak a Szabad Európa Bizottságtól megszerzett támogatásáról van
szó.

Hatvany Bertalanra történő utalás.
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vezér ügyvédjével összejátszva és kebelbarátjával, kinyomtatták a lapot Bikich,
Borbándi és Molnár nélkül, és csalárdul rajtahagyták a szerkesztőbizottság névsorát.

Amikor ezt a szerkesztőbizottság tagjai megtudták, lemondtak. Ettől kezdve a Látó-

határ szerkesztőbizottság nélkül jelenik meg. De még előbb Vámos és Horváth egy
szerkesztőségi értekezleten azt javasolták, hogy szüntessük meg a Látóhatárt. Ezt –
látva a lehetetlen helyzetet – mi el is fogadtuk. Mikor azonban nevünk nélkül megje-

lent a lap, nem tehettünk mást, mint Új Látóhatár néven megjelenni. A lapban kö-

zöltük, hogy a Látóhatár megszűnt, mert jogilag a társaság felbomlása után nem
létezik. Közöltük barátainkkal, ha megjelentetik a lapot Látóhatár címen, bepereljük

őket, mert ehhez nincs joguk. Ettől később mégis elálltunk, mert nem akartunk egy
szomorú emigráns ügyet a német bíróság elé vinni Kádárék nagy örömére. Inkább

engedtük, hogy jelenjenek meg továbbra is. Ugyanis nekünk (Borbándi, Bikich,
Molnár) ötször annyi pénzünk van a lapban, mint Horváthnak és Vámosnak együtt-

véve. Jogi szakértők szerint a bíróság minden további nélkül megállapította volna,

hogy Horváthnak és Vámosnak nincs joga kiadni a lapot nélkülünk, hiszen anyagilag
az a mi tulajdonunk.”

Molnár a leírt okfejtés alapján kijelentette, hogy Horváth és Vámos nem tarthat

igényt a Látóhatár címen megjelent folyóirat jogutódlására, mivel az sem szellemi

munkásságuk, sem anyagi hozzájárulásuk alapján nem lehet csak az ő tulajdonuk.

Ennek megfelelően az Új Látóhatár elnevezést nem viseli jogtalanul a Bikich,
Borbándi, Molnár triumvirátus, ám a Látóhatár címet jogtalanul próbálja bitorolni a
Horváth, Vámos duó.

Molnár a morális okok között Vámosék költekező életmódját jelölte meg, a poli-

tikai okok között viszont nagyon fontos, a későbbiekben bebizonyosodó megállapításokat tett.

„A múltban a Látóhatárt az jellemezte, hogy a világeseményeket analizálja és a

lehető legjobb harcmodort akarja kialakítani a bolsevizmus ellen. Ha bíráltuk nyugatot elsősorban azért tettük, mert egy erősebb, hatásosabb politikai harcmodort aka-

runk, amely nem a hidegháború ócska fegyvereivel, hanem okossággal küzdi le a

bolsevikokat. Ezzel szemben Horváth most vadul nekitámad az amerikaiaknak,

olyan dolgokat ír, aminek elsősorban a Kádár-rendszer látja hasznát. Közben szélté170

ben-hosszában ők maguk beszélik a városban, hogy ezt azért csinálják, mert meg

akarják zsarolni (így mondják) az amerikaiakat. Ha adnak pénzt befogjuk a szánkat,

ha nem, üvöltünk, mert nekünk sok pénz kell. Ha nem sikerül a zsarolás, akkor pe-

dig … hazamegyünk és majd mi megírjuk az igazat!!! Azzal dicsekszenek, hogy máris kapcsolatban vannak Parragi Györggyel, aki máris hívta őket, de ők még előbb
idekinn szeretnék magukat jó erősen amerikaellenessé és nyugatellenesssé felépíteni,

hogy otthon annál hatásosabbak legyenek. Ha pedig az amerikaiak adnak pénzt,

adjanak, mert mi jól akarunk élni, szép barátnőket akarunk, stb.”

Molnár és Horváth Béla két levele jól foglalta össze a Látóhatár és Új Látóhatár

szerkesztői közötti vita lényegét. A két lap külön-külön irányban képzelte el a ma-

gyar emigráció legjelentősebb folyóiratának jövőjét, a szétválás véglegesnek volt tekinthető. Ugyanakkor magában hordozta egy későbbi, az eddigieknél is hevesebb
ellentét kirobbanásának veszélyét.
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AZ ÁLLAMVÉDELMI H ATÓSÁG TÁMADÁSAI AZ ÚJ LÁTÓHATÁR
ELLEN

A Látóhatár körüli vita és ellentét természetesen a magyar állambiztonsághoz is

eljutott. Raskó László 1955 óta dolgozott a Szabad Európa Rádiónál, s mint a ma-

gyar államvédelem telepített ügynöke folyamatosan beszámolt a rádiónál történtekről. A felkelést követő fejetlenséget követően 1957 májusában vették fel vele ismét a

kapcsolatot, s rövidesen mindent tudtak a Látóhatár körüli botrányokról. Az átlag

2500 schillinges havidíjáért Raskó minden információt megadott Vámos Imréről,

akit leginkább megközelíthetőnek tekintett az államvédelem. Őt már az 1950-es
évek elején is megpróbálták beszervezni, de az erre vonatkozó iratok 1956-ban meg-

semmisültek, így annak részleteit nem ismerem. Az viszont ismert, hogy sógorát

1956. február 9-én azzal a céllal indították útnak Magyarországról Münchenbe, hogy

Vámost rábírja az együttműködésre. A beszervezési kísérlet sikertelennek bizonyult,

Vámos visszautasította az együttműködést. Molnár egyik, 1959 márciusában Szabó
Zoltánnak írott levelében, Horváth Béla egyik megjegyzését elevenítette fel, mely

szerint Vámos lakásába a Szabad Európa Rádió belső elhárító szervezete mikrofono-

kat helyezett el Vámos tudtával sógora látogatásakor, így Vámos akkori viselkedése
érthető lenne, hiszen helyzete abban az időben meglehetősen biztosnak számított a

SZER-nél, s félt egy esetleges provokációtól is, azaz nem bízott saját rokonában
sem. 184 A felkelés alatt Vámos mindkét sógora nyugatra menekült, ám tudomásom
szerint egyikőjük sem vette fel vele a kapcsolatot.

Az egy éves letargiából újjáéledő államvédelem azonban kapva kapott az alkal-

mon, miszerint Vámos a Szabad Európától történt eltávolítása után szorult anyagi
184

Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1959. március 4. PIM, Molnár hagyaték.
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helyzetbe került. „Vámos anyagi és családi helyzete az elmúlt évben alaposan meg-

változott, 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.” 185 – írta össze-

foglaló jelentésében a Vámost, mint közvetlen célszemélyt evidenciában tartó államvédelmis tiszt. Problémát okozott azonban, hogy ki legyen az a személy, akin keresz-

tül fel tudják venni vele a kapcsolatot. Mivel sógorai nyugatra menekültek, így új

személyt kellett találniuk. A népiek körében azonban nem voltak megfelelő jelöltjeik.

„Hálózatunkban nincs olyan személy, aki arra a feladatra, hogy »Kerekessel« 186 elvi

vitát kezdeményezzen, alkalmas lenne. […] A jelentősebb »népies« írók közül sem

tudnak erre alkalmas személyt javasolni. A népiesek vonalán ők maguk is problémákkal küzdenek, számot tevő hálózattal közöttük nem rendelkeznek.” 187 – írta a
tartótiszt 1958 nyarán.

Végül édesapjával folytatott levelezése szolgáltatta a megoldás lehetőségét. Vá-

mos rendszeresen küldött leveleket apjának, amit az államvédelmi szolgálat elfogott,

s tanulmányozott. Tartalmuk alapján úgy vélték, hogy édesapjához való kötődése
révén küldhetnek üzenetet neki rajta keresztül. Vámos édesapja vállalta a feladatot, s
1958 őszén mozgásba lendültek a fogaskerekek. Vámos levelezése édesapjával 1959

elejétől intenzívvé vált, s amikor apja egyik levelében felvetette, hogy meglátogatja őt
Münchenben, világossá vált számára, a látogatás megszervezése mögött a magyar
államvédelem állhat, s burkolt üzeneteiben – melyeket édesapjának írott leveleiben

rejtett el – kinyilvánította, nem áll szándékaival ellentétben az állambiztonságiakkal

történő kapcsolat felvétele. Ennek fényében válik érthetővé Vámos és Horváth Béla

magbiztossága és harcias fellépése. Mivel az általuk elképzelt életminőséget nem

tudták az emigrációs forrásokból megteremteni, ezért joggal reménykedhettek benne, hogy a másik oldal bőségesen kárpótolni fogja őket azért a tevékenységért, melylyel a magyar emigrációs irodalmi és politikai közéletet szétzilálták.
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Összefoglaló jelentés, 1958. május 6. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 235. o.

Vámos Imre fedőneve.

Feljegyzés, 1958. december 8. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 249. o.
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Nem véletlenül írta Molnár József Nagy Ferenc, volt miniszterelnöknek 1959

márciusában: „Nos, aki velük tart számolnia kell azzal, hogy még egy Szabó Miklós

eset 188 áldozata lehet. [...] Mindezek hatására, mi annyira elhatároljuk magunkat

ezektől az emberektől, hogy az Új Látóhatárban azoknak a politikusoknak az írásait

a jövőben nem közöljük, akik cikket adnak Vámoséknak, mert ha bekövetkezik,
amitől tartunk, akkor ne lehessen bennünket nemcsak velük, de még barátainkkal

sem egy kalap alá venni. Kivételt csak néhány szépírónál teszünk, mert náluk az írás
nem politikai kérdés. De a politikusoktól joggal elvárhatjuk, hogy ne támogassanak

egy olyan irányzatot, amely sikkasztással, csalással, hazugsággal és zsarolással akar

magának létalapot biztosítani, s amely maga mögé tömöríti a népi irodalom és népi

politika minden esküdt ellenségét.” 189 Molnár azért írt Nagy Ferencnek, mert
Vámosék elkezdték a Látóhatár tízedik évfolyama előtt tisztelgő lapszám előkészítését, és Nagy Ferenctől is cikket kértek a jubileumi számba.

Molnár figyelmeztetésénél, melyet szóbeszédekre – bár mint az előzőekből is ki-

tűnik, valós alapokkal rendelkező szóbeszédekre – alapozott, nagyobb botrányt ka-

vart a Vámosék által 1959 februárjában megjelentetett újabb Látóhatár szám. Ebben
Horváth Béla minősíthetetlen hangnemben támadta a Szabad Európa Rádiót és a

MISZK vezetőit, korrupcióval és kémkedéssel vádolva őket. Cikkét a budapesti
Népszabadság és a magyar rádió Szülőföldünk című műsora is idézte, bizonygatva,
hogy a hontalanná vált magyar írók milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.

Horváth cikke természetesen nagy felháborodást keltett a SZER amerikai veze-

tőinek körében. Molnár március elején találkozott a Congress megbízottjával, aki

tájékoztatta róla, hogy az amerikaiak megvonják a támogatást mindkét Látóhatártól.
Molnár megpróbálta meggyőzni a megbízottat, hogy az Új Látóhatár más, mint
188

Szabó Miklós egy 1955-ben a magyar államvédelem által nyugatra telepített ügynök

volt, aki a Kisgazdapárthoz fűződő, még 1947-ből származó kapcsolatát arra használta fel, hogy beépüljön a bécsi magyar emigráció vezető köreibe, s azt s belső ellentétek

kiélezésével szétverje. Szabó aktív szereplője volt a Magyar Forradalmi Tanács meg-

alakításának is, majd 1957 nyarán hazatért Magyarországra, mérhetetlen károkat
189

hagyva a magyar emigráció életében.

Molnár József levele Nagy Ferencnek. 1959. február 23. PIM, Molnár hagyaték.
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Vámosék lapja. „Horváth FEC elleni támadását kettős céllal írta. (Ezt nyíltan han-

goztatja is borközi állapotában.) Először: zsarolni akar. Másodszor: érdekessé akarják
tenni magukat, hogy nagyfiúként mehessenek haza, ha a zsarolás nem sikerül. [...]

Elmondták, hogy máris vannak kapcsolataik hivatalos Magyarországi körökkel. Vá-

mos márciusban Ausztriába utazik, hogy megtárgyalja a budapesti megbízottal a

további teendőket. Horváth azt mondta, hogy amennyiben nem adnak nekik sürgő-

sen pénzt, akkor külön Írószövetséget alakítanak.” 190 Az amerikai szervezetek azon-

ban nem értették a két folyóirat közötti ellentétet, s igyekeztek távol tartani magukat
mindkét szerkesztőségtől.

Cs. Szabó László megrökönyödve panaszkodott Vámoséknak a Látóhatárban kö-

zölt írások következményeiről. „New Yorktól Párizsig záporozik a följelentés a Látó-

határ szerkesztői s általában a lap ellen. […] Béla nyilván elfelejtette, hogy nem a

Váci utcában sétál nyitott késsel a kezében, hanem a hidegháború hadszínterén,

hidrogénbombák idilli árnyékában. Palinak eddig két kínos telefonja volt Párizzsal,
nem tudjuk milyen sikerrel.” 191

Vámosék azonban már véglegesen döntöttek. Minden dühüket a londoni szövet-

ség és a Szabad Európa Rádiót működtető amerikai szervezetek ellen fordították.

„… miért bűn az, vagy hiba, hogy megírtuk: az amerikaiak éppen úgy üldözik, talán

csak más eszközökkel, a magyar irodalmat és a független magyar szellemet, mint az

oroszok. Sok esztendei tapasztalat és két esztendei kínlódás után a mi alapos meggyőződésünk az, hogy sem a magyar nép, sem mi személyesen semmi jót az amerikaiaktól nem várhatunk.” 192 – írta válaszában Vámos Cs. Szabónak.

„Ma már tudjuk, hogy elbocsátásunk és üldöztetésünk nem csak a mindig tehet-

ségtelen magyar vezetés bűne volt, de ugyanannyira az amerikaiak bűne is. Nekik
nem tehetséges, független szellemű, fantáziával rendelkező, önállóan gondolkodó

szövetségesekre van szükségük. Ellenkezőleg: konformistákra, bokázó lakájokra,
190
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Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1959. március 4. PIM. Molnár hagyaték.

Cs. Szabó László levele Vámos Imrének és Horváth Bélának. 1959. március 28.
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képmutatókra, alakoskodókra, sznobokra, idétlenségeiket honoráló party-menekre.
Olyanokra, amilyenek ők maguk, Csang-Kai Sekre, Sing-Man-Rhyre, Batistára,

Trujillóra, Varga Bélára, Desewffy Gyulára, Bede Istvánra, egészen le Csonka Emi-

lig.” – folytatta levelét Vámos. Felsorolásával végérvényesen érzékeltette, hogy elvakult gyűlölete teljesen elvette józan világlátását. Szavaiból az derült ki, hogy az egész
világ ellene és Horváth Béla ellen esküdött össze, csak ők ismerik az igazságot, csak
az ő útjuk az egyedül üdvözítő.

A számok és a tények azonban ellentmondtak ennek. Molnár 1959. áprilisi pénz-

ügyi elszámolása alapján az Új Látóhatár a folyóirat előfizetéseiből és a lapvásárlásokból is meg tudott élni. 1958 júniusa és 1959 áprilisa között előfizetésből 2400,

lapvásárlásból 900, adományokból további 4880 márkát bevételeztek, így a nyomdai
előállítás kifizetése nem okozott gondot. A Látóhatár kiválásával összesen 4-5 előfi-

zető mondta le az Új Látóhatár további rendelését. 193 Az olvasók tehát szavaztak, s

voksukat az Új Látóhatár mellé tették le.

A megjelenés anyagi forrásait azonban tartósan csak a támogatói pénzek folyama-

tos megszerzésével lehetett biztonságosan tervezni. A népiek mindent megtettek

annak érdekében, hogy meggyőzzék az amerikai szponzorokat, szervezeteket az Új

Látóhatár támogatásáról. Azok viszont elzárkóztak mindaddig, amíg két folyóirat
jelenik meg. Cs. Szabó hosszú levélben számolt be Vámos Imrének 1959. júniusának
végén egyik ilyen tárgyalásáról.

„Strasbourgból visszafelé jövet egy napig Párizsban voltam, közvetlenül Pünkösd

után. [...] Kéretlenül, felhatalmazás nélkül, a magam szakállára felkerestem az amerikaiakat, pénzszerzés érdekében. A fő forrást is. Rászántam az egész napot, nekik is

volt idejük, órákig beszélgettünk. A könyvelést is bemutatták. Amit láttam meg-

semmisített és megsemmisítette a ti elméleteteket is. A Foundation ez év derekáig
7200 dollárt kellett, hogy más célokra fordítson a Látóhatárnak szánt pénzből. A

pénzt ugyanis, Béla és a Te elméleteddel szemben, megadták volt, s költségvetés-

szerűen el is kellett költeni. A szakadás után azonban utasítást kaptak Washingtonból, hogy »in no case should you support two competing rewiews«, semmi szín alatt
193

Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1959. április 10. PIM, Molnár hagyaték.
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nem támogathatnak két versengő folyóiratot, a pénzt más célra kell fordítani. Akkor

már ki volt utalva az első részlet, 600 dollár, Molnár Józsefnek. Ezt nyomban vissza-

kérték tőle. Felszólításukra Kovács Imrétől kaptak egy hatszáz dolláros csekket. Ez-

zel a maguk részéről az ügyet lezárták. Amíg két Látóhatár van, szó sem lehet támo-

gatásról egyik sem kap semmit, mondták barátságos mosollyal, de annál konokabbul.

Doornban találkoztam Borbándi Gyuszival, neki is elmondtam, amit most leírtam
nektek, s tudomásul vette. Mikor tavaly Béla a nyomdában bemutatta első külön

számotokat a három szerkesztőtársa neve nélkül, megkérdeztem, miért tettétek ezt,

gondoljátok, hogy okosan cselekedtetek? Azt felelte: »Édes Lacikám, nem volt más

megoldás, s hidd el, ez a helyes megoldás. Először is a három másik képtelen lapot

indítani, tehát előbb utóbb bele nyugodnak a megváltoztathatatlanba, másodszor az

amerikaiak úgyis beszűntették a segélyt, onnan nem várhatunk már egy vasat sem. A
tények mást mondanak.” 194 – írta Cs. Szabó. Bár az amerikai szervezetek megszűn-

tették a folyóiratok anyagi támogatását, ám az Új Látóhatár – amint az az előzőek-

ben közölt kimutatásból látható – képes volt az előfizetői pénzekből fenntartani a

lapot, s a 80 oldalon történő megjelenés is egyre kevesebbnek bizonyult a megnövekedett kéziratanyag fényében. Növelni kellett volna a terjedelmet, ám arra már nem
volt elegendő a befolyt összeg. Maradt tehát a minimál program alapján történő

működés.

Vámosék nagy buzgalommal szervezték eközben a Látóhatár jubileumi számának

cikkeit. A folyóirat történetében szokatlan módon azt kérték, hogy a szerzők küldjenek nekik portréképet, s azokkal együtt tervezték az írásokat közölni. A Látóhatár

régebben nem a szerzőknek, hanem a gondolatoknak akart nagyobb nyomatékot
adni, a fényképek azonban a szerzőkre irányították a figyelmet, azaz Vámosék a

szerzők dicsfényével kívánták saját legalitásukat igazolni. Lapjuk 1959. július közepén megjelent. Visszhangja nem keletkezett. A terjesztést addig végző Boros György

– aki az Irodalmi Újság terjesztői ügyeit is intézte – kevés figyelmet fordított a lap
kiküldésére, néhány helyre jutott csak el. Vámoséknak tulajdonképpen nem is az volt
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Cs. Szabó László levele Vámos Imrének. 1959. június 29. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.
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a fontos, hogy sok olvasóhoz elérjen a folyóiratuk, hanem az, hogy megjelentetésével
igazolják saját lapjuk létét, illetve, hogy a legfontosabb döntéshozók számára jelezzék

szándékaikat. Azt remélték, hogy a folyóiratuk kritikus hangja arra készteti az ame-

rikaiakat, hogy támogatást ítéljenek meg nekik, tompítandó az írások élét. Vágyálmaikban azonban csalódniuk kellett.

Ugyanakkor az Új Látóhatár – bár rendkívüli segítséget kapott a Szabad Európa

Bizottságtól 1959 nyarán, mivel átvett tőlük példányokat magyarországi terjesztésre,
így 800 dollár bevételhez jutottak – továbbra is önellátásra rendezkedett be.

A SZEB pénze azért került az Új Látóhatárhoz, mert Kovács Imre továbbra is

minden lehetőségét felhasználta annak érdekében, hogy életben tartsa az Új Látóhatárt. A SZEB illetékese június elején felvetette Kovácsnak, hogy a legjobb megoldás

az lenne, ha Kovács Imre irányítása alatt a két lap egyesülne. Kovács ezt egy magánlevélben utasította el. Ugyanakkor június közepén már arról számolt be, hogy a

SZEB 200-500 példány Új Látóhatárt hajlandó megvásárolni 80 centes áron, min-

den megjelenő számból. Ezt a SZEB részben Magyarországra tervezte elküldeni,
részben az emigránsok körében ingyenesen kiosztani. 195 Kovács azt is elintézte, hogy

a Bécsben magtartásra került Világifjúsági Találkozóra az Új Látóhatár által összeál-

lított különszámból 1000 példányt átvegyen a Szabad Európa Bizottság. A 800 dollár a VIT-különszám ellenértékeként került Borbándiékhoz.

Borbándiék nem pusztán azért akartak függetlenedni az amerikai segélyektől,

hogy szabadon fejthessék ki véleményüket – ezt akkor is megtették, amikor kaptak a

Szabad Európa Bizottságtól támogatást –, hanem azért is, mert nem kívántak egyfaj-

ta nemtelen versenybe beszállni a Vámos-féle Látóhatárral. Vámosék a jubileumi
szám megjelentetése után azonnal felkeresték barátaikat, hogy a Látóhatárból is
ugyanúgy vegyen át példányokat a Bizottság. Auer Pál, aki jó viszonyt ápolt Párizs-

ban a Bizottság ottani munkatársaival július végén válaszolt Vámosnak, nem kecseg-

tette sikerrel kérelmét, ugyanakkor mindent megtett annak érdekében, hogy foglalkozzanak beadványával. „Megkaptam leveledet és azonnal eljártam Delgadó úrnál.

Ezúttal úgy látszik, nem eredménytelenül. Minthogy azonban a döntés nem tőle
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Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1959. június 18. PIM, Molnár hagyaték.
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függ, érintkezésbe kell lépnie New Yorkkal. Felkért, hogy közöljem veled azon óhaját, hogy intézz hozzá, lehetőleg angol nyelven, néhány sort, melyben ezúttal is és a

jövőben is az Új Látóhatárral azonos elbánást kérsz.” 196 Augusztus végén, amikor

leteltek a szabadságolási időszakok újabb levélben biztosította Vámost támogatásá-

ról, s arról, hogy az azonos elbírálás elvét az amerikaiak elfogadták, így remény van
pénzügyi forrásokra. 197 A Szabad Európa Bizottság azonban úgy döntött, hogy a
vetélkedés miatt egyik lapot sem támogatja, így Borbándiék elestek a megígért vásár-

lásokból származó bevételtől, de egyúttal igazolni látták azon elhatározásukat is,
hogy segélyek és támogatások nélkül, saját erejükből, az előfizetői díjakból kell a
folyóiratot megjelentetniük.

Az Írószövetség továbbra sem foglalt állást sem a Látóhatár, sem az Új Látóhatár

mellett. Kovács, amikor megtudta, hogy az Új Látóhatár elesett a SZEB lapvásárlásból származó bevételétől, s ennek egyik oka éppen az volt, hogy az Írószövetség nem
volt hajlandó egyértelműen kiállni az Új Látóhatár mellett, felháborodott hangú
levelet írt Ignotus Pálnak

„A leghatározottabban tiltakozom Borbándi Gyulához intézett leveled hangne-

me, stílusa és tartalma ellen. Nem akartam hinni a szememnek, amikor a nekem
megküldött levélmásolatot olvastam. Hogy jössz Te ahhoz, hogy velünk így beszélj!

Mi az az alapvető romlottság benned, ami most már sorozatosan olyan megnyilatko-

zásokra késztet, hogy azon gondolkodom, ne kérjem-e az Írószövetség rendkívüli

közgyűlésének összehívását, hogy Téged »disszociáljunk« tőle, mert működésed,

elfogult magatartásod miatt egyre inkább ártalmas a magyar ügyre! Amióta én eljöt-

tem Magyarországról olyan jelzőket nem olvastam nyugati lapokban és könyvekben,
de még az elkeseredett politikai vitákban sem hallottam, amit te használsz írásaidban

és leveleidben. Ezt a hangot otthon a nyilasok és kommunisták használták és rendkí-

vül meglep, hogy művelt író szájából hallom.
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Mi az, hogy »vonakodik szavának állni«, »elkövetett merénylet«, »rágalom«,

»rosszhiszemű elsikkasztás«, »kihívó szószegés«, és hasonló paranoiás megnyilatko-

zások! Átgondoltad te valaha is, hogy miket írtál a népi irodalomról az Új Látóha-

tárban? És most megtetézed az ilyen olcsó, indulatos, alattomos és műveletlen meg-

jegyzésekkel. Szegény atyád forog a sírjában, ha ezeket hallja tőled, nem szégyenled

magadat?

Nem tudom Borbándi mit válaszol, de az én válaszom, mint az Új Látóhatár

»irányító gárdájának« egyik tagjáé a következő:

1 Tiltakozom az ellen, hogy a saját butaságod miatt ért kritikát úgy állítod be,

mint az Írószövetséget ért támadást. Az ellen is a leghatározottabban tiltakozom,
hogy a magyar forradalom szellemét a te elfogult nézeteiddel azonosítsd!

2. Ne oktass bennünket sajtó-etikára, amikor arról éppen te magad feledkeztél

meg a népiekről írott cikkeidben és ez tette szükségessé Zilahy részéről a választ

abban a formában, ahogy az megjelent.

3. Ne fenyegess botránnyal és »egyéb demonstratív megnyilatkozásokkal«, mert

elég botrány maga az, hogy az Írószövetség ügyeit intézed és csodálom, hogy eddig

nem vetted észre, mi már disztanciroztuk magunkat tőled, mert nem akarunk felelősségedben osztozni.

4. Én javasoltam Borbándinak, hogy válaszod akkor hozzák, amikor a vita lezaj-

lott, mert te voltál az egyetlen kivétel, akinek ilyen bőséggel bocsájtottuk oldalainkat
a rendelkezésedre. Sajnálom, ebből nem engedhetek, még ordenálé fenyegetéseid

hatása alatt sem. Most csupán annyiban változtatom meg a véleményemet, hogy
cikked a következő számban hozzuk Zilahyéval együtt, akit a leveledben gorombán
megint támadsz, »amikor rágalmakat« emlegetsz vele kapcsolatban. A sajtó-etika
követeli, hogy így járjunk el, kedves Ignotus Pál.

5. Kénytelen vagyok közölni veled, hogy a tisztikar tagjai között mi is ott va-

gyunk, tehát nem kell úgy beállítani a fenyegetéseidet, mintha fejbólintójánosokkal
lenne dolgod, akik beijedten teljesítik kívánságaidat.

6. Mivel magam is súlyos jelzőket használtam veled szemben, ami a benned való

bizalmam megrendülésének a jele, és mivel másoknál is látom a bizalom megrendü-

lésének a jelét, nem volna-e jobb mégis összehívni a rendkívüli közgyűlést sürgősen?
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Te azonosítottad magad az Írószövetséggel és a forradalommal, lássuk, hogy a tagok

miként vélekednek ebben a kényes és fontos kérdésben. A hazai fejlemények is sür-

getik az Írószövetség státuszának és jövőbeli szerepének az újbóli meghatározását,

tehát elkerülhetjük a tisztára személyi látszatát a rendkívüli közgyűlés összehívásá-

nak.

Nagyon elszomorít, hogy ilyen levelet voltam kénytelen írni neked alig két éves

tokiói találkozásunk után, ahol és amikor úgy éreztem, a népi és az urbánus vita

örökre lezárult. Te tépted fel újból a sebeket, neked kell viselned a kiújult harc kö-

vetkezményeit is!

Fájdalomteljesen üdvözöl Kovács Imre” 198

Kovács Imrének e – a még tőle is szokatlanul éles hangú – levele nem csak Igno-

tus az Új Látóhatár melletti kiállásának hiánya miatt, hanem a londoni Írószövetség

elnöke által az Új Látóhatárnak küldött nyilatkozata közlésének elmaradása kapcsán
Borbándiéknak írt levele miatt született. Ignotus Pált kérték fel Borbándiék még

1958 végén, hogy a népi mozgalom és a népi irodalom történetét áttekintő ankét
nyitóírását készítse el az Új Látóhatár számára. Borbándiék szándéka az volt, hogy
Ignotus – akinek édesapja a Nyugat szellemi körének elismert tagja volt –, mint az

Írószövetség elnöke végérvényesen felszámolja a népi és az urbánus irodalom közötti

szakadékokat, s az emigrációban példaértékű összefogást hirdet a két irányzat tartalmában eltérő, ám szándékaiban azonos felfogása között. Nem ez történt. Ezzel

szemben Ignotus nemcsak megismételte a népi irodalommal kapcsolatos elítélő nézeteinek többségét, hanem újabb érvekkel is bővítette korábbi vádjait.

Ignotus írásához sokan hozzászóltak, így például Márton László, Cs. Szabó

László, és egy terjedelmes, beszélgetés formájában közölt írásban Zilahy Lajos is. Ez

utóbbit Kovács Imre unszolására állította össze az idős író, s benne őszintén leírta

kapcsolatát az Új Szellemi Front elnevezésű szervezettel, annak alakításában játszott

szerepéről. Ignotus terjedelmes és indulatos választ készített Zilahy emlékezése kapcsán, melyet a szerkesztők megküldtek Zilahynak, hogy válaszolni tudjon Ignotus

újabb vádjaira, s egyben az Írószövetség elnökét tájékoztatták róla, hogy nyilatkoza198

Kovács Imre levele Ignotus Pálnak. 1959. szeptember 26. PIM, Molnár hagyaték.
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tát Zilahy válaszával együtt kívánják közölni. Ignotus felháborodott a közlés elhúzó-

dása miatt, s ennek kapcsán írt Borbándinak gyalázkodó levelet. Kovács Imre tudomást szerzett Ignotus indulatos kirohanásáról, s megvédendő az Új Látóhatár szerkesztőinek eljárását nem késlekedett Ignotus indokolatlanul sértő és erőszakos kijelentéseit visszautasítani.

1959 végére egyre jobban kiéleződött az ellentét az Írószövetség vezetésében. Ig-

notus és Szabó Zoltán szinte nem is beszélt egymással, holott ők voltak a szövetség

első számú vezetői. Az Irodalmi Újság vált az Írószövetség egyetlen lapjává, sem a

Látóhatár, sem az Új Látóhatár nem élvezte a szövetség anyagi és erkölcsi támogatását. Márpedig egy irodalmi folyóirat a hivatalos magyar írói emigráció összefogó
szervezetének elismerése nélkül légüres térben működik. Kovács Imre és a szövetség
vezetésébe beválasztott népiek megpróbálták elérni az Írószövetség támogató nyilat-

kozatának meghozatalát, ám sikertelennek bizonyultak próbálkozásaik. Ignotus

megakadályozta az Új Látóhatár saját folyóiratként történő elismerését, s továbbra is
kapcsolatot tartott fenn a Látóhatár szerkesztőivel is. Álságos megnyilatkozásai szerint mindkét folyóiratra szüksége van az emigrációnak, s nem az Írószövetség feladata eldönteni, hogy melyik lap élvezi az olvasók bizalmát.

Aczél Tamás már 1959 januárjában megírta Vámos Imrének egy levelében, hogy

Ignotus Pál szerepe az Írószövetségben inkább megosztó semmint összetartó. „A

választások után itt elég nyugodt volt a légkör, súlyosbítva Ignotussal, akinek »ural-

mát« nagyon nehéz elviselni, hiszen ami nekünk szívügyünk, az neki legfeljebb zsebügye, s ezt a szakadékot nehéz áthidalni. Annyi mindenesetre látszott mindjárt, hogy

a legújabb ellentét meglehetősen gyorsan kifejlődőben van, s ez nem más, mint a
Szabó-Ignotus közötti (hogy szépen fejezzem ki magam) torzsalkodás.” 199 Az Író-

szövetségen belüli megosztottság természetesen kihatott az egész irodalmi emigráció
életére.

Kovács Imre Amerikában nagyon jól érzékelte, hogy a viták és ellentétek eltaszít-

ják az amerikai szervezeteket a magyar kulturális intézményektől. Számára elsőrendű
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Aczél Tamás levele Vámos Imrének. 1959. január 7. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1.

melléklet, 13. o.
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cél volt a népi gondolat megjelenítése, de azt nem bezárkózó, hanem minden irányzat felé nyitott folyóirattal képzelte el. „Változatlanul szükségesnek tartom, hogy a

lap széles ideológiai és szellemi bázison képviselje a saját nézeteinket – írta Molnár

Józsefnek 1959 tavaszán. Szektáns magatartással nem sokra megyünk. A populiz-

mus különben sem volt az, aminek egyesek hiszik, Szabó Zoltánnak van igaza, aki a

Babits-i definíciót használja, és Illyés Gyulát kell követnünk, aki nyugati elődökhöz
is kötötte reputációnkat. Ne legyetek dühösek és összeférhetetlenek, mert az ameri-

kai szlogen az együttműködés. […] Nagy egység, a magyar emigráció szellemi tömörítése a korszerű eszmék és a hazai fejlődés egyeztetésével – ez legyen a tervetek.” 200

Ignotusnak azon tervét, hogy nyugaton jelenjen meg egy Nyugat című folyóirat

abszurdnak tekintette Kovács, hiszen az újraélesztette volna a háború előtti irodalmi
vitákat. „Maradjunk csak meg a populizmus folyóiratának, annak semmi értelme,

hogy a Látóhatárral abban versenyezzünk, melyikünk tud jobb Nyugatot csinálni…” 201

Kovács Imre az óceán túlsó partján ádáz csatát vívott azokkal az erőkkel, melyek

az Új Látóhatár megszűnését kívánták. Próbált mind a hivatalos amerikai politiká-

ban, mind a magyar emigrációs körökben, sőt az emigrációs irodalom jelentősebb
szereplőinek körében is támogatókat, segítőket szerezni. Zilahy Lajosnak a folyóirat-

ban történt megszólalása, Ignotussal szembeni fellépése nagyon okos taktikai lépés

volt. Ugyanakkor Ignotus válaszának közlése, s Zilahy reakciójának elmaradása kellemetlen helyzetbe hozta az idős író előtt. Kétségbeesésében írta Molnárnak a szerkesztéssel kapcsolatban, hogy „... általában azt szeretném, ha a fontosabb cikkeket

előre megbeszélnénk. Én nem akarok beleszólni a szerkesztésbe, de valami vétójogot

azért szeretnék gyakorolni, mert az utólagos helyrehozások sok gondot okoznak

nekem és erősen zavarnak a taktikázásaimban is.” 202 A hirtelen jött ötletéből termé-

szetesen semmi nem lett, az Új Látóhatár szerkesztői soha nem egyeztették senkivel,
még Kováccsal sem, hogy milyen írást fognak a lapban megjelentetni. Szerkesztői
szabadságukat óvták, s maga Kovács sem próbálta a későbbiekben sem csorbítani
200
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Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1959. február 10. PIM, Molnár hagyaték.
Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1959. április 24. PIM, Molnár hagyaték.

Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1959. október 9. PIM, Molnár hagyaték.
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ezen jogukat. A vétójogra vonatkozó megjegyzését soha nem jelezte a későbbiekben,

bár kétségtelenül nehéz helyzetben kellett taktikáznia Amerikában, s sokszor kelle-

metlen szituációt okozott az Új Látóhatárban megjelent némely írás.

Borbándi Gyulát Kovács Imre az emigráció egyes politikai-közéleti törekvéseinek

kettősségére figyelmeztette. „A jövőben még jobban kell vigyáznunk magunkra, mert

sok a kísértés és a csapda. A Nagy Imrések felé is óvatosságot ajánlok. Az ő létezésük

bizonyos amerikai speciális támogatáson alapul, ne túlozzátok el a jelentőségüket.

Tragikus volna, ha az a látszat adódna, hogy mi még az emigrációban is a leányválla-

latot folytatjuk. Legyenek ők a mi leányvállalatunk, politikai csatlósaink.” 203 Érdemes felfigyelni Kovács értékelésének arra az árnyalatára, mely szerint az 1956-os
emigráció azon részét, mely a Nagy Imre féle politikai irányzathoz kötődött, úgy

tekintette, mint az 1945-ös kommunista párt árnyalt reinkarnációját. Érzékelte erő-

szakos fellépésüket több területen, s elkerülni igyekezvén az összecsapást velük, több

alkalommal együttműködést javasolt ezzel a csoporttal, ám ezzel együtt tartózkodóan
és óvatosan figyelte tevékenységüket.

Az 1959-es esztendő a Látóhatár életében fordulópontot jelentett. Eldőlt a szer-

kesztőségen belüli vita, megerősödött az Új Látóhatár pozíciója, letisztult hangvételű

népi folyóirat formálódott. Az év végén Münchenben járt Szabó Zoltán és Cs. Szabó

László is, mindketten támogatást, írásokat és segítséget ígértek a szerkesztőknek.

Csatlakozott a szerzői gárdához Polányi Károly, aki új stílust és a XX. század elejének polgári radikalizmusát jelenítette meg a folyóiratban. Münchenben találkozott

az Új Látóhatár szerkesztőivel Nagy Ferenc és Pfeiffer Károly is. Nagy Ferenc teljes
mértékben osztotta a szerkesztők elképzeléseinek fontosságát, politikai támogatást

ígért nekik, Pfeifferrel viszont megmaradtak az ellentétek, ám ennek ellenére korrekt
kapcsolatban maradt a folyóirattal.

Kedvezően alakultak az anyagi ügyek is. Az 1959-es év mérlege szerint a költsé-

gek felett megmaradt tartaléka a lap kiadásának 1046,65 német márka volt. Előfizetésből 9198,72, eladásból 5885,48, adományokból 2382,70, összesen 17 466,90 né-
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Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1959. szeptember 28. PIM, Molnár hagya-

ték.
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met márkának megfelelő összeget bevételezett a kiadó. Bár szerzői, szerkesztői ho-

noráriumot továbbra sem tudott fizetni a folyóirat, de megteremtődtek a megjelente-

tés biztonságos anyagi feltételei. A hatszáz előfizetőt Molnár József – aki a kiadás
ügyeit intézte – az 1960-as év végére 1000 főre kívánta felemelni, s elképzelése egy-

általán nem tűnt lehetetlennek. Úgy nézett ki, hogy az előfizetői díjakból és a lapel-

adásokból biztosítani lehet a folyamatos megjelenést. 204

Vámosék helyzete egyre romlott. Egyrészt nem tudták a folyamatos megjelenést

biztosítani, sem kézirataik, sem pénzük nem volt a kiadáshoz, másrészt állandó per-

lekedéseik, anyagi követeléseik hatására egyre több ajtó bezárult előttük. Horváth

Béla durva támadásai az Írószövetség vezetői, különösen Szabó Zoltán ellen, vissza-

tetszést kelltettek sokakban, s Ignotus 1960 tavaszán kénytelen volt visszautasítani

egy versének megjelentetését az Irodalmi Újságban is, mivel annak egyház és pápael-

lenes éle meghaladta a lap szerkesztőinek tűrőképességét. 205 A vita kiéleződött az

Irodalmi Újság és a Látóhatár szerkesztői között, s végül szakításhoz vezetett. Ezzel

Vámos és Horváth a megélhetési forrásukat biztosító honoráriumuktól estek el. Ki-

látástalan helyzetüket használta ki a magyar államvédelem, s 1960-ban beszervezve

őket saját fennhatósága alá vonta a Látóhatár című, Münchenben megjelenő folyóirat szerkesztését. Vámos és Horváth ettől kezdve Budapestről kapta márkában és

schillingben fizetségét, megélhetésüket és a lap megjelentetését a magyar belügyi
szervek biztosították.

Megfigyelhető, hogy milyen magabiztossággal utasították vissza 1960 őszétől

kezdve az egyes segítségnyújtó ajánlatokat, s váltak egyre inkább agresszívvá a magyar emigráció szervezetivel szemben. Különösen a londoni Írószövetség, és annak

lapja, az Irodalmi Újság vált indulatos támadásaik központi témájává. Egy 1960
októberében Cs. Szabó Lászlónak írt levelében beszámolt róla, hogy eladta gépkocsi-

ját, s ebből az összegből próbálják finanszírozni a Látóhatár következő számának

kiadását, mivel a szövetségtől nem kapják meg azt az elvárt támogatást, ami a folyóiratuk megjelentetéséhez szükséges anyagi feltételeket biztosítaná. „A másik dolog,
204
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Molnár József elszámolása Kovács Imrének. 1960. január 12. PIM, Molnár hagyaték.
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amiről tájékoztatni akarlak az, hogy Béla is, én is kiléptünk az Írószövetségből és
munkásságunkat az Irodalmi Újságnál befejezettnek tekintjük. […] Elegünk van
abból a sok szabálytalanságból, ami ebben a szervezetben szinte megalakulása óta

végbemegy, és főként elegünk van abból, hogy a Congress és az intellektuális Free
Europe visszaéljen a külföldi magyar írók nevével, munkájával és együttműködési

készségével. A magunk részéről ennek véget vetettünk. Ha Béla megint Münchenbe

jön remélem, véglegesen megbeszéljük, hogy mi mást is csináljunk.” 206 – írta Vámos

Imre 1960. október 12-én Cs. Szabó Lászlónak.

Vámos és Horváth Béla ekkor már a magyar államvédelem ügynökeként műkö-

dött. Levele félrevezető hazugság volt. 1960. július 16-án, Salzburgban volt az első

személyes kapcsolatfelvétele a magyar belügy képviselőjével. 207 Vámos azt mondta az
államvédelmis tisztnek, hogy emigrációjuk alatt Horváth Bélával együtt mindvégig a

baloldalhoz tartoztak, ezért is jött el a Szabad Európa Rádiótól, s ezért vált ketté a

Látóhatár. Azt a javaslatot tette a budapesti ügynöknek, hogy mielőtt véglegesen

visszatérnének Magyarországra, adjanak ki Münchenben egy leleplező Látóhatár

számot, amelyben az amerikaiak és az emigráció „disznóságait leleplezik”, hogy azt
mondhassák, nemcsak otthon, hanem itt kinn is volt bátorságuk megmondani az

igazat. A Szabad Európa Rádió tevékenységét is le akarják leplezni, hogy hazudott, s
tízezreknek tette tönkre az életét azzal, hogy felelőtlenül kicsábította őket nyugatra.

Vámos már ezen az első beszélgetésen is felvetette anyagi helyzetük tarthatatlan-

ságát. Egyrészt a Látóhatár kiadásának finanszírozását, másrészt müncheni tartóz-

kodásuk költségeinek megtérítését kérte. A Budapestről érkezett államvédelmis ügynök 1000 schillinget adott át neki már az első alkalommal. Ellentétben azzal, amit

Cs. Szabónak írt, egyáltalán nem adta el autóját, hanem a folyóiratuk megjelenteté-

séhez Budapestről kapták a pénzt. 1960 júniusában 1000, augusztusban1500, szeptemberben 2750, októberben 4500, decemberben 20 000 schillinget, továbbá decem-
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Vámos Imre levele Cs. Szabó Lászlónak. 1960. október 12. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123.

1. melléklet, 524. o.

Maróti János rendőr őrnagy jelentése a Vámos Imrével történt kapcsolatfelvételről.
1960. június 22. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 41. o.
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berben még további 1650 német márkát, 1961 első három hónapjában pedig összesen 4600 márkát kaptak kézhez. 208

Az 1960. júniusi találkozás alkalmával Vámos elvállalta, hogy írásban összefoglal-

ja a budapesti államvédelem felé terveit s elvárásait, megindokolja döntését, mely
szerint együtt kíván működni a magyarországi belügyi szervekkel.

„Beláttam az emigráció teljes értelmetlenségét. Soha nem osztottam az u.n. poli-

tikai emigráció vágyálmát, hogy t.i. a nyugati hatalmak »felszabadítják« Magyarországot és az emigráció ha nem is fehér lovon, de amerikai luxusautón legalábbis,

bevonul Budapestre, hogy ott folytassa, ahol valamikor abbahagyni kényszerült. Re-

ménykedtem azonban abban, hogy a békés egymás mellett élés politikája idővel lehe-

tővé teszi, hogy a magamfajta gondolkodású, külföldön élő magyarok békésen haza-

térhetnek, és hasznos tagjai lehetnek az otthoni társadalomnak. Keserves csalódáso-

kon át beláttam, hogy külföldön tisztességesen nem lehet szolgálni hazám és a né-

pem ügyét, mert az ember vagy arra kényszerül, hogy valamelyik nagyhatalom szol-

gálatába szegődjék, vagy pedig tétlenségre kárhoztatva hasonlik meg önmagával is.

Beláttam azt, hogy a politika erőszakos megváltoztatása Magyarországon meg-

semmisítené az otthon végbevitt társadalmi vívmányokat. Egy úgynevezett »amerikai« győzelem esetén az a kapitalista és kizsákmányoló rendszer térne vissza Magyarországra, amely ellen a nálamnál sokkal különb írótársaim és politikusok egy életen

át harcoltak az elmúlt évtizedekben. Az efféle »amerikai« demokráciát elég képletesen jellemzik azok az államok, ahol az amerikai tőke kormányoz (Nemzeti Kína,

Dél-Korea, Törökország, Guetamala, stb).

Minden meggyőződésemmel ellene vagyok egy újabb, méreteiben és következ-

ményeiben még szerencsétlenebb világháborúnak. Nemcsak azért, mert ez az embe-

riség pusztulását eredményezné, hanem mert köztudomású, hogy a háború soha nem

old meg semmit, csak újabb, rendszerint még súlyosabb problémákat szül.

Külföldi életem során mindig üldözött embernek éreztem magam. A régi reakci-

ós világ képviselői »kommunistának« vagy jobb esetben »társutasnak« tekintettek és
208
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különféle rendszabályokkal iparkodtak munkámat és működésemet megbénítani.
Természetesen nem voltam és nem vagyok kommunista, noha számos otthoni re-

formmal és szociális intézkedéssel egyetértettem.

Beláttam azt, hogy írónak otthon, népe közösségében a helye. Az író nyersanyaga

a nyelv, hogyan ápolja és gazdagítsa, ha kiszakad abból a közösségből, amely ezt a

nyelvet beszéli? Az évtizedes külföldi élet mesterségbeli hátrányait munkámon ér-

zem, gyötrődnöm és birkóznom kell mesterségem anyagával, hiányzik az a természe-

tes erőforrás, amit a közösségi élet nyújt az írónak.

Fiatal vagyok, most lépek az alkotás éveibe, úgy érzem, hogy képességemet a ha-

zámban tudom igazán kifejteni, népem szolgálatában és a magam lelki nyugalmá-

ban.” 209 Önvallomását Vámos Imre 1960. június 17-én vetette papírra, több mint

negyedévvel azelőtt, hogy Cs. Szabó Lászlónak – aki egyébként talán a legtovább
kitartott mellettük az Írószövetség vezetőségének tagjai közül – álságos levelét meg-

írta volna. Elszomorító, de az igazság megismeréséhez mindenképpen hozzátartozó,
hogy Vámos Imre árulásának dokumentumai nyilvánosságra kerüljenek.

Vámos egyébként pontos leírást adott önvallomásában arra nézvést, miképpen

képzeli a maga és Horváth Béla hazatérésének útvonalát és formáját, továbbá azt is
pontosan megfogalmazta, hogy a hazatéréssel kapcsolatosan mekkora összegre tarta-

nak igényt. Még arra is kitért, hogy Horváth Béla nyugaton maradó feleségének is
3000 márka juttatást igényel, mert ekkora összeget szándékozik Horváth végkielégí-

tésként nála hagyni. Természetesnek tekintették, hogy ezt is a magyar belügy fogja
finanszírozni.

Közvetlen terveit is megfogalmazta. Münchenben megjelentetnek egy olyan Lá-

tóhatár számot, melyben leleplezik a züllött emigrációs magyar írókat, a londoni

Írószövetség korrupciós ügyeit. A lap 1000 példányban, 80 oldalon, fedőlappal törté-

nő kiadásához 2500, postázásához további 300 német márkát igényelt. Ahhoz, hogy

nyugodtan dolgozhassanak további 500 márkát kért, s bejelentette, hogy meg fogják

szakítani kapcsolatukat az Irodalmi Újsággal és az Írószövetséggel.
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Horváth Béla december közepén írta meg Fenyő Miksának kilépésüket, valamint

a tervezett Látóhatár szám célkitűzését. Fenyőt is félrevezették Vámosék, mert azt

írták neki, hogy össze tudtak szedni némi pénzt barátaiktól és barátnőiktől, s megjelentetnek egy újabb Látóhatár számot, de abban csak az ő írásaikat közlik. „Nem

kérhettünk fel ez alkalommal közreműködésre sem téged, sem legjobb barátainkat
sem, mert kiadványunk voltaképpen nem egyéb, mint tiltakozás mindaz ellen, ami az
utóbbi égy esztendőben ellenünk végbement.” 210

A tervezett szám tartalmára vonatkozóan kiemelte Horváth, hogy Ignotus Pál el-

len nagyon konkrét és kemény vádakat fognak felsorakoztatni. „Kedves Maxi, én

tudom, hogy milyen hosszú barátság fűz Téged Ignotus Pálhoz. Ezért számoltam be
Néked ilyen részletesen erről a sajtó alatt lévő munkámról. Itt egy súlyos irodalmi és

politikai vitáról van szó, amely közöttem meg az Írószövetség és az Irodalmi Újság

között akaratom ellenére felmerült. Nagyon-nagyon kérlek, értsd meg elhatározásom

okát és remélem, hogy a közöttünk lévő barátság nem szenved csorbát erélyes eljárá-

som miatt. nem tehettem másként.” – írta Horváth Béla Fenyő Miksának, érzékeltetve, hogy a tervezett cikk hangnemében vélhetőleg minden elképzelhető határon
túl fog menni a vádaskodás és leleplezés tekintetében. Bár ekkor már fél éve megegyezett Horváth és Vámos is abban, hogy hazatérnek Magyarországra, mégis arról

biztosította Fenyőt, hogy ne hallgasson a szóbeszédre, nem kíván hazatelepülni.

„Somsich Laci téved, én sohasem mondottam neki, hogy haza akarok térni. Lehet-

séges, hogy ő elkeseredett szavaimból ezt vette ki.” Miután Vámosék visszatértek

Magyarországra, magukkal hozták levelezésük és irataik nagy részét, s az természetesen bekerült az államvédelmi dokumentumok közé. A sors furcsa fintora, hogy ezek

a dokumentumok ma már kutathatók az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában, így Horváth és Vámos akkori hazugságai végképp lelepleződnek.

1961 januárjában jelent meg a Horváth Béla által Fenyőnek beharangozott Látó-

határ szám. A kiadás teljes költségét – 2158,5 német márkát – a magyar Belügyminisztérium állta.
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„Bergman 211 és Nelki 212 kívánságainak megfelelően a birtokukban lévő kompro-

mittáló anyagokat feldolgozták és a »Látóhatár« külön számaként 1961 januárjában

kiadták. 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 pozí-

cióban lévő írók erkölcsi és politikai züllöttségéről és bepillantást nyújt a köztük

folyó klikkharcokba.” 213 – írta jelentésében egy, a megjelenés körülményeit összefog-

laló államvédelmis tiszt.

„A »Látóhatár« jelzett számából 950 példányt külföldön terjesztettek, 45 példányt

pedig a hazai értelmiségi körökben terjesztettünk. A folyóirat megjelenése körüli
visszhangokról az emigrációs sajtó értékelése és távirati értesüléseink alapján már

tájékoztatót készítettünk [...] A Nelki címére érkezett levelek többsége pozitívan
értékeli a folyóirat politikai vonalát, a cikkek tartalmát. A folyóirat megjelenése után

élénk vita indult meg az emigráció irodalmi és értelmiségi köreiben és egyre jobban

kiterjed az egyszerűbb emigrációs rétegek felé is. Pozitívumként tudható be az is,
hogy az irodalmi emigráció egyes tagjai, így pl. Major Róbert, Sárkány István fel-

ajánlotta, hogy a folyóirat további példányaiban hajlandóak írni. A megindult bomlá-

si folyamatot fogja mélyíteni a Látóhatár további példányainak megjelenése.” Az

akciót sikeresnek ítélte meg Vámos és Horváth, s hasonlóan örvendezett a kialakulóban lévő botrányon a magyar elhárítás is.

Vámosék összesen öt lapszámot jelentettek meg Münchenben Látóhatár címmel,

magyar államvédelmis finanszírozással. A legnagyobb meglepetést és felháborodást

kétségtelenül az első, 1961. január közepén megjelent szám keltett. A Tiltakozás – A

magyar írók és az amerikaiak címet viselő, hatvan oldal terjedelmű Vámos és Hor211
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Horváth Béla azonosítására az államvédelem Bergman, Bertmann és Bodrogi fedőneveket használta.
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II/3. osztály jelentése 1961. március 31. Kézzel ráírva: Miniszterhelyettes elvtárs
kívánsága szerint: Tárgy: Bergman és Nelki ügye. Bergman dosszié ÁBTL. Mt-

401/1. 55. o.

191

váth Béla által készített „vádirat” rendkívül durva hangnemben, személyeskedő,
szubjektív stílusban mutatta be a MISZK történetét és belső vitáit. „Olvasóink, akik

ismerték folyóiratunkat, tisztában voltak vele, hogy a mi lapunkat nem a hideghábo-

rús alapítványok tartották fenn. A magunk erejéből végeztük munkánkat.” 214 – írták

a tanulmány bevezetőjében. Szemérmetlen hazugság volt e kijelentés, hiszen 1958ban a Szabad Európa Bizottság 600 dolláros támogatása biztosította Vámos és Horváth megélhetését, s az érintett lapszámot sem saját erejükből, hanem a budapesti
belügyi szervek finanszírozása alapján tudták megjelentetni.

A támadások célkeresztjében Szabó Zoltán volt, de az írás összességében az Író-

szövetségen belüli ellentétek és feszültségek szítására törekedett. Bár az állambiztonságiak jelentése – elsősorban Vámos beszámolója alapján – a lap fogadtatásának po-

zitív visszhangjáról számolt be, ám ez távolról sem volt jellemző. Az a néhány a szö-

vetség iránti sértettségében örömét kifejező író, aki bejelentkezett Vámoséknál, hogy
a továbbiakban szívesen küld cikket a lapba, nem is sejtették, hogy önkéntelenül is a
kádári politika szekerét tolja. Többségében azonban felháborodást keltett Vámosék
írása.

Gosztonyi Péter, az 1956-ben nyugatra menekült katonatiszt, ki később a magyar

történelem elismert szakértője lett, azonnal visszautasította Vámosék véleményét,
felháborodottan vonta őket felelősségre elhamarkodottnak ítélt lépésükért. 215 Érdemes felidézni Vámos cinikus válaszát az akkor már a zürichi egyetemen dolgozó

Gosztonyinak: „… folyóiratunk több mint tíz esztendős munkája, küszködése, küz-

delme és harcai alapján (amelyet mindig a magunk erejéből és munkatársaink áldozatkészségéből folytattunk), senki sem vitathatja el tőlünk a jogot, hogy szót emel-

jünk a külföldi magyar irodalom prostituálódása ellen és az amerikai propaganda-

szervek káros tevékenysége ellen. Az Írószövetség, könyvkiadója, meg az Irodalmi
Újság a magyar írók legszebb reménységét tékozolja el, hiszen az amerikaiak – hogy
köznapi hasonlatot mondjunk – kezükbe adták a furulyát, de kiderült, hogy nem
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tudnak rajta játszani. Mi csupán szót emeltünk mindama visszaélés, csalás és hazugság ellen, amit itt jobb sorsra érdemes írótársaink végbe vittek.” 216 Lehetséges, hogy

az Írószövetség több kérdésben helytelen álláspontra helyezkedett, amint az is lehet-

séges, hogy vezetői inkább a saját boldogulásukat tekintették elsődlegesnek, semmint

a folyóiratok megjelentetésének támogatását, ám ennek ellenére a nemzetközi szövetségek által elismert emigráns irodalmi érdekképviselet volt, s tekintélyének meg-

védése nem pusztán feladata, hanem kötelessége lett volna minden, az emigrációs

politikát önmagára nézve elfogadó szereplő, közéleti ember számára.

Hatvany Bertalan súlyos betegségével küszködve sem hagyta szó nélkül Vámosék

nemtelen akcióját. „Kedves Imre és Béla, ezt nem írhatom úgy, hogy kedves baráta-

im, 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 azután életem talán még fennmaradó
néhány évében a velem való érintkezést, szóban és írásban egyaránt.” 217

Kovács Imrének Molnár küldte el saját példányát, melyhez sikerült hozzájutnia.

Kovács nyugodt hangon reagált Molnár József felháborodott és izgatott levelére.

„Horváthék-Vámosék förmedvénye valójában bennünket igazolt. Ezt abból az izga-

tottságból sejtem, ahogy Fenyő Maxi telefonált, és dadogva magyarázkodott. Ignotusnak is megírtam, hogy hát mit is érnek a barátai, akinek különben félreérthetetle-

nül megint a tudomására hoztam, hogy nem jelöltetheti magát elnöknek, különben

az Írószövetség sorsa beteljesedik, ugyanezt a kondíciót Zoltánunk tudtára is adtam,
aki úgy látszik nagyon megorrolhatott, nem válaszol, nem ír. […] Itt azt beszélik,

hogy Horváthék hazamennek, tegnap pl. Kiss Sándor állított be hozzám ezzel a

hírrel, amit Európából kapott. Rájuk kell hagyni, s remélem, nem gondoltok arra,
hogy pamflettjükkel foglalkozzatok az új számban. Nem szabad és nem is érdemes

tudomásul venni őket.” 218 Nyilvánvaló volt, hogy a hazugságokkal és csúsztatásokkal
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Kovács Imre levele Molnár Józsefnek. 1961. január 17. PIM, Molnár hagyaték.
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teli cikknek az érdeklődés süllyesztőjébe kell kerülnie, s Kovács jól látta, az ehhez
vezető legjobb út, nem beszélni róla, nem foglalkozni a provokációval.

Egyedül Fenyő Miksa ajánlotta fel nekik, hogy küld írást az új lapszámba. Hor-

váth Bélának felajánlotta, hogy kibékíti Ignotussal, de Horváth kategorikusan visszautasította. „Én azt hiszem, hogy a londoni latrok nagy nehézségekbe jutottak és csak

egyetlen menekvésük lehet: ha helyreállíthatják a békét. Persze erről szó sem lehet,

nem csak személyi, hanem főként általános politikai okokból. Ezeknek az embereknek hidegháborúskodása megbukott, el kell tűnniük.” 219

Az Írószövetségen belüli ellentéteket tulajdonképpen nem élezte tovább a Látó-

határban megjelent írás. A szövetségben 125 tagból már csak 25 maradt, s lassan

elhalt az egész szervezet. Mindenesetre roppant kellemetlen helyzetet, s mindenképpen elkeserítő állapotokat idézett elő a Látóhatár megjelenése, s a további számok
mocskolódásai.

Leginkább talán Desewffy Gyuláné Bársony Éva, a Szabad Európa Rádió lissza-

boni alkalmazottjának véleménye fejezi ki azt az általános felháborodást, mely eltöltötte a becsületes és tenni akaró emigránsokat a sorok olvasta kapcsán: „Rendkívül

sajnálatos, hogy maga, akit irodalmilag tehetségesnek ismertem szintén belesodró-

dott a mindent és mindenkit fölényesen elbíráló Első Személy Egyes Szám stílusba –

mely sem nem irodalom, sem nem konstruktív.” 220
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A MEGÁLLAPODÁS ÉVEI

Az Új Látóhatár ebben az időben a Szabad Európa Bizottság lapvásárlásai révén már

Magyarországra is eljutott. Érdekes adalék a kor akkori viszonyainak értékeléséhez,

hogy az időközben Dél-Amerikába került, s ott tevékenykedő Kovács Imre egy Bue-

nos Aires-i találkozón Sőtér Istvánnal beszélgetve megbizonyosodhatott, ismerik az

Új Látóhatár írásait Magyarországon, sőt sokak fejében megfordult az együttműkö-

dés lehetőségének gondolata is. „Rióban találkoztam Sőtérrel, hosszan beszélget-

tünk, jó indulatú fiú, de azért a feje tele van frázisokkal és propagandával. […] Hí-

vott, hogy menjek haza, mondtam ez a szándékom, de előbb még bizonyos kondíci-

ók teljesítése szükséges. Koncessziók? – kérdezte. Nem, feleltem, strukturális válto-

zások! Hajlandó egy kisebb méretű kulturális cserére, én írjak valamelyik lapjukba és
ők is adnak egy cikket az Új Látóhatárnak. Mondtam ez egy jó gondolat, velünk

rendben is van a dolog, de ő előbb Budapesten tisztázza, hogy lehetséges-e, aztán
majd meglátjuk, hogy mit csinálhatunk.” 221 Sőtér István ekkor a Magyar PEN elnö-

ke volt. Dél-Amerikában is ebből a funkciójából következően tartózkodott, s nem
lehet véletlen, hogy kereste a kapcsolatot Kováccsal. Tudjuk, hogy ekkor már a magyar államvédelem is gondolkodott Kovács Imre beszervezésén, vagy legalábbis haza-

csábításán. Épp ezért nem meglepő Sőtér közeledése hozzá, ám annak felvetése,
hogy az Új Látóhatárba itthoni szerzők is publikálhatnának, illetve az Új Látóhatár

szerzői hazai lapokban is megjelenhetnének, egészen új gondolat volt. Bizonyosak
lehetünk benne, hogy ilyen megbízása nem volt Sőtérnek, azt csak saját maga gondolta kivitelezhetőnek, s jogos volt Kovács tartózkodása a gondolat iránt, bizalmat-

lansága a politikai vezetés jóváhagyását illetően.
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A népiek természetesen örömmel adtak volna írásokat a hazai lapokba, amint azt

Molnár is visszaigazolta: „Érdekes volt a Sőtérrel való beszélgetésedről szóló beszá-

moló. Sajnos nem hiszem, hogy egyelőre szó lehetne Sőtér ajánlatának realizálásáról.

Pedig ez lehetne a jövő útja.” 222

A müncheni szerkesztők minden vita és ellentét ellenére úgy érezték, jó úton ha-

ladnak, élvezik az olvasók és az emigrációban élő írók, gondolkodók bizalmát, munkájuk hitelesen szolgálja a magyar demokrácia, szabadság, irodalom ügyét. Molnár
Szabó Zoltánnak nem véletlenül jegyezte meg egyik levelében. „De akármit hoz is a

jövő, légy nyugodt az Új Látóhatár megmarad, még ha az északi-sarkon szerkesztjük

is. Az eszkimók talán kegyesek lesznek, s nem zavarnak le bennünket a jégtáblákról.

Vagy már ott sincs számunkra hely?” 223

1961 végére az Új Látóhatárnak 750 előfizetőt sikerült toboroznia. A költségek

csökkentése végett Molnár József nyomdalapítási terveket fontolgatott, s 1962 végére
sikerült berendeznie egy olyan kis nyomdát, ahol önköltségesen, sokkal olcsóbban
elő lehetett állítani a számokat. Az Új Látóhatár megjelentetésének anyagi és fizikai
feltételei biztonságossá váltak.

222
223

(folytatjuk)

Molnár József levele Kovács Imrének. 1960. augusztus 17. PIM, Molnár hagyaték.

Molnár József levele Szabó Zoltánnak. 1960. augusztus 17. PIM, Molnár hagyaték.
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A KÖTETBEN ELŐFORDULÓ FONTOSABB SZEMÉLYEK ÉLETRAJZA
AUER PÁL (Budapest, 1885. október 3. – Párizs, 1978. június 21.) Nagypolgári

családban született. Középiskoláit a fővárosban végezte. 1907-ben a budapesti
Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust, majd tanulmányait
Berlinben, Párizsban folytatta. 1911-ben ügyvédi vizsgát tett. Az első világháború

előtt Avar Pál néven szépirodalmi műveket írt és fordított. 1918 őszén belépett a

Károlyi Mihály vezette Függetlenségi és 48-as Pártba. A Tanácsköztársaság idején
Bécsbe emigrált. Visszatérése után ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1919-ben a

Nemzetek Szövetségét előkészítő nemzetközi konferencián Magyarországot
képviselte. 1921-ben a trianoni békeszerződés által létrehozott Határmegállapító

Bizottság jogi szakértője, nevéhez fűződik az egyetlen határmódosítás, amit a
Népszövetség elfogadott. 1926-ban a frankhamisítási perben a francia kormányt és a

Banque de France-ot képviselte. Később a budapesti francia követség jogtanácsosa

lett, egyúttal az amerikai követség és az amerikai vállalatok jogi tanácsadójaként is
szerepelt. A harmincas évek második felében elnöke volt az albertfalvai L. C. H.

Lakkgyárnak és igazgatósági tagja számos, főként francia érdekeltségű vállalatnak,
köztük a Vulkán Oxigéngyár Rt., a Lorilleux Ch. és Társa Rt.-nek és a Hungária

Containerforgalmi és Hűtőipari Rt.-nek. A húszas évek elején bekapcsolódott a

szabadkőműves indíttatású, de a francia külpolitika által felkarolt Páneurópamozgalomba. 1924-től a Páneurópai Unió magyar osztályát vezette, és képviselte
Magyarországot az unió központi tanácsában. 1932-ben a Dunai Államok

Gazdasági Együttműködésének Állandó Bizottsága elnöke. 1937-ben a New
Commonwealth Institute felkérésére a Népszövetség reformját célzó javaslatot

dolgozott ki. Évekig tudósította a Journal de Geneve-t, a Népszövetség hivatalos
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lapját Magyarországról. A Páneurópa-mozgalom révén került kapcsolatba a városi
liberális pártok vezetőivel. Belépett az Országos Kossuth Pártba, s 1926-tól 1931-ig
a párt képviselőjeként, majd független ellenzéki politikusként a budapesti

törvényhatósági bizottság tagja volt. A harmincas években a politikai életben nem

vállalt szerepet, a második világháború kirobbanása után a Hitler-ellenes
függetlenségi erők oldalán kezdett ismét politizálni. 1943-ban belépett a Független

Kisgazdapártba. Németellenes beállítottsága miatt 1944. március 19. után

illegalitásba kényszerült. A főváros ostroma után beválasztották a Budapesti Nemzeti
Bizottságba. 1945. február 18-tól a kisgazdapárt ügyvédcsoportjának, majd a párt

Budapest VI. kerületi szervezetének elnöke. 1945. augusztus 20-tól a Kisgazdapárt

Országos Intéző Bizottságának tagja, a párt külügyi bizottságának elnöke volt. 1945.
április 2-án – Budapest képviseletében – bekerült az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe;
1945. november 4-től 1946. november 28-ig nemzetgyűlési képviselő, a parlament
külügyi bizottságának elnöke. 1945. október 7-től tagja lett a budapesti
törvényhatósági bizottságnak is. 1946. március 29-én Magyarország párizsi követévé

nevezték ki. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása után, 1947. június 6-án

önként távozott tisztségéből, és Franciaországban maradt. Tevékeny szerepet játszott
a magyar politikai emigrációban és az európai politikai mozgalmakban. A Magyar

Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának tagja, 1954-től alelnöke. 1949-ben

Párizsban egyik megalapítója, majd elnöke lett a Magyar Európai Tanácsnak, amely
csatlakozott az Európa Mozgalomhoz; ez utóbbi végrehajtó bizottságában ő

képviselte a magyar emigrációt. Megszervezte a Közép- és Kelet-európai
Bizottságot, amely a kelet-európai emigránsokat próbálta összefogni. A Maurice
Schumann vezette Önrendelkezési Jog Ligájának főtitkári tisztségét is betöltötte.

Belépett a Magyar Parasztszövetség Emigrációs Szervezetébe, ahol a külügyi
bizottság elnöke lett. 1960-tól a Magyar Bizottság tagja. Már 1945 előtt is számos
tanulmányt publikált nemzetközi jogi és politikai problémákról. Emigrációs éveiben
a Nyugati Hírnökben, a Látóhatárban, az Új Hungáriában, valamint francia és angol
napilapokban írt rendszeresen. Dolgozott a Szabad Európa Rádiónak is.
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BARANKOVICS ISTVÁN (Polgár, 1906. december 13. – New York, 1974. március
13.) Középiskolai tanulmányait az egri ciszterci főgimnáziumban végezte, ahol kiváló
magyar és klasszikus műveltséget szerzett. 1925-ben, az érettségi vizsga letétele után

beiratkozott a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultására.
Egyetemi évei alatt a budai Szent Imre Kollégium lakója volt. Részt vett a fiatal

katolikus értelmiség szociális reformokra törekvő mozgalmaiban. 1928-ban megvá-

lasztották az Országos Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetség főtitkárának. Írásait a Vox Academica című lap közölte. Tagja volt a Bartha Miklós Társaságnak, s

az 1929 őszén ebből kiváló Wesselényi Reform Klub vezetőségének. Egyetemi ta-

nulmányait nem fejezte be, hanem újságírói pályára lépett és a gróf Dessewffy csa-

ládnál házitanítóként szerzett jövedelméből tartotta fenn magát. 1931 májusában
egyik alapítója a Prohászka Ottokár Társaságnak, melynek vezetőségében Szekfű

Gyula, Pethő Sándor, Horváth Sándor, Sík Sándor, Griger Miklós, Katona Jenő
foglalt helyet. Politikai pályáját az 1930-as években az alkotmányvédő-legitimista

körökben, Griger Miklós Néppártjában kezdte, tagja volt a Magyar Férfiak Szent
Korona Szövetségének. 1935-ben barátaival megalakították a Deák Ferenc Társas

Kört. 1937-ben „A magunk útján” címmel Deák Ferenc írásait rendezte sajtó alá. A

Társaság elnöke, gróf Dessewffy Gyula, Az Ország Útja címmel indított államtudományi és nemzetpolitikai havi folyóirata társszerkesztőjének választotta. 1940-től a

Független Kisgazdapárt tulajdonába került Kis Újság munkatársa, 1941-től 1944
márciusáig az Esti Kis Újság szerkesztője, a külpolitikai rovat vezetője. Időközben

felkérték a Magyar Nemzet szerkesztésére. A háború alatt bekapcsolódott az antifa-

siszta függetlenségi mozgalomba. Aláírta a Magyar Történelmi Emlékbizottság

1942. március 15-én a Népszavában közzétett felhívását és írása jelent meg a Petőfi

útján című füzetben. Lefordította Wilhelm Röpke „A harmadik út” című könyvét,

ami 1943-ban az ő előszavával jelent meg Budapesten. 1944 júniusában államtudo-

mányi doktorátust szerzett. A nyilas uralmat és a főváros ostromát Budán élte át,

papi ruhába öltözve és egyházi iratokkal ellátva rejtőzött a ferenceseknél. 1944 nov-

emberében részt vett a Keresztény Demokrata Néppárt megalakításában, beválasztották az illegálisan megalakított párt Igazgató Bizottságába. A főváros felszabadulása után bekapcsolódott a Keresztény Demokrata Néppárt legális szervezésébe, a
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február 27-én tartott vezetőségi ülésen megválasztották a párt főtitkárának. Nem
értett egyet Pálffy József politikai elképzeléseivel, ezért 1945 nyarán Demokrata

Néppárt néven maga is pártalapítási engedélyért fordult az Országos Nemzeti Bizottsághoz, amit Pálffy Józseffel ellentétben megkapott. 1945. szeptember 25-én

hirdette meg a DNP programját, a kereszténydemokrácia megteremtését Magyarországon. A késői megalakulás miatt azonban a DNP nem vett részt az 1945-ös nem-

zetgyűlési választásokon. A párt lapja, az 1945 októberében megindított Hazánk
felelős szerkesztője lett. 1946 október és 1947 szeptember között a Magyar Nemzeti

Bank szerződéses tisztviselője volt, sajtószemléket készített. Reálpolitikusként elis-

merte az új rendszer és vezetői néhány intézkedésének szükségszerűségét. Progreszszív felfogása miatt ellentétbe került Mindszenty József bíboros-prímással. 1947
augusztusában, a püspöki kar többségének támogatását bírva döntött úgy híveivel,

hogy a DNP indulni fog az országgyűlési választásokon. Hat mandátumot nyert el,
amelyek közül az országos lajstromon szerzettet tartotta meg. A parlamenti bizottsá-

gok közül tagja volt a külügyi, a pénzügyi, a politikai, a közoktatásügyi bizottságok-

nak. A Mindszenty-per megkezdése előtti napon feleségével az Egyesült Államok
budapesti nagykövetségének segítségével elhagyta az országot. 1949. február 2-án

Bécsben nyilatkozatot tett közzé, amelyben bejelentette a DNP feloszlatását. Ezt

követően Salzburgban a Magyar Menekült Iroda vezetőjeként dolgozott, majd 1951ben az Egyesült Államokban, New Yorkban telepedett le. Tagja lett a Magyar Nem-

zeti Bizottmány 13 tagú Végrehajtó Bizottságának, s a vallás- és közoktatásügyi

bizottságot vezette. 1958-ban tagja lett a Magyar Nemzeti Bizottmány jogutódjának,

a Magyar Bizottságnak és elnöke a Közép-Európai Kereszténydemokrata Uniónak.

Az amerikai metropolis egyik temetőjében temették el, majd születésének 85. évfordulóján, 2001. december 13-án feleségével együtt a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
által adományozott díszsírhelyen újratemették a Fiumei úti temetőben.

BORBÁNDI GYULA (Budapest, 1919. szeptember 24. – Budapest, 2014. július 23.)
Széchényi-díjas író, történész, szerkesztő. A budapesti Tudományegyetemen 1942ben államtudományi doktorátust szerzett. Egyetemi évei alatt az Országos Széchenyi

Szövetség kulturális alelnöke. 1942 és 1949 között a Vallás- és Közoktatásügyi Mi200

nisztérium tisztviselője (közben 1942–45-ben katona). A Nemzeti Parasztpárt budapesti szervezetének tagja, a hatodik kerületi szervezet vezetője. 1949 januárjában

elmenekült Magyarországról. 1949–51-ben Svájcban szállodai alkalmazott. 1951
augusztusától 1984 szeptemberéig (Gyulai Ernő néven) a müncheni Szabad Európa

Rádió munkatársa, 1979–84 között a magyar osztály helyettes igazgatója. 1950-ben

egyik alapítója volt a Látóhatár című folyóiratnak, 1953 januártól a folyóirat főmunkatársa, 1957 novemberétől egyik szerkesztője. 1958 júliusától 1989 végéig az Új

Látóhatár felelős szerkesztője. A Hontalan írók PEN Központja német nyelvterületi

csoportjának tíz éven át alelnöke. Az említett folyóiraton kívül publikált az Irodalmi

Újságban, a Katolikus Szemlében, (bécsi) Magyar Híradóban, Bécsi Naplóban, Szi-

várványban, Nyugati Magyarságban, Életünkben és az Ungarn-Jahrbuchban (amelynek 1987-től szerkesztőségi tagja). 1990-től a budapesti Hitel védnökségének tagja.

BORSODY ISTVÁN (Eperjes, 1911. szeptember 16. – Wellfleet, 2000. október 17)

történész, író. 1934-ben a prágai cseh Károly Egyetemen jogi és politikai doktorátust

szerzett. Az elkövetkezőévekben nyugati egyetemeken egészítette ki tanulmányait.

Rövid ügyvédi gyakorlat után újságíró lett. 1937-től 1944-ig a Prágai Magyar Hírlap
belső munkatársa. 1938-tól Budapesten a Magyarország külpolitikai cikkírója. 1945–
46 között részt vesz a Szabad Szó és az Új Magyarország szerkesztésében. 1945-ben

a budapesti Tudományegyetemen magántanári képesítést kapott a kelet-európai

történelem tárgykörében. 1946-ban külügyi szolgálatba lépett, a washingtoni magyar
követség sajtóattaséja lett. 1947 júniusában lemondott és emigrált. Először a Penn-

sylvania College for Women, majd 1953-tól a pittsburghi női Chatham College
tanára. 1977-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig orosz és modern európai történelmet

adott elő. 1988-ban Bostonba költözött. Magyar nyelvű írásai a Látóhatárban, az Új

Látóhatárban, az Irodalmi Újságban, és a Magyar Füzetekben jelentek meg. 1953–
54-ben valamint 1957–58-ban a Látóhatár szerkesztőbizottságának tagja. 1979-től

1989-ig a Magyar Füzetek szerkesztői munkaközösségének, illetve tanácsadó testületének tagja. Angolul rendszeresen publikált amerikai tudományos folyóiratokban.

88 évesen még utoljára Magyarországra utazott, hogy Szombathelyen és Budapesten
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a tiszteletére rendezett szimpozionokon részt vegyen, és családja, leányai és unokái
jelenlétében Göncz Árpád köztársasági elnöktől a Parlamentben kitűntetést vegyen át.

HORVÁTH JÁNOS (Cece, 1921. november 7.) 1940-ben érettségizett a Gróf
Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában. 1944-ig a Futura leányvállalata, a

Nostra Általános Közraktár Vállalat könyvelési részlegénél dolgozott, előbb

könyvelő, majd a könyvelési részleg vezetője, végül főkönyvelő-helyettes volt.

Beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági
Karára, ahol 1946-ban szerzett diplomát. 1938-1939-ben a Keresztyén Ifjúsági
Egyesület és a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség tagja volt. 1942-ben

belépett a Független Kisgazdapártba, majd 1943-ban a Magyar Parasztszövetségbe.
Kapcsolatba került a Szórvány Kaláka Mozgalommal, 1943-tól 1945-ig a végrehajtó
bizottság tagja volt. 1944. március 19. után részt vett az ellenállási mozgalomban, a
Szabad

Élet

Diákmozgalomban

tevékenykedett,

1944.

december

14-én

letartóztatták, 1945. január 13-én sikerült megszöknie. 1945. február elején

megbízták a Kisgazdapárt Budapest XIII. kerületi szervezetének megalapításával,
tagja lett a kerületi nemzeti bizottságnak is. 1945. májustól a Magyar

Parasztszövetség alkalmazottja, 1946 júliusától a gazdasági osztály vezetője, majd

igazgatóhelyettese. 1945. október 7-én beválasztották a fővárosi törvényhatósági
bizottságba, majd 1945. november 4-én a párt nagy-budapesti listáján nemzetgyűlési
képviselő lett. 1945–1946-ban többek között a Fogyasztási Szövetkezetek Országos

Központja, a Magyar Parasztok Értékesítési, Beszerzési és Fogyasztási Szövetkezete
tagja, az UNRRA magyarországi fődelegátusának gazdasági főtanácsadója és az

Amerikai Magyar Segélyszervezet alelnöke volt. 1947. január 16-án a köztársaságellenes összeesküvés koholt vádjával letartóztatták, a Mistéth-per hatodrendű

vádlottjaként, másodfokon 1948. március 3-án három évre ítélték. 1947. február 4én kizárták a Független Kisgazdapártból. 1951-ben szabadult, fizikai munkásként

helyezkedett a Siemens Röntgengyárban, 1954-től a Beloiannisz Híradástechnikai
gyárban volt műszerész. 1956. októberben részt vett a Független Kisgazdapárt és a

Magyar Parasztszövetség újjászervezésében. 1956. november elején New Yorkba
utazott.
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1956-1957-ben

a

Magyar

Forradalmi

Bizottmány

Ideiglenes

Intézőbizottságának, majd a Magyar Forradalmi Tanács Intézőbizottságának tagja,
részt

vett

az

emigráns

kisgazdapárt

megszervezésében,

tagja

lett

az

intézőbizottságnak; 1957-től a Magyar Szabadságharcos Szövetség pénztárosa volt.

1958–1959-ben vendégprofesszor Manilában, 1961 és 1968 között egyetemi docens
a Whitman College-ben. 1966-ban a New York-i Columbia egyetemen

közgazdaságtanból tudományos fokozatot szerzett. 1968-tól egyetemi tanár az
indianapolisi Butler Egyetemen. 1971–1972-ben vendégkutató a Columbia Egyetem

Kommunista Ügyek Kutatóintézetében. 1983-ban megalapítója és azóta elnöke az
amerikai támogatással működő, kulturális célokat szolgáló Kossuth Alapítványnak.

1997-ben hazatelepült, bekapcsolódott a magyar közéletbe. 1998-tól a FideszMagyar Polgári Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő.

KÉTHLY ANNA (Budapest, 1889. november 16. – Blankenberge, 1976. szeptember
7.) Négy polgárit végzett, gyors- és gépírói, majd könyvelői képesítést szerzett.

1905-től a Tolna Világlapja szerkesztőségének munkatársa, majd a fővárosban és
Kassán különböző cégeknél magántisztviselő 1907–1918 között. 1913-ban belépett a

szakszervezetbe, a Magyarországi Magántisztviselők Országos Szövetsége női
tagozatának titkára, 1917-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, 1919

októberétől a párt Központi Nőszervező Bizottságának tagja. Az MMOSZ alelnöke

1920-tól, 1939-1944 márciusa között főtitkára, 1945-től tiszteletbeli elnöke volt. Az
MSZDP országos vezetőségének tagja 1922-től 1948-ig, a párt nemzetgyűlési és

országgyűlési képviselője 1926 és 1944 között, a fővárosi törvényhatósági bizottság
tagja 1925-től tíz éven át. A két világháború között elsősorban szociális kérdésekkel
foglalkozott.

1943-ban

vezető

szerepet

játszott

a

Kisgazdapárttal

kötött

országgyűlési együttműködési megállapodás létrehozásában, tárgyalásokat folytatott

az angolbarát polgári politikusokkal a világháborúból való kiválás lehetőségeiről.
1944. március 19-én illegalitásba vonult, a nyilas hatalomátvétel után 1945. januárig

bujkált. 1945. februártól az SZDP egyik újjászervezője, a párt Politikai
Bizottságának, illetve a párt külpolitikai és nemzetiségi osztályának vezetője; a

fővárosi törvényhatósági bizottság tagja 1948-ig. 1945. áprilistól az Ideiglenes
Nemzetgyűlés tagja, 1945. november 4-étől Csongrád-Csanád választókerületéből az
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SZDP nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselője 1948. április 26-ig, ugyanakkor
a Nemzetgyűlés és az Országgyűlés alelnöke. Az SZDP egyik legnagyobb tekintélyű

vezetőjeként a pártegység megőrzésére törekedett. 1948. február 18-án a nagy-

budapesti választmány kizárta a vezetőségből, majd a pártból is kizárták, 1948.
március 7-én eltávolították az Országgyűlés alelnöki tisztéből. Visszavonult a

közélettől, 1950. június 9-én letartóztatták, 1954. január 20-án zárt tárgyaláson „a

népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése és
kémkedés”

koholt

vádjával

életfogytiglani

szabadságvesztésre

és

teljes

vagyonelkobzásra ítélték. 1954. november 19-én széles körű nemzetközi tiltakozás

hatására egyéni kegyelemmel szabadult, de 1956-ig rendőri felügyelet alatt tartották.

A forradalom és szabadságharc alatt részt vett az SZDP újjászervezésében, 1956.
október 31-én a párt elnökévé választották. A Szocialista Internacionálé Irodája bécsi

ülésén tájékoztatta a testületet a magyarországi forradalomról és szabadságharcról,

távollétében 1956. november 2-án a Nagy Imre-kormány államminiszterévé
nevezték ki. Sopronban értesült a szovjet intervencióról, visszafordulva New York-ba

utazott, hogy tájékoztassa az eseményekről az ENSZ Biztonsági Tanácsát és

mozgósítsa a nemzetközi közvéleményt a magyar forradalom megmentéséért.
Amerikai tartózkodása alatt, 1957-ben részt vett a magyar kérdés kivizsgálásával

megbízott ENSZ-különbizottság munkájában, majd Magyarország érdekében

memorandumot intézett az ENSZ-hez 1957. áprilisban. 1957-től a strasbourgi
Magyar Forradalmi Tanács és az elsősorban külpolitikai tevékenységet folytató

Szabad Magyarország Nemzeti Képviseletének elnöke. A Szocialista Internacionálé
és a Belga Szocialista Párt támogatásával Belgiumban telepedett le, 1958-tól az
MSZDP Emigrációban nevű szervezet elnöke, a Szocialista Internacionálé, a Szabad
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége tagja. Vezetésével dolgozták ki a

Szociáldemokrata Alternatívát, az emigráns szociáldemokrata párt új programját.
1990-ben hamvait hazaszállították Magyarországra, majd 1994. július 7-én jogilag is
rehabilitálták.
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KOVÁCS IMRE (Alcsút, 1913. március 16. – New York, 1980. október 27.) A Toldy
Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1932-től a budapesti tudományegyetem

Közgazdaságtudományi és a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Közgazdaságtudományi Karán tanult. Egyetemista évei alatt társaival az ormánsági
egykézés okait vizsgálta Kemsén, kutatásaik eredményeként jelent meg 1936-ban az

Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete című szociográfiája. A Válasz, a
Pesti Napló, a Magyar Szemle és a Magyar Nemzet állandó külső munkatársa Részt

vett a Táj- és Népkutató Intézet munkájában. Nevét az ország egészségtelen

birtokszerkezetéről, a magyar parasztság elégedetlenségéről szóló, földreformot

sürgető Néma forradalom című műve tette országosan ismertté, amiért osztályellenes
izgatás vádjával 3 havi fogház bűntetésre ítélték, s tanulmányait sem folytathatta

tovább. 1937-től 1941-ig a Híd, 1939-től a Szabad Szó szerkesztője, 1941-1942-ben
a Kelet Népe munkatársa. Részt vett a Márciusi Front 1937. március 15-i és a

Nemzeti Parasztpárt 1939. június 29-i megalakításában. A Márciusi Front

megalakulásakor ő olvasta fel a szervezet 12 pontos követelését a Magyar Nemzeti
Múzeum lépcsőjén. A II. világháború idején több ízben frontszolgálatot teljesített. A
Magyar

Történelmi

Emlékbizottság

egyik

szervezője.

1942.

április

7-én

hazaárulásért letartóztatták, 3 hónapig vizsgálati fogságban tartották, írótársai
közbenjárására bocsátották szabadon 1942 augusztusában. 1944. március 19-én
illegalitásba vonult, az NPP képviseletében bekapcsolódott a Magyar Front és a

Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának tevékenységébe. 1944.
december 22-én a fronton átjutva megpróbálta felvenni a kapcsolatot a szovjet
hadsereggel, a szovjet katonai elhárítás lefogatta, végül sikerült a hadifogolytáborból

megszöknie. 1945-től az NPP országos vezető testületeinek tagja, a párt főtitkára,
alelnöke. A Budapesti Nemzeti Bizottság tagja, az Országos Nemzeti Bizottság
társelnöke, 1945. áprilistól az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 1945. november 4-étől a
NPP nagy-budapesti nemzetgyűlési képviselője, a parlament Politikai Bizottságának

tagja. Pártján belül a Kisgazdapárttal való szorosabb együttműködést szorgalmazta.
1947. februárban kilépett az NPP-ből, majd a Balogh István vezette Független

Magyar Demokrata Párthoz csatlakozva az 1947. augusztus 31-i országgyűlési
választásokon a Szabolcs és Szatmár–Bereg választókerületben országgyűlési
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képviselővé

választották.

1947.

novemberben

emigrált,

1948.

júliusban

mandátumától megfosztották. 1949-ig Svájcban élt, majd az Egyesült Államokban
telepedett le. A Szabad Európa Bizottság Research and Information Center nevű

intézményének munkatársa lett. 1951-ben elbocsátották, 1954-ig kertészként, majd
gyári munkásként dolgozott. 1954-ben visszakerült a Szabad Európa Bizottság
szervezetéhez, a kelet-európai „léggömbakció” egyik szervezője volt. 1961-től a dél-

amerikai reformprogramokkal foglalkozó International Center for Social Research
igazgatója volt. 1963-tól haláláig a SZEB sajtóosztályának munkatársa. 1949-től a

Magyar Nemzeti Bizottmány, 1958-tól a Magyar Bizottság tagja, a Magyar Írók

Szövetsége Külföldön alapító tagja. 1951-től a Látóhatár, illetve 1958 és 1971 között
az Új Látóhatár munkatársa, főmunkatársa, 1961-1963-ban a The Hungarian

Quaterly alapítója és főszerkesztője, 1974-től a Magyarországi Hírek és a Szabad
Magyar Tájékoztató szerkesztője.

M IKITA ISTVÁN (Gáva, 1913. november 23. – Berettyóújfalu, 2000. július 30.)

Szülőfalujában jár elemi iskolába, majd a két ismétlő osztályt is elvégezte, ami alatt
megkedvelte a kerti munkát. Ahogy nőtt, egyre nagyobb mértékben kivette a részét

az apjuk halála után megfogyatkozott családi birtok megműveléséből. Szívesen

látogatta a földműves- és gazdakört, megszervezte az ifjúsági tagozatot. Gyakran

megfordult a református dalárdában, és a katolikus körben is az összes fellelhető

könyvet elolvasta a könyvtáraikból. 1931-től érdeklődése a népi irodalom felé
fordult, rendszeresen olvasta a mozgalom folyóiratait, a Magyar Élet Könyvkiadó

Baráti Köre könyvterjesztője lett. Kétszáz kötetes magánkönyvtárat gyűjtött össze.
1937-ben behívták katonának a nyírbátori laktanyába. 1938 és 1940 között
mindhárom területi visszacsatolás alkalmával a bevonuló csapatok tagja, később a

szovjet frontot is megjárta. 1941-ben találkozott Veres Péterrel, levelezni kezdtek,
attól fogva a népiek táborához tartozónak tekintették. 1941-ben belépett a Magyar

Parasztszövetségbe. Meghívták az 1943. évi szárszói találkozóra, de nem volt pénze
az útiköltségre. 1943 szeptemberében újra kivitték a frontra, 1945 tavaszán ért haza a

falujába. A Nemzeti Parasztpárt képviseletében bekapcsolódott a földosztásba. 1945.
november 4-én a párt Szabolcs és Szatmár–Bereg vármegyei listájáról beválasztották
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a Nemzetgyűlésbe. 1947. augusztus 31-én ugyanott megőrizte mandátumát. A
törvényhozásban a parasztképviselőket pártállás nélkül összefogó csoport titkára volt.

Egy ideig ő irányította az NPP hadifogolyosztályát. A Dohánytermelők Országos
Szövetsége

elnöke,

bekerült

a

szövetkezeti

tanácsba,

és

a

Parasztújság

szerkesztőbizottságában is helyet kapott. 1947. júliustól a Magyar Országos
Szövetkezeti Központ igazgatósági tagja. 1947. augusztus 31-én a nyíregyházi
pártközpontból jelentést küldött a kékcédulás választási visszaélésekről, de jelzésével

Budapesten nem foglalkoztak. 1947-1948 fordulóján alaptalanul megvádolták azzal,
hogy köze volt egy Darvas- és Erdei-ellenes körlevél megfogalmazásához és

terjesztéséhez, ezért 1948. február 28-án pártszerűtlen magatartás címén kizárták az

NPP-ből. A pártelnökség határozatára lemondott a parlamenti mandátumáról.
Tudomására jutott, hogy az Államvédelmi Osztály hamis vádakon alapuló

tanúvallomást csikart ki ellene a titkárnőjétől, ezért külföldre menekült. 1948.

március 3-án érkezett Bécsbe. Az amerikai menekülttáborból Zell am Seebe került,
egy építkezésen dolgozott, majd szeptember 16-án továbbment Svájcba. Előbb egy
csokoládégyárban

talált

munkát,

majd

egy

kertészetben

helyezkedett

el.

Bekapcsolódott a magyar emigráció munkájába, bekerült a Magyar Nemzeti
Bizottmányba. 1950 decemberében áttelepült Kanadába, mezőgazdasági munkát
végzett egy farmon, majd vagonrakodásból élt. 1953-ban részt vett a Nemzetközi

Parasztunió tanácskozásán. 1956 novemberében segédkezett a forradalom leverése
után Kanadába érkezett magyar menekültek segélyezésében. 1961-ben hazatért az
emigrációból. Hazatérését az államvédelmi hatóság szervezte meg. Szigorú

kihallgatások után Erdei Ferenc segítségével a nyíregyházi dohánybeváltó körzeti
megbízottja

lett,

majd

1962-ben

Budapestre

költözött,

a

Rozmaring

Termelőszövetkezetben kapott munkát. A biharugrai népi író, Szabó Pál leányát
vette feleségül. 1973-ban nyugdíjba ment, apósa szülőházának gondnoka lett.
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M OLNÁR J ÓZSEF (Budapest, 1918. augusztus 27.– München, 2009. december 1.)

Négy év polgári és négy kereskedelmi osztályt végzett. Magántisztviselőként

bankokban dolgozott. A Szociáldemokrata ifjúsági mozgalomhoz csatlakozott.

1945-ben a Nemzeti Parasztpártba lépett be. Először a propagandaosztályt vezette,

majd a nagy-budapesti szervezet főtitkára lett. 1947 júliusában kilépett a pártból,
megélhetését

fizikai

munkával

biztosította,

közben

cikkeket

írt

és

az

agrárszocializmus történetével foglalkozott. 1948 novemberében Svájcba menekült.
Ott is fizikai munkából élt. A Nyugati Hírnök, az Új Magyar Út és a Látóhatár
munkatársa lett. Tagja volt annak a csoportnak, amely a Látóhatárt elindította. Az
elkövetkező években egy augsburgi amerikai intézménynél dolgozott, majd
kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol munkásként és a Szabad Európa Rádió
külső munkatársaként tevékenykedett. 1955 januárjától 1957. április végéig a Szabad

Európa Rádió müncheni szerkesztőségének tagja volt. A Látóhatár főmunkatársa,
társszerkesztője lett, 1958 nyarától 1989 végéig ő volt az Új Látóhatár felelős
kiadója. 1961 őszén Münchenben nyomdát alapított és ezt 1983 tavaszáig vezette. E

nyomdában készült az általa elindított Aurora Könyvek sorozata. Az Új

Látóhatárban esszéket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat írt. A hetvenes évek
elejétől Misztótfalusi Kis Miklós életének és munkásságának feldolgozásával
foglalkozott.

NAGY FERENC (Bisse, 1903. október 8. – Herndon, 1979. június 12.) Hat elemit

végzett. Huszonnyolc éves koráig szülei földjén dolgozott, de mellette napszámot,
favágást, fuvarozást is vállalt. Az 1920-as évek elejétől cikkeket írt a helyi lapokba,
1929 januárjától már a Pesti Hírlap is közölte paraszti tárgyú írásait, amelyekkel

országos hírnevet szerzett magának. 1924-ben lépett be a Nagyatádi-féle

kisgazdapártba, 1928-tól 1930 júliusáig a párt Baranya vármegyei alelnöke. 1930ban másokkal együtt megalakította az ellenzéki Független Kisgazdapártot, amelynek
1930. október 12-étől 1945. augusztus 20-ig főtitkári tisztét töltötte be. 1933-tól

1935-ig a Független Kisgazda című hetilap szerkesztője. 1939-ben a Kisgazdapárt
Baranya megyei listáján képviselővé választották. Egyik kezdeményezője volt a

Magyar Parasztszövetség létrehozásának, 1941. szeptember 28-tól 1943. november
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3-ig az elnöki posztot is betöltötte. A háború alatt szerepet vállalt a függetlenségi
mozgalomban, a Magyar Történelmi Emlékbizottság tevékenységében, aláírta annak

kiáltványát. Támogatta a Független Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt

közeledését, majd a pártszövetség megkötését. A német megszállás idején, 1944.
április 12-től október 10-ig a Gestapo foglya volt. 1944. október 15-én a Lakatos-

kormány szabadlábra helyezte. A Szálasi-puccs után illegalitásba vonult. 1945. január
18. után azonnal hozzákezdett a Kisgazdapárt és a Magyar Parasztszövetség
újjászervezéséhez; 1945 áprilisától a Magyar Parasztszövetség, 1945. augusztus 20-

tól a Kisgazdapárt elnöke. 1945. január 20-tól a Budapesti Nemzeti Bizottság tagja.
1945. április 2-án választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, szeptember 6-tól a
Nemzetgyűlés politikai bizottságának tagja lett. Fontos állami tisztségeket töltött be.

1945 áprilisától az Országos Földbirtokrendező Bizottság alelnöke, májustól az

Országos Gazdasági Tanács, május 24-től a Legfelső Honvédelmi Tanács tagja.
1945. május 11-től november 15-ig újjáépítési miniszter. 1945. november 4-én

nemzetgyűlési képviselő lett, november 29-től 1946. február 5-ig a Nemzetgyűlés

elnöke, egyidejűleg 1945. december 7-től 1946. február 2-ig a Nemzeti Főtanács
tagja. 1946. február 4-től 1947. június 2-ig miniszterelnök. A Magyar Kollégiumi

Egyesület díszelnöke és a Magyar–Jugoszláv Társaság társelnöke volt. 1947. június
2-án Svájcban, ahol szabadságát töltötte, a Magyar Kommunista Párt zsarolására
lemondásra kényszerült és külföldön maradt. A Kisgazdapárt Politikai Bizottsága

1947. június 3-án kizárta a pártból, október 7-én megfosztották állampolgárságától.
1948-ban vagyonát is elkobozták. Az Egyesült Államokban telepedett le, a
Washingtontól nem messze fekvő kisvárosban, Herndonban élt. Kezdettől fogva

részt vett a magyar politikai emigráció tevékenységében. A Magyar Nemzeti
Bizottmány alapító tagja, 1955-től 1957-ig a szervezet alelnöke. A Magyar
Parasztszövetség Emigrációs Szervezetének elnöke, a Parasztszövetségi Értesítő
szerkesztője. 1957-ben beválasztották a strasbourgi Forradalmi Tanács Intéző

Bizottságába. 1958-tól a Magyar Bizottság tagja. 1947-ben részt vett a Nemzetközi
Parasztunió megalakításában, amelynek 1949–1964-ig alelnöke, 1964-től 1970-ig

elnöke volt. 1954-ben közreműködött az Európai Rab Nemzetek Közgyűlésének
megszervezésében.

1954-ben,

1955-ben,

majd

1962-ben

az

USA
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külügyminisztériumának felkérésére távol-keleti körutat tett. A Kaliforniai Egyetem

1957-ben díszdoktorává avatta. 1970-től visszavonult a politikai tevékenységtől.
Kiállt

a

magyar

koronázási

ékszerek

hazaadása

mellett.

Vörös

Vince

kezdeményezésére, Bognár József közbenjárásával a Magyarok Világszövetsége

előkészítette hazalátogatását, melyet tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála
akadályozott meg.

S Z. S ZABÓ PÁL (Szigetszentmiklós, 1912. április 20. – Dun Lorring, 1975. február

1.) földműves, politikus. Iskolai végzettsége hat elemi. 1948-as emigrálásáig gazdálkodott. 1939-47 között a Nemzeti Parasztpárt tagja. 1942-ben egyik szervezője a

Kabay Márton Kör paraszt, munkás, értelmiségi találkozójának. Részt vett a Magyar

Történelmi Emlékbizottság, a Magyar Front s a Magyar Parasztszövetség munkájában. 1945-48-ban nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, 1947-ig a paraszt-

párt parlamenti csoportjának vezetője. 1945-ben a budapesti és a Pest megyei Nem-

zeti Bizottságban az NPP küldötte. 1945-48-ban a Pest megyei törvényhatósági
bizottság tagja. 1946-ban az NPP Politikai Bizottsága tagja, a párt főtitkára és a

Népi Ifjúsági Szövetség elnöke. 1946. decembertől 1947. áprilisig a Népjóléti Mi-

nisztérium államtitkára. 1947 augusztusától a Független Magyar Demokrata Párt
tagja és országgyűlési képviselője. 1948-ban emigrált, előbb Svájcban élt, majd az

Egyesült Államokban telepedett le. Az ő ellenszavazata miatt bukott el az emigráns

parasztpárt megalapítása 1949-ben Svájcban. Nagy Ferenc köréhez csatlakozott. A

Magyar Parasztszövetség Emigráns Szervezete Politikai Bizottságának, a Magyar

Nemzeti Bizottmánynak, s az 1957-ben alakult Magyar Forradalmi Tanácsnak,
majd Bizottságnak a tagja volt. 1956-ban megkísérelt szerepet vállalni az újjáalakuló

emigrációban, de jelentős befolyásra nem tett szert. Nehéz körülményeit felismerve a

magyar államvédelem is megpróbálta beszervezni – sikertelenül. Szegényen, elhagyatottan halt meg.

S ZABÓ ZOLTÁN (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.) író,

szerkesztő. Egyetemi tanulmányait 1930-ban a Műegyetemen kezdte, 1931–33-ban
a budapesti Tudományegyetem bölcsész, majd jogi karán tanult. Egyetemista korá210

ban szociográfiai kutatásokat kezdett. 1932-ben a Névtelen Jegyző, 1933-ban a Fia-

tal Magyarság című folyóiratot szerkesztette. Két jelentős faluvizsgáló könyvet írt.

1937-ben a Válasz szerkesztőbizottságának tagja lett, 1939-től szerkesztette a Ma-

gyar Nemzet Szellemi Honvédelem című rovatát. 1939-ben Baumgarten-díjat kapott. 1945-ben a Képes Világ szerkesztője és a MADISZ országos elnöke. 1945 és

1947 között a Valóság című folyóiratot szerkesztette. 1947-ben a párizsi magyar

követség kulturális attaséja lett. 1949 júniusában emigrált és Angliába költözött.
1951 augusztusában londoni munkahellyel a Szabad Európa Rádió szerkesztőségé-

nek tagja lett. 1974. június végén nyugalomba vonult. 1956–57-ben szerkesztette a

londoni Magyar Szót. 1957-ben a Magyar Írók Szövetsége Külföldön főtitkára volt.
Irodalmi és politikai esszéi, cikkei, kritikái, emlékezései a Látóhatárban, Új Látóha-

tárban, a Nyugati Hírnökben, az Irodalmi Újságban, a Magyar Szóban, Szemlében,

a Külhoni Szövegtárban, a Magyar Füzetekben jelentek meg. A Látóhatárnak egy
ideig szerkesztőbizottsági tagja, az Új Látóhatárnak 1958–63-ban főmunkatársa volt.

1957 és 1965 között szerkesztette a Magyar Könyves Céh kiadványait. 1980-ban a

bretagne-i Josselinben telepedett le, s ott is hunyt el.

V ÁMOS IMRE (Mezőhegyes, 1927. február 11. – Budapest, 1993. január 17.) író,

újságíró. A középiskolát Csongrádon végezte. 1945–47-ben a Kultúrpolitikai és

Diplomáciai Akadémia hallgatója, valamint a Nemzeti Parasztpárt funkcionáriusa

volt. Újságíróként dolgozott a Magyar Nemzetnek és a Magyar Vasárnapnak. 1948
novemberében emigrált, Zürichben telepedett le. Írásai jelentek meg a Nyugati Hír-

nökben és az Új Magyar Útban. 1951 decemberében Münchenbe költözött. 1952
januártól 1957 júniusáig a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. 1950 őszén kezdeményezője volt a Látóhatár elindításának. 1950-52-ben a folyóirat szerkesztője,

1952 második felében az Egész Látóhatár, majd 1953 januárjától 1958 tavaszáig a

Látóhatár felelős szerkesztője és kiadója volt. Egy ideig a Magyar Írók Szövetsége

Külföldön titkára és az Irodalmi Újság munkatársa volt. Az 1958 júliusától 1962
februárjáig az általa és Horváth Béla által szerkesztett Látóhatárt mint felelős kiadó

jegyezte. A magyar államvédelem beszervezte ügynökének. Az 1958-tól általa szer-

kesztett Látóhatárt az államvédelem pénzén jelentette meg, provokálva az emigráns
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magyar szervezeteket. 1962 februárjában visszatért Magyarországra. A Budapesten

kiadott Látóhatár szerkesztőinek egyike és a Magyar Nemzet belső munkatársa lett.

ZILAHY LAJOS (Nagyszalonta, 1891. március 27. – Újvidék, 1974. december 1.)

író, újságíró, szerkesztő. A budapesti Tudományegyetemen jogot tanult, de hamaro-

san újságíró lett. Irodalmi pályafutását versek írásával kezdte. 1916-ban jelent meg

első kötete. Az első világháborúból visszatérve különböző lapoknak dolgozott, szín-

darabokat, elbeszéléseket és regényeket írt. Ezek közül több országos siker volt.
1927-ben a Budapesti Hírlap munkatársa lett. 1934–36-ban szerkesztette a kormánypárti Magyarországot. 1940 és 1944 között a Híd című képes hetilap főszer-

kesztője volt. Regényei nagy példányszámban fogytak el, színműveit a fővárosban és

vidéken gyakran játszották. A legnépszerűbb írók közé tartozott és az irodalmi köz-

életben is fontos szerepet játszott. 1930-ban megkapta a Corvin-koszorút. Regényeiből és színműveiből filmek készültek. 1945-ben a Magyar-Szovjet Baráti Társaság

elnöke lett. Szerkesztette az Irodalom és Tudomány című lapot. 1948-ban az Egye-

sült Államokba költözött és New Yorkban telepedett le. Az emigráns irodalmi sajtó-

ban keveset publikált. Legjelentősebb írása az 1935-ös Új Szellemi Front történeté-

nek felelevenítése volt, amely 1959-ben jelent meg az Új Látóhatárban. Élete utolsó

évtizedében sokat tartózkodott a Vajdaságban és a hazatérés gondolatával foglalkozott.
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A Látóhatár felvonultatta a magyar emigrációs szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát hasábjain. Szélesre tárta a folyóirat
oldalait mindenki előtt, aki magyar nyelven
kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága annak
elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem előtt: a mondandó minőséget hordozzon magában. Minőséget
nyelvezetében és stílusában, és minőséget
tartalmában. A cél az volt, hogy előre vigye
a magyarság ügyét a szabad, demokratikus
Magyarország megteremtésében.

