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ELŐSZÓ 

A Látóhatár - Új látóhatár történetét feldolgozó sorozatunk harmadik kötetében 
az 1962 és 1971 évek közötti időszakot tekintjük át. Ezek az évek az Új Látóha-
tár megerősödésének évei. Elmúltak azok az esztendők, melyek a szerkesztők 
közötti vitákkal teltek. Az Új Látóhatár visszanyerte tekintélyét, a Budapestre 
visszatért Vámos Imre és Horváth Béla által terjesztett valótlanságok hitelüket 
vesztették. Bár biztosan senki nem tudta, de mindenki sejtette, hogy a magyaror-
szági belügyi szervek mesterkedése állt Vámosék akciói mögött. Az 1960-as évek 
végére a szerkesztők visszatértek a folyamatos évfolyam-számozásra, az Új Látó-
határ jogfolytonosan az 1950-ben elindított Látóhatár utódja lett.  

Az 1960-as évtized mind a világpolitikában, mind a magyarországi történé-
sekben több kihívás elé állította a folyóirat szerkesztőit. Változott az emigráció 
helyzete is. Egyre inkább hosszú távra kellett berendezkednie a külföldre kény-
szerült magyaroknak. Családot alapítottak, egzisztenciát teremtettek maguknak 
új lakóhelyükön. Az Új Látóhatár szerepe tehát nem pusztán a demokratikus 
vágyak és elképzelések ébrentartásában, hanem a beilleszkedés folyamatának 
megkönnyítésében, ugyanakkor a magyar nyelv és kultúra megtartásában is jelen-
tőssé vált.  

Ebben az évtizedben alakult ki a folyóirat végleges rovatstruktúrája. A szép-
irodalmi alkotások mellett számtalan érdekes, izgalmas tanulmány, tudományos 
munka jelent meg a hasábokon, feltárva a magyar történelem fehér foltjainak 
hátterét, tágítva a magyar múlt ismeretanyagát. Az Új Látóhatár nem szakadt el 
a szülőföld irodalmától sem. Oldalain megünnepelte a legnagyobb magyar alko-
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tók születésnapját, emlékezéseket, méltatásokat közölt akár idegenben, akár itt-
hon élt az ünnepelt. Illyés Gyula, Németh László, Kodály Zoltán, Veres Péter, 
Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Kovács Imre és mások születésének évfordulói 
lehetőséget adtak az itthon és idegenben élők összekapcsolódására.  

Különösen értékes része volt a folyóiratnak a Figyelő és a Hírek rovat. A kül-
földön és Magyarországon megjelenő könyvek kritikai elemzését kiváló esztéták 
és irodalomkritikusok végezték el, ezzel is erősítve az értékek határon felülemel-
kedését, hiszen mindegy volt, hol jelenik meg az értékes gondolat, a fontos az 
volt, hogy minden magyarul beszélőhöz eljuthasson függetlenül a lakóhelye elhe-
lyezkedésétől. Az Új Látóhatár felbecsülhetetlen értéket teremtett azzal is, hogy 
rendszeresen beszámolt az emigráció legfontosabb eseményeiről, a könyvbemu-
tatókról, a konferenciákról, az egyesületi életről. Az utókor ezekből a kis hírekből 
tájékozódhat arról a kiterjedt irodalmi és közéleti tevékenységről, amely az 1960-
as évek magyar emigrációját jellemezte.  

Természetesen voltak heves viták is, melyeket a folyóirat mindig toleránsan, a 
vélemények tiszteletben tartásával jelentetett meg. Az ankétok, a párbeszédek és 
egyeztetések tovább fejlesztették mind az irodalomban, mind a közéletben a 
szellemi és emberi kapcsolatokat, értékeket. Az emigrációban szinte nem volt 
olyan gondolkodó, alkotó, aki valamilyen formában ne jelent volna meg az Új 
Látóhatár oldalain. Olyan családi asztal volt ez, melyhez szívesen odatelepedtek 
az emberek, és nem csak ünnepnapok alkalmával. A szerkesztőség, mely saját 
nyomdát, majd könyvkiadót is felépített, találkozóhellyé, közéleti fórummá vált.  

Az Új Látóhatár megerősödésének évei egybeestek az itthoni konszolidáció 
időszakával. Az emigrációban élők közül egyre többen látogattak Magyarország-
ra, nagy volt a kísértés a hazatérésre, ám a folyóirat szerkesztői továbbra is úgy 
tartották, hogy megmaradnak Münchenben a magyar nyelven megjelenő irodal-
mi és közéleti értékek, alkotások gyűjtőmedencéjének.  
Pilisszentkereszt, 2017. január 

 
Szeredi Pál 
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A LÁTÓHATÁR VOLT SZERKESZTŐINEK ÁRULÁSA  

Az Új Látóhatár 1962 elejére stabilizálta pozícióit, és ezen az sem tudott változ-
tatni, hogy Vámos Imre és Horváth Béla, a Látóhatár alapításában és egy évtize-
des megjelentetésében meghatározó szerepet betöltő szerkesztői visszatértek 
Magyarországra, hatalmas erkölcsi kárt okozva a magyar emigrációnak és termé-
szetesen elsősorban az Új Látóhatár szerkesztőségének.  

A müncheni folyóirat szerkesztői az Új Látóhatár 1960. évi 6 számában így 
foglalták össze a folyóirat megjelenésének első tíz esztendejét:1 

„Tíz évvel ezelőtt, 1950 decemberében jelent meg először a Látóhatár. Akkor 
alig sejthette valaki, hogy ez a rossz papíron sokszorosított vékony füzetke sűrűn 
alapítgatott társainak javarészénél többre viszi. A jószerencsén kívül minek is 
tulajdonítsuk, hogy sem ki nem múlt, sem kezdetleges állapotában nem maradt? 
Annyi bizonyos, hogy az emigrációba szorult magyar írók kicsiny, de több nem-
zedéket képviselő csoportja tüstént a szerkesztésben még járatlan fiatal kezdemé-
nyezők segítségére sietett. Az írók ott állottak az új folyóirat bölcsőjénél és tü-
relmes földajkálásából is csaknem valamennyien kivették a részüket. Az iroda-
lomtörténet talán megemlékezik munkájukról, amelyet önzetlennek bátran ne-
vezhetünk, hiszen, egy fillér nem sok, annyi tiszteletdíj sem ütötte a markukat 
soha. Hadd mondjuk ki, hogy amiképpen az alapítás érdeme nem bőkezű közü-
leteké, a fenntartás mindennapi gondjait is jobbára olyanok viselték, akik nehe-
zen, olykor kétkézi munkával keresték kenyerüket. Mindazonáltal az ő buzgal-
muk is hiába lett volna, ha az idegenbe szakadt magyar írónak nem támad 
nyomban olvasója. A menekült magyar olvasó igénye hívta létre 1953 januárjá-
                                                           
1  Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 6. számában. 
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ban a nyomtatott Látóhatárt. Ma is meghatott hálával gondolunk azokra, akik a 
szerény füzetünkben szunnyadó lehetőségeket felismerve, megalakították a Lá-
tóhatár Baráti Társaságot. Mintegy ötven áldozatkész magyaron múlott, hogy az 
első számok nyomdaköltségét fedezni tudtuk. Szerkesztők és munkatársak ezt az 
áldozatkészséget a magukéval igyekeztek viszonozni. A folyóirat egyre emelkedő 
színvonala és a legnehezebb körülmények között is megőrzött szabad szelleme 
nemcsak az emigrációban vívott ki elismerést, hanem a forradalmat megelőző 
években Magyarországon is. Őszinteség híjára vallana azonban, ha bajainkról, 
buktatóinkról nem szólanánk. Az eredendő emberi hibák az emigrációban dú-
sabban tenyésznek. Sokszorosított folyóiratunk egyszer csaknem egy egész esz-
tendeig nem jelent meg, a nyomtatott Látóhatár szerkesztősége pedig két ízben 
is súlyos személyi válságba került. 

A folyóirat 1958. augusztus 1-től Új Látóhatár címmel jelenik meg. Szerkesz-
tői és munkatársai megkísérelték azoknak a hibáknak a kiküszöbölését, amelyek 
a Látóhatár fejlődését szüntelenül hátráltatták. Ma is az a fő törekvésük, hogy a 
folyóirat szabad és, ha ezt az oly sokszor kifacsart jelzőt leírnunk még lehet, de-
mokratikus szemléletét ébren tartva, mind távolabb kerüljenek az emigráns napi-
politika útvesztőitől és semmilyen párt vagy előítélet szolgájául nem szegődvén, 
de az emigráció adta csekély lehetőségeket maradéktalanul kihasználva küzdje-
nek azért a Magyarországért, amelynek a körvonalai előbb a népi írók műveiből, 
majd 1956 októberének eseményeiből a valóságban is kibontakoztak. Célunk 
nem kevesebb az idekünn fokozott romlásnak kitett magyar nyelv és az egyete-
mes magyar irodalom szerény erőnkből telő előbbre vitelénél. Azt a munkát 
igyekszünk elvégezni, amelyet otthoni írótársaink nem végezhetnek el: a honta-
lanság egyetlen előnyével, a viszonylag nagyobb szabadsággal élve nyíltan szólunk 
népünk megpróbáltatásairól, az irodalomban pedig minden megfelelő színvona-
lon jelentkező korszerű irányzatnak helyet adunk. Különös gondot fordítunk 
arra, hogy azok a fiatalok, akik már idegenben fejlődnek magyar íróvá, nyilvános-
sághoz jussanak. Az Új Látóhatár megtisztelő feladata az is, hogy a magyar tu-
domány külföldre szakadt neves képviselőinek magyarnyelvű közleményeit ki-
nyomtassa. Olykor a külföldi magyar színjátszás hiányát is pótolnunk kell: a 
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színpad nélkül sorvadó drámaíró-hajlamot legalább a nyomdafesték nyilvánossá-
gával igyekezzük ébren tartani. Bármennyire nehéz és sokrétű mind e feladat, a 
jövőben még többre kell törekednünk. A forradalom után számban és súlyban 
megnövekedett magyar emigráció igényeit a könyvkiadás és a magyar élőbeszéd 
ápolásának terén is ki kell elégítenünk. Evégből tervbe vettük és megkezdtük 
könyv- és hanglemez-kiadónk szervezését. 

Bízunk abban, hogy mindazok, akik munkánkat eddig, sokan immár tíz esz-
tendeje sem szűntek meg támogatni, ezután is megértést tanúsítanak az Új Lá-
tóhatár iránt. Mert ahogyan a múltban, ma is csak a hű olvasóinkra számítunk. 
Tízesztendős számvetésünket hadd fejezzük be avval, hogy olvasóink minden 
bajunkból felemelő bizalmát megköszönjük.” 

Vámos Imre és Horváth Béla ekkor már a magyar államvédelem ügynökeként 
működött. 1960. július 16-án, Salzburgban volt az első személyes kapcsolatfelvé-
telük a magyar belügy képviselőjével.2 Vámos azt mondta az államvédelmis tiszt-
nek, hogy emigrációjuk alatt Horváth Bélával együtt mindvégig a baloldalhoz 
tartoztak, ezért is jött el a Szabad Európa Rádiótól, s ez volt az oka a Látóhatár 
kettéválásának is. Azt a javaslatot tette a Budapestről érkezett ügynöknek, hogy 
mielőtt véglegesen visszatérnének Magyarországra, adjanak ki Münchenben egy 
leleplező Látóhatár számot, amelyben az amerikaiak és az emigráció „disznósá-
gait leleplezik”, hogy azt mondhassák, nemcsak otthon, hanem itt kinn is volt 
bátorságuk megmondani az igazat. A Szabad Európa Rádió tevékenységét is le 
akarták 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 tarthatat-
lanságát. Egyrészt a Látóhatár kiadásának finanszírozását, másrészt müncheni 
tartózkodásuk költségeinek megtérítését kérte. A Budapestről érkezett államvé-
delmis ügynök 1000 schillinget adott át neki már az első alkalommal. Ellentét-
ben azzal, amit Cs. Szabónak írt, távolról sem az autója eladásából szerzett pénz-

                                                           
2  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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ből, hanem a folyóiratuk megjelentetéséhez Budapestről kapott pénzből jelentet-
ték meg a Látóhatár számokat. 1960 júniusában 1000, augusztusban 1500, 
szeptemberben 2750, októberben 4500, decemberben 20 000 schillinget, továbbá 
decemberben még további 1650 német márkát, 1961 első három hónapjában 
pedig összesen 4600 márkát kaptak kézhez.3  

Az 1960. júniusi találkozás alkalmával Vámos elvállalta, hogy írásban össze-
foglalja a budapesti államvédelem felé terveit és elvárásait, megindokolja dönté-
sét, mely szerint együtt kíván működni a magyarországi belügyi szervekkel.  

„Beláttam az emigráció teljes értelmetlenségét. Soha nem osztottam az u.n. 
politikai emigráció vágyálmát, hogy t.i. a nyugati hatalmak »felszabadítják« Ma-
gyarországot és az emigráció ha nem is fehér lovon, de amerikai luxusautón leg-
alábbis, bevonul Budapestre, hogy ott folytassa, ahol valamikor abbahagyni kény-
szerült. Reménykedtem azonban abban, hogy a békés egymás mellett élés politi-
kája idővel lehetővé teszi, hogy a magamfajta gondolkodású, külföldön élő ma-
gyarok békésen hazatérhetnek, és hasznos tagjai lehetnek az otthoni társadalom-
nak. Keserves csalódásokon át beláttam, hogy külföldön tisztességesen nem lehet 
szolgálni hazám és a népem ügyét, mert az ember vagy arra kényszerül, hogy 
valamelyik nagyhatalom szolgálatába szegődjék, vagy pedig tétlenségre kárhoz-
tatva hasonlik meg önmagával is.  

Beláttam azt, hogy a politika erőszakos megváltoztatása Magyarországon 
megsemmisítené 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 poli-
tikusok egy életen át harcoltak az elmúlt évtizedekben. Az efféle »amerikai« de-
mokráciát elég képletesen jellemzik azok az államok, ahol az amerikai tőke kor-
mányoz (Nemzeti Kína, Dél-Korea, Törökország, Guetamala, stb). 

 

                                                           
3  Jelentés a Vámos Imrével való kapcsolattartásról. 1961. február 11. ÁBTL. 3.2.1. Bt-

123. 2. melléklet, 37. o. 
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Minden meggyőződésemmel ellene vagyok egy újabb, méreteiben és követ-
kezményeiben még szerencsétlenebb világháborúnak. Nemcsak azért, mert ez az 
emberiség 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 re-
akciós világ képviselői »kommunistának« vagy jobb esetben »társutasnak« tekin-
tettek és különféle rendszabályokkal iparkodtak munkámat és működésemet 
megbénítani. Természetesen nem voltam és nem vagyok kommunista, noha 
számos otthoni reformmal és szociális intézkedéssel egyetértettem.  

Beláttam azt, hogy írónak otthon, népe közösségében a helye. Az író nyers-
anyaga a nyelv, hogyan ápolja és gazdagítsa, ha kiszakad abból a közösségből, 
amely ezt a nyelvet beszéli? Az évtizedes külföldi élet mesterségbeli hátrányait 
munkámon érzem, gyötrődnöm és birkóznom kell mesterségem anyagával, hi-
ányzik az a természetes erőforrás, amit a közösségi élet nyújt az írónak.  

Fiatal vagyok, most lépek az alkotás éveibe, úgy érzem, hogy képességemet a 
hazámban tudom igazán kifejteni, népem szolgálatában és a magam lelki nyu-
galmában.”4 Önvallomását Vámos Imre 1960. június 17-én vetette papírra, 

Az események ezt követően már gyorsan követték egymást. Az 1960 és 1962 
között megjelentetett öt Látóhatár szám mindegyike hemzsegett a mocskos rá-
galmaktól, a személyeskedéstől és gyűlölködéstől. Két éves bomlasztó munkáju-
kat követően 1962. február 22-én Bécsen keresztül szöktek haza Magyarország-
ra. A március elején az Újságíróklubban tartott sajtótájékoztatójukon Vámos a 
következőket mondta: „Hazatérésemnek a politikai okokon kívül a kiábrándulá-
son, keserűségen és csalódáson kívül volt még egy oka, amiért hazajöttem. Azért 
jöttem haza, mert a Látóhatár munkáját, melyet több mint 10 évvel ezelőtt kezd-
tünk meg Horváth Béla barátommal, külföldön nem tudtuk tovább folytatni”5. 
                                                           
4  Vámos Imre saját, kézzel írt összefoglalása emigrációs életéről és terveiről. 1960. 

június 17. ÁBTL. 3.2.1. Bt-123. 1. melléklet, 45. o. 
5  Vámos Imre és Horváth Béla budapesti sajtótájékoztatójáról lásd a Népszabadság 

tudósítójának írását: Horváth Béla és Vámos Imre nyilatkozata a külföldön töltött 
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Mindketten abban reménykedtek, hogy itthon is tovább folytathatják újságírói, 
szerkesztői tevékenységüket. A sajtótájékoztatón Horváth Béla így szólt az írói 
hivatásról: „Azzal a nézetemmel, hogy a nyugati társadalomnak a végkora jött el, 
s ebben állítom azt, hogy Európa valamennyi valamire való írója egyet ért, az 
egész olasz, az egész német, mai német, az egész francia irodalomban kizárólag 
ezek az írók vannak, akik a legélesebben szembeszállnak azzal a társadalommal, 
és azzal a romlottsággal, kimerem mondani elembertelenedéssel, ami nyugaton 
folyik. Nekem haza kellett jönnöm. Nem lehetett tovább kibírni. Én ehhez a 
néphez tartozom, akitől kaptam mindent, s amit vissza akarok adni a népnek. 
Amit kaptam tőle. A népnek a dalát, az én dalomat.” 

Az Új Látóhatár 1962 nyári számában Csokits János Hamis tanú címmel 
hosszabb tanulmányban elemezte Horváth Béla személyiségét és munkásságát. 
Többek között a következőket írta:  

„1962 február 23-án, a budapesti rádió jelentette, hogy Horváth Béla, katoli-
kus költő, 17 éves külföldi tartózkodás után az emigrációból hazaérkezett. Ha 
figyelembe vesszük, hogy Horváth Béla attól a kormánytól kért és kapott enge-
délyt a szabad hazatérésre, amely írótársát, Bibó Istvánt öt év óta börtönben tart-
ja, és amely kormánynak ő, ha nem is nagy, de használható propaganda-
ütőkártyát adott a kezébe hazatértével, túlzás nélkül megállapíthatjuk: ez a ma-
gyar költő rosszul választotta meg hazatérésének időpontját.  

Nem hiszem, hogy akadna épérzékű ember, aki kétségbe vonná egy magyar 
költőnek azt a jogát, hogy akár hat hónapig, akár hatvan esztendeig tartó 
bújdosás után hazájába visszatérjen. Bármely írónk vagy költőnk száműzetésének 
éveit vizsgáljuk, nem az a kérdés, miért és hogyan hagyta el hazáját, hanem, hogy 
mi volt a célja a bujdosásban és hogyan használta fel számkivetése idejét. Ugyan-
így a hazatérő költőtől se azt kérdezzük, miért és hogyan megy haza, inkább azt 
tudakoljuk tőle: mire ment az emigrációban, mit tud felmutatni az ország kapu-
jában. Száműzetésének költői és írói eredményei amúgy is minden egyéb kérdé-

                                                                                                                                               
évekről, hazatérésük okairól, a nyugati lélekvásárlásról és írói „szabadságról”. Népsza-
badság 1962. március 11. 10. o. 
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sünkre megfelelnek. Nem az irodalmi, irodalompolitikai, vagy társadalmi sikere-
ket nevezem eredménynek: a mű emberi és szellemi tartalmára, művészi monda-
nivalójára gondolok. Ezt kell megvizsgálni.  

Horváth Béla esetében sem azt kell kutatnunk, hogyan került haza Magyaror-
szágra. A kormány külképviseleti szervei és ügynökei amúgy sem bocsátanák 
rendelkezésünkre a közöttük és Horváth Béla között több évig zajló tárgyalások 
aktáit, jegyzőkönyveit. Nem Horváth Béla az első hazatérő: tudjuk, közéleti sze-
replőnek nem adják ingyen az ilyen szerződést. Hogy mi az ára, helyesebben, 
hogy mibe kerül ez a megalázó szolgálat, az csak később szokott kiderülni. Vagy-
is: végén csattan az ostor.  

A hazatért költő időközben már tartott is egy sajtóértekezletet s ott, többek 
között, bejelentette, hogy hazatérésének örömére verset ír. Nem kétlem, hogy ezt 
a verset ki is fogják adni. A kérdés az: hogyan tud majd beleilleszkedni a hazai 
rendbe, megérti-e népét és képes lesz-e magyar költőhöz méltó módon szólni. A 
jelek szerint ez őnála nemcsak külső: társadalmi, hanem belső: lelki ne 
hézségekbe is ütközik. Száműzetése utolsó éveinek emléke és hazatérésének 
megalázó körülményei semmi esetre sem könnyítik majd meg emberi és költői 
működését. 

Horváth Béla 1945-től 1962-ig élt emigrációban. Most, hogy hazament, 
nyilván nagy számmal akadnak majd, akik az emigráns ember polarizált lelkiálla-
potára jellemző módon kígyót-békát kiáltanak az eltávozott után. Lesznek, akik 
az olcsó sárdobálás helyett csupán azt kérdik: vajon miért ment haza, és miért 
csak most? Ami engem illet, én azt szeretném megkérdezni: melyek Horváth 
Béla tizenhét éves emigrációjának eredményei? Milyen körülmények között élt és 
dolgozott? Milyen műveket alkotott? E művek vizsgálata majd elvezet bennün-
ket a válaszig: hogyan érett meg Horváth Bélában az elhatározás, hogy önkéntes 
számkivetésének véget vessen.  

A költő élete és műve elválaszthatatlan egység: életének lényege és legjava 
művé erjedve megtisztul, megnemesül, de műve is visszahat mindennapi életére. 
Művészetének nyersanyagával küzdve, az élet, a természet erőinek működését 
érzi és a vers hatásának éppúgy ki van téve, mint a szobrász, akinek a márványra 
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sújtó kalapácson keresztül visszaüt a szobor. Így alakítják egymást az anyag és a 
szellem, a természet és a művészet, a nyelv és a költő. Van költő, akinek művé-
ben mélyen elrejtezik az élet és mindennapi valóját verséből nehéz felismerni 
életrajzi adatok segítsége nélkül. Horváth Béla nem ilyen költő. Maga írja: »ön-
életrajzom benne van verseimben, csak jól el kell olvasni«. Az élete és műve kö-
zötti összefüggések alapos vizsgálatára tehát ő maga szólít fel bennünket. Példá-
ján okulhatunk is, mert amit ő miközöttünk megélt és megtudott, annak megis-
merése a magunk helyzetére, az emigráció lényegére is fényt vet.”6 

A Politikai Nyomozó Főosztály lehetőséget teremtett rá, hogy évente négy 
alkalommal idehaza is megjelenhessen a Látóhatár. Szerkesztése továbbra is 
Vámos és Horváth feladata volt, de természetesen szembesülniük kellett azzal, 
hogy akármit nem írhattak és jelentethettek meg. A szerkesztőségbe bekerült 
Fodor József költő, akinek biztosítania kellett, hogy a Budapesten megjelenő lap 
betartsa a szabályokat. Vámos Imre nem tűrte sokáig háttérbe szorulását, 1963 
októberében végleg elhagyta a szerkesztőséget. A lap soha nem vált vezető iro-
dalmi és közéleti folyóirattá, sőt hamarosan teljes érdektelenségbe fulladt. A 
kormány reményeivel ellentétben a hazatérési hullám nem indult meg Vámos és 
Horváth példáját követve. A Münchenben általuk megjelentetett öt Látóhatár 
szám sem keltett akkora visszhangot, mint remélték; a belső bomlasztás kudarcba 
fulladt. Itthon az államvédelem munkatársai igyekeztek a két szerkesztőből újabb 
kompromittáló írásokat kisajtolni, amire eleinte még kaphatóak voltak, sőt saját 
maguk is rengeteg ötlettel álltak elő. Rádiójátéktól kezdve az önéletrajzi íráson 
keresztül filmforgatókönyvig terjedt Vámosék ötletelése, céljuk pedig az volt, 
hogy lejárassák a hazai közönség előtt egykori barátaikat és írótársaikat. A SZER 
működését „leleplező” írás még megjelent hazatérésük után néhány hónappal, de 
többre már nem futotta.7 Hiába próbálta a belügy saját munkájuk eredményét 
kissé túlbecsültetni az itthoni közvélemény előtt, a külföldi magyarok között 
különösebb visszhangot nem keltett az iromány, és a Szabad Európa Rádió is 

                                                           
6  Csokits János: A hamis tanú. Új Látóhatár 1962. 3. szám. 193. o. 
7  Vámos Imre: Névadás. Magvető kiadó, Budapest, 1962. 
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töretlenül sugárzott tovább. A hírszerzés megpróbált a SZER munkatársai közül 
Vámoson keresztül egy újabb ügynököt felhajtani, akit idővel szintén haza lehe-
tett volna csábítani. Vámos Sárkány Istvánt ajánlotta, akivel azonnal el is kezdtek 
foglalkozni. Vámost felhasználták arra, hogy irányított levelezést folytasson Sár-
kánnyal, többször meg is kísérelték a megközelítését, de Sárkány István nem volt 
hajlandó az együttműködésre, így a hetvenes évek elejére végképp lemondtak 
beszervezéséről. Közvetlenül hazatérésüket követően Vámos Imre és Horváth 
Béla még fontosnak gondolhatta magát. Sokat szerepeltették őket a legkülönbö-
zőbb helyeken, bízva abban, hogy hazajövetelüket sokszor és sok helyen megem-
lítve rossz fényt vethetnek a kapitalista nyugati világra, sőt emigrációs kérdések-
ben a véleményüket is meghallgatták. A politikai bizottság 1963. január 11-i 
ülésén például felmerült a kérdés, hogy az Új Látóhatár hasábjain megjelenhet-
nek-e magyarországi írók, költők. Az ülés előtt megkérdezték erről Vámos és 
Horváth véleményét, akik – sértett büszkeségük egyértelmű jeleként – határozot-
tan tiltakoztak a felmerült lehetőség ellen. Hamarosan azonban a Belügyminisz-
térium is belátta, hogy nem igazán tudja hasznukat venni, így egyre kevesebbet 
foglalkoztak velük. 1964. június 3-án Vámost kizárták a hálózatból, anyagait 
irattárba helyezték.  



 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

AZ ÚJ LÁTÓHATÁR SZERKEZETVÁLTÁSA  

Az Új Látóhatár Münchenben nem vett tudomást volt szerkesztői árulásáról. A 
folyóirat két év alatt jelentős mértékben megerősödött. Tekintélyét elsősorban 
annak köszönhette, hogy oldalain a magyar emigráció legjobbjai fejtették ki gon-
dolataikat. Az 1962/1. számban jelent meg Kerényi Magda esszéje Németh 
László Égető Eszter című regényéről és férjének, Kerényi Károlynak az írása 
Thomas Mann Varázshegyének egyik főalakjáról, Naphtáról, akit valószínűleg 
Lukács Györgyről mintázott. Cs. Szabó László A száműzött sziklája című esszé-
jében Victor Hugo francia írónak Jersey és Guernsey szigetén töltött száműzetése 
éveit, valamint jeles negyvennyolcas magyar emigránsokkal való kapcsolatát idéz-
te fel. Tóth Z. László új verseiből mutatott be néhányat. A Dokumentum rovat 
keretében az előző évben meghalt Tildy Zoltán volt államelnöknek Magyaror-
szág háború utáni helyzetéről írott elemzését jelentették meg a szerkesztők. Kö-
zölte továbbá Kibédi Varga Áronnak a francia könyvpiac újdonságairól és Cs. 
Szabó Lászlónak a forradalom után megjelent első lllyés verseskötetről szóló 
írását. 

A Londonban élő Cs. Szabó Lászlónak egy hosszabb esszéje állt az 1962. évi 
tavaszi szám élén. Eredetileg A magyar költészet századai címmel előszónak 
készült a Gara László által szerkesztett francia nyelvű magyar költői antológiá-
hoz, ám a Látóhatár szerkesztői fontosnak tartották, hogy folyóiratukban is he-
lyet adjanak az írásnak. Bogyay Tamás a magyar szent koronáról megjelent angol 
és német nyelvű tudományos műveket méltatott. Dallos Ferenc (polgári nevén 
Várkonyi-Leber Ferenc) az orosz Jeszenyin egy kevéssé ismert verséről és a költő 
életének utolsó szakaszáról írt. Bárány-Oberschall Magda művészettörténész 
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görögországi utazása élményeit elevenítette fel. Vitéz György, Kibédi Varga 
Áron és a későbbiekben mind többet publikáló párizsi Keszei István verseket, 
Halász György pedig egy elbeszélését közölte. A kritikai rovatban a többi között 
Cs. Szabó László az író születésének százötvenedik évfordulója alkalmából Di-
ckensről írt, Bogyay Tamás a hunok történetéről szóló német tudományos mun-
kát, Szabados József a technikai fejlődést tárgyaló francia könyvet, Czigány Ló-
ránt egy magyar irodalmi bibliográfiát, Márton László egy délvidéki író új köte-
tét, Márjás Viktor egy párizsi mexikói kiállítást ismertetett. Az akkor München-
ben élő Mustó István az európai politikai baloldal válságáról szóló vitairatot kö-
zölt. Borbándi Gyula a Márciusi Front megalakulásának 25. évfordulója alkal-
mából az 1937-es év fontosabb eseményeire és a Márciusi Front működésének 
legjelentősebb mozzanataira emlékeztetett. Ugyanerről a témáról beszélt egyéb-
ként április közepén egy protestáns ifjúsági konferencián a dél-angliai 
Dymchurchben az Új Látóhatár főmunkatársa, Szabó Zoltán is.  

A nyári hónapokban újból számos munkatárs kereste fel a müncheni szer-
kesztőséget. Ezek a találkozások kedvező alkalmat nyújtottak a kölcsönös tájéko-
zódásra és jövendő tervek megbeszélésére. Münchenben járt a többi között 
Domahidy Miklós, Csiky Ágnes Mária, a londoni Révai András, a hajdani szer-
kesztőtárs, Borsos Sándor, Kéthly Anna, valamint Auer Pál, Deák István.  

Július 12-én a szerkesztőség eszmecserére hívta meg Habsburg Ottót, akivel 
nagyrészt Európa jövőjét érintő kérdésekről beszélgettek, de szóba került a ma-
gyar emigráció helyzete és feladata is. Egyben-másban nem értettek ugyan egyet, 
de tiszteletet ébresztett bennük vendégük nagy tárgyismerete, széles körű érdek-
lődése és tájékozottsága, higgadt nyugodt érvelése. Szerzőnek nem kérték fel, 
hiszen különösen a magyar múlt és jövendő tekintetében eléggé távol álltak egy-
mástól, mégha megbecsüléssel kísérték is magyar érdekű munkáját, de ő sem 
célzott rá, hogy szándékában állna kéziratot felajánlani. Feltehetően azért sem 
mert már indulóban volt a szellemi irányítása alatt álló Új Európa című folyóirat, 
amely fennállása alatt rendszeresen közölte írásait. 

A szerkesztőségen belüli légkör a Molnár József és Bikich Gábor közötti vi-
szony elmérgesedése miatt sajnos egyre romlott. Az utóbbi megbocsáthatatlan-
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nak tartotta, hogy Molnár a maga tulajdonának tekinti azt a nyomdai üzletrészt, 
amely az Új Látóhatár-nak nyújtott adományokból tevődött össze. Vagyis, úgy 
vélte, a nyomdának a folyóirat résztulajdonosa. Bikich ragaszkodott hozzá, hogy 
Molnár üzletrésze voltaképpen az Új Látóhatárnak nyújtott anyagi segítség volt, 
Molnár meg úgy érezte, hogy a vállalkozás elindítására és működtetésére áldo-
zott munkája nagyobb értékű, mint az összegyűlt márkaösszeg. Bikich, sajnos, 
nem volt hajlandó megérteni, hogy Molnár egzisztenciateremtése a folyóiratnak 
is érdeke volt, amit az állással és biztos jövedelemmel rendelkező két szerkesztő-
társának, tehát Borbándinak és Bikichnek méltányolnia illett volna. Ez az állapot 
persze kihatott Bikich Gábor közreműködésére is, hiszen hátráltatta és bénította 
a szerkesztőség munkáját. A két ember viszonya nem javult, és Bikichnek szövet-
ségese is akadt, elsősorban Csokits János személyében. 

A folyóiratszámok azonban időben megjelentek és az olvasók mit sem sejtet-
tek a belső bajokról. A nyár eleji számban Csokits János hosszú dolgozatban 
marasztalta el a Magyarországra visszatért Horváth Bélát, felróva neki eléggé 
vitatható emberi magatartását és áttekintve emigráns pályafutását.  

Kovács Imre a megoldatlan berlini kérdésről és kelet-közép-európai helyzet-
ről tájékoztatott, Cs. Szabó László a nagybányai művésztelep hőskoráról és Fe-
renczy Béniről írt, egy róla megjelent könyvet méltatva. Az Új Látóhatár-ral 
végleg megbékült Fenyő Miksa egy terjedelmes esszében a két háború közötti 
Magyarország legjelentősebb politikusa, Bethlen István portréját rajzolta meg. 
Az Amerikában élő volt diákvezető, Papp László, egy ötvenhatos forradalmi 
munkástanács működését ismertette. A Márciusi Frontról az előző számban 
közölt íráshoz ketten szóltak hozzá két koronatanú: Kovács Imre és Szabó Zol-
tán, felelevenítve személyes emlékeiket és ismereteiket.  

A június elején ötvenéves lett Szabó Zoltánt rövid írásban Bikich Gábor kö-
szöntötte, kifejtvén, hogy „ő az a barátunk és mesterünk, ő az a magyar író, akit 
legfiatalabb társai is méltán tisztelnek meg azzal, hogy egyszerűen maguk közé 
számítják: abba a naiv, de egyedül érvényes hierarchiába, amelyben rangot kinek-
kinek nem évei és címei, hanem emberségének mértéke és varázsa szerint oszta-
nak”. 
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A Hírek rovatban említés történt arról, hogy a magyar költészet Gara László 
által szerkesztett francia antológiájában az Új Látóhatár szerkesztői és munkatár-
sai közül Bikich Gábor, Csokits János, Kibédi Varga Áron kapott helyet, a beve-
zetőt Cs. Szabó László írta.8  

A nyár végi következő számban két munkatárs is az ötvenéves Szabó Zoltán-
nak ajánlotta írását. Bikich Gábor az írók, festők, színészek iránti érdeklődéséről 
és figyelméről vallott, kivált azonban Szabó Zoltánról, akinek munkáját kezdet-
től fogva megkülönböztetett rokonszenvvel kísérte, megjegyezvén, hogy „folyó-
iratunk legjobb esszéi tőle valók”. Majd hozzátette: „Aki azt hiszi, hogy nagyot 
mondok, csak egyet olvasson el: az Orwellről szólót.” Valóban, a szerkesztőség-
ben sokáig ezt a még sokszorosított Látóhatár-ban megjelent írását tartották 
legjobb esszéjének. „Miért jók ezek az esszék? –kérdezte Bikich. – Szerintem 
azért – felelte –, mert őszinte szellemi szomjúság a hajtóerejük: írójuk nem kiok-
tatni, hanem maga is tanulni, örülni akar. Tehát már olvasni sem azért olvas, 
hogy kedvére csillogjon, idézzen, hanem, hogy – értő és élvező – valóban tárgyá-
ba hatoljon. Szabó Zoltán a legjobb olvasó, akit ismerek. Ezért megnyugtató 
szerkesztőségünkben tudnunk és ezért legjobb vagyis leg melegebb és egyébként 
legérdektelenebb támogatója ő a fiatal íróknak. Nem híveket gyűjt, nem esetleges 
majdani kritikusait akarja előre lekenyerezni és nem apródokat avat lovaggá, 
hogy könnyedén magasodhassék fölébük. Politikai magatartása egyébként is 
tiszta, következetes. A közlés vágya sohasem csábítja méltatlan környezetbe. 
Odahaza az ő folyóiratában jelent meg Bibó István egyik legfontosabb tanulmá-
nya, idekünt is ő képviseli leghívebben azt a szellemet, amely a Parasztpárttól a 
forradalom Petőfi-pártjáig ívelt, emelkedett.” Csokits János Keserű földrajz című 
versciklusával vett részt Szabó Zoltán születésnapi ünneplésében. 

A nyugati magyar irodalmi és politikai közvéleményt az ötvenes évek végén és 
a hatvanas évek elején élénken foglalkoztatta Németh Lászlónak 1959-ben a 
Szovjetunióba tett útja és 1961-ben megjelent, illetve bemutatott Utazás című 

                                                           
8  Anthologie de la poésie hongroise du XIIe siècle à nos jours (szerk: Gara László). 

Seuil kiadó, Párizs. 1962. 
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színműve. Az emigránsok nagy része csodálkozott és fejét csóválta, értetlenül állt 
a tény előtt, hogy a kommunisták által nem kedvelt és a kommunizmustól ide-
genkedő író erre az útra vállalkozott és módot nyújtott arra, hogy a hatalmon 
lévők politikailag kihasználják. Érthető, hogy Németh két nyugati barátját, Sza-
bó Zoltánt és Cs. Szabó Lászlót is foglalkoztatta az ügy. Az előbbi főleg a szín-
darabról, megszületésének körülményeiről, mondanivalójáról és hatásáról mon-
dott véleményt, az utóbbi a történelmi összefüggésekre és hasonlatokra emlékez-
tetett, amikor a darab hőse, Karádi középiskolai tanár – Németh László alteregó-
ja – választási lehetőségein és döntési kényszerein elmélkedett. „Túl friss a seb a 
nemzeten – állapította meg Cs. Szabó –, hogy írója a csendes, eltemető alkal-
mazkodáson felül már tudatos illeszkedést is kívánjon tőle a történelmi determi-
nizmus jegyében s a nép önérdekében. (Mert keleten alakul az emberi jövendő.) 
Lehet, hogy a Karádi tanár úr moszkvai útja körül támadt félreértés, köd – nem 
beszélve most a rágalmakról, rosszhiszemű híresztelésekről vagy durva tőrbe ejtő 
kísérletekről – bátorító okkal is magyarázható. Azzal, hogy nincs történelmi de-
terminizmus a világon vagy ha van: egy nép egyszerűen megkerüli a parancsait és 
mégse pusztul bele. Csak az idő döntheti el s nyilván nem egy hamar, hogy az 
utazás egy lángész magánügye volt-e vagy egy nemzeté. Protestáns erdélyi létem-
re úgy írtam, mintha Pázmány oldalán állnék, Németh László, a dunántúli pro-
testáns pedig Bethlen Gáborén. Ez persze látszat csupán. De a puszta látszat 
valódi tragédiára mutat tovább. Jó magyar volt mind a kettő: mint politikai lény, 
mint homo politicus azonban egyik se volt annyira a maga ura, mint egy korabeli 
francia, angol, svéd, török vagy orosz.” 

A folyóirat további részeiben a többi között Czigány Lóránt arról értekezett, 
hogyan fogadták Angliában Eötvös József regényének, A falu jegyzője-nek 
1850-ben Pulszky Ferenc előszavával Londonban kiadott angol nyelvű fordítá-
sát. Cs. Szabó László elbeszélést adott közre. Domahidy Miklós nyári színházi 
játékokról írt. Márton László egy francia regényről és filmforgató-könyvről tudó-
sított. Bogyay Tamás a magyar őstörténetírás két újabb termését mutatta be. 
Lehoczky Gergely egy a Kossuthemigráció olaszországi történetét tárgyaló 
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könyvet, Borbándi Gyula pedig egy Lukács György irodalomszociológiai írásait 
tartalmazó német nyelvű gyűjteményt ismertetett. 

A nyár végi és őszi látogatók között említést érdemel Kovács Imre és Szabó 
Zoltán müncheni útja. Az előbbi augusztus utolsó napjaiban, az utóbbi decem-
berben járt Münchenben, mind a ketten részt vettek a szerkesztőségi értekezlete-
ken és azokon a megbeszéléseken, amelyek a Molnár József és Bikich Gábor 
közötti ellentéteket voltak hivatva enyhíteni. Sajnos kevés sikerrel, de azzal a 
mégis jóleső csekély eredménnyel, hogy egyelőre sikerült a nyílt konfliktust elhá-
rítani. Amit az is megkönnyített, hogy elkészült az Illyés Gyula hatvanadik szü-
letésnapjára kiadott különszám, és annak kedvező fogadtatása háttérbe szorította 
a szerkesztőség belső problémáit. 

Az Illyés Gyula 60. születésnapjára kiadott szám oly pontosan jelent meg, 
hogy baráti segítség révén a november másodikai születésnapon már ott lehetett 
egy példány a költő tiszteletére terített ünnepi asztalon, és az ünnepelt megható-
dottan vehette kezébe nyugati magyar barátai és hívei rokonszenvének e jelét. 
Anyagát Szabó Zoltán gyűjtötte össze és szerkesztette. A példás nyomdai előállí-
tás Molnár József munkája volt. Az írások sora Illyés egy versével és Babits Mi-
hály prózai szövegével indult. Gara László a közös párizsi diákéveket elevenítette 
fel. Szabó Zoltán a költő szülőföldjét mutatta be, majd a falukutatás és a háború 
éveire emlékezett vissza. Cs. Szabó László 1946-os közös nyugat-európai útjuk 
színes mozzanatait írta le, és utalt Illyés szellemének és munkásságának nyugat-
európai elemeire. A legfiatalabb írói nemzedék tagjaként a londoni Sárközi Má-
tyás arról írt, hogyan látta mint gyerek a családban gyakran megfordult költőt. 
Fenyő Miksa a Nyugat-hoz fűződő kapcsolatokat és barátságuk kezdeteit idézte 
fel. Kibédi Varga Áron az illyési költészet egyéni vonásait és jelentőségét elemez-
te. Révai András Illyés oroszországi útikönyvéről szólva a szemléleti hátteret és 
gondolkodási irányt értékelte. Gombos Gyula A forradalom iskolája címmel 
társadalmi kérdéseket érintő több jelentős prózai művet vizsgálva arra a követ-
keztetésre jutott, hogy „Illyés nemcsak író volt, mikor a forradalomról szólt, ha-
nem forradalmár is. Nemzedékéből talán a legtudatosabban és a legkövetkezete-
sebben az. Ami fölött tehát napirendre térhetett volna az író, nem térhetett napi-
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rendre a forradalmár. De állást már csak azzal foglalhatott, hogy hű maradt ön-
magához. A szíve azért maradt tiszta, mert a keze is az maradt. Illyést, a forra-
dalmárt, lényegileg az különbözteti meg a hivatásosaktól, a forradalom kegyetlen 
technikusaitól, hogy ő még a tizenkilencedik század lelkével – szép hitével – 
tudott forradalmár lenni. Ő úgy volt forradalmár, mint mintaképe, Petőfi, akitől, 
bár egy évszázad ékelődött közéjük, nem lelkületben tér el, csak vérmérsékletben 
és egynémely tapasztalatban [...] Sohasem tudta volna elfogadni, hogy a cél szen-
tesíti az eszközt s a szándék a módszert. Illyés csak hozzá volt hű, amikor ő sem 
tudta. S Petőfitől azt is megtanultuk, máig is tanuljuk, hogy nem elég a szabad-
ságért rajongani, a zsarnokságot is gyűlölni kell mert e két indulat külön-külön is 
csak akkor igaz, ha egy a testvér. Ugyanannak a léleknek két arca.” Czigány Ló-
ránt a Petőfi-életrajz alapján Illyésnek a múlt magyar irodalmához fűződött kap-
csolatával foglalkozott. Márton László az illyési drámákról közölt tanulmányt. 
Az angol G. F. Cushing, a londoni egyetemen a magyar nyelv és irodalom elő-
adója, a Puszták népe alapján arra a felismerésre jutott, hogy Illyés művei révén 
megismerhető Magyarország múltja és jelene. Kovács Imre barátjának és hajdani 
küzdőtársának ajánlott írásában a dél-amerikai agrárnyomorúságról tájékoztatott. 
A folyóiratszám jelentőségéhez nagymértékben hozzájárultak Szalay Lajos rajzai, 
az akkor az Egyesült Államokban élő Domján Józsefnek az ünnepelt tiszteletére 
készített fametszete és Veress Sándor Óda Európához című kórusműve, amely-
nek kottáját – akárcsak Szalay Lajos tizennyolc rajzát – mélynyomással közölte 
az Új Látóhatár.  

A fogadtatásról és visszhangról Szabó Zoltán a folyóirat következő számában 
tájékoztatott, arra is kitérve, hogyan emlékeztek meg a születésnapról egyéb 
emigráns sajtóorgánumok. „Ha ezeket az írásokat az Új Látóhatár különszámá-
nak százötven oldalához hozzátesszük, akkor talán annyit megállapíthatunk – 
írta –, hogy a külföldi magyar szellemi élet az évforduló alkalmából kötetnyi ter-
jedelemben igyekezett a maga számára Illyés Gyula eddigi pályafutásának és írói 
munkásságának fontosabb jellemző vonásait méltatni és kiértékelni. E feladat 
vállalásának természetesebb színhelyén, Budapesten azonban ennél jóval keve-
sebb történt.” Hogy milyen kevés és szegényes volt a születésnapi megemlékezés 
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Magyarországon, azt Szabó Zoltán hiteles adatokkal és adalékokkal ábrázolta. 
Az Új Látóhatár néhány – csak a név kezdőbetűivel jelzett – levélrészlettel ipar-
kodott érzékeltetni, hogy milyen volt az olvasói visszhang. Ilyeneket írtak: „Iga-
zán büszke lehet a magyar emigráció, hogy tartalomban és kiállításban ilyen 
nagyszerű irodalmi folyóiratot tud kiadni. Ez már nem is füzet, hanem valóságos 
könyv.” „Az Illyés-szám ... kis remekmű. Nagy gyönyörűséggel olvastuk, azóta 
már három másik kézben is járt, pedig még én sem végeztem vele.” – 
„...lélegzetelállító Illyés-számotok. Együltömben végigolvastam, s közben szem-
rehányó halomba tornyosult elhanyagolt napi penzumom. Élvezetemet azonban 
lassan elhatalmasodó lelkiismeret-furdalás zavarta meg. Két évvel ezelőtt ugyanis 
lemondtam az Új Látóhatár-t, mert úgy éreztem, valahol határt kell szabnom 
irodalompártolásomnak. Több folyóirat jár nekem, mint a helyi közkönyvtárnak 
... Illyés-számotok azonban ráébresztett, hogy mit műveltek. Ti minőséget pro-
dukáltok, míg mi – mert bizonyára akad még hozzám hasonló filiszter – apró 
krajcárokat vélünk megtakarítani ...” 

„Elolvastam az egész Illyés-számot. Mit mondjak? Nagy teljesítmény! ... Így, 
mint ti, még Magyarországon sem ünnepelték Illyést. Egy-egy cikk a lapokban, 
folyóiratokban, konvencionális jókívánságok, semmi más. Tehát nem ünneplés.” 
(jugoszláviai olvasó) – „Nem vagyok túlságosan hajlamos rá, de mégsem palás-
tolható önérzettel, sőt büszkeséggel telt érzésem megnyilvánulását mert látok 
néhány keményen küzdő magyart, akik mostoha körülmények között, ízléssel, 
művészettel és felfokozott minőségbeli igénnyel próbálják megvívni azt a hiva-
tásbeli küzdelmet, amelyet a sors reájuk rótt.” (Ausztráliából) – Egy hajdan kriti-
kus hajlamú s a folyóirat irányát illetően kétkedő olvasó: „...egykori aggodalmam 
indokolatlan volt: az Új Látóhatár nívóban is és politikai vonalvezetésben is a 
legjobbat képviseli emigrációs életünkben. Ha négy év előtt megengedhettem 
magamnak a kritikát, akkor most – különösen az Illyés-szám megjelenése után – 
kötelességemnek érzem nagyrabecsülésemet és köszönetemet kifejezni mindnyá-
juknak munkájukért.” 

Az Illyés-szám kapcsán érdemes felidézni Borbándi Gyula és Illyés Gyula 
1962 kora tavaszán lezajlott találkozását, mely a szerkesztőség számára különö-
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sen fontos megerősítést jelentett. Borbándi és Illyés beszélgetésére Firenzében, 
az Európai Íróközösség kongresszusán került sor. Négy napon keresztül voltak 
együtt a kongresszuson, ahol Borbándi Illyés mellett megismerkedett a magyar 
delegáció többi tagjával, Tolnai Gáborral, Passuth Lászlóval és Váci Mihállyal, 
az Új Írás című budapesti folyóirat szerkesztőjével is. A találkozásról 1962. ápri-
lis 5-én írt levelében Borbándi így számolt be Kovács Imrének: „Mondanom sem 
kell, milyen nagy élmény volt Illyést újból látni. Sokat voltunk együtt, egyedül is, 
a többiek társaságában is. Nagyon kedves volt, sok mindemről beszéltünk. Sajnos 
levélben nem lehet megírni. Kár, hogy nem találkozunk hamarosan. Annyit 
azonban megírhatok, hogy az Új Látóhatár nagyon tetszik neki, fontos irodalmi 
orgánumnak tartja, fontosabbnak, mint mi magunk. Nem akartam hinni a fü-
lemnek, amikor erényeit dicsérte és csak helyeselni tudta irányvonalunkat. Erre 
nem voltam előkészülve. A firenzei napok alatt átolvasta az egész 1961-es évfo-
lyamot: véleménye pozitív volt. Amikor elutaztunk és elbúcsúztunk, ismét csak 
azt mondotta, hogy ezen az úton haladjunk a jövőben is. Néhány érdekes és 
helytálló észrevételét iparkodunk majd hasznosítani. Utánad is érdeklődött, el-
mondtam, mit csinálsz, min dolgozol hogyan élsz. Nagyon érdekli, mit csinálnak 
a volt népiek. Érdeklődése őszinte volt. Egészségileg jól van, csak az idegzete 
romlott meg nagyon. Külsőre semmit sem változott. Rendkívül kedves volt ve-
lem, tudom, nem nekem szólt személyileg, hanem a mi körünknek és munkánk-
nak, ami láthatóan megelégedéssel töltötte el. A többiek is rendkívül nyíltak és 
közlékenyek voltak. Rajtuk kívül én voltam Firenzében az egyetlen magyar, úgy-
hogy szükségszerűen állandóan együtt voltunk. Kár, hogy olyan hamar eltelt a 
négy nap. Ilyenkor látja az ember, mi mindent kellene tudni ahhoz, hogy tárgyi-
lagos ítéletet lehessen alkotni személyekről és eseményekről. Nagy általánosság-
ban helyes az a kép, amit munka közben nyerünk a hazai viszonyokról, de a rész-
letek sokszor érdekes vetületeket világítanak meg, amelyeket feltétlenül figye-
lembe kellene venni minden ítéletalkotásnál. Sajnos, némelykor sokkal bonyolul-
tabbak és összetettebbek a problémák, mint ahogyan innét kintről látszanak. 
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Ezért hasznos időnként a hazulról jöttékkel folytatott eszmecsere.”9 Borbándi 
Firenzében elmondta Illyésnek, hogy az Új Látóhatár különszámmal kívánja 
megünnepelni az év végén esedékes hatvanadik születésnapját. Vajon ez az emig-
rációs tisztelgés nem árt-e neki? – kérdezte meg tőle Borbándi. Nem, ha kellő 
tapintattal történik. – válaszolta Illyés. Kitérni ez elől nem lehet, bizonyos fele-
lősséget vállalni kell. – mondta a búcsúzáskor. 

Ezek az elismerést és megbecsülést jelző vélemények megerősítették a szer-
kesztőség tagjait, hogy jó úton járnak, és önteltségre is indíthatták volna őket, ha 
nem lettek volna annak tudatában, hogy tekintélyt könnyebb megszerezni, mint 
hosszabb időre megtartani és nagyon kell ügyelniök arra, hogy az irántuk meg-
nyilvánuló rokonszenvet el ne veszítsék. Különösen akkor, amikor különböző 
felfogások, nézetek, személyes kapcsolatok és vérmérsékletek következtében 
meginogni látszott a szerkesztőségen belüli egység, és az egyenetlenség nem volt 
könnyen leplezhető. A vita Molnár József és Bikich Gábor között elmérgesedett. 

A kerek születési évfordulókról való megemlékezés az Új Látóhatár egyik 
fontos küldetésévé vált a hatvanas évektől kezdődően. Kodály Zoltán 1962 dec-
emberében nyolcvanéves lett. Ebből az alkalomból az Új Látóhatár – miként az 
év utolsó számában hírül adta – „a Nyugat nemes hagyományait követve” a Pá-
rizsban élő Beck András szobrászművésszel emlékérmet készíttetett. Ezt az ün-
nepelt időben megkapta a szerkesztőség jókívánságaival egyetemben. A bronz 
Kodály-emlékérem a folyóirat szándéka szerint korlátozott példányszámban ki-
zárólag az előfizetők számára készült, és fényképmásolata műnyomó papíron 
eredeti nagyságban látható volt az év utolsó számának első lapján. Kodály Zoltán 
életművét az évfordulón hajdani tanítványa, Veress Sándor berni zeneszerző 
méltatta kiemelve, hogy az a népzenei talajból nőtt ki. „Ámde, ha Kodály csak 
ezt teszi – folytatta Veress Sándor – akkor ez megmaradt volna a nevéhez fűződő 
nagy egyéni cselekedetnek a művészi példa kisugárzó intenzitásával úgy, mint az 
európai zenetörténet többi nagy alkotóművészének életműve. Kodály azonban 
                                                           
9  Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1962. április 5. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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mélyebbre akart hatolni. Tudta, hogy zenei műveltségünk megalapozásához és 
fennmaradásához ez nem elég. Ehhez az szükséges, hogy a nemzet minden tár-
sadalmi rétegének tagja bölcsőtől a sírig, az óvodásgyermektől az idős nemzedé-
kig körül legyen véve egy olyan zenei légkörrel, amely a teljes magyarság és teljes 
európaiság oxigénjével telített. Így tanítása nem szorítkozott csupán zenefőiskolai 
tantermek szakmai kérdéseire, hanem annak falain messze túl átfogta az egész 
magyar zenekultúra területét.” 

Ebben az Új Látóhatár-számban szerepelt először Horváth Elemér, az akkor 
Olaszországból az Egyesült Államokba költözött költő, hogy az elkövetkező 
évtizedekben a folyóirat gyakori, kedvelt és népszerű szerzői közé emelkedjék. 
Horváth Eleméren kívül verseket közölt e számban Kibédi Varga Áron és Sza-
mosi József, elbeszélést pedig Halász György. Hosszabb tanulmányt tett közzé 
az erdélyi magyarok közelmúltjáról és jelenéről Révay István, aki hajdan a ma-
gyar Felsőház tagja, a második világháború után a Teleki Pál Intézet igazgatója 
volt. A nyugati emigrációban a kisebbségi kérdések fő szakértői közé tartozott. 
Tanulmányát azzal zárta, hogy az erdélyi magyarság történelmének legnehezebb 
szakaszát éli. Ugyancsak kisebbségi ügyeket érintett Ölvedi János a magyar nyelv 
és kultúra szlovákiai helyzetét elemezve. Bikich Gábor lefordította Szent Amb-
rusnak a keresztségről szóló tanítását és ezt magyarázó jegyzetekkel ellátva közöl-
te. Bogyay Tamás a hitleri időkben „elfajzott művészet”-nek nevezett irányzatok-
ra emlékeztető müncheni kiállításról számolt be, Rátkai Béla az európai gazdasá-
gi integrációról írt, Szabados József egy francia politikai könyvújdonsággal, egy 
írás pedig egy amerikai történésznek a magyar forradalomról szóló tudományos 
munkájával foglalkozott. A nyár eleji számban Fenyő Miksa által rajzolt Bethlen 
István-portréhoz ketten szóltak hozzá, Kállay Miklós hajdani miniszterelnök és 
Béry László volt budapesti lapszerkesztő. 

A folyóirat, noha az előfizetők és vásárlók száma nem csökkent, az emelkedő 
árak miatt anyagilag mind nehezebb helyzetbe került. Ez indított némelyeket 
arra Angliában és az Egyesült Államokban, hogy az Új Látóhatárnak támoga-
tást szerezzenek. Köztük volt Urbán György, a Londonban élő és 1960-tól a 
Szabad Európa Rádió intellektuális programjait szervező író, aki a kiszemelt 
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esetleges támogatók felvilágosítására angol nyelvű emlékeztetőt írt, kitérve a 
folyóirat szerepére, céljára, anyagi helyzetére és igényére. Lehetetlen állapotnak 
nevezte, hogy az Új Látóhatár – noha véleménye szerint magas színvonalú, a 
maga nemében az emigrációban egyedülálló, és nemcsak magyar, de európai 
szempontból is kívánatos lenne zavartalan megjelenése – állandó pénzügyi 
nehézségekkel küszködik. A többi között megemlítette, hogy sem önálló irodája, 
sem alkalmazottja, még írógépe sincs, a szerkesztőség tagjai saját íróeszközeikkel 
látják el munkájukat. Arról nem is szólva, hogy mindenki honorárium nélkül ír 
és dolgozik. Az emlékeztető szerzője szerint valóságos csoda, hogy létezni tud. 
Véleménye szerint évi 7–8000 dollárra lenne szükség ahhoz, hogy ne legyenek 
elemi gondjai. A Szabad Európa Bizottság illetékes igazgatója arról értesítette 
Molnár Józsefet, a felelős kiadót, hogy a Bizottság 1962. december 1-től az ad-
digi havi 160 dolláros vásárlási keretet 200 dollárral felemelte, úgyhogy a továb-
biakban havi 360 dollár értékben vásárol példányokat, amelyeket különböző eu-
rópai fővárosokban működő megbízottai Nyugatra utazó Kárpát-medencei ma-
gyar érdeklődők között osztanak ki. 

Az 1963-as esztendő első fele eléggé eseménytelen volt, különösebb izgalma-
kat nem hozott, és noha a Molnár és Bikich közötti feszült viszony nem enyhült, 
a szerkesztőségben is amolyan – a korszak eléggé elnyűtt kifejezésével élve – bé-
kés egymás mellett élés állapota uralkodott. Tudomásul vették egymást, de a régi 
meghitt barátság hiányzott. Látogatók is kevesen érkeztek, ami nem volt megle-
pő, hiszen az utazások évadja, a nyár még előttük állt. Borbándi júniusban Nor-
végiában járt, az Oslóban töltött napokat arra is felhasználva, hogy Sulyok Vin-
cével az Új Látóhatár-ban való gyakoribb szerepléséről és a szorosabb együttmű-
ködésről tárgyaljon. Sulyok kedvelt költő volt, és a folyóiratnak mindenképpen 
érdeke volt a vele való közeli kapcsolat. Augusztusban Czigány Lóránt látogatott 
Münchenbe, és vele is főként arról tárgyaltak a szerkesztőség tagjai, hogyan le-
hetne részvételét rendszeresebbé tenni. A nyári értelmiségi találkozók is jó al-
kalmaknak bizonyultak arra, hogy a barátokkal és munkatársakkal szót válthassa-
nak, biztosítva ezáltal a szerkesztők és az olvasók közötti eszmecsere folytonossá-
gát.  
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A folyóiratszámok folyamatosan és időben megjelentek. Az 1963-as év első 
számban Vitéz György új verseit, Sárközi Mátyás és Esterházy Mária elbeszélé-
sét, Domahidy Miklós Orsolya című drámai játékának első felét közölték. Gosz-
tonyi Péter rendszeres közreműködésének nyitányaként A forradalom tábornoka 
címmel Maléter Pál életéről és ötvenhatos tevékenységéről szóló tanulmányát 
tette közzé. Márjás Viktor 1962-ben megjelent francia regényekről írt, Borbándi 
pedig fiatal nyugat-európai elbeszélők német nyelvű antológiáját ismertette. 

A 63-as második számban a szerkesztőség vezércikkben üdvözölte Bibó Ist-
ván és több száz magyar politikai fogoly börtönből való szabadulását. A március 
végi amnesztia a szerkesztőség szerint örvendetes eseménynek számított, ha nyil-
vánvalóak voltak is fogyatékosságai, visszásságai és a szűkítő értelmezésre módot 
nyújtó paragrafusai. Felsorolva a még megoldatlan problémákat, sokakat emésztő 
gondokat és sürgető tennivalókat, a vezércikk ezzel zárult: „Nekünk pedig – kül-
földi magyaroknak, elsősorban íróknak, költőknek, publicistáknak – az a felada-
tunk, hogy máshol élve, de Magyarországhoz tartozva – miként Németh László 
kívánta – segítsünk, ha kell igenlő, ha kell bíráló szóval, az otthon élő nemzet-
nek, melynek mi is tagjai vagyunk és amelytől sem idő, sem távolság nem szakít-
hat el minket. Segítsünk azzal, hogy magyarok maradunk, ápoljuk a nyelvet, 
fenntartjuk a magyar szót és írást, szabadon és kertelés nélkül mondunk véle-
ményt mindarról, ami örömmel, de arról is, ami gonddal és aggodalommal tölt el 
minket.” Kovács Imre nagyobb lélegzetű történelmi tanulmányba fogott, az első 
részben azokról a kiugrási kísérletekről szólva, amelyeket magyarok Nyugat felé 
tettek. Domahidy Miklós Orsolya című drámai játékának második és befejező 
részét adta közre. A Párizsban élő Ditrói Ákos az előző években írt verseiből 
mutatott be néhányat. 

Ebben a számban köszöntötte a szerkesztőség az Új Látóhatár főmunkatársát, 
Kovács Imrét abból az alkalomból, hogy ötvenéves lett. Peéry Rezső „A hűség 
példáját” említette vele kapcsolatban. Ez volt az 1956-os forradalom után Nyu-
gatra menekült volt felvidéki író és tanár első szereplése az Új Látóhatár-ban. 
Utána rendszeresen jelentek meg írásai. Molnár József mint a „harmadik út” 
politikusát méltatta Kovács Imre munkásságát. „Ha a politikust csak a siker iga-
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zolja – írta –, Kovács Imre nem sikeres politikus. Magyar viszonylatban azonban 
ezt szinte temészetesnek vehetjük. Mi magyarok Mátyás király és Bethlen Gábor 
óta megszoktuk már, hogy nemzetünk nagyjai bukott hősök, és nem sikeres 
országszervezők vagy győztes népvezérek. A »sikeres« politikus már szinte gya-
nús előttünk. A »két pogány közt egy hazáért« vívott harcainkban csak elbukni 
lehetett, s minél tragikusabb volt a bukás, annál nagyobb tisztelet övezi a hőst. 
Kovács Imrét viszont előrelátása attól is megkímélte, hogy tragikus hőse legyen a 
magyar parasztság vagy akár a nemzet ügyének. Az orosz túlerőre támaszkodó 
kommunistákkal szemben vesztett politikus, nem kereste a mártíromságot, ha-
nem idejében okosan és ügyesen kikerülte. Az Andrássy út 60. pincéje helyett 
inkább az emigrációt választotta. Ennek köszönhetjük most, hogy ötvenedik 
születésnapját vele együtt idekint ünnepelhetjük.” Borbándi „Bethlen Gábor 
unokájá”-nak nevezve, politikai írói munkásságát vizsgálta és értékelte. 

Az új magyar gazdaságpolitika irányáról, útjáról és fejlődési szakaszairól két 
müncheni közgazdász, Szabados József és Rátkai Béla írt elemzést. Szöllősy Ár-
pád az erdélyi magyarok gazdasági helyzetéről tájékoztatott, Sárközi Mátyás egy 
emlékezéskötetet, Szabó György egy újabb magyar vonatkozású kódexet, Hanák 
Tibor egy német bölcseleti munkát, Borbándi Gyula Nagy Vince 1918-as bel-
ügyminiszter és liberális politikus emlékeiratait ismertette. 

A nyári számban Cs. Szabó László három Shakespearedrámáról és azok lon-
doni, illetve stratfordi előadásáról írt. Horváth Elemér és Tóth Z. László új ver-
seit mutatta be, Sárközi Mátyás egy elbeszélését közölte, Gosztonyi Péter törté-
nelmi tanulmányában a második világháborús voronyezsi tragédia lefolyását és 
következményeit ismertette, Kovács Imre a második világháború vége felé a kele-
ti irányban tett magyar kiugrási kísérletekről számolt be, a vonatkozó irodalom és 
személyes élmények alapján. Kibédi Varga Áron vajdasági magyar költők új kö-
teteivel foglalkozott, Bogyay Tamás pedig a hunok történetéről szóló terjedelmes 
német tudományos munka jelentőségét méltatta. 

A születésnapi ünneplést a folyóiratnak megköszönve Kovács Imre megje-
gyezte, hogy az ilyen évfordulók alkalmából mindig aggodalmaskodva szemléli, 
mennyire por és hamu vagyunk. Emlékeztetett Walter Lippman amerikai közíró 
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egy cikkére, amely szerint „minden nagy háború befejezését úgy tizenöt év múlva 
olyan változás követi, amikor a háborús nemzedék átadja helyét egy új nemze-
déknek, a háború utáni korszak lezárul és elkezdődik az új, új nevekkel, arcokkal, 
ideákkal, problémákkal, gondokkal és indulatokkal. Elkezdődik valami, ami vagy 
újabb háborúhoz, vagy legalábbis új megoldásokhoz vezet. Nos, mi valahogy a 
háborús és a háború utáni nemzedék vagyunk, vagy még annál is szerencsétle-
nebb társaság: mi a nemzedékváltás senki földjére kerültünk. Nem volt szere-
pünk a háború utáni korszakban, azt részvételünk nélkül zárja le a történelem, s 
nem lesz, nem lehet szerepünk az új fejleményekben, mert azoknak szereplői a 
nálunk is fiatalabb emberek, az új nemzedék.” 

Akkoriban nem volt még sejthető, hogy Kovács Imrének 1963 nyarán milyen 
igaza volt és milyen jól látta, hogy mi következik be, milyen helyesen mérte fel, 
hogy a Látóhatár körül tömörülő nemzedék, a negyven-ötven évesek valóban a 
senki földjére kerültek. Az 1945-öt követő újrakezdésben még nagyon fiatalok 
voltak ahhoz, hogy a történelembe cselekvően beleszóljanak, és amikor 1989–90-
ben újra lehetőség nyílt magyar érdekeknek megfelelő politika folytatására, már 
öregeknek és fáradtaknak bizonyultak, vagy már nem éltek. A rendszerváltás 
idejére többen annyira gyökeret vertek külhoni országokban, hogy hazatérésre és 
új kezdésre nem gondolhattak. A magyar történelemben oly gyakori elkésettség 
ebben is jelentkezett. Akik a magyarság hajóját az emigránsok közül jó irányba 
kormányozhatták és a száműzetés évtizedei alatt megszerzett tudást az egész 
nemzet javára hasznosíthatták volna, hiányoztak, amikor szükség lett volna rájuk 
és munkájukra. Ezt látta előre Kovács Imre. 
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A VITÁK ÚJRA FELMERÜLNEK  

1963 nyarára fenyegetővé és elháríthatatlanná lett egy újabb szerkesztőségi vál-
ság, amely Molnár József és Bikich Gábor kibékíthetetlen ellentétéből szárma-
zott. Az Új Látóhatár nem nélkülözhette sem az egyik, sem a másik részvételét. 
Tárgyi kérdésekben mind a kettőnek igaza volt. Molnárnak főleg abban, hogy a 
folyóirat sorsa a szoros együttműködéstől függ és annak érdekében empátiával 
kell kezelniük egymás személyes hibáit és gyengéit. Bikichnek abban, hogy Mol-
nár nem viselkedett éppen a legszerencsésebben a nyomdaalapítás ügyében. Ha 
már hibát követett el azzal, hogy az Új Látóhatár nyomdájaként meghirdetett 
vállalkozást – pontosabban annak felét, mert társas cég volt – a maga tulajdoná-
nak tekintette, utólag beismerhette volna tévedését, hiszen a saját egzisztenciate-
remtés a folyóirat érdeke volt, miután az Új Látóhatár a neki végzett munkát 
nem tudta honorálni. Molnár makacsul kitartott az ügy kezelésének és a maga 
viselkedésének helyessége mellett, Bikich pedig ugyanolyan makacs volt annak 
morális elítélésében, olykor sértő gyanúsításoktól sem riadva vissza. Ennek foly-
tán kiegyezésre semmilyen lehetőség nem kínálkozott. 1963 nyarán volt hármuk 
részvételével az utolsó szerkesztőségi ülésük. Az ülésen Bikich indítványt tett, 
amely szerinte egyedül képes a megromlott viszonyt megjavítani. Javasolta Mol-
nárnak, hogy borítsanak fátylat arra a módra, ahogyan az Új Látóhatár nyomdá-
jára gyűjtött pénzt a maga hasznára befektetendő tőke gyanánt kezelte. De, hogy 
a jövőben ilyen félreértések többé ne zavarhassák együttműködésüket, „a lap há-
rom tulajdonosának nevére szóló csekkszámla nyittassék, és minden pénzügyi 
operációhoz legalább két aláírás legyen szükséges.” Ehhez Molnár nem járult 
hozzá, mert kétejei voltak, hogy egyfelől nem bonyolítja-e és nem lassítja-e ez az 
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eljárás a folyóirat munkáját, miután csak hárman voltak, nemcsak a tulajdonosok 
feladatát ellátva, de egyúttal a lap szerkesztői, ügykezelői, előállítói, sőt a vele 
kapcsolatos fizikai teendők elvégzői is voltak, akiknek idejét és erejét amúgy is 
eléggé igénybe vette kenyérkereső foglalkozásuk. Egyébként lehangolónak tar-
totta, hogy ilyen megállapodásra szükség mutatkozik.  

Néhány nappal később Molnár József levelet irt Bikichnek, amelyben megje-
gyezte: „Az hiszem, Te is érzed, hogy ügyeink rendezése végett szükségessé vált 
közöttünk egy újabb találkozás.” Bikich Gábor erre azt válaszolta – 1963. július 
6-án –, hogy „érzéseimet sajnos nem ismered tökéletesen”, majd megismételte 
írásban is az előző szerkesztőségi ülésen elmondott indítványát, a végén ezt 
üzente Molnárnak: „Hozzám tehát a jövőben csak akkor fordulj, ha közös csekk-
számlánk megnyitására vagyis a közpénzek kezelésének szerte a világon jól bevált 
módszerének elfogadására készen állsz.” Ez a nyers fogalmazás már tükrözte, 
hogy mennyire megromlott a kettejük közötti viszony. A levélre Molnár azt fe-
lette a levél írójának, hogy közölje kiválásának feltételeit. Abban állapodtak meg, 
hogy a folyóirat készpénzvagyonát három részre osztják és az egyik részt kifizetik 
Bikichnek, aki ezt a megoldást elfogadta. Molnár készítette el a pénzügyi leltárt, 
amely szerint 9000 márkával rendelkeztek; Bikich Gábornak azonnal kifizették a 
részét, 3000 márkát, amit nyugta ellenében átvett. 

Bikich kiválása érzékeny veszteség lett, hiszen munkáját pótolni nem tudták, 
hozzáértésük és szakértelmük elmaradt az övé mögött. Ő arra igyekezett rávenni 
a szerkesztőség harmadik tagját – Borbándit –, hogy álljon mellé és így többségi 
alapon együtt döntsenek a folyóirat sorsáról, Molnár nélkül. Borbándi ezt nem 
tette meg. Közölte vele, hogy ketten képtelenek lennének az Új Látóhatárt az 
addigi formában megjelentetni. Mind a kettőjüknek kenyérkereső foglalkozása 
volt, hivatási elfoglaltságuk egész napjukat igénybe vette, a hétvégék meg elégte-
lenek voltak arra, hogy az összes munkát elvégezzék. Ráadásul úgy járnának, 
mint az első szakadás idején, amikor azért kerekedhettek Vámos és Horváth fölé, 
mert nemcsak az előállítás, hanem az egész adminisztráció, a terjesztés és előfize-
tői nyilvántartás is Molnárnál volt. Most ők kerültek volna Vámosék helyzetébe. 
Ehhez járult Borbándinak Molnárral való sok évtizedes barátsága, amelyet nem 
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kívánt – olykor jelentkező kritikája ellenére – feladni, mert a vele való szakítás e 
barátság végét is jelentette volna. Bikich ezt nem értette meg, amiként azt sem, 
hogy Molnár nélkül eleve kudarcra lenne ítélve minden különút. A szerkesztőség 
addigi összetételében megszűnt, Bikich kivált belőle azzal a „Nyugta”-val, ame-
lyet ősz elején Molnáréknak címezve eljuttatott hozzájuk. Ebben ez állt: „Alul-
írott Bikich Gábor, mint a két címzettnek az Új Látóhatár szerkesztésében és 
tulajdonában osztozó társa, az Új Látóhatár pontosabban, Molnár József számlá-
in lévő pénzből a mai napon 3000 (háromezer) német márkát fölvettem. A lap 
irodalmi szerkesztéséről való és élőszóban már közölt lemondásomat megismé-
telve, minden további követeléssel együtt az Új Látóhatár birtokomat képező 
harmadrészéről is lemondok. Nevemet tehát az Új Látóhatár minden további 
számáról és kiadványáról le kell venni. A fölvett 3000 (háromezer) német már-
kát, mely egyébként sem sok esztendeig végzett munkámhoz, sem a lap jelenlegi 
értékéhez, sőt hozamához sem mérhető – mint annak a pénznek egy kis hánya-
dát, amelyet részben száműzött író- és munkatársaink honoráriumára nemcsak 
irodalmi értékek fölmutatásával, hanem világi ügyeskedéssel is segítettem meg-
szerezni –, azért fogadtam el, hogy legalább ezt a jelképes összeget valóban a 
száműzött magyar írók javára fordíthassam. München, 1963. október 3-án. 
Bikich Gábor.” 

Ebben az írásban az volt a meglepő, hogy Bikich úgy érezte, kiválását anyagi-
lag úgy illenék honorálni, mintha az egy vagyonos nagy cégnél történnék, ahol az 
valóban elfogadott és szokásos volt. Az Új Látóhatár viszont szegény volt, és a 
megtakarított kilencezer márka azt a célt szolgálta, hogy nagy szükség esetén 
legyen mihez nyúlni. A lap „jelenlegi értékének” említése is furcsának tűnt, hi-
szen miből tudhatták, hogy a nyomorult körülmények között megjelenő lapnak 
mi a pénzbeli értéke és ebből mennyi járna a kivált szerkesztőnek. Ha az értékét 
fel is becsülték volna, akkor is miből fizették volna annak egyharmadát, amikor 
az is gondot okozott, hogy kitudják-e egyenlíteni a nyomdaszámlát és fedezni 
tudják-e a postai költségeket. Bikichnek az e dolgokban való járatlansága és ta-
pasztalatlansága megerősítette Borbándit abban, hogy helyesen cselekedett, ami-
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kor elhárította annak ötletét, hogy Molnárt kapcsolják ki és szűkített létszámmal 
vegyék kezükbe az Új Látóhatár összes ügyeinek intézését.  

A szakítás ezzel megpecsételődött. A megmarad két szerkesztő az évfolyam 5. 
számában bejelentette Bikich október 3-án történt kiválását és kihagyta nevét a 
folyóirat impresszumából, hozzátéve, hogy „az Új Látóhatárt a jövőben Borbándi 
Gyula felelős szerkesztő és Molnár József felelős kiadó jegyzi mint szerkesztő és 
tulajdonos”. A közlemény tartalmazta ugyanakkor, „Az Új Látóhatár szerkesztői 
köszönetet mondanak volt szerkesztőtársuknak sokesztendős munkájáért és azért 
az odaadásért, amellyel folyóiratunk céljainak megvalósításában közreműködött.” 

Az év második felének számai közül a július-augusztusiban Kovács Imre fel-
idézte húsz év távlatából az 1943 augusztusi szárszói konferenciát, részletesen 
ismertette az egymást követő fontosabb előadásokat és felszólalásokat, valamint 
az ott szereplő nevesebb írókról és közéleti emberekről nyert benyomásait. Tör-
ténelmi emlékezését azzal zárta, hogy „ha az olvasó behunyja a szemét és maga 
elé idézi a szárszói elitet – az arcokat, a szép magyar fejeket –, balsorsunkra vagy 
végzetünkre, gondolva csak egyet kérdezhet mély sóhajtással: mikor és miért 
vétkezett akkorát ez a nemzet, hogy az apák bűneiért ilyen súlyosan bünteti meg 
az unokákat a történelem bosszúálló istene – még hetediziglen is...” 

A Vincent Severius írói álnéven publikáló angliai Szász Béla elbeszélésében 
egy rabkórházban játszódó történetet írt le. Rézler Gyula chicagói szociológus 
egyetemi tanár egyéves indiai tartózkodás, után az ott, észlelt politikai és gazda-
sági helyzetről tájékoztatott. Az ötvenéves Gombos Gyulát köszöntötték, mél-
tatva írói munkásságát, a népiség eszméjének életben tartására irányuló igyekeze-
tét és a szép magyar írás ápolására mutatott példáját. Szent-Iványi Sándor volt 
unitárius püspök a magyar unitárius egyház történetét tárgyaló új tudományos 
műveket ismertetett. Sárközi Mátyás és Márjás Viktor magyarországi könyvúj-
donságokkal foglalkozott, Jászai Géza művészettörténész egy római útikönyvről 
számolt be, Bikich Gábor pedig (még kiválása előtt írt cikkben) három nyugati 
magyar költő új kötetét mutatta be. 

Az előbbiekben már említett ötödik (szeptember-október) számban Huma-
nizmus és humanitás címmel Hanák Tibor bölcseleti esszét közölt. A stockholmi 
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Thinsz Géza egy új versével és műfordításával jelentkezett. Domahidy Miklós 
Tizenhat zár című regényéből mutatott be részletet. Virágh Zoltán az 1958-ban 
Nagy Imrével együtt kivégzett Gimes Miklós emlékét idézte fel. Kovács Imre a 
világpolitika alakulását elemezte. Papp László a menekült magyar diákok szövet-
ségének kebelében a Magyarország jövőjéről folyt vitáról tájékoztatott. Szabó 
Zoltán egy Budapesten megjelent Déry Tibor-kötetről, András Sándor a Rozs-
datemető című regényről, Czigány Lóránt a kétnyelvűségről, Cs. Szabó László a 
Santo Stefano Rotondo római magyar templomról, Márton László és Sárközi 
Mátyás egy-egy budapesti könyvről, Németh László és Tersánszky Józsi Jenő új 
kötetéről írt. 

Október végén részben az Új Látóhatár érdekében végzendő hírverés szándé-
kával Borbándi Gyula Belgiumba utazott. Felkereste a Nagy Imre Intézetet és 
igazgatóját, Heltai Györgyöt, az ötvenhatos Nagy Imre-kormány külügyi állam-
titkárát, utána részt vett az október 24-én rendezett francia nyelvű Illyés Gyula 
irodalmi esten, az azt követő vacsorán, majd 25-én Illyéssel és feleségével Párizs-
ba mentek. Ez az út kedvező alkalom volt, hogy az Illyés házaspárral helyzetük-
ről, a magyarországi irodalmi közviszonyokról, a politikai légkörről és az Új Lá-
tóhatár-ról beszélhessenek. Borbándi újból meggyőződhetett arról, hogy Illyés 
erős rokonszenvvel kíséri az Új Látóhatár-ban folyó munkát és élénk figyelem-
mel követi működését. Kérte, hogy támogassák a kisebbségi magyarokért indított 
kezdeményezéseit, és emeljenek szót a nemzet határokon túl élő részének nem-
zetiségi jogaiért és érdekeiért. 

Novemberben Peéry Rezső Münchenben járt és hosszabb beszélgetést folyta-
tott az Új Látóhatár szerkesztőivel, megállapodván velük abban, hogy rendszere-
sen küld kéziratokat. Megtisztelőnek tekinti – mondotta – a folyóirat munkájá-
ban való részvételét, aminek a szerkesztők is örültek, hiszen Peéry felvidéki és 
magyarországi tevékenysége alapján nagy tekintélynek örvendett, minden irány-
ból rokonszenv vette körül. Ezt megelőzően Ottlik Géza Münchenben felolva-
sott egyik regényének készülő német fordításából. Fordítója, Újlaky Sári hozta 
össze vele a szerkesztőket. Megelégedésül szolgált, hogy milyen kitüntetően el-
ismerő véleménye volt az Új Látóhatár-ról, amelyet rendszeresen nem, de időn-
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ként látni szokott. Ugyanebben az időben kereste fel a szerkesztőséget az akkor 
Londonban lakó Szász Béla is, aki ugyancsak közreműködést ajánlott.  

A szerzőkkel a szorosabb kapcsolat kiépítésére azért is szükség volt, mert tar-
tottak tőle, hogy Bikich Gáborral való szolidarításból néhány munkatársuk eltá-
volodik a folyóirattól. Erre Bikich fel is szólított többeket, sőt a barátság felmon-
dásával fenyegetett némelyeket, ha nem követik példáját. Ám ennek hatása csak 
rövid ideig volt érezhető, mert amikor kiderült, hogy Bikich nem indít ellenfo-
lyóiratot, lassan mindenki visszatért az Új Látóhatár-hoz. Csokits János kivételé-
vel. Ő oly komolyan vette Bikichhez fűződő barátságát, hogy kitartott mellette 
akkor is, amikor mások már ismét publikáltak a folyóiratban. Csokits távozása 
nagy veszteség volt, hiszen a kitűnő költő, új műveit csaknem kivétel nélkül a 
Látóhatár-nak, majd Új Látóhatár-nak adta. Az olvasók nagy többsége fájlalta 
Bikich Gábor kiválását. Az eset hátterét csak kevesen ismerték. A folyóirat előfi-
zetését senki nem mondta le (csak egy-két előfizető), a legtöbben hamarosan 
napirendre tértek az események felett. 

1963. november 22-én történt a John F. Kennedy elleni merénylet és fél órá-
val később az amerikai elnök halála. Ez az Új Látóhatár-t annyiban érintette, 
hogy Kennedy volt az Egyesült Államok egyetlen elnöke, aki iránt a szerkesztő-
ség tagjai különleges rokonszenvet éreztek és akinek elnöksége alatt oszlani kez-
dett az a rossz érzés, amelyet az 1956-os forradalom cserbenhagyása sok emig-
ráns magyarban keltett. Borbándi éppen szolgálatban volt a merénylet időpontjá-
ban a Szabad Európa Rádió szerkesztőségében, elsőkézből szerezhetett informá-
ciókat és oszthatta meg a rádió hallgatóival.  

Az év utolsó heteiben az 1963-as esztendő utolsó számának előállítása foglal-
koztatta a szerkesztőséget. Ez Cs. Szabó László egy elbeszélésével indult, hozzá 
hasonlóan az ausztráliai Domahidy András is elbeszélést közölt. Versekkel szere-
pelt Kannás Alajos, Kibédi Varga Áron, Gömöri György, Lőkkös Antal, Keszei 
István és Tűz Tamás. 

Az akkor még Párizsban élő Rezek Román katolikus pap és filozófus Sartre 
egzisztencialista humanizmusát vetette egybe Tcilhard de Chardin keresztény 
humanizmusával. A Figyelő rovatban a többi között Tűz Tamás az elhunyt Sík 
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Sándor költőre emlékezett, Szabados József a nyugati demokratikus tervgazda-
ságról írt, Márton László és Sárközi Mátyás magyarországi könyvújdonságokat 
ismertetett, Cs. Szabó László két londoni kiállításról tudósított, Borbándi pedig 
Kennedy amerikai elnök politikai működését méltatta. 

1964-től új köntösben jelent meg a folyóirat. Megváltozott a fejléce és a tör-
delési formája. A fejléc a vajszínű borítólap felső részét elfoglaló széles színes 
sávból állt, amelyből az alapszínben villant elő az ÚJ LÁTÓHATÁR cím. A 
sávok színe – zöld, piros, kék, narancssárga, szürke és lila – számonként válto-
zott. A címbetűket Fésűs László müncheni fiatal grafikus tervezte, az új tördelési 
terv Molnár József munkája volt. 

Az előző év, 1963, fontos eseményének számított az Aurora Könyvkiadó 
megindulása. „A könyvkiadási terv is kezd komolyabb formát ölteni. A közben 
New Yorkban megnyilatkozó érdeklődés és az elképzelések miatt azonban mó-
dosítanunk kellett eredeti elgondolásainkat. »Auróra« lesz a kiadó neve. Az én 
ötletem és miután senki nem javasolt jobbat, ennél maradtunk.” – írta Borbándi 
1963. február 20-án egy Kovács Imrének küldött levelében.  

Az eredeti elképzelés szerint a kiadó is az Új Látóhatár portfóliójának része 
lett volna – a folyóirat és a nyomda mellett–, de mivel a terv megvalósítása és a 
kiadó működtetése Molnár József nevéhez fűződött, a kezdetben közösnek el-
képzelt vállalkozás Molnár tulajdona lett azzal a kölcsönös megegyezéssel, hogy a 
folyóirat is sajátjának tekinti. Az Aurora az általa megjelentetett kiadványok 
száma alapján a legjelentősebb nyugati magyar könyvkiadók egyike lett, a köny-
vek előállításának színvonala tekintetében minden más kiadót, vállalkozást 
felülmúlt, és csak egy-két más kiadó tudott alkalmanként az Auroráéval azonos 
szépségű kiadvánnyal büszkélkedni. Első termékei közé tartozott Sárközi Mátyás 
elbeszéléseinek és Kannás Alajos verseinek egy-egy kötete. Az Aurora kiadvá-
nyait az Új Látóhatár hirdette, és legtöbbjükről iparkodott oly gyorsan, ahogyan 
lehetett, recenziót közölni és ezáltal felhívni rájuk az olvasóközönség figyelmét. 
A szerkesztési politika, valamint az Aurora Könyvek fontossága és színvonala 
révén a kiadó az emigráció jelentős teljesítményei közé tartozott. Miután 1963 
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ősze az indulás és kezdet ideje volt, a kiadó teljes kibontakozása 1964-re esett. 
Működésének két és fél évtizede alatt mintegy hatvan könyvet jelentetett meg. 

Szerzői között tudhatta azokat a kiváló írókat, akik az emigráció magyar 
nyelven megjelenő irodalmának meghatározó szereplői voltak: Borbándi Gyula, 
Ferdinándy György, Gombos Gyula, Határ Győző, Illyés Elemér, Jákli István, 
Jászi Oszkár, Juhász Vilmos, Kannás Alajos, Kibédi Varga Sándor, Kiss Meny-
hért, Korek Valéria, Lakatos Géza, Major-Zala Lajos, Mánfai Csaba, Marczali 
Póli, Mikes Margit, Mirtse Ágnes, Monoszlóy Dezső, Muzsnay Jenő, Nagy 
Kázmér, Padányi-Gulyás Béla, Peéry Rezső, Salacz Gábor, Sárközi Mátyás, 
Schmidt Vilmos, Cs. Szabó László, Szamosi József, Tolvaly Ferenc, Vándor 
Györgyi. 

Az 1964/1. számban Szabó Zoltán Emberség és reform címmel a 19. század 
magyar reformeszméivel, különösen Eötvös József és néhány kortársa szemléleté-
vel foglalkozott. Kibédi Varga Áron tanulmányának témája a barokk irodalom és 
világnézet volt. Gömöri György műfordításokkal két lengyel költőt mutatott be. 
Nyéki Lajos és Vitéz György új verseit, Sztáray Zoltán elbeszélését tette közzé. 
A Benedek Marcell szerkesztésében indított háromkötetes Magyar irodalmi 
lexikon első kötetét ismertették, hazai és külföldi magyar könyvújdonságokkal 
Kibédi Varga Áron, Béry László, Márton László és Márjás Viktor foglalkozott. 
Finn politikai és irodalmi szemlét Szente Imre készített. Ezúttal igen gazdag volt 
a levelezési rovat, amelyre a szerkesztőség a jövőben is gondot fordított. A köz-
leményeket érintő hozzászólások, kiegészítések, észrevételek, megjegyzések segí-
tettek egyfelől némely részleteket tisztázni, alaposabban megvilágítani, másfelől 
bátorították a véleménynyilvánítást és színesebbé tették a folyóiratot. 

A második számban Cs. Szabó László Magyar költő Nyugaton címmel Illyés 
Gyula nyugat-európai útjához fűzött észrevételeket. Jóleső eredménynek köny-
velte el, hogy az elzárkózás és elszigetelődés évei után „1963-ban Déry Tibor, 
Weöres Sándor, Pilinszky János, Németh László, Ottlik Géza, Rónay György, 
Illyés Gyula, Háy Gyula is megfordult Nyugaton. Könyveiket dedikálták, költői 
esten vagy kerekasztal vitán vettek részt, beszéltek a rádiókban, színdarabjukat 
állították be. Annus Mirabilis volt, a csodák esztendeje.” Cs. Szabó azután rész-
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letesen beszámolt a londoni, brüsszeli, párizsi, svájci és olaszországi napokról, 
kitérve az akkoriban Gara László szerkesztésében megjelent francia nyelvű Ily-
lyés-antológiára, a Hommage a Gyula Illyés-re is. Sulyok Vince a neves norvég 
festő, Edward Munch életművét méltatta. Fenyő Miksa kiadókról, kritikákról, 
könyvekről elmélkedett. Gosztonyi Péter elkezdte a magyarországi kommunista 
titkosrendőrségről, az ÁVH-ról írott tanulmányának közlését. Az Argentínában 
élő Bethlen Pál forrásértékű írásában beszámolt rokona, Bethlen István volt mi-
niszterelnök élete utolsó szakaszáról, 1944-es bujdosásáról, majd szovjet fogságá-
ról. Thinsz Géza, Lőkkös Antal, Keszei István, Tűz Tamás és Gömöri György 
verseket, Sárközi Mátyás elbeszélést közölt. Kibédi Varga Áron francia könyvúj-
donságokról és egy magyarországi kisregényről, Cs. Szabó László egy Shakes-
peare-darabról, a Tévedések vígjátéká-ról, Gömöri György két Amerikában 
megjelent kötetről, Sárközi Mátyás, Márton László és Márjás Viktor új magyar-
országi könyvekről írt. 

A következő számban Kovács Imre beszámolt arról, hogyan fogadták a ma-
gyar emigrációban, és az amerikai politikai körökben valamint az ENSZ-
delegációkban azt a memorandumot, amelyet New Yorkban a hajdani kisgazda-
párti Kiss Sándorral és a kereszténydemokrata Varga Lászlóval együtt adott ki a 
forradalom utáni magyarországi helyzetről. Az emigráns véleményeket összegez-
ve megállapította, hogy „Az ahogy lehet és az ahogy nem lehet tábora áll szem-
ben egymással az emigrációban. Mi vázoltuk az ahogy lehet politikáját, örülnénk, 
ha a maximalisták és a politikai monopolisták is közreadnák végre elképzelései-
ket, mert tizenhét éves emigrációm során tőlük mást, mint frázisokat nem hal-
lottam. Nem akarom elhinni, hogy a »mindent vissza« álláspontjára helyezkedtek 
volna, ami merev nézeteikben valószínűleg azt jelenti, hogy Sztálint vissza, Rá-
kosit vissza, a kommunizmus rettenetes terrorját vissza, hogy a népek a Vasfüg-
göny mögött embertelen szenvedéseik közepette lázadjanak fel, és akkor a Nyu-
gat mégiscsak beavatkozna. Ez olyan tébolyra vallana, hogy még a legádázabb 
politikai ellenfelemről sem tudom feltételezni. Vagy ki tudja?” Cs. Szabó László 
nagy terjedelmű tanulmányában Shakespeare Hamlet című drámáját elemezte. 
Gömöri György és Sulyok Vince Paszternak-fordításaikat mutatták be. Szente 
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Imrétől Kibédi Varga Árontól és Zempléni Ádámtól versek voltak olvashatók. 
Szabó Zoltán kritikai naplójában Illyés Gyula két új színdarabjával, egy londoni 
Beckett-bemutatóval és Vas István összegyűjtött verseivel foglalkozott. Kibédi 
Varga Áron a francia Illyés-antológiát, a Hommage a Gyula lllyés-t ismertette. 
Az Albert Pál néven publikáló Sipos Gyula – aki az elkövetkező évtizedekben az 
Új Látóhatár leggyakoribb és legjelesebb kritikusai közé tartozott – egy új ma-
gyarországi regényről, a genfi Szekula Ágnes egy emigráns elbeszéléskötetről, 
Nyéki Lajos az Angliában élő Gömöri György verseiről, a müncheni Béry László 
pedig Bóka László kétkötetes regényéről írt. 

Az 1964 júliusában a németországi Marienbergben rendezett immár hagyo-
mányos főiskolai hétre az Új Látóhatár több munkatársát és barátját felkérték, 
hogy tartson előadást. Cs. Szabó László ezt időhiány miatt nem tudta vállalni, de 
Szabó Zoltán, Deér József történész, Gosztonyi Péter, Deák István, Jászai Géza, 
Bogyay Tamás, Menczer Béla, Brunner György, Bak János, és Borbándi Gyula 
eleget tett a meghívásnak. A konferencia legjelentősebb mozzanatainak egyike a 
hétvégi történésztalálkozó volt, amelyet a Müncheni Magyar Intézet készített 
elő, és az imént említettek is részt vettek rajta. 

Pár nappal később Szabó Zoltán – aki közben lemondott főmunkatársi tiszté-
ről, és neve 1964. januárban csendben, feltűnés nélkül lekerült az impresszumról 
– Münchenben járt, tájékozódás és a két szerkesztővel folytatandó eszmecsere 
céljából. Egyetértett a szerkesztők értékelésével, mely szerint Bikich kiválása nem 
rendítette meg a folyóiratot, noha sajnálatos és kár volt, hogy nem lehetett elke-
rülni. 

Molnár József kimutatást készített az Új Látóhatár anyagi helyzetéről. A fo-
lyóirat ára akkor 4 német márka, tengerentúlon 1 amerikai dollár volt. Az évi 
előfizetés Németországban 20 márkába, másutt ennek megfelelő külföldi valutá-
ba, az Egyesült Államokban például 5,40 dollárba került. Ez az összeg valóban 
nem volt magas, akkoriban egy szám árából meg lehetett vacsorázni egy közepes 
kategóriájú müncheni vendéglőben. Egy németországi kezdő mérnök havi fizeté-
se a hatvanas évek elején 1000 márka körül volt, a gépírónőké 400 körül és az 
ipari munkásoké 6-700 körül mozgott. A folyóirat tehát nem volt drágának te-
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kinthető, ha eltekintünk az egészen rosszul fizetett munkavállalók keresetétől. 
Az említett kimutatás szerint évi átlagban előfizetésekből 29 ezer, példányonként 
eladásból 4,8 ezer, összesen 33,8 ezer márka gazdagította a szerkesztőséget. A 
Szabad Európa Bizottság támogatása évi 17,5 ezer márkát, az általuk vásárolt 
folyóiratszámok ellenértéke 14,4 ezer márkát tett ki. Az évi összbevétel tehát 
65,7 ezer márka volt. A kiadások, ugyancsak évi átlagban, így oszlottak meg: 
nyomda 37,2 ezer, portó 6,2 ezer, adminisztrációs költségek és terjesztői jutalé-
kok 8,6 ezer, személyi költségek (iroda, könyvelés, korrektúra, szállítás stb.) 13 
ezer. A kiadások 65 ezer márkára rúgtak. Az előfizetők száma 1350 volt. Az 
Egyesült Államokban 378, Németországban 253, Dél Amerikában 215, Auszt-
ráliában 120, Kanadában 78, Nagy-Britanniában 59, Hollandiában 56, Svájcban 
45 előfizetőt tartott nyilván a kiadóhivatal. Összesen húsz országban fizettek elő 
az Új Látóhatár-ra. Az 1964. május 1-i állapotot tükröző kimutatás érintette az 
olvasóknak a szerkesztőséggel folytatott levelezését is. Eszerint „Átlagban napi 
8- 10 levél érkezik. Ebből egy jelentékeny rész kitér a lap tartalmára is. Kérdése-
ket tesznek fel, bírálnak, helyeselnek. Legélénkebb visszhangja a politikai és tu-
dományos résznek van. A hozzászólások nagy része ehhez érkezik. Magyaror-
szágról általában üzeneteket kapunk. (Pl. Illyés, Veres Péter: foglalkozzunk töb-
bet a magyar kisebbség helyzetével stb.), de újabban levelek is érkeznek.” A ki-
mutatáshoz Molnár József listát is mellékelt a rendszeresen és gyakran szereplő 
munkatársakról. Ez mintegy hetven nevet tartalmazott. 

Az 1964-es évfolyam nyári számában Gombos Gyula részletet közölt készülő 
Szabó Dezső könyvéből, amelyet nagy érdeklődés előzött meg, egyfelől a szerző-
nek a témában már korábban is tanúsított kimagasló szakértelme, másfelől az 
íróról addig készült művek szegényessége és bántó elfogultságai miatt. Sokan 
Gombostól várták a hiteles életrajzot és a művek tárgyilagos értékelését. A közel-
jövőben megjelenendő könyvből a regényíróról szóló fejezet volt olvasható. A 
Londonban élő Siklós István költő a Weöres Sándornak ajánlott Változatok 
című versét közölte. Hanák Tibor arra a kérdésre keresett választ, miért nem 
rehabilitálják a magyarországi kommunista vezetők Lukács Györgyöt. Fejtegeté-
seit azzal fejezte be, hogy „Lukács György életéből fél évszázadot a marxizmus-
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leninizmus szolgálatába állított. Tevékenysége azonban soha nem talált teljes 
elismerésre saját táborában. Hogy a sztálinista Kommunista Párt nem értette 
meg őt, nem csodálható – sokkal szerényebb fejeket sem volt képes megérteni. 
De hogy az a rendszer, amely a marxista-leninista dogmák revíziójában már 
többszörösen túltett rajta, és sok vonatkozásban az ő eszméit valósítja meg, szin-
tén nem vállalja, az igazán tragikus és érthetetlen.” 

Kovács Imre Magyar változatok című sorozatában Veres Péter Budapesten 
közölt háborús emlékeit a magáéival összevetve érzékletes képet festett az 1944-
es Magyarországról és a korabeli ellenzéki csoportok helyzetéről. Verseket 
Kibédi Varga Áron, Thinsz Géza és a Portugáliában élő Horváth Attila közölt. 
Új szerzőt avatott az Új Látóhatár a Hamburgban élő eszmetörténész és kritikus 
Hellenbart Gyula személyében, aki Fejes Endre Rozsdatemető című regényét 
elemezte. Weöres Sándor Tűzkút című verseskötetével Nyéki Lajos foglalkozott. 
Gömöri György egy hazai költőtársa, Takács Imre verseit méltatta. Rátkai Béla a 
magyar-német gazdasági kapcsolatokat tekintette át. Márton László két buda-
pesti könyvet ismertetett, a bécsi Varga József az Európa-házakat mutatta be, 
Borbándi Széchényi György német nyelven megjelent visszaemlékezéseiről írt. 
Augusztusban két költő, Kanadából Vitéz György és Hollandiából Kibédi Varga 
Áron látogatta meg a szerkesztőséget. Mindkettő a további együttműködésről 
tárgyalt Molnárral és Borbándival. 

Ebből az Új Látóhatár számból a Szabad Európa Bizottság nem vásárolt pél-
dányokat, mert úgy vélték, hogy Kovács Imrééknek a magyarországi változások-
ról készített összefoglalója, illetve javaslatai – melyeknek kivonatát közölte az Új 
Látóhatár is – sértette az általuk támogatott Magyar Bizottság pozícióját. Kovács 
Imre azt írta a szerkesztőknek, hogy ragaszkodjanak szerkesztési elveikhez, ne 
hagyják magukat „zsarolni” a Bizottság által. Kovács neve összefonódott az Új 
Látóhatár-ral. Minden írása, megszólalása egyben a folyóirat megítélését is érin-
tette. Ez részben hasznos volt, mert védettséget jelentett a lapnak, ugyanakkor 
Kovács sarkos fogalmazásai, állandó „mozgolódása” egyben kellemetlen helyze-
teket is teremtett. A szerkesztők minden alkalommal kiálltak Kovács álláspontja 
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mellett, de érezték, hogy egyre inkább saját anyagi lehetőségeiket kell bővíteniük, 
s a függetlenségüket pénzügyi helyzetük stabilizálásával is biztosítaniuk kell.  

Az őszi számban a szépirodalmat Vitéz György, Horváth Elemér, Kannás 
Alajos, Szente Imre és Nyéki Lajos versei, valamint Sárközi Mátyás egy elbeszé-
lése képviselték. A New Yorkban élő Szabó György művészettörténész tanul-
mányt közölt Nagylőcsei Dóczy Orbán Imádságoskönyvéről. Nagy Ferenc volt 
miniszterelnök Miért nincs magyar külpolitika címmel a Kádár-kormányzat 
külhoni kapcsolatait tekintette át. Megállapította: „A jelenlegi magyar kommu-
nista vezetők előtt nem lehet kétséges, hogy a fokozottabb függetlenségre épített 
nyugati kapcsolat, főleg az Amerikával való megegyezés felbecsülhetetlen elő-
nyökkel kecsegtet.” Ezek taglalását az a kérdés követte: „Mi tartja hát vissza a 
magyarországi rendszert azoktól a lépésektől, amelyek ezt a fejlődést előmozdí-
tanák? Moszkva? Az ideológia? A hatalom féltése? A kisebbrendűségi érzés? A 
tájékozatlanság? Valamilyen sértett önérzet bosszúja? A mindenkit kiszolgáló, 
sohasem változó társutasok titkos ellenakciója? Vagy mindezek együtt? A magyar 
nép biológiailag gyengül, erkölcse hanyatlik, gazdasági élete válsággal fenyeget, 
iparcikkei versenyképtelenek, az ország fejlődése akadozik. Ha a mai vezetők 
nem akarják, hogy Magyarország még elmaradottabb országgá váljék, és fejlődé-
sében végleg megrekedjen, akkor nem szabad visszariadniuk a külső függetlenség 
és a belső reformok útjától.” Nagy Ferenc továbbra is élvezte az amerikai politi-
kai körök bizalmát, tekintélye töretlen volt. Kovács Imre erre a tényre külön is 
felhívta a szerkesztők figyelmét, szorgalmazva, hogy Nagy Ferenc írásait a folyó-
irat közölje rendszeresen.  

Az őszi számban Hennyey Gusztáv volt külügyminiszter arról írt, hogyan 
akart Magyarország kiválni a második világháborúból. Részletesen ismertette az 
erre irányuló lépéseket és a nehézségeket, amelyekkel szembesülnie kellett. Fon-
tosnak tartom megjegyezni, hogy a folyóirat egyre nagyobb számban tett közzé 
olyan történelmi tárgyú írásokat, melyek Magyarország közelmúltjával kapcso-
latban számtalan téveszmét, pontatlan ismeretet korrigáltak. Múlhatatlan érde-
mei vannak a lapnak abban, hogy a második világháborús magyarországi szerep-
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vállalás, a fasizmus elleni ellenállás részletei tisztázódhattak a visszaemlékezésék, 
elemzések révén.  

Nagy László genfi újságíró magyarországi utazásának tapasztalatait és tanul-
ságait foglalta össze. Cs. Szabó László arról írt, miként mérgezi a magyarországi 
tankönyveket az ötvenes évek szelleme. Hazai könyvújdonságokkal Albert Pál, 
Kibédi Varga Áron, Márton László és Hanák Tibor foglalkozott. Pálinkás Lász-
ló firenzei tanár és irodalomtörténész azt vizsgálta, ki volt a titokzatos Charles de 
Bérony, aki a 19. század elején Franciaországban a magyar irodalomról írt. Su-
lyok Vince stockholmi költőtársa Thinsz Géza verseit és műfordításait méltatta. 
Borbándi Reményi József költő és irodalomtörténész amerikai munkásságát is-
mertette. 

1964 késő őszéig lecsendesedtek a Bikich-ügy hullámai. Bikich híveit nem vi-
lágnézeti, politikai vagy irodalmi meggondolások vezették, amikor példáját kö-
vetve kiléptek vagy eltávolodtak az Új Látóhatár-tól, azt merőben a személyes 
barátság miatt tették, és ezért amikor kézirataikkal ismét jelentkeztek az Új Lá-
tóhatár szerkesztőségénél, a szerkesztők ezt úgy fogadták, mintha mi sem történt 
volna, és a Bikich-ügy soha nem került szóba. 

Bikich Gábornak az Új Látóhatár szerkesztőivel való ellentéte ennek ellenére 
nem múló nyomokat hagyott sokakban, akik kapcsolatban álltak a folyóirattal. 
Majd negyven évvel később Kenedi János elevenítette fel az ellentétet az Élet és 
Irodalom 2003. február 7-i számában, Bikich Gábor elhunyta alkalmából írott, A 
legszívélyesebb remete című nekrológjában10. A rosszízű vita, mely Molnár Jó-
zsef reagálása és Kenedi viszontválasza során kibontakozott, sem a folyóiratnak, 
sem a vitában résztvevőknek, sőt magának az érintett Bikich Gábor emlékének 
sem használt.  

Kétségtelen tény, hogy az Új Látóhatár az 1960-as évek elejére olyan tekin-
télyt teremtett maga körül, hogy minden magyar nyelven publikáló emigránsnak 

                                                           
10 Kenedi János: A legszívélyesebb remete. Élet és Irodalom, 2003. február 7. Molnár 

József válasza. Molnár József: A „legszívélyesebb remete” vagy „rabiátus ember”? Élet 
és Irodalom, 2003. április 11.  
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kitüntetést jelentett benne megjelenni. A szerkesztői tolerancia iskolapéldája 
volt, ahogyan a folyóiratot Borbándi és Molnár szerkesztette.  

Az év utolsó számában Fenyő Miksa elkezdte önéletrajzának közlését. Azzal 
vezette be, hogy „végre igazán elszántam magam, negyven esztendő óta már vagy 
hatodízben, hogy az utókort nem hagyom bizonytalanságban életem körülmé-
nyei felől s még kevésbé engedem meg, hogy ezeket a bizonytalanságokat az 
irodalom tudósai, a maguk kedve, képessége és képzelete szerint állítsák helyre”. 
Az első részben az önéletrajzírás szándékairól és körülményeiről tájékoztatott. 
Sztáray Zoltán a kaliforniai szőlőtermelés atyjáról, a magyar Haraszthy Ágoston-
ról rajzolt portrét. Karcolatokat Sárközi Mátyás, a párizsi Hajdu András és a 
bácskai Szirmai Károly, az ismert regényíró és szerkesztő közölt. A verseket 
Horváth Elemér, Lőkkös Antal és Zempléni Adám írta. Gosztonyi Péter tanul-
mányában Buda 1944-45-ös ostromának történetét idézte fel. A Magyarország-
ról frissen menekült Varga Sándor kisgazdapárti funkcionárius Kovács Bélának 
az ötvenhatos forradalom utáni szerepéről írt. A kritikai rovatban Kovács Imre 
Hruscsov bukásával és a kommunizmus válságával foglalkozott. Hanák Tibor egy 
ideológiai vitairatot, Heller Ágnes új könyvét elemezte. Albert Pál bíráló észre-
vételeket tett Szabó Magda akkoriban megjelent regényéről. Gömöri György a 
lengyel könyvpiac néhány újdonságát mutatta be. Egy Magyarországon megje-
lentetett skandináv lírai antológiát Thinsz Géza ismertetett. Horváth Elemér a 
Brüsszelben kiadott Ország és irodalom című kötetről írt cikket. Ez Cs. Szabó 
László négy tanulmányát tartalmazta. A szerző – mint Horváth közölte – „a 
magyar nép élettörténetének és irodalmának összefonódottságát ábrázolja, a mo-
dem kutató felkészültségével s a hajdani prédikátorok szenvedélyével”. Kibédi 
Varga Áron a Budapesten megjelent új Orbán Ottó kötetet bírálta, megjegyez-
vén, hogy tehetséges, nagy tüdejű, hömpölygő szavú költő, de mint az áradat a 
természetben, egyelőre még az ő versei is üledéket visznek magukkal. 

Az 1960-as évtized első fele az Új Látóhatár életében egy újabb belső, szemé-
lyi válság lerendeződését és a folyóirat nemzetközi tekintélyének stabilizálódását 
hozta. Amint a világban, úgy a lap körül is egyfajta nyugalom alakult ki. Szer-
kesztői és szerzői berendezkedtek arra a szerepkörre, melyet az elkövetkező két 
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évtizedben is következetesen érvényesítettek, azaz ápolni a magyar nyelv és kul-
túra legszebb hagyományait, dokumentálni a magyar történelem eseményeit, 
helyet adni a különböző gondolatoknak, nézeteknek, vitáknak.  
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BELÉP EGY ÚJ NEMZEDÉK  

A hatvanas évek második fele a csendes építkezés és fejlődés jegyében indult. A 
korábbi bizonytalanságok és izgalmak után úgy tetszett, hogy az Új Látóhatár 
életébe visszatért a nyugalom és a szerkesztőségen, valamint a munkatársi gárdán 
belüli kölcsönös megértés. 

Közben amolyan békés együttélés alakult ki az Új Látóhatár és a párizsi Ma-
gyar Műhely között. Ezt a magát „irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat”-nak 
feltüntető orgánumot 1962 májusában az Új Látóhatár-ban kellő helyet, meg-
szólalási, valamint szereplési lehetőséget nem talált néhány franciaországi fiatal 
munkatárs alapította azzal a céllal és eltökélt szándékkal, hogy fórumot teremt-
sen az irodalmi kísérletezésnek és avantgárd törekvéseknek. Ezt az Új Látóhatár-
ban nem sikerült megvalósítaniuk, egyrészt a folyóirat különféle áramlatokat és 
stílusirányzatokat integráló szerkesztési politikája, másrészt – főként idősebb – 
szerzői, támogatói és olvasói egy részének velük szemben tanúsított idegenkedése 
miatt. E munkatársak és barátok, köztük Nagy Pál, Márton László, Parancs 
János, Harczy József (Czudar Dárius), Papp Tibor és Bujdosó Alpár távozása 
csendben, kölcsönös megértésben és békében történt, egyikük-másikuk továbbra 
is publikált a müncheni folyóiratban, később tekintélyes írói kör alakult ki, 
amelynek tagjai mind a két folyóirat munkatársai voltak. Ebben semmi különöset 
és meglepőt nem találtak, sőt a két szerkesztőség is türelemmel nézte ezt a hely-
zetet és még akkor sem avatkozott be a munkatársak publikálási szabadságába, 
amikor – nem irodalmi, hanem napi politikai okokból – komoly nézeteltérések 
támadtak az Új Látóhatár és a Magyar Műhely között. Az időnként kölcsönösen 
elhangzott kemény kritikák ellenére sem romlott meg azonban a jó viszony. Ez 
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részben az Új Látóhatár belátásának, részben – de nem kisebb mértékben – Nagy 
Pál mérséklő és kiegyenlítő magatartásának, a békességet szem előtt tartó szer-
kesztői viselkedésének és a Magyar Műhely-en belül kivívott irányító szerepének 
volt köszönhető. Ebben persze mások is támogatták, úgyhogy a két szerkesztőség 
legfeljebb regisztrálta a különbségeket és szemléleti eltéréseket, de bölcsen kerül-
te az összetűzéseket. 

A további válságok és belső egyenetlenségek elkerülése szándékának jegyében 
zajlottak le a szerkesztőségen belüli, illetve a Münchenbe látogató munkatársak-
kal folytatott megbeszélések. A két müncheni szerkesztő levelezés útján rendsze-
res érintkezésben állt az Egyesült Államokban élő főmunkatársakkal, Gombos 
Gyulával, Kovács Imrével és Sztáray Zoltánnal. Az utóbbinak vállára nehezedett 
főmunkatársi tisztén kívül az amerikai kiadóhivatali iroda minden gondja és ten-
nivalója is. Ezt igen jó eredménnyel és sikerrel végezte, úgyhogy az Egyesült 
Államokban mindenki által elismert példás módon történt a terjesztés és a hírve-
rés. 1965 első felében szinte egymásnak adták a kilincset a különböző országok-
ban élő munkatársak, valamint a folyóirat barátai és olvasói. Januárban Cs. Szabó 
Lászlóval és Derecskey Károllyal, februárban Kerényi Magdával, márciusban 
Gombos Gyulával, áprilisban a svédországi Thinsz Gézával kínálkozott alkalom 
az Új látóhatár helyzetéről és jövőjéről, valamint a nevezettek további közremű-
ködéséről eszmecserét folytatnia a szerkesztőknek 
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1965. március 13-án új szerkesztőségi helyiséget avathatott az Új Látóhatár. A 
folyóiratot előálító Molnár-Heller-nyomda ugyanis a schwabingi 
Nordendstrasséról átköltözött a München déli részében, az Isar másik partján, az 
Állatkerthez közel fekvő Oertlinwegnek nevezett utcába, a 4-es számú házba, 
amelynek kis melléképülete az előszobán kívül nemcsak szedőteremből és tágas 
nyomtatóteremből, de ezenkívül irodahelyiségből és mosdóból állt. Az előbbi a 
két vezető, Molnár József és Heller (Lovas) György, majd később a szerkesztőség 
szobája is volt, íróasztallal, székekkel, pamlaggal, könyvespolccal, a falakon ké-
pekkel. Az egyéb szálláslehetőséggel nem rendelkező látogatók egy-két éjszakát 
itt tölthettek. Ebben az irodában az elkövetkező években számos fontos megbe-
szélés folyt és döntés született. 

Az 1965/1. számban Három festő címmel egy-egy velencei, londoni és párizsi 
kiállítás alkalmából Cs. Szabó László az itáliai Carpaccio, a spanyol Goya és a 
francia Delacroix munkásságát méltatta. Fenyő Miksa folytatta önéletrajzát, 
bemutatva az olvasóknak szülőhelyét, a korabeli bácskai Mélykút községet. Sza-
bó Dezső húsz év előtti halálára emlékezve az Új Látóhatár részletet adott Gom-
bos Gyula megjelenés előtt lévő könyvéből, amelyben a szerző az író utolsó nap-
jait, halálát és temetését elevenítette fel. Határ Győző fordításában részlet volt 
olvasható T. S. Eliot Hamvazószerda című költői művéből, Gömöri György 
amerikai költőket mutatott be, Keszei István, Tűz Tamás és Vitéz György pedig 
új verseket közölt. Az 1964-es francia könyvtermés jelentősebb darabjait Kibédi 
Varga Áron ismertette, Kovács Imre a meghalt brit államférfi, Winston Chur-
chill életművét méltatta, Kannás Alajos egy új magyar opera budapesti ősbemu-
tatójáról számolt be, Hanák Tibor, Márton László és Sárközi Mátyás magyaror-
szági könyvújdonságokról közölt kritikai jegyzetet. 

Az 1965/2. számtól újból a kívánatos egyensúlyba került a széppróza és az ér-
tekező próza. A Portugáliában élő Horváth Attila, az amerikai Horváth Elemér, 
a párizsi Nyéki Lajos és a stockholmi Thinsz Géza verseket, Sztáray Zoltán elbe-
szélést, Cs. Szabó László rádiójátékot, Fenyő Miksa önéletrajzi részletet közölt. 
Az értekező prózát Gosztonyi Péter és a New Yorkban élő Juhász Vilmos írása 
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képviselte. Az előbbi az 1944-es magyar ellenállási mozgalomra vonatkozó kuta-
tási eredményeit tette közzé, az utóbbi a zsidókérdésnek a magyar irodalomban 
történt tárgyalását taglalta, arra a megállapításra jutva, hogy: „Az írók a »félnáci« 
és náci korszakban – mint írók – nem sokat tettek e mitológia trónfosztása érde-
kében. Az írók, mint írók, általában hallgattak.” Folytatva fejtegetéseit a kérdés 
háború utáni kezeléséről, Juhász összefoglalóan arra a megállapításra jutott, hogy 
„nem szabadna elhallgatnunk, hogy az üldözöttek egykori közösségéhez tarto-
zóknak éppúgy vannak eddig nagymértékben elhanyagolt, sőt tudomásul sem 
vett feladatai, mint az üldözők körébe zártaknak. A zsidóság egy része a több 
évezredes üldöztetés és éppen a korszerűtlenségénél fogva annyira félelmetes náci 
démonia hatása alatt abban a hitben él, hogy kizárólag ő az üldözött, minden 
más közösség és egyes ember az üldözőkhöz, az őket kínzó és pusztító hatalom 
haszonélvezőihez tartozik. Ez a hit pedig nem kisebb mértékben járul hozzá a 
szellemi gettó falainak emeléséhez, mint a másik oldalról a lealacsonyítás és a 
rágalom. A magyar zsidóságnak tudnia kell, hogy a népközösség, amelyhez sors-
szerűen tartozik, történetének sok évszázada folyamán idegen hódítók, s gyakran 
az ellenségnél rosszabb pártfogók kényuralmát nyögte, hogy a befogadó népnek a 
sorsa is a megaláztatásoknak a sora volt. Még kevésbé feledkezhet meg arról, 
hogy a magyar nép többsége, elsősorban a parasztság egy évezreden át testileg és 
lelkileg jobban ki volt szolgáltatva s el volt nyomva a saját vezető rétegeitől, mint 
a zsidók a befogadó társadalomtól, s hogy a törvény dolognak minősítette, embe-
ri és törvényes jogait alig gyakorolhatta. Ezeknek a tömegeknek sokkal kevesebb 
módjuk volt a felemelkedésre, sorsuk megváltoztatására, mint a zsidók többségé-
nek. Ami pedig a náci démoniát illeti, ez nemcsak a zsidóságot sújtotta, hanem 
más népeket s magyarokat is, azokat, akik őket mentették, értük pusztultak el. 
Az Egyház hite szerint minden kornak legalább van egy szentje, akinek odaadá-
sáért Isten megkíméli, nem ítéli meg végleg az emberi nemet. Ha egyetlenegy 
keresztény magyar az életét odaadta, vagy akár kockára tette értük, nem elegendő 
ez arra, hogy ne ítéljenek egyetemlegesen? És ezek sokan voltak.”  

A lap további közleményeinek témái ezek voltak: Zilahy Lajos Bíborszázad 
című angolul megjelent regényének bemutatása (Kovács Imre tollából), a párizsi 
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Nagy Pál novellagyűjteménye (Gömöri György), észrevételek a magyarországi 
Csák Gyula egy drámájával kapcsolatban (Szente Imre) és magyar hétvégi isko-
lák helyzete az Egyesült Államokban (Nagy Károly). 

Előre látható volt, hogy a legélénkebb visszhangot Juhász Vilmos esszéje vált-
ja majd ki. Így is történt. A szerző a magyar közgondolkodás érzékeny területét 
érintve bizton számíthatott arra, hogy egyik vagy másik megállapítását kiigazítás, 
válasz vagy elutasítás követi, különösen azt a megfigyelését, hogy a zsidóüldözés 
idején a magyar írók, mint írók semmit nem tettek a „véres mitológia” trónfosz-
tása érdekében és a tiltakozás helyett általában hallgattak. A szerkesztőségbe 
erről több vélemény érkezett, nagyrészt szóban, de nyilvánosan és kellő tekintély-
lyel csak Kovács Imre nyilatkozott, mégpedig A vádlottak nevében címmel a 
július-augusztusi, 4. számban. 

„Ilyen sommásan a magyar írókat még nem ültették a vádlottak padjára. 
Egyetemlegesen a magyar irodalmat még nem marasztalták el abban, hogy nega-
tív magatartást, bűnös közönyösséget tanúsított a zsidókérdésben, amivel elő-
idézte végzetes elmérgesedését, tragikus, véres következményeit. Sokszor álltak 
magyar írók különböző »bűnökért« bíróság előtt, mint »hazaárulás«, »nemzetgya-
lázás«, »nagybirtokos osztály elleni izgatás« stb. Tudtommal ez az első eset, ami-
kor tömeges fajirtás (genocide) elkövetésében bűnrészességgel vádolják őket.” 
Kovács – mint írta – nem térhetett ki „a tetemrehívás elől, a magyar irodalom 
megint a létéért és a magyarságért küzd, valakinek szólani kell azok nevében, 
akik maguk nem szólhatnak”. Ezután részletesen felsorolta, hogy az írók nagy 
része mikor és hol adta tanújelét annak, hogy szemben áll a zsidóságot kirekesztő 
és elpusztítására törekvő erőkkel, mint tetteiket sugalló embertelen eszmékkel. 
„Nem hiszem [...] hogy magyarok és zsidók megbékélését azzal elősegítjük – 
zárta gondolatmenetét Kovács Imre –, ha megmutatjuk egymásnak »be nem 
hegedt sebeinket«. Inkább arra ügyeljünk, hogy a már behegedt sebeket újból fel 
ne tépjük.” 

Sajnálatos módon elmaradt a szerkesztőség által elképzelt szélesebb körű vita, 
a felvetett kérdések megtárgyalása Juhász Vilmos és Kovács Imre közötti párbe-
szédre korlátozódott. Ennek során az 1965-ös év utolsó számában az előbbi 
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hosszabban, az utóbbi röviden ismét megszólalt. Juhász Vilmos igyekezett rámu-
tatni vitapartnere érvelésének gyengéire, a többi között arra, hogy „célzatosan 
elhallgatta” azt a tényt, hogy „a tizenkét oldalas tanulmány csaknem hét oldala 
arról szól, hogy a mai magyar írók – bűnvallomást téve, gyónva, vezekelve – ho-
gyan ábrázolták és ábrázolják kíméletlenül, őszintén, valóban krisztusi együttér-
zéssel az elkövetett szörnyűségeket”. Valóban, de Kovács Imre mentségére fel 
lehetne talán hozni, hogy noha érintve érezte magát, Juhász írásának népi írók 
magatartását is elmarasztaló szavaitól – pedig az ellenállási mozgalomban sze-
mély szerint bátran viselkedett –, elsősorban mégis annak szükségét látta, hogy 
legtöbbjük védelmére vállalkozzék. A vitának javát szolgálta volna, ha mások is 
megszólalnak. Kár, hogy ez nem történt meg. Juhász szerint az írók legalább 
addig elmehettek volna, ameddig sok katolikus és protestáns egyházi ember el-
ment. 1944 vészterhes hónapjaiban – írta – „tömegesen működtek illegális 
nyomdák, gyártottak hamis papírokat, röpcédulákat, csak éppen írói megnyilat-
kozásokat nem volt módjukban előállítani”. Abban igaza volt Juhász Vilmosnak, 
hogy  említést érdemelt volna, súlyos hibákat látott „a zsidóság egy részének 
magatartásában” is és hogy felszólítást intézett „a valódi - és nagyon is valóságos 
keresztény magatartás megértésére, nem is a megbocsátására, hanem a Szentlé-
lekben való egyesülésre”. 

Erre írott pár mondatos válaszában Kovács Imre megjegyezte, hogy: „Habent 
fala sua libelli. Minden könyvnek megvan a maga sorsa, és úgy látszik, minden 
cikknek is! Amint nyomtatásban megjelent, már önmagában és önmagáért felel, 
függetlenül az író szándékától: mit akart megírni és kifejezni. Én Juhász Vilmos 
eredeti cikkére válaszoltam, az én írásomra is áll, ami az övére.” Vitapartnere 
második megszólalására nem kívánt reagálni, mivel az már szerinte más témákat 
is érintett, de időszerűnek és helyesnek sem tartotta volna „a mai körülmények 
között, amikor az otthoniak nem vehetnek részt benne”. 

A korabeli magyar irodalom érdekes és izgalmas jelenségére hívta fel a fi-
gyelmet a folyóirat 1965/4. számában Magyar írók, magyar problémák című 
írásában Hellenbart Gyula Hamburgban élő irodalomtörténész és esszéíró. Az 
újabb irodalmi termés áttekintése során azt a megfigyelést tette, hogy: „Napjaink 
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magyar szépprózájában az erkölcsi természetű mondanivalónak feltűnően fontos 
szerep jut. Erről tanúskodnak az 1956 óta egyre határozottabban előtérbe lépő új 
írónemzedék tekintélyes hányadának munkái.” Néhány név szerint is említett 
elbeszélő „novelláinak mondanivalója javarészt etikai jellegű: napjaink emberi 
magatartásának valóságos indítékai és következményei, a cselekvéshez, vagy tét-
lenséghez szükségképp tapadó egyéni és társadalmi problémák látszanak az ihlet 
forrását képezni. Egyrészt ugyan távol áll tőlük és szinte uniformizáltan szűksza-
vú stílusuktól mindennemű prédikálás, másrészt azonban írásaikból többnyire 
kivillan a kortársak gyengeségeit leplező él. Gyakran úgy hatnak ezek a novellák, 
mint szűk lencsenyílással fotografált áruló pillanatfelvételek, amelyek könyörte-
len igazsága ellen mukkanásnyi mentegetőzés sem lehetséges: egy szóval sincs 
több bennük a tapintható valóságnál, ám szerzőik a fényt annak oly zugaiba irá-
nyítják, amelyekben az elemi emberi gyarlóságok rejteznek s ahová irodalmunk-
ban az elmúlt emberöltő alatt ritkán esett egyegy kósza sugár.” A szerző szerint 
„ebben a szárnyát bontogató új prózában van bizonyos újrakezdés-motívum: 
visszatérés az irodalom szolidabb, mélyebben fekvő forrásaihoz, amit az előző 
írógeneráció nagy részének a közéleti harcokban elszenvedett alkotói kudarcára 
való tekintettel nem nehéz megmagyaráznunk. Az újrakezdést azonban minden 
bizonnyal nem csupán a politikai irodalom balsikerei sugalmazták. Közrejátszott 
ebben a jelenségben a magyar társadalom újjáalakulása is, amely az 1945 után 
lefolyt erőszakos és pusztán külsőleges átformálás nyomán ma már bizonyos 
szempontból egy belső, szerves átrendeződés tüneteit is kezdi mutatni.” 

A jelenség és a körülötte jelentkező tünetek részletes elemzése után a szerző 
azzal zárta fejtegetéseit, hogy: „Az új írónemzedék szigorú tárgyilagossága által 
keltett bizakodást egyelőre alaposan lehűti a hivatalos irodalompolitikát kiszolgá-
ló kommentátorok primitív tevékenysége, amely gondoskodik a jelen irodalmi 
termésének egyoldalú és hamis értelmezéséről. Tény, hogy a propagandairoda-
lom lapos egyértelműségeihez, a politikai kategóriák egyeduralmához szokott, s a 
többrétű értelmezésben gyakorlatlan közönség nem mutat feltűnő hajlamot az 
erkölcsi szempontok felismerésére, s a kimondatlan tanulságok megértésére.” 
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A folyóiratszám szépirodalmi anyagát egy elbeszélés és versek alkották. Az 
előbbit Sárközi Mátyás írta, az utóbbiak szerzői Kibédi Varga Áron, Siklós Ist-
ván, Zempléni Ádám, Sulyok Vince és Szente Imre voltak. Cs. Szabó László a 
görög drámaíró, Aiszkhülosz Perzsák című tragédiájának a londoni színházi 
fesztiválon, újgörög fordításban, az athéni Művész Színház együttese által ját-
szott előadásáról írt méltatást. 

Határ Győző bő tálalásban bemutatta az 1964-es év londoni szépirodalmi 
könyvújdonságait. A berni egyetemen történelmet oktató Révész László a múlt 
század eleji lengyel kérdésnek magyarországi visszhangját és hatását ismertette. 
Márton László a korán elhunyt vajdasági irodalomtudósra, B. Szabó Györgyre 
emlékezett, valamint a délvidéki irodalom és írók helyzetéhez fűzött észrevétele-
ket. Sulyok Vince a skandináv Északi Díjról és a vele kitüntetett szerzőkről írt. 
Sipos Gyula (Albert Pál írói néven) két új magyarországi regényről, Hanák Tibor 
egy Budapesten kiadott filozófiai munkáról közölt bírálatot. Szabados József egy 
KGST-ről szóló művel, Ágoston István franciául megjelent könyvével, a svájci 
Halász Emő pedig Szigeti József hegedűművész önéletrajzának magyar kiadásá-
val foglalkozott. Borbándi Gyula Hennyey Gusztáv volt külügyminiszternek a 
második világháború befejezésére tett magyar erőfeszítésekről írott kötetét ismer-
tette. Egy levélben az Egyesült Államok keleti partján élő Nyeste Zoltán mint 
közreműködő arra emlékezett vissza, hogyan temették el 1945 januárjában a 
budapesti Rákóczi téren Szabó Dezsőt. 

Az Új Látóhatár munkatársai és barátai közül többen részt vettek az 1965. 
augusztus 30-án megnyílt Magyar Főiskolai Héten, amelyet a Németországi 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetsége ötödik alkalommal rende-
zett Marienbergben. Témája az európai integráció gondolata és az addig elért 
gyakorlati eredmények számbavétele volt Az Új Látóhatár köréhez tartozó meg-
hívottak közül Peéry Rezső, a bécsi Varga József, a müncheni Benkő Zoltán, 
tartottak előadást. Üdvözölte a konferenciát Budapestről Németh László és Ve-
res Péter, továbbá a vajdasági Batinán (Kiskőszegen) élő Herceg János regényíró. 
Németh László azt írta levelében, hogy „a szétszórt magyarságért is, úgy gondo-
lom, akkor tehetem a legtöbbet, ha annak a templomnak a tető alá hozására sze-
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dem össze az erőm, amelyről Ady beszél A szétszóródás előtt című versében”. 
Veres Péter üdvözlő sorai között ez volt olvasható: „úgy érzem, nem végeztük el 
a dolgunkat, nem tudtuk átadni a magyarságnak, hogy a saját önfenntartása ér-
dekében miként lássa és nézze a körülötte való világot. Mi tovább élünk, mint 
Adyék, de mi sem tudjuk elvégezni a dolgunkat.” Herceg János ezt üzente: „Ha 
értekezletüknek valamit őszintén kívánhatok, csak az lehet: találják meg a béké-
hez és a megértéshez vezető utat, s kövessenek el mindent a lelkek megnyugvásá-
ért.” Az Új Látóhatár szerkesztősége ezt megelőzően is jó viszonyban volt a né-
metországi magyar diákszervezettel. Kezdettől fogva zavartalan kapcsolat létesült 
közte és nemcsak a németországi, hanem más – beleértve tengerentúli – országok 
magyar diákszövetségei, valamint ezek csúcsszervezete között is. Az ötvenhatos 
menekült egyetemi és főiskolai ifjúság, valamint a belőle szerveződött fiatal ér-
telmiség sok tekintetben híve lett a folyóiratban publikáló íróknak és politikai 
gondolkodóknak, sokan váltak az Új Látóhatár, valamint kiadványai előfizetőivé 
és olvasóivá, a folyóirat szerkesztősége és több tekintélyes munkatársa pedig szí-
vén viselte sorsát, jövőjét és támogatta számos kezdeményezését. Az elkövetkező 
évtizedekben számos tanulmány, cikk és beszámoló jelent meg a menekült ma-
gyar diákok helyzetéről és szervezeteiről. Másfelől az Új Látóhatár szerkesztői és 
szerzői szívesen látott előadók voltak a diákszövetségi értekezleteken, összejöve-
teleken, majd a belőlük alakult értelmiségi körök évi tanulmányi napjain és hete-
in. 

1965-ben két magyar ember részesült nemzetközi Herder-díjban, Kodály 
Zoltán zeneszerző és Németh László író. Április 30-án, a bécsi egyetem aulájá-
ban rendezett díjkiosztáson a szerkesztőknek sikerült mind a kettővel találkoznia 
és röviden az Új Látóhatár-ról is beszélgetniük. Nem kis büszkeséggel észlelték, 
hogy mennyire ismerik és milyen kitüntetően jó véleményük van róla. Elismerés-
sel szóltak magas színvonaláról, a magyarországi értelmiségi körökben tapasztal-
ható jó híréről és általuk is ismert több régi, tekintélyes, neves munkatársáról. 
Kodály főleg hajdani tanítványa, Veress Sándor iránt érdeklődött, Németh Lász-
ló pedig a külföldre került írótársakról, Cs. Szabó Lászlóról, Kerényi Károlyról, 
Szabó Zoltánról, Kovács Imréről, Zilahy Lajosról kérdezett. Kíváncsiak voltak a 
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folyóirat anyagi helyzetére, kilátásaira és esélyeire is. Azt ajánlották, hogy a hiva-
talos, politikai indítékú elmarasztaló hazai véleményekről vegyenek ugyan tudo-
mást a szerkesztők, de ne tulajdonítsanak nekik túlzott fontosságot. 

Májusban kétszer is megfordult Münchenben Kannás Alajos, aki Magyaror-
szágra menet és onnan jövet látogatta meg a szerkesztőséget, júniusban Németh 
Lászlóné és Csilla lánya volt vendége a szerkesztőségnek. Júliusban Nyéki Lajos 
járt a bajor fővárosban. Mind a Kannással, mind a Némethékkel folytatott be-
szélgetésben alkalom nyílt hazai irodalmi eseményekről tájékozódni, akárcsak 
július végén, a kormánypárti oldalról jött vendég, Gyurkó László író révén. 

Az 1965. nyári szám Határ Győző egy kisregényével indult, majd követték 
Keszei István és Nyéki Lajos versei, Fenyő Miksa önéletírásának egy további 
fejezete, valamint a vajdasági regényíró, Szirmai Károly három rövid elbeszélése, 
mégpedig abból az alkalomból, hogy a Kalangya hajdani szerkesztője június vé-
gén hetvenöt éves lett. Szirmaival rendszeres kapcsolat létesült, egyrészt mert 
érdeklődéssel és rokonszenvvel kísérte az Új Látóhatár tevékenységét, másrészt 
mert a jugoszláviai írókkal és barátokkal jóval könnyebb és zavartalanabb volt a 
személyes és írásbeli érintkezés, mint a magyarországiakkal vagy a vele szomszé-
dos egyéb országokban élő kisebbségi magyarokkal. Szirmain kívül másokkal is 
sikerült kapcsolatot ápolni, és a folyóirat is minden nagyobb postai nehézség 
nélkül eljutott a jugoszláviai címzettekhez 

Az imént említett számban jelent meg Kovács Imrének az előbbiekben már 
ismertetett válasza Juhász Vilmos írására. Borbándi a kísérletező Németh László-
ról írt, tanulmányainak, esszéinek és cikkeinek vaskos kötetben megjelent gyűj-
teménye alapján. Hanák Tibor egy Thury Zoltánról kiadott tanulmánykötetet 
ismertetett, üdvözölve e múlt század végi író újrafelfedezését. Hubay Miklós 
nyomtatásban megjelent színműveivel Márton László, a Hollandiai Mikes Ke-
lemen Kör tanulmányi hetein elhangzott előadások egy válogatásával Sárközi 
Mátyás, a genfi Nagy Lászlónak az akkor a nemzetközi hírekben gyakran szerep-
lő afrikai Katangát bemutató francia nyelvű könyvével, Ausztria és az Európai 
Közös Piac viszonyával pedig a bécsi Varga József foglalkozott. 
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Az őszi, vagyis 1965/5. szám impresszumában az volt olvasható, hogy már 
nem a Heller-Molnár-nyomda végezte a nyomtatást, hanem Molnár József 
nyomdája. Közben ugyanis Heller (Lovas) György kilépett a közös vállalkozás-
ból, hogy idejét teljes mértékben egyetemi oktatói tevékenységére és nyelvészeti 
munkásságára fordíthassa. Kölcsönös megállapodással a nyomda átment Molnár 
egyedüli tulajdonába. E változás az Új Látóhatár szempontjából semmilyen kö-
vetkezménnyel nem járt, hiszen addig is Molnár József feladatkörébe tartozott a 
folyóirat nyomdai előállítása. 

Ez a folyóiratszám Nyéki Lajos köszöntőjével kezdődött. Ez Cs. Szabó Lász-
lónak szólt, abból az alkalomból, hogy hatvanéves lett. Az ünnepeltről úgy be-
szélt mint íróról, „aki ír... Elsősorban és kizárólagosan ír, mert ebben a tevékeny-
ségben találja meg önmagát: ír, egyszerűen azért, mert másként nem tehet, nem 
azért, mert a géniuszok megszállták, vagy a tudat alá zárt rossz szellemek szó-
okádásra kényszerítik, hanem mesterségből, a középkori kódexírók buzgalmát 
nem feledő szorgalommal.” Fejtegetéseit Nyéki azzal fejezte be, hogy „hirtelen 
belénk vág egy gondolat: otthon van egy irodalom, amelynek legérdektelenebb 
művecskéi is kikerülhetnek korlátlan példányszámban – itt kinn van egy másik 
magyar irodalom, amelynek legjelentősebb termékei is legfeljebb dugáruként 
lopakodhatnak haza. Nem vitás, hogy nem minket: nem a külföldön élő magyar 
olvasót éri veszteség [...] Itt is a haza hűtlen, s nem aki odahagyta.” Valóban, a 
hatvanas évek közepén még olyan jeles írók, mint Cs. Szabó művei sem juthattak 
el a hazai olvasókhoz, legfeljebb bőröndök fenekén, ha történetesen nem lettek 
éber vámőrök figyelmének áldozatai. A szerkesztőségbe gyakran érkeztek infor-
mációk folyóiratszámok és könyvek elkobzásáról. 

Az imént említett Cs. Szabó László Bizánc keserve című esszéjével szerepelt 
az Új Látóhatár e számában. Ebben Bizánc hatalmának hanyatlását és a török 
birodalom európai megjelenését elevenítette fel. Fenyő Miksa Rómába utazó 
fiatal amerikai nőknek mutatta be az Örök Város szépségeit, érzékeltetve a láto-
gatókra gyakorolt különös varázsát. A Svédországban élő Szente Imre A magyar 
nyelv értelmező szótára címmel Budapesten megjelent hét kötetében észlelt 
nyelvhelyességi törekvésekről tájékoztatott. A szépirodalmi anyag Vitéz György, 
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Horváth Elemér, Thinsz Géza és Horváth Attila verseit, a Münchenben élő 
Indig Ottó karcolatát és Ferdinandy György rövid elbeszélését tartalmazta. A 
kritikai rovatban Cs. Szabó László észrevételeket fűzött Hegedűs Gézának egy 
irodalmi hetilapban megjelent és az emigránsok, disszidensek, kivándoroltak, 
külföldön élő hazánkfiai elnevezések különbségéről szóló fejtegetéseihez. Márton 
László vajdasági magyar költőket mutatott be újabb köteteik alapján. Magyaror-
szági könyvújdonságokról Albert Pál, Gömöri György, Hanák Tibor és Márjás 
Viktor számolt be, a Csontváryról Jászai Géza által írt és Münchenben megjelent 
könyvecskét Sárközi Mátyás méltatta, Décsy Gyulának a finnugor nyelvtudo-
mányba bevezető német nyelvű művét Bogyay Tamás ismertette, egy neuchateli 
magyar kiállításról Domahidy Miklós tudósított. 

1965 kora őszén többen meglátogatták a szerkesztőséget és tájékoztatták a 
szerkesztőket a folyóiratban megjelent szépirodalmi, tudományos és ismeretter-
jesztő közlemények fogadtatásáról, visszhangjáról és minősítéséről. Köztük volt 
augusztusban Domahidy Miklós, szeptemberben pedig Kibédi Varga Áron, az 
Egyesült Államokban élő Varga László és Csicsery-Rónay István, valamint a 
Budapestről érkezett Sárközi Márta, a Válasz című folyóirat hajdani kiadója, az 
akkor Münchenben lakó Sárközi Mátyás édesanyja. Ő abban az időben múltja, 
kapcsolatai, összeköttetései alapján – ha nem is volt semmilyen hivatali funkciója 
– az irodalmi közélet központi alakjaihoz tartozott, és lakása írók találkozóhely-
ének számított. Széles körű tájékozottsága és gazdag ismeretanyaga folytán érté-
kes információkat nyújtott a hazai irodalmi élet eseményeiről és hátterének ala-
kulásáról. Ez, attól eltekintve, hogy Sárközi Márta a hajdani irodalmi élet tevé-
keny tagjaként hiteles kortanúnak volt tekinthető, az Új Látóhatár-nak azért is 
volt rendkívül értékes tájékoztatás, mert a folyóirat szemléletével rokon körökben 
mozgott, és az általa 1946–49-ben kiadott Válasz-t is példaképei között tartotta 
számon szerkesztőség.  

Borbándi egy kéthetes izraeli tartózkodása alkalmat nyújtott arra, hogy Tel-
Avivban, Jeruzsálemben és Haifán élő magyar ajkú zsidókkal is találkozzon és 
velük a nyugati magyar emigráció némely törekvéséről és teljesítményéről, köz-
tük az Új Látóhatár-ról szót váltson. Azt tapasztalta, hogy írói és újságírói kö-
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rökben többen tudnak róla, némelyek eléggé bő ismeretekkel rendelkeznek. 
Több íróval és szerkesztővel hosszabban is beszélgethetett; az Új Kelet című 
napilap munkatársait – Marton Gizella főszerkesztő meghívására – szerkesztősé-
gi értekezleten tájékoztathatták az Új Látóhatár céljairól és eredményeiről. Be-
nedek Pál főmunkatárs különös érdeklődést tanúsított a folyóirat iránt és főként 
neki volt köszönhető, hogy a lap sokáig rendszeresen hírt adott a folyóiratszámok 
tartalmáról. Sajnos előfizetők és olvasók toborzására nemigen volt lehetőség, 
mert az izraeli vámelőírások ezt eléggé megnehezítették és költségessé tették. 
1969 őszétől kezdve azonban Gondos Sándor haifai könyvkereskedése mégis 
foglalkozott az Új Látóhatár eladásával és terjesztésével. Az 1965-ös évfolyam 
utolsó számában Gombos Gyula amerikai jegyzeteit közölte. Ebben a helyi tár-
sadalom alakulásának néhány érdekes vetületét vizsgálta, előtérbe helyezve azt a 
jelenséget, hogy az értelmiségi réteg a politikában, a gazdaságban és a nevelésben 
a korábbinál jelentősebb szerephez jutott. Új szerzőként jelentkezett a Magyaror-
szágról abban az évben Németországba telepedett Gábor Áron, akit 1945 nyarán 
mint újságírót Budapesten szovjet szervek letartóztattak, elhurcoltak, majd hosz-
szú időre bebörtönöztek, szabadulása után jó ideig Szibériában élt és csak 1960-
ban térhetett vissza hazájába. Rabságának történetét regénysorozatban írta meg. 
Kéziratának első részéből való az a fejezet, amelyet az Új Látóhatár közölt. 
Emigráns írói pályája más irányba fordult, úgyhogy nem vált a müncheni folyó-
irat állandó munkatársává. Gosztonyi Péter tanulmányában arra a kérdésre vála-
szolt, hogyan szerepelt az ötvenhatos magyar forradalom a korabeli szovjet publi-
cisztikában. Fenyő Miksa önéletrajzi sorozatában ezúttal ifjúságának és pálya-
kezdésének éveire pillantott vissza. Cs. Szabó László párizsi bemutatója után 
Illyés Gyula Kegyenc című drámájáról írt. Verset közölt Tűz Tamás, Gömöri 
György, Keszei István és Zempléni Adám. A kritikai rovatban Hanák Tibor a 
kommunisták táborát megosztó revizionizmusról tájékoztatott egy német tanul-
mánygyűjteményhez fűzött észrevételeiben. Nyéki Lajos, Márton László és 
Albert Pál magyarországi új könyveket ismertetett. A Münchenben élő Büky 
Barna egy Nyugaton mind népszerűbb regényalakról, James Bondról írt jegyze-
tet. 
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1966 kezdetén több fontos eseményre kellett felkészülniük a szerkesztőknek. 
Egyfelől közeledett a magyar forradalom tizedik évfordulója, amelyre illően akart 
emlékezni a folyóirat, másfelől a folyóirat kiadójának tekintett Aurora több je-
lentős kiadványa volt készülőben. Ezek sorában legfontosabbnak Gombos Gyula 
új munkáját, a Szabó Dezső-monográfia tekinthető, nemcsak azért, mert érzé-
keny hiányt volt hivatva pótolni, hanem azért is, mert Gombos az életmű legjobb 
ismerőjének számított és az esszéírás mesterei közé tartozott. A könyv megjele-
nése ünnep volt és a kiadó abban a reményben bocsátotta útjára, hogy a magyar 
emigráns olvasóközönség körében fényes sikert arat és kedvező kritikai fogadta-
tásban részesül. 

A Szabó Dezső-könyvet megelőzően a Molnár József által vezetett Aurora 
két angol nyelvű kötetet jelentetett meg. Az egyik a Juhász Vilmos által összeállí-
tott Hungarian Social Science Reader (1945-1963) című társadalomtudományi 
szöveggyűjtemény volt, a másik Sárközi Mátyásnak – Fekete Márton álnéven 
írott – Prominent Hungarians Home and Abroad című majd három és fél száz 
oldalas lexikona. Az utóbbinak 1991-ig öt kiadása volt, először a szerző saját 
kiadója, majd a londoni Szepsi Csombor Kör, végül egy budapesti kiadó gondo-
zásában. 

Az 1966/1. szám Cs. Szabó Lászlónak az előző évben elhunyt T. S. Eliotról 
írott esszéjével indult. Ebben a szerző az angol költő négy versével és irodalmi 
működése néhány érdekes vetületével foglalkozott. Az ausztráliai Perthben élő 
Domahidy András Két dióhéj című elbeszélését, Horváth Elemér új verseit, 
Schöpflin Gyula pedig kaliforniai útinaplóját tette közzé. Új szerző volt – egy 
regényrészletével – Huszthy Tamás, aki 1965-ben Budapestről áttelepedett Né-
metországba és visszavette hajdani német nevét. 1966 és 1969 között Beczner 
Tamás néven rendszeresen közölt elbeszélést és kritikát. Utána csak német nyel-
ven publikált. A vajdasági Szirmai Károly az általa hajdan szerkesztett Kalangya 
című folyóiratra emlékezett vissza. Kovács Imre január végén meghalt barátjáról, 
Farkas Ferenc közgazdászról, parasztpárti politikusról, az ötvenhatos Nagy Im-
re-kormány tagjáról írt nekrológot. Farkas Ferenc az irodalom és az írók támo-
gatója, 1946 őszétől egy éven át a Válasz című és Illyés Gyula által szerkesztett 
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folyóirat kiadója volt. Albert Pál egy magyarországi, Határ Győző egy angliai 
könyvújdonságot ismertetett. Szabados József a genfi Anker Géza francia nyelvű 
tudományos munkájáról készített recenziót. 

A munkatársakkal való rendszeres érintkezést a szerkesztőség továbbra is fon-
tos feladatának tekintette. Molnár József és Borbándi mindent elkövetett, hogy a 
folyóirat szerzőivel a lehetőségekhez képest mind gyakrabban találkozhassanak és 
velük közös feladataikról szót válthassanak. Molnár nyomdája és lakása mindig 
nyitva volt a külföldről Münchenbe látogató munkatársak, olvasók és barátok 
előtt. A találkozások és megbeszélések lebonyolítására kitűnő alkalmat nyújtottak 
az értelmiségi körök évi tanulmányi hetei és napjai, amelyeken akár együttesen, 
akár külön-külön sokszor részt vettek a szerkesztők. Az Európai Protestáns Sza-
badegyetem, a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom, a Svájci Magyar Iro-
dalmi és Képzőművészeti Kör, a hollandiai Mikes találkozóin és a marienbergi 
konferenciák előadói és látogatói között szép számmal voltak Új Látóhatár mun-
katársak, akikkel kisebb-nagyobb időközökben meg lehetett beszélni a folyóirat 
ügyeit. 

A véletlenen kívül mással alig magyarázható, hogy miért volt 1966 oly gazdag 
személyi találkozásokban. Márciusban Juhász Vilmos, áprilisban a bécsi Sebes-
tyén György, a Magyar Híradó osztrák íróvá lett volt szerkesztője, májusban Bán 
Róbert budapesti filmrendező, júniusban Kovách Aladár, júliusban az Ameriká-
ból jött Jónás Pál, a párizsi Gácser Imre, a Magyarországra visszatért hajdani 
munkatárs, Ravasz Károly és a franciaországi magyar diákok ösztöndíjügyeit 
intéző Albrecht Dezső, augusztusban Gömöri György, szeptemberben az ameri-
kai egyetemen történelmet oktató Tőkés Rudolf, szeptember végén Cs. Szabó 
László, novemberben Szalay Lajos festőművész, decemberben Gosztonyi Péter, 
valamint Püski Sándor és felesége Zoltán Ilona volt a szerkesztőség vendége. 
Szalay Lajossal egy schwabingi vendéglőben vacsoráztak – Molnár Józseffel, 
Borbándi Gyulával és Szamosi Józseffel –, feszült figyelemmel hallgatva Szalay 
érdekfeszítő történeteit dél- és észak-amerikai mozgalmas éveiről, pályafutásának 
fontosabb állomásairól és művészi sikereiről. A Püski házaspárral is Molnár és 
Szamosi társaságában találkoztak, bő tájékoztatást kapva tőlük Püski 1962-es 
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letartóztatásáról, a peréről és 1963-ig tartó börtönbüntetéséről, valamint az ame-
rikai áttelepedési tervükről. 

A folyóirat más munkatársaival június végén Párizsban is találkozott 
Borbándi. A többi között Márton Lászlóval, Sipos Gyulával, Márjás Viktorral, 
Lehoczky Gergellyel, Fejtő Ferenccel, Nyéki Lajossal, a Látóhatár hajdani szer-
kesztőjével, Borsos Sándorral és a Magyar Műhely két szerkesztőjével, Nagy 
Pállal és Papp Tiborral beszélgethetett. A Mikes Kelemen Kör szeptemberi 
enkhuizeni konferenciáján pedig Cs. Szabó Lászlóval vitatták meg folyóirat idő-
szerű ügyeit, különösen a forradalmi emlékszám előkészületeit. Tapasztalataik 
igazolták, hogy a kölcsönös tájékozódás és kívánatos eszmecsere a világ minden 
táján szétszórtan élő munkatársakkal jóval könnyebben valósítható meg szemé-
lyes találkozással, mint pusztán időt rabló és olykor félreértések veszélyét nehe-
zen elhárítható levelezéssel. 

A '66-os tavaszi számban érdekes dokumentumot közölt az Új Látóhatár. Pe-
lényi János Magyarország volt washingtoni nagykövete rendelkezésükre bocsá-
totta azokat a diplomáciai okmányokat és feljegyzéseket, amelyek arra vonatkoz-
tak, hogy Teleki Pál miniszterelnök a washingtoni követ segítségével hogyan 
kívánt nyugati magyar ellenkormányt létesíteni és annak működéséhez kellő 
pénzügyi alapot biztosítani arra az esetre, ha Hitler megszállja Magyarországot 
és csatlósává teszi a budapesti kormányt. Pelényi egy levelében hálát mondott 
azért, hogy az okmányok – angol nyelven az Egyesült Államokban történt közlés 
után – „magyarul is megjelenhettek az annyira értékelt Új Látóhatár oldalain”. A 
dokumentumokhoz Borbándi írt bevezetőt és tájékoztató jegyzeteket. A Teleki-
Pelényi-tervről szóló dokumentációt röviddel később a Kanadai Magyarság át-
vette és júliusban külön cikksorozatban másodközlésben kinyomtatta. 

Az imént említett számban Cs. Szabó László egy róla kiadott emlékkönyvet 
ismertetve Aldous Huxley írói életművét méltatta. Fenyő Miksa folytatta önélet-
rajzát fiatalkorára és első irodalmi találkozásaira emlékezve. Verset közölt Thinsz 
Géza, Keszei István, Kannás Alajos, Horváth Attila, lírai műfordítást Gömöri 
György, elbeszélést Domahidy András és Behin Sándor írói álnéven egy magyar-
országi szerző, aki valódi nevét nem fedte fel. Hellenbart Gyula bemutatta Né-
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meth László Irgalom című regényét, Kibédi Varga Áron az 1965-ös év franciaor-
szági könyvújdonságait ismertette. Albert Pál Az atléta halála című Mészöly-
regény francia kiadásáról írt, végül Sárközi Mátyás a Budapesten kiadott Burok 
című új Kolozsvári Grandpierre-regénnyel foglalkozott. Molnár József az előfi-
zetőkhöz intézett felhívásában fájó szívvel említette, hogy a folyóirat pénzügyi 
nehézségekkel küszködik, részben annak folytán, hogy az év elején esedékes elő-
fizetési díjakat áprilisig csak az előfizetők 50 százaléka küldte be, a nyomdaárak 
állandóan emelkedtek és a németországi postai díjak 50 százalékkal magasabbak 
lettek. Ezért 1966 második felétől az évi előfizetési díj 6 dollár, az egyes példá-
nyok ára pedig 1,20 dollár vagy annak megfelelő összeg lett a helyi pénznemek-
ben. 

Április első napjaiban sok helyre eljutott már Gombos Gyula könyve Szabó 
Dezsőről. A szerzőnek a müncheni szerkesztők levélben gratuláltak, hozzátéve, 
hogy „jelentőségét irodalomtörténetileg talán még fel sem tudjuk mérni. Annyi 
azonban bizonyos, hogy Szabó Dezsőhöz ezután nemigen lehet nyúlni anélkül, 
hogy művedről ne essék szó. Elsőrangú alkotás, és most, hogy már készen olvas-
ható, még meggyőzőbb és lenyűgözőbb, mint amikor még csak a kéziratot és a 
kefét olvashattuk.” A szerkesztők Kovács Imrét kérték fel a kötet ismertetésére, 
ám sajnos, Kovács Imre elhárította a felkérést, arra hivatkozva, hogy nem eléggé 
otthonos Szabó Dezső műveiben.  

Gombos Gyula közben új írói terv megvalósításába kezdett. Húsz év után 
címmel át kívánta tekinteni, hogy az 1945-től számított két évtized alatt milyen 
változáson ment át a magyar társadalom, a kommunizmus hogyan alakította át 
az emberek életét, a politikai, gazdasági és kulturális közállapotokat. 1966 tava-
szán elkészült ennek első fejezete. Ezt az Új Látóhatár a nyár elején megjelent 
harmadik számában közölte. Gombos szerint „Negyvenöt után Magyarországon 
nem volt forradalom. Ami történt, egy hódító nagyhatalom módszeres beren-
dezkedése volt egy maga alá gyűrt kis országban. S ennek csupán a technikája 
hozott merőben újat: a helytartó szerepét nem pasák, Viceroyok vagy Gauleiterek 
töltötték be, hanem a párt. E hatalomba iktatáshoz kellett részint szédítés, ré-
szint megfélemlítés céljából a forradalmárkodó ágálás és uszító lárma. Forrada-
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lom ötvenhatban volt Magyarországon: talán a legigazibb népfölkelés egész tör-
ténetünk során. Meglehet, hogy némely tekintetben naiv volt, mint minden ele-
mi indulatból táplálkozó igazi forradalom. De ez nem homályosítja el, hogy mi 
ellen lázadt, s azt sem, hogy mire törekedett. Mert ezek dolgában nem volt naiv. 
Nemcsak maga a forradalom nem általában, de benne egyetlen lélek sem. Lázadt 
az ellen, ami negyvenöt után szakadt az országra: az orosz hódoltság, a párt hely-
tartó szerepe és önkényuralma ellen. S amire törekedett, évszázados magyar igé-
nyek kor és helyzet szabta új összegezése volt: állami függetlenség, demokrácia, 
szocializmus. Ebben a sorrendben.” 

A bekövetkezett változások érzékenyen érintették a parasztságot. Ezt Gom-
bos élénk színekkel festette le. „A parasztság évszázadokon át kitartással, de sok-
szor csak szívós, mozdulatlan tömegével a nemzeti katasztrófák alatt a nemzeti 
lét folytonosságát biztosította – írta. – Ily módon sok mindent mentett át: nyel-
vünket, kultúránk népi alapjait, hagyományaink javát, de mindezen túl: életerőn-
ket. A magyarság életereje már jó idő óta függvénye volt a parasztság életerejé-
nek. A hagyományos paraszti életforma eltűnésével most sok minden eltűnik, 
amihez talán szívesen ragaszkodtunk volna. Ez lehet fájdalmas, de önmagában s 
a jövőre nézve még nem döntő. Döntővé akkor válhat, ha e változásokban a régi 
formák megtörésével a parasztság életereje is végleg megtörik. Mert ezzel a ma-
gyar történelmi lét egyik alapadottsága változik meg: eltűnik alóla a nagy rezer-
voár, mely eddig lenn sok mindent őrzött és pótolt, amit fönn a történelem ösz-
szezilált vagy elemésztett. Mindabban, ami a magyar társadalommal történt az 
utóbbi húsz év során: e változás a leglényegesebb. Egy társadalmilag új összetéte-
lű nemzet néz szembe mindazzal, amivel szembe kell néznie. Mozgásában min-
den bizonnyal korszerűbb, de lehet, hogy önmagához való ragaszkodásában ke-
vésbé állhatatos. A múltban a magyar társadalom egy aránytalan tömegű paraszt-
ság súlyával lekötve, sokszor túl nehézkes volt: most félő, hogy e nehezéktől 
megszabadulva teljesen, túl könnyű lesz, könnyebben kiforgatható önmagából. 
Egy azonban bizonyos: mindenképp más lesz: mi több: máris merőben más.” 

A lapszám lírai anyagát Vitéz György, Keszei István, Horváth Elemér, Mak-
kai Ádám és Gömöri György versei szolgáltatták. A szépprózát Sárközi Mátyás 
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egy elbeszélése képviselte. Czigány Magda, Londonban élő művészettörténész 
részletet közölt Beatrice alakja a képzőművészetben című hosszabb tanulmányá-
ból. A sors alakulása folytán az Új Látóhatár-nak két elhunyt jeles férfiúra kellett 
emlékeznie: a röviddel előtte meghalt Tamási Áronra szerkesztőségi cikkben, a 
párizsi Gara Lászlóra pedig Szabó Zoltán nekrológjával. Tamási Áronról az 
olvasható, hogy benne „az utókor joggal emlékezik majd arra a magyar íróra, aki 
kritikus pillanatokban – és ilyenek bőven akadtak négy évtizedet felölelő írói 
pályafutása alatt – mindig pontosan érezte és tudta, mi a magyar nép érdeke, 
merre nyílik szellemi emelkedésének és anyagi boldogulásának útja. Halála, ne-
künk, idegenben élő magyar íróknak, azért is fájdalmas, mert sorsunknak és 
helyzetünknek alapos ismerője és megértője volt. Erről személyesen is meggyő-
ződhettek azok, akik utolsó nyugati útján láthatták és beszélhettek vele.” Gara 
László műfordítót búcsúztatva Szabó Zoltán megemlítette, hogy mi mindent tett 
a magyar költészet franciaországi megismertetése, jó hírének növelése és értékei 
megbecsülése érdekében, egymaga látva el olyan feladatokat is, amelyeknek el-
végzése a magyar állam kötelessége lett volna. A magyar költőket, „a választotta-
kat szolgálta, felkérés nélkül, de híven: alattvalójuknak szegődött. Azoknak a 
dicsőségén munkált a nagyvilágban, akiknek a hazai hatalom nem birtoka. 
Majdnem vallásos fanatizmustól megszállt ember volt, olyan hívő, akinek magyar 
írók a szentjei. Rajongójuknak Párizsban szegődött el. Rajongását szívós munká-
val és kötettel fejezte ki. Kevesebb eszközzel többet kevesen tettek s értek el, 
sorainkból.” 

Borsody István Magyarország és a dunai népek viszonyának történetéről raj-
zolt érzékletes képet. Arra a következtetésre jutott, hogy – mint a múlt kataszt-
rófái is bizonyítják – „a dunai népek egymás rovására, egymás kárára nem boldo-
gulhatnak. Az egymás elnyomásával szerzett előnyökért, előbb-utóbb, súlyos árat 
kell fizetniök.” Szente Imre a bürokrácia elleni hazai panaszokat gyűjtötte össze 
és elemezte. Hazai könyvújdonságokkal (Mándy Iván, Csathó Kálmán, Lengyel 
József, Illyés Gyula, Sándor Pál műveivel) Albert Pál, Cs. Szabó László, Márton 
László és Hanák Tibor foglalkozott. Tűz Tamás Amerikában kiadott versesköte-
téről Fenyő Miksa írt. 
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1966. augusztus l-én az Új Látóhatár elbeszélés-pályázatot hirdetett. Ezt egy 
közeli barát és előfizető, a németországi Überlingenben lakó Kuczkay Tamás 
tette anyagilag lehetővé, amennyiben olyan összeget ajánlott fel, amelyből a nyer-
teseket szerényen díjazni lehetett. A szerkesztőség a pályázattal főleg a fiatalabb 
novellaíró nemzedéket kívánta munkára serkenteni, a pályázatot azzal a megszo-
rítással hirdette meg, hogy azon csak olyanok vehetnek részt, akik a pályaművek 
beküldési határidejéig nem töltötték be a negyvenedik életévüket. Az volt a ké-
rés, hogy a pályaművek érzékeltessék az emigráns állapot, az idegenben való élés, 
a hontalanság légkörét és problémáit, valamint az, hogy a kézirat ne haladja meg 
a harminc gépelt oldalt, és feltétel volt, hogy nyomtatásban még nem jelent meg. 
A szerkesztőség három díj kiosztására gondolt, ezek összege 800, 600 és 400 
márka volt. Miután a pályázat ügyeinek intézése Borbándi feladata lett, a pálya-
művek elbírálására öttagú zsűrit kértek fel. Ennek tagjai a következők voltak: 
Juhász Vilmos, Kibédi Varga Áron, Sipos Gyula (Albert Pál), Cs. Szabó László 
és Szabó Zoltán. A beküldési határidő 1967. március 1 volt. A nyár végén meg-
jelent az '56-os évfordulóra összeállított, az Aurora által kiadott és a Molnár-
nyomdában készült Tanulmányok a magyar forradalomról című majd hétszáz 
oldalas kötet. A borítólap Fésűs László munkája volt. A szerkesztők arról kíván-
tak képet nyújtani, hogyan zajlottak le a forradalmi napok, kik voltak a népfelke-
lés politikai és katonai vezetői, mi váltotta ki a népharag kirobbanását, a forra-
dalmárok milyen célok érdekében vállalták a sok kockázattal járó és áldozatot 
követelő fegyveres harcot. Ennek feltárására és ábrázolására sikerült olyan jeles 
írókat és történészeket szerzőknek megnyerni, akik az eseményeknek résztvevői 
voltak, vagy a tudományos feldolgozásuk szakembereinek számítottak. A tanul-
mányokat a következők írták: Borsody István, Gosztonyi Peter, Juhász Vilmos, 
Kende Péter, Kiss Sándor, Kovács Imre, Molnár Miklós, Peéry Rezső, Révai 
András, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szász Béla (Vicent Savarius néven), 
Szöllősy Árpád, Zádor István. A kötet az Aurora Kiadó legsikeresebb kiadványai 
közé tartozott és az utolsó példányig elfogyott. 

Vele egyidőben került ki a nyomdából az Új Látóhatár nyár végi száma, 
amelynek szépirodalmi anyagát Thinsz Géza, Makai Adám; Keszei István, Vitéz 
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György, Lőkkös Antal es Zempléni Ádám versei, valamint Sztáray Zoltán A 
korinthusi pásztor című elbeszélése és Beczner Tamás naplójegyzetei alkották. 
Cs. Szabó László három Shakespeare-darabról írt esszéje első részét közölte, a 
Párisban élő Baumgarten Sándor pedig egy készülő életrajzhoz szolgáltatott ada-
lékokat. Körösi-Krizsán Sándor – aki az első világháborúban hadifogolyként 
kommunista lett, majd vezető pártfunkcionárius volt, a Komintern szűkebb irá-
nyító köréhez tartozott, egy ideig a román kommunista párt élén állott, a húszas 
évek második felében a kommunizmussal szakított, és 1951-től a müncheni Sza-
bad Európa Rádiónál dolgozott – arra emlékezett vissza, hogy a húszas évek 
elején hogyan született meg a Komintern határozata Romániáról és hogyan ke-
rült a Román Kommunista Párt dokumentumaiba a népek önrendelkezési jogá-
nak követelése. 

A Párizsban élő Esterházy Lujza váratlan halála hírének hatására Peéry Rezső 
a két Esterházy – Lujza és öccse, János, a szlovákiai magyarok nagy tisztelettel 
övezett vezetője – munkásságát és érdemeit méltatta. A Pozsonyban született és 
hajdan a felvidéki magyar szellemi életben oly jelentős szerepet játszott Peéry 
mély, rokonszenvvel kísérte a folyóirat működését, szerkesztésében is szívesen 
vállalt volna részt. Egy kéziratához csatolt cédulán kézírással azt közölte, hogy 
„Nagyon szeretem és becsülöm az Új Látóhatár-t, hogy boldog meg büszke len-
nék ha szervesebben és szorosabban kapcsolódhatnék munkátokba!” Sajnos ezt 
nem sikerült megvalósítani. Kölcsönösen megállapítottuk, hogy lakóhelye és 
München közötti nagy távolság miatt megoldhatatlan a szerkesztés napi munká-
iban való közvetlen részvétele. 

Az előbbiekben ismertetni kezdett 1966/4. számban további írások kaptak 
helyet: Sulyok Vince észrevételei a Nobel-díjas izlandi regényíró, Halldór 
Laxnessról, Gömöri György, Márton László és Albert Pál kritikái hazai könyv-
újdonságokról, Makkai Ádám megjegyzései Wass Albert Amerikában angolul 
megjelent könyvéről, végül Beczner Tamás ismertetése a vajdasági Herceg János 
novelláskötetéről és cikkgyűjteményéről. 

Az 1956-os forradalom évfordulóját megelőző hetekben a szerkesztőség mind 
több olvasótól és munkatárstól kapott elismerő és bátorító sorokat, amelyek a 
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folyóirat iránti figyelemről, érdeklődésről és rokonszenvről tanúskodtak. Nem 
csak szóban, de írásban is érkeztek mind Molnár Józsefhez, mind Borbándihoz, 
mind pedig az amerikai kiadóhivatali iroda vezetőjéhez, Sztáray Zoltánhoz olyan 
levelek, amelyekből elégedettség és a folyóirat által végzett munka feletti öröm 
volt kiolvasható. Cs. Szabó László egy levelében közölte: „Jóskának (mármint 
Molnárnak) többször megírtam, hogy milyen jó az Új Látóhatár. Mások is 
mondják körülöttem, jóformán mindenki, aki olvassa. Hiszen ha bejuthatna az 
országba! De hát annyi eszük még van, hogy tudják, mit tiltsanak ki.” Az Új 
Látóhatár valóban az egyik leggyűlöltebb és leginkább üldözött folyóirat volt 
Magyarországon. Különös gonddal figyeltek rá a határon és a postai küldemé-
nyek ellenőrzése során is. Németh László, Veres Péter, Illyés Gyula is csak ritkán 
kapta meg a szorgosan küldött példányokat, inkább baráti közreműködés (titok-
ban becsempészet példányok) révén jutottak hozzá. A folyóiratban megjelenő 
írások azonban számtalan adatot és dokumentumot tartalmaztak, melyeket a 
hazai szakemberek, történészek, szociológusok, közgazdászok menthetetlenül 
beemeltek itthon megjelenő tanulmányaik hivatkozásai közé, így az Új Látóhatár 
neve rendszeresen előfordult a hazai szakmai folyóiratok jegyzeteiben.  

Az Új Látóhatár szerkesztői 1966 szeptemberében két értelmiségi konferen-
cián is részt vettek, de a munkatársak közül is többen jelentek meg a nyugat-
németországi magyar diákok szokásos marienbergi konferenciáján és a hollandiai 
Mikes Kelemen Kör hagyományos tanulmányi napjain. Az előbbin Lőkkös An-
tal és Borbándi szerepelt az előadók között, az utóbbin – amelynek ezúttal jugo-
szláviai és csehszlovákiai magyar íróvendégei is voltak – Cs. Szabó László, Szabó 
Zoltán, Kibédi Varga Áron, Gömöri György, Márton László, Ferdinandy 
György, Albert Pál, Czigány Lóránt, Sárközi Mátyás, Thinsz Géza, Molnár 
József vettek részt, többen előadást tartottak vagy a vitákban felszólaltak. 

Az 1956-os magyar forradalomra való emlékezés a tizedik évfordulón a 
Kárpát-medencén kívül élő magyarokra korlátozódott. Kommunisták által kor-
mányzott országokban lehetetlen volt az 1956. október-novemberi eseményeket 
felidézni. A nyugati magyar emigráció – amelynek egy tekintélyes hányada im-
már ötvenhatos menekültekből állt – a maga történetének is fontos fejezeteként 
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értékelte a tíz évvel az előtti népfelkelést és mindent megtett annak méltó meg-
ünneplése érdekében. A tizedik évforduló azonban nemcsak magyar ügynek bi-
zonyult, hanem sokak nem kis meglepetésére európai és világügynek is, ameny-
nyiben nemigen volt ország, amelynek politikai közélete, nyomtatott és elektro-
nikus sajtója elmulasztotta volna az 1956. őszi budapesti események felidézését 
és hatásuk értékelését. A nyugati magyarok emlékünnepségekkel, demonstráci-
ókkal, gyűlésekkel, konferenciákkal, előadásokkal, sajtóközleményekkel, rádiós és 
televíziós szereplésekkel, cikksorozatokkal, filmbemutatókkal, lapok és folyóirat-
ok különszámaival, könyvekkel és más módon iparkodtak újból tudatosítani, 
hogy az ötvenhatos forradalom nemcsak a magyar, hanem a világtörténelemnek 
is egyik legjelentősebb eseménye volt. 

Az Új Látóhatár az Aurora Kiadó közreműködésével a forradalmat felelevení-
tő tanulmánykötet megjelentetésén kívül a folyóirat ünnepi számával emlékezett 
1956-ra. Ez a szokottnál bővebb terjedelemben jelent meg és élén Makkai 
Ádámnak a népfelkelés áldozatairól szóló versét közölte. Gosztonyi Péter szovjet 
katonák 1956-os magyarországi szerepléséről írt tanulmányt. Az Egyesült Álla-
mokban élő Király Béla, volt '56-os tábornok és katonai parancsnok a honvéde-
lemnek a forradalom alatti problémáiról értekezett. A diákok magatartásának, 
szervezkedésének és forradalmi részvételének néhány epizódját két később Svájc-
ba menekült résztvevő, Garamvölgyi Zoltán és Arató László elevenítette fel. A 
forradalom a háttere annak az elbeszélésnek is, amelyet Gömöri György tett 
közzé. Végül a folyóirat ismertetett az évfordulón megjelent és vele foglalkozó 
több könyvet. Gömöri György az Aurora által kiadott Tanulmányok a magyar 
forradalomról című kötetről írt, Bogyay Tamás egy német és magyar szerzők 
közreműködésével készült német nyelvű tanulmánygyűjteményről. 

A forradalmi emlékezésekből és a világsajtó kommentárjaiból az Új Látóha-
tár-hoz hasonlóan a Bécsben kiadott Magyar Híradó is azt a következtetést von-
ta le, hogy a tíz év előtti forradalom „többé nem kizárólagosan magyar ügy. Nem 
is a sokféle árnyalatból álló 1956-os magyar emigráció magányos ügye. Akár 
politikai és történeti, akár költői eszközökkel szólal meg a világ különféle nyelve-
in 1956 elfojthatatlan visszhangja, e visszhang már többé nem egyedül küszködő, 
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szétszórt magyarok magányos monológja, amely értetlenül hangzik el. 1956 ok-
tóbere – mutatja a tízéves évforduló kezdődő visszhangja – változatlanul az euró-
pai és egyetemes emberi lelkiismeret oly problémája, amelynek vitatását és hirde-
tését magyarok mellett igenis az európai elit, sőt egy szélesebb európai szabad-
ságmozgalom vállalta magára.” 

Alig múltak el a forradalmi évforduló hetei, egy újabb terv fogant meg a szer-
kesztőségben. Közelgett Veres Péter hetvenedik születésnapja, és úgy gondolták, 
érdemes lenne őt ebből az alkalomból felköszönteniük, méltó írással és természe-
tesen köszöntőlevéllel. Úgy érezték, hogy nem mehetnek el szó nélkül Veres 
Péter születésnapja mellett sem. Kovács Imrét kérték meg, írjon róla, kitérve 
barátságuk és együttműködésük néhány kevéssé ismert mozzanatára, esetleg 
érintve Veres visszaemlékezéseinek vitatható passzusait. Két hét múlva már meg-
érkezett Kovács Imre cikke, nyomban ment New Yorkba a megelégedést regiszt-
ráló és köszönetet tolmácsoló válasz, nyomdába pedig a kézirat. 

Noha Kovács Imre már nem volt főmunkatárs, a szerkesztőséggel való viszo-
nya és szoros kapcsolata változatlan maradt. Majd minden levelében a folyóirat-
ban megjelent írásokról is véleményt mondott, ötletekkel állt elő és javaslatokat 
tett, mire gondoljanak és mit lenne érdemes tenni. 1966 végén azt ajánlotta, 
hogy kérjék fel a hajdani magyar közszereplőket, írják meg maradandóbb emlé-
keiket, mondják el, mi történt velük és környezetükkel az elmúlt évtizedekben, 
elevenítsék fel azokat az eseményeket, amelyekben tevőleges részük volt.  

Az 1966. évi utolsó szám karácsony és újév között jelent meg, úgyhogy a Ve-
res Péter-köszöntő a születésnapon, 1967. január 6-án már Budapesten lehetett 
és időben érte el a hetvenedik évét ünneplő írót. Kovács Imre írása kiegyensúlyo-
zott volt, elismerte Veres Péter írói erényeit és teljesítményeit, a magyar paraszt-
ság érdekében folytatott munkásságát és harcát, valamint az ötvenhatos forrada-
lom napjaiban tanúsított példás magatartását. Ugyanakkor rámutatott emberi és 
gondolkodásbeli gyengéire, olykor szükségtelen óvatosságára és időnkénti meg-
alkuvására. Szerinte: „Idekint, ennek a folyóiratnak alapítói és munkatársai, mi 
őriztük meg legtisztábban a magyarság nemzeti és politikai hagyományait, képvi-
seljük haladó törekvéseit és dédelgetjük jobb jövőjének programját, így jogunk-
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ban állna, hogy az országgal együtt mi is ünnepeljünk, ha Veres Pétert arra ér-
demesnek találták. Úgy vélem azonban, hogy köszöntés-ünneplés helyett mél-
tóbb az alkalomhoz a számvetés, ő maga is számadással kezdte pályáját: miként 
szolgálja az új nemzetet, osztálya, a történelmi parasztság és a hatalomra jutott 
munkásság egyelőre csak formálódó keverékét?” A számvetés szigorú volt, de 
méltányos és mindvégig tiszteletben tartotta Veres Péter egyedülálló személyisé-
gét. 

Borbándi 1966. november 28-ai levelében nyugtázta Kovács Imrének írott le-
velében a cikk megérkezését: „... nagyon köszönöm, hogy a cikket időben meg-
küldted. Ma reggel jött meg, azonnal el is küldtem a nyomdába. Természetesen 
kapsz majd kefelenyomatot. Arra kell azonban kérjelek, hogy feltétlenül küldd 
vissza postafordultával, mert különben elúszunk és ez karácsony előtt különösen 
baj lenne. A könyvkötőnek rengeteg a munkája és ha időben nem adjuk le a 
nyomtatott íveket, más munkát vesz elő és az Új Látóhatár talán egy hétig is 
várhat. Írásod kitűnő, első közleményként hozzuk. Azt hiszem, Veres Péterről 
még senki sem irt ilyen nyílt, őszinte, de ugyanakkor nagy adag szeretettel és 
rokonszenvvel készített kritikát. Igazad van, ez méltó a születésnaphoz, és hoz-
zánk is.” 

Az olvasók nagy érdeklődéssel fogadták Szász Béla írását is, amelyben Kádár 
János politikai útját rajzolta meg, bőven használva fel a tárgyi adatokon kívül 
személyes érintkezésben nyert benyomásait is. Fejtegetéseit ezzel zárta: „Kérdés, 
hogy amit ma Kádár hasznosnak lát, hasznos lesz-e holnap is? Kérdés, hogy a 
gyakorlatias machiavellizmus nem válik-e éppen a hasznossági politika sírásójá-
vá? Jelenleg ugyan Kádár hatalmát nem fenyegeti újabb forradalom. Önelégülten 
élvezheti, hogy olyan ország vezetője, amelynek lakói egy nyugati utazásért sóvá-
rognak és esetleg évekig önkéntesen szájkosarat viselnek, hogy – akár csak átme-
netileg – elhagyhassák szülőhazájukat. De Kádár pragmatikus politikáját, amely 
nem veszi tudomásul a teljes valóságot – a racionális és irracionális valóságot – és 
figyelmen kívül hagyja az embert – a racionális és irracionális embert – éppen a 
lebecsült és tekintetbe nem vett emberi tényezők veszélyeztetik.” Márton László 
tíz év távlatából Illyés Gyulának a forradalom napjaiban megjelent Egy mondat a 
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zsarnokságról című költeményét elemezte. Szente Imre a cseremisz irodalom 
kezdeteiről értekezett. Thinsz Géza, Horváth Elemér és Horváth Attila új verse-
it, Gömöri György pedig egy műfordítását közölte. Cs. Szabó László befejezte 
három Shakespeare-darabról írott esszéjét és a kritikai rovatban közölte egy mű-
vészettörténeti tanulmányát. Ugyanott Sulyok Vince az északi irodalmi díjakról 
adott tájékoztatást, Peéry Rezső a kolozsvári Balogh Edgárnak a húszas és har-
mincas évek csehszlovákiai magyar ifjúsági mozgalmaira történt visszaemlékezé-
seit bírálta, Márton László ismertette Gara László könyvét Illyés Gyula addig 
kevéssé ismert fiatalkori franciaországi éveiről, Sárközi Mátyás pedig Ferdinandy 
György egy novelláskötetéről írt. 

Néhány nappal a születése hetvenedik évfordulója előtt a szerkesztőség levelet 
írt Veres Péternek, amelyben felköszöntötte közelgő születésnapja alkalmából és 
értesítette az Új Látóhatár-ban róla megjelent írásról, valamint a folyóiratszám 
elküldéséről. Ez – Molnár József kísérő soraival – kellő időben meg is érkezett az 
író címére és január közepén már meg is érkezett V. P. levele. Nyugtázta a jókí-
vánságokat és az ünneplő cikket. 

„Ez a 70 esztendő – írta – elég volt ahhoz, hegy a sértődéspszichózisokból 
kigyógyítsam magam.” Úgy látszott azonban, hogy ha nem is sértődött meg, 
rosszul eshettek neki Kovács Imre elmarasztaló megállapításai. „Én értem Imrét 
– folytatta –, ő nem ért engem, amint az írása is bizonyítja, soha nem is értett. A 
jellegzetesen politikus alkat sem a hatalmon belül, sem azon kívül, soha nem érti 
az írót, csak a meg nem értés aspektusa más és más.” Azután – lehet, az ellenőr-
zők megnyugtatására, hogy ne ráncolják homlokukat egy „ellenséges” emigráns-
sal való levelezés láttán – hozzáfűzte, hogy „csak Lenin és néhány nagy ember 
értette az írót”. Végül megjegyezte, hogy Kovács Imrének joga, hogy elmondja 
véleményét, amit ő erről mondani tudna, az mind benne van sok írásában. Vála-
szukban a szerkesztők sajnálkoztak, hogy talán sértőnek érezte Kovács Imre kri-
tikus megjegyzéseit és felajánlották, hogy az Új Látóhatár készségesen rendelke-
zésére bocsátaná hasábjait, ha hajlandó lenne az érintett kérdésekről nézeteit 
megírni. Hamarosan újabb sárga postai levelezőlap érkezett tőle. Megismételte, 
hogy nem sértődött meg Kovács Imre írása miatt: „...sokkal rosszabb véleményt 
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vártam. Lehet, hogy kicsit taktikázott, nem mert egészen őszinte lenni. De nem 
is erről van szó. Hanem arról, amit te ajánlasz. Erre egyelőre az a válaszom: 
hagyjuk későbbre, ha élünk. Hisz a tréfa teteje, hogy ezt az egyetlen számot hát-
ha csak azért kaptam meg, hogy hátha összevesznénk. Nos, nem veszek össze.” 

Közeledvén az 1947-es magyarországi fordulat, a demokráciából a kommu-
nizmusba történt átmenet kezdetének huszadik évfordulója, Kovács Imre azt 
javasolta, kérjünk fel néhányat az akkori demokrata politikusok közül, írják meg, 
hogyan zajlott le mindaz, ami történt, és miként ítélik meg a bekövetkezett hely-
zetet. Az ötletet örömmel fogadták a szerkesztők és többeknek írtak, hogy ve-
gyenek részt az ankéton. Volt, aki azonnal vállalkozott rá, volt, aki elhárította a 
felkérést. Az ankét közlését az évfordulóra, tehát a nyárra időzítették. 

Az 1967-es év elején újból járt Münchenben Cs. Szabó László, az amerikai 
Time magazin szerkesztőségi munkatársává lett Derecskey Károly (aki ott volt a 
Látóhatár 1950-es alapításánál), Genfből Molnár Miklós, Stuttgartból Peéry 
Rezső, Ausztráliából Domahidy András, Londonból Határ Győző, Amerikából 
Tűz Tamás, Bernből Révész László. 

Amerikában járt ez évben Püski Sándor, aki hivatalos jóváhagyással magyar 
kulturális termékek népszerűsítésének és terjesztésének amerikai lehetőségeit 
kívánta felderíteni. Tapogatódzó megbeszélései után Los Angelesben részletes 
javaslatot fogalmazott meg egy magyar művelődési vállalat alapítására. Ezt szö-
vetkezeti vagy részvénytársasági formában képzelte el, és részvények kibocsátásá-
val gondolta a vállalkozás anyagi alapjait megteremteni. Akiket ez ügyben meg-
keresett emigrációban élő barátai, a népi mozgalomból származó ismerősei és az 
emigráns művelődési élet tevékeny tagjai voltak. Számított az Új Látóhatár tá-
mogatására is, tervezetét megküldte mind a folyóirat müncheni szerkesztőinek, 

mind másutt élő főmunkatársainak és rendszeres szerzőinek. A müncheni szer-
kesztőség azt válaszolta, hogy egyelőre ne gondoljon gazdag tervet megvalósítani 
szándékozó, könyvkiadással és más kulturális tevékenységgel is foglalkozó vállal-
kozásra, hanem korlátozza tevékenységét a hazai és nyugati magyar irodalom 
jeles termékeinek terjesztésére. A könyvek megjelennek, kiadók működnek, de a 
terjesztés akadozik, és a kinyomtatott művek nem jutnak el mindenütt az olva-



 

77 

sókhoz. Ezen segíthetne új vállalkozásával. Püski szándékát és törekvését barátai 
körében rokonszenv és segítőkészség fogadta, de sok helyütt közönybe és ellenál-
lásba ütközött, mert szép számmal akadtak, akik csak azt látták az elképzelésben, 
hogy a tervvel magyarországi hivatalok a sokak által ismert Püski révén akarnak 
behatolni a nyugati magyar kulturális életbe és azt a maguk javára kihasználni. A 
valóságban viszont arról volt szó, hogy a mellőzött, sőt börtönt is szenvedett 
kiadó kedvező magyarországi működési lehetőséget nem látva, külföldön akart 
tevékenységet kifejteni és ennek során a jó magyar irodalomnak nyugati piacot 
teremteni. Aki Püskit ismerte – mint az Új Látóhatár szerkesztői és legtöbb 
munkatársa –, tudta, hogy nemes ügy szolgálatára vállalkozott, nem pedig arra, 
hogy a kommunista kormányzat eszköze legyen. A tervezett vállalkozás meghiú-
sult, ám később, 1970-ben, sikerült a Püski házaspárnak Amerikába áttelepednie, 
és New Yorkban könyvkereskedést nyitnia. 

Április végén Bécsben Borbándi találkozott Mészöly Miklóssal, Örkény Ist-
vánnal és Pilinszky Jánossal. Egy nemzetközi irodalmi konferencián vettek részt 
és egy nap délutánján, április 25-én elmenekültek az ülésről, hogy ellátogassanak 
a Kunsthistorisches Museumba. A képtári séta a budapesti írókkal arra is módot 
nyújtott, hogy az Új Látóhatár-ról szót váltsanak. Mind a hárman ismerték a 
folyóiratot, legjobban talán Mészöly Miklós, akivel az elkövetkező években 
Münchenben is gyakran találkoztak és akinél érezhető volt, hogy őszintén érdekli 
mindaz, ami a nyugati magyar irodalomban történik. A bécsi múzeumi sétán az 
volt a benyomása Borbándinak, hogy egyik íróban sincs idegenkedés vagy tartóz-
kodás, nyíltan beszéltek időszerű irodalmi eseményekről, kívánatosnak tartották 
a nyugati írótársakkal a kapcsolatot és tevékenységükben kihasználni igyekeztek 
minden lehetőséget az alkotói szabadság tágítása érdekében. Mindezt tudni 
hasznos volt annak, aki idegenben magyar irodalommal foglalkozik. Röviden 
ugyan, de müncheni felolvasóestje után sikerült Déry Tiborral is beszélgetnie a 
szerkesztőknek, kifejezve előtte azt a megbecsülést, amelyet iránta az Új Látóha-
tár szerkesztői éreztek. 

A tavaszi számok anyagából említést érdemel Szamosi József tanulmánya Er-
délyi József költészetéről. Megjelenésének időszerűséget kölcsönzött, hogy az 
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előző év utolsó előtti napján lett hetvenéves. Szamosi elismerően szólt Erdélyi 
költészetének jelentőségéről, különleges helyéről az újabb kori magyar költészet-
ben, de nem hallgatta el azokat a politikai tévedéseket sem, amelyeket elkövetett 
és a tévutakat, amelyeket elkerülni gyenge volt. A tanulmány szakmai értékét és 
az írás kifejezőerejét tekintve a legjobb, ami a nyugati emigrációban Erdélyiről 
készült. Figyelemre méltó volt Hellenbart Gyula esszéje is, amelyben „Nyugatról 
nézve” a magyar értelmiségiek feladatairól és felelősségéről írt. Szerinte hivatásuk 
az egyetemes kulturális fejlődésnek saját értékekkel és teljesítményekkel való 
gyarapítása, nem pedig a Nyugattal való szolidaritás bizonygatása és nyugati 
példák másolása lenne. A Puerto Ricóban élő Ferdinandy György a karibi szige-
tek történetéről és állapotáról tájékoztatott. A Kaliforniában élő Juhász Kálmán 
közgazdász terjedelmes tanulmányban a gazdaságilag elmaradt országok problé-
máit elemezte. Cs. Szabó László a hatvanadik születésnapját ünneplő W. H. 
Auden angol költő munkásságát méltatta. Gömöri György, Sulyok Vince, Keszei 
István, Tűz Tamás, Horváth Elemér, Thinsz Géza és Kemenes Géfin László 
közölt új versei azt érzékeltették, hogy a nagyjából tíz évvel korábban Nyugatra 
érkezett fiatal költők legjobbjai mily jelentős mértékben tették magukévá, amit 
külföldön mint művészek tanultak és megéltek. 

A kritikai rovatban Albert Pál észrevételei jelentek meg a budapesti Sánta Fe-
renc Az áruló című regényéről. Megállapította a többi között, hogy „a magyar 
irodalom a hatvanas évek derekára, mintegy két évtizedes késéssel, eljutott eg-
zisztencialista korszakába. Ez az egzisztencializmus természetesen a legáltaláno-
sabb, korántsem közvetlen filozófiai, szakmai értelemben veendő, közhangulatot, 
sajátos témákat, olykor akár tételes elmélkedő hajlandóságot és főképp morális 
igényt jelent, akárcsak Camus, sőt Sartre szépirodalmi munkásságában [...] En-
nek a húszéves késésnek kettős magyarázata is lehet. Az egyik a magyar irodalom 
gyakran tapasztalt és az újabb körülményekre is feltételezett »fáziseltolódása«. A 
másik egyszerűen politikai: a »sztálinista« korszak – történészek, szociológusok 
vagy lélekbúvárok a megmondhatói, miért – nem jószemmel nézte a morális 
vizsgálódást vagy önvizsgálódást még akkor sem, ha a belőlük következő tanulsá-
gok a demokratikus és szocialista öntudat megerősödését szolgálták volna [...] a 
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»sztálintalanítás« rossz lelkiismeretére, felemás – mert nem következetes – en-
gedményeire, új írónemzedék jelentkezésére kellett várni, hogy a »szabadság«, 
»felelősség«, »választás«, »elkötelezettség«, egyéni és társadalmi erkölcs, emberi 
méltóság és történelmi gyakorlat kérdéseit, időnként akár sartre-i vagy 
kierkegaard-i megfogalmazásban, a napi politikán túl, az általánosabb érvényes-
ség igényével felvessék.” A szerző szerint Az áruló nem ellenlábasa – mint valaki 
nevezte – az „új regénynek”, hanem „előzménye annak, vagy – jóslatok nélkül is – 
valami másnak”. Fejtegetéseinek végső következtetése, hogy „Az áruló szükséges 
állomás a magyar irodalomban, szükséges kitérés Sánta pályáján, de hogy egyik 
korát, másik csúcspontját elérje, csak addig időzzék itt, míg a morális tiltakozás 
energiái fűtik, a tisztánlátás igénye hajtja”. 

Helyet kapott az év első két számában több kritika is, részben magyarországi, 
részben nyugati új kiadványokról. Ezek szerzői voltak Cs. Szabó László, Gömöri 
György, Papp László, Hanák Tibor, Beczner Tamás, Márton László, Peéry Re-
zső, Sulyok Vince és a svájci Krüzsely József. 

A lap rendszeres szerzőitől, a többi között Fenyő Miksától, Cs. Szabó Lász-
lótól, Szabó Zoltántól egyre több panasz érkezett, hogy az Új Látóhatár számai 
nagy késéssel jelennek meg és olvasók is gyakorta érdeklődtek, miért nem érke-
zett meg a folyóirat, ha már náluk kellene lennie. Ennek magyarázatát a nyomda 
szolgáltatta, de nem azért, mintha hanyag vagy nemtörődöm lett volna, hanem 
azért, mert üzleti okokból német megrendeléseket és új ügyfelek kielégítését 
sürgetőbbnek tekintette, mint a folyóirat időben történő előállítását. Borbándi 
ezt többször felvetette Molnár Józsefnek, de látható eredmény nélkül. A helyzet 
nem változott, ami olykor és némileg beárnyékolta egyébként zavartalan együtt-
működésüket. A munkatársak és olvasók panaszkodtak a késedelmek miatt, de a 
szerkesztők tehetetlennek bizonyultak, mert hiába állt össze minden lapzártakor 
időben a kiszedendő anyag, a nyomda nem ehhez igazodott, hanem a kialakult 
sürgősségi rendhez. Azokhoz, akik más nyomdához mentek, ha Molnár nem 
szállította le időben a megrendelt munkát. Az Új Látóhatár oda volt kötve – nem 
külső körülmények, hanem kölcsönös megállapodás, valamint a felelős kiadó és a 
nyomdász személyének azonossága folytán – a Molnárnyomdához. Az előny 
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ebből kölcsönös volt. Az Új Látóhatár biztos megrendelőnek számított, cserébe 
elsőrangúan szép és árban is elfogadható nyomdai munkát kapott. A megjelenési 
késedelmek miatt felszólaló olvasókkal és munkatársakkal azonban nem mindig 
volt könnyű mindezt megértetni és elfogadtatni. Ők csak a késéseket regisztrál-
ták és emiatt panaszkodtak – mint például Cs. Szabó László, aki 1967 tavaszán 
azt közölte Borbándival, hogy „május 22-ét írunk, még mindig nem jött meg az 
Ú. L. március-áprilisi száma [...] Tőled is, Jóskától is tudom, hogy a késés össze-
függ a nyomda fejlődésével s a fejlődés a kinti magyar könyvkiadást szolgálja. 
Münchenben is értenek a dialektikus beszédhez.” – jegyezte meg ironikusan.  

Június közepén Párizsban és Londonban járt Borbándi Gyula. A francia fővá-
rosban Sipos Gyulával, Lehoczky Gergellyel, Márton Lászlóval beszélt a folyó-
irat ügyeiről, de szót váltott Méray Tiborral is – az Új Látóhatár és az Irodalmi 
Újság közötti kapcsolatról, bizonyos témák napirenden tartásáról, közös szerzők-
ről –, valamint Enczi Endrével, Aczél Tamással, Albrecht Dezsővel. Azt tapasz-
talta, hogy a folyóirat erényeit, teljesítményeit elismerik, a két lap közötti jó vi-
szonyt a nyugati magyar irodalom érdekének tekintik, még ha nyilvánvaló is, 
hogy némely kérdésben eltérőek a vélemények, vagy a szerzők az ügyek más és 
más vetületére helyezik a hangsúlyt. Megnyugtatóan hatott, hogy Borbándi mel-
lett Molnár József is úgy gondolkodott, és Méray sem látott ellentmondást ab-
ban, hogy az írótársak közül sokan mind a két orgánumnak dolgoznak. Soha 
nem adódott olyan eset, amikor ebből bármilyen zavar vagy nézeteltérés kelet-
kezhetett volna. A két szerkesztőség ez ügyben tanúsított kölcsönös türelme 
azzal a jótékony következménnyel járt, hogy senki sem kényszerült a kettő között 
választani. 

Rövidesen megjelent a nyár eleji szám, amelyben különleges érdeklődésre 
tarthatott számot az akkor Bécsben élő, az 1940-ben Budapesten nagy sikerrel 
bemutatott Téli zsoltár című színdarab szerzője, majd később a Nemzeti Színház 
igazgatója, Kovách Aladár Hamueső című új drámája. A történet háttere a zsi-
dóüldözés, és a cselekmény középpontjában Edith Stein alakja áll. A dráma teljes 
szövegét a folyóirat 1967-68-ban három részletben nyomtatta ki. Domahidy 
András elbeszélést, öccse, Miklós új regényéből egy részletet közölt. Cs. Szabó 
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László esszéjében Henry Moore angol szobrász munkásságát méltatta. Gömöri 
György széljegyzeteket fűzött Dsida Jenő négy versének közléséhez. Először 
jelent meg a folyóirat hasábjain versekkel a brüsszeli Bánfi Magda (Kotányi-
Huszár Magda) és a párizsi Forrai Eszter. Czigány Lóránt az angol Mervyn 
Jones Five Hungarian Writers című könyvét mutatta be, amely szerinte „az első 
olyan angol könyv, mely tüzetes kutatás alapján, tudományosnak nevezhető szin-
ten foglalkozik a magyar irodalommal”. Szente Imre egy Magyarországgal fog-
lalkozó finn könyvet bírált, Czigány Magda a londoni Kemény Zoltán kiállítás-
ról írt, Kabdebó Tamás, Karátson Endre és Vitéz György a nyugati magyar iro-
dalom egy-egy friss termékét ismertette. Az egyébként kritikával nem takarékos-
kodó és véleményét mindig őszintén közlő Cs. Szabó László a megjelenés után 
nyomban írt mind Molnár Józsefnek, mind Borbándinak, hogy igen jónak találta 
a lapszámot és közölte, hogy „...berámázhatjátok. Kevés ehhez mérhető szám 
volt a fennállás óta. Gratulálok. Mind a két rész kitűnő, a Figyelő egyenesen 
tökéletes. Vigasz, hogy ez még van.” A szerkesztőknek sikerült elérniük, hogy 
még több Új Látóhatár jusson el Izraelbe és néhány könyvkereskedésben kapható 
legyen a folyóirat, még ha ez a német márka és az izraeli pénz közötti különbség, 
valamint a sajtótermékek alacsony izraeli ára miatt nem bizonyult is kifizetődő-
nek, hiszen a folyóiratszámokat jóval olcsóbban kellett adni, mint amennyibe 
Németországban vagy másutt a világban került. 

Július 2-án Münchenben Molnár József George Mindennel11, a Szabad Eu-
rópa Bizottság könyvügyekben illetékes New York-i igazgatójával tárgyalt. Saj-
nos azok a pénzalapok, amelyek lehetővé tették, hogy az amerikai vállalat a fo-
lyóiratot és az Aurora kiadó könyveit vásárolja, állandóan sorvadtak, a megvásá-
rolt példányok száma fokozatosan csökkent. Pedig ez tette lehetővé, hogy ma-
gyarországi látogatók, ismerősök, turisták nyugati magyar folyóiratokhoz és 
könyvekhez jussanak. Minél több magyar utazhatott nyugati országba, annál 
                                                           
11  George Caputineanu Minden. 1921. február 19-én született Bukarestben, meghalt 

2006. április 9-én New Yorkban. Ő volt, aki az emigrációs könyv- és lapkiadás ame-
rikai támogatásának ügyeit koordinálta. Tevékenységét később úgy jellemezték, hogy 
az „Az elme számára szervezett Marschall-terv” volt.  
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több szétosztható kiadványra lett volna szükség. Molnár érveket sorakoztatott fel 
az akció anyagi támogatása mellett. Azért is szót emelt, hogy az intézmény nem 
volt hajlandó Gombos Gyula Szabó Dezső könyvéből jelentőségének és az iránta 
a Kárpát-medencében feltételezhetően megmutatkozó igénynek megfelelő szá-
mú példányt rendelni. A válasz az volt, hogy a könyv terjesztésének támogatását 
Amerikában többen kifogásolták. Molnár közölte George Mindennel, hogy ez 
érvként elfogadhatatlan és másnak, mint súlyos diszkriminációnak nem tekinthe-
tő. 

Az 1967. nyári szám elején két érdekes és fontos téma állt. Az egyik a Tamási 
Áronra való emlékezés, a másik a korábban már említett 1947-es eseménysorozat 
volt. Az előző évben elhunyt erdélyi író munkásságát és érdemeit Szabó Zoltán 
és Cs. Szabó László méltatta. Az előbbi mondanivalója háttereként Tamási lon-
doni utazását elevenítette fel, az utóbbi két regényét, a harmincas években írt 
Jégtörő Mátyás-t és a Ragyog egy csillag-ot elemezte. A két esszét egy összeállí-
tás követte, amelyben jeles írók és kritikusok mondtak véleményt Tamási művé-
szetéről. 

Az 1947-es politikai fordulatra Egy kísérlet bukása összefoglaló címmel hár-
man emlékeztek vissza. Hosszú tanulmányban Kovács Imre, a koalíciós tábor 
szerepéről és felelősségéről szólva Nagy Ferenc volt miniszterelnök, az akkori 
ellenzék politikáját ismertetve Varga László volt kereszténydemokrata képviselő. 
A folyóiratszám a továbbiakban részletet közölt a Németországban az ötvenhatos 
forradalom után letelepedett és kiadói munkát vállalt Földes-Papp Károlynak az 
írás történetét feldolgozó és német nyelven megjelent könyvéből, A barlangi 
képtől az ábécéig címmel, valamint lengyel költők verseit Gömöri György fordí-
tásában. A szerkesztőség, röviden megemlékezett az utóbbi esztendő halottairól: 
Áprily Lajosról, Ferenczy Béniről, Füst Milánról, Kassák Lajosról, Kodály Zol-
tánról. A londoni Picasso-kiállításról Cs. Szabó László, Madách Az ember tra-
gédiája bécsi bemutatójáról Hanák Tibor, egy oxfordi kiadó magyar prózai anto-
lógiájáról a londoni egyetemen tanító G. F. Cushing írt. A szerkesztőség rövid-
del születésnapja előtt köszöntötte a hetvenéves Sinka István költőt. 
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Szeptember 1-jén kihirdették az Új Látóhatár elbeszélés-pályázatának ered-
ményét. A pályázatra 11 országból 16 pályamű érkezett. A zsűri a 800 márkás 1. 
díjat a kaliforniai Berkeley Egyetemen dolgozó András Sándornak – s miután II. 
díjat nem osztottak ki – a három 400 márkás III. díjat a római Vásárhelyi Verá-
nak, a strasbourgi Ferdinandy Györgynek és a Németországban élő Zempléni 
Ádámnak ítélte oda. Négyen dicséretben részesültek. A díjazott elbeszélések 
egymást követően megjelentek a folyóiratban. 
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1967 nyarán is számos látogatója volt a szerkesztőségnek, többek között 
Hellenbart Gyula, Domahidy András, Herceg János a Vajdaságból, Gosztonyi 
Peter, a budapesti Csák Gyula regényíró és szerkesztő. Még ennél is többen lá-
togatták meg Molnár József nyomdáját, tájékozódván, hogyan dolgozik szerény 
anyagi lehetőségei között ez a kitűnő nyomtatóműhely. 

Az Új Látóhatár munkatársai szép számmal jelentek meg és adtak elő a szep-
temberi immár hagyományos hollandiai Mikes Kelemen tanulmányi napokon. 
Színhelye Amersfort volt. Történetében jelentős mozzanatnak számított, hogy 
Budapestről hét író és tudós érkezett név szerint Mészöly Miklós, Sükösd Mi-
hály, Berend T Iván, Szabolcsi Miklós, Réz Pál, Abody Béla, Sipos János. Az Új 
látóhatár többször és sok vonatkozásban került szóba. Ismertsége és tekintélye a 
hazai vendégek körében is érzékelhető volt, amit annak is tulajdoníthattak a 
szerkesztők, hogy példányai viszonylag szép számban jutottak el a magyarországi 
érdeklődőkhöz – igaz csempészet útján. 

Az érdeklődést és a folyóiratban megjelent írások ismeretét még inkább lehe-
tett tapasztalni azon a konferencián amelyet az alsószászországi Loccumban az 
ottani Evangélikus gyülekezet rendezett magyar témákról, mások mellett Ma-
gyarországról meghívott vendégekkel. Ezek között volt Szabó Magda írónő, 
Darvas József volt miniszter, a Magyar Írók Szövetségének elnöke, Király István 
irodalomtörténész, Szobotka Tibor író, Lackó Miklós történész. Király István 
személye különösen érdekes volt Borbándi számára, hiszen az akkori politikai 
irodalmi döntéshozóinak egyik legfontosabb tanácsadójáról volt szó, aki az 1958-
as népi írókról szóló elítélő állásfoglalás egyik szerzője, atyja volt.  

A folyóirat kora őszi számának nyitó írása Gombos Gyula Húsz év után című 
készülő könyvének a magyar történetírásról szóló fejezete volt. Ebben képet raj-
zolt arról, hogy a kommunista hivatalok milyen megalázó helyzetbe hozták a 
történetírás művelőit, hogyan kényszerítik rájuk a marxista ideológiát és ellenőr-
zik munkáikat. Az ötvenhatos forradalom évfordulója alkalmából két írás foglal-
kozott a tizenegy év előtti eseményekkel. Gosztonyi Péter a felkelés leverését 
követő népi ellenállás történetét elevenítette fel, a zürichi Garamvölgyi Zoltán 
pedig az egyetemi ifjúság forradalmi tevékenységét ismertette, azután, hogy a 
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forradalmat elfojtották. Hellenbart Gyulának az 1967/1. számban közölt Nyu-
gatról nézve című cikke sok helyütt élénk visszhangot keltett; számos hozzászó-
lás érkezett a szerkesztőségbe, amely ezeket csokorba gyűjtve és a disputát 
Hellenbart Gyula válaszával lezárva A nemzeti önismeretről címmel tette közzé. 
Kemenes Géfin László, Forrai Eszter, Horváth Elemér és Thinsz Géza verseket 
közölt. 

Borsody István a Habsburg Monarchia bukását tárgyaló amerikai tudomá-
nyos munkával foglalkozott. Sárközi Mátyás hatvanas évek magyar faluját  be-
mutató szociográfiát, Márkus István Magyarországon megjelent könyvét ismer-
tette. Szente Imre egy magyar nyelvre átültetett finn regény példáján mutatta 
meg, milyen hibákat követnek el műfordítók. Déry Tibor kétkötetes novellagyűj-
teményéről Beczner Tamás írt. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi 
hetéről Czigány Lóránt számolt be. A szerkesztőség elbúcsúztatta a folyóirat 
elhunyt munkatársát, Juhász Vilmost. Végül Tompa Kálmán orvos levele volt 
olvasható arról, hogyan zajlott le Tamási Áron temetése szülőfalujában, az erdé-
lyi Farkaslakán. 

November utolsó napjaiban értesítés érkezett Párizsból Illyés Gyulától, hogy 
Münchenen át utazik vissza Magyarországra és szeretne beszélni az Új Látóhatár 
szerkesztőivel. Az Illyéssel való találkozás igen tanulságos volt. Közölte vélemé-
nyét a hazai irodalmi helyzetről, az ország állapotáról, a magyar-magyar kapcso-
latokról, nyugati tapasztalatairól, és mindenek előtt az erdélyi magyarok sorsáról. 
Az Új Látóhatár-nak is adott néhány megszívlelendő tanácsot, amit a szerkesz-
tők igyekeztek a későbbiekben hasznosítani.  

Az 1967-es év utolsó száma 1968 januárjában tudott csak megjelenni a 
nyomda szinte már szokásosnak tekinthető csúszása miatt. Ebben volt olvasható 
az elbeszélés-pályázaton első díjat nyert pályamű. András Sándor – polgári nevén 
Sándor András – Hazatérés című novelláját, nemcsak a pályázat zsűrije, de a 
szerkesztőség és sok olvasó is elsőrangú alkotásnak tartotta. Akkor még nem volt 
sejthető, hogy kisebb irodalmi vihar kerekedik majd körülötte. A lap egyik mun-
katársa, az Amerikában élő Fenyő Miksa december elején kilencvenéves lett, és 
ebből az alkalomból a folyóiratban az ugyancsak amerikai Korek Valéria köszön-
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tötte fel. A születésnapot három hét múltán követte a Nyugat megindulásának 
hatvanadik évfordulója. Abban Fenyőnek tevőleges része volt. Az ünnepeltet a 
szerkesztőség nevében Borbándi üdvözölte levélben, és az érintett igen örült 
neki. „Az ember ilyenkor – írta – szentimentálisabb, mint egykor volt s hiúnak 
éppolyan hiú, mint minden ember. Még szerencse, hogy ilyenkor mindig kéznél 
van egy aforizma, melynek segítségével a bocsánatos bűnt erénnyé változtatha-
tom. Nem is tudom, ki mondta: »az erény nem jutna messze, ha a hiúság nem 
kísérné el útján«.” E számban jelent meg Gombos Gyulának történetírásról írott 
esszéje második része, Kovách Aladár drámájának második felvonása, valamint 
Fenyő Miksa önéletrajzának egy további fejezete. Albrecht Dezső egy az 1937-es 
vásárhelyi találkozóról írt hazai könyvet ismertetett. Kabdebó Tamás a magyar 
irodalom tervezett angol antológiája előkészületeiről számolt be. A londoni Ke-
mény György egy Angliában publikált közgazdasági munkával foglalkozott. 

Az Új Látóhatár testvérvállalata, az Aurora Kiadó két új művel jelentkezett az 
emigrációs könyvpiacon. Határ Győző Pantarbesz című kötetével az Aurora 
Kiskönyvek sorozatában, majd az ismeretlen orosz költészetet (l957-67) bemuta-
tó Szabadság a hó alatt című versgyűjteménnyel. A verseket Aczél Tamás fordí-
totta. 
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EGY TRAGIKUSAN IZGALMAS ÉV 

Az 1968-as esztendő mozgalmas évnek ígérkezett. Január elején Magyarországon 
életbe lépett az új gazdasági mechanizmusnak nevezett program és Prágában a 
kommunista párt első titkárává választották Alexander Dubceket. Úgy tetszett, 
hogy változások következnek, de hogy hogyan alakulnak majd az események, 
akkor még nem volt előre látható. Magyarországon nyilvánvalónak tetszett, hogy 
a fogyasztói igények tervezett fokozottabb kielégítése bizonyos határokat nem 
fog áthágni, még kevésbé politikai mechanizmus-reformba átcsapni, Csehszlová-
kiában pedig semmi sem vallott arra, hogy a folyamat megállításához szovjet 
beavatkozásra lesz szükség. 

Realizmus és valóság volt a címe annak a tanulmánynak, amelyben Hanák 
Tibor a két fogalomnak az irodalom- és művészettörténetben, valamint az eszté-
tikában és filozófiában játszott szerepét elemezte, és azokról az elméletekről tájé-
koztatott, amelyek a kettő meghatározására és egymáshoz való viszonyára töre-
kedtek. Szerinte az irodalom- és művészettörténetben a realizmus megközelítően 
szabatos értelméhez lehetne jutni, ha egy stílusirány jelölésére használják. A gaz-
dag szépirodalmi anyag a többi között Vásárhelyi Verának az elbeszélés-
pályázaton harmadik díjat nyert művét, Thinsz Géza svéd költőket bemutató 
műfordításait, Kabdebó Tamás, Sulyok Vince, Aczél Tamás és Kemenes Géfin 
László műfordításait, Siklós István, Bárdos B. Arthur és Forrai Eszter verseit 
tartalmazta. Czigány Magda a londoni Roy Lichtenstein kiállításról számolt be. 
Kovács Imre a New York-i magyar kolónia életét felelevenítő Második Avenue 
című regényt, Halász Péter munkáját ismertette. 
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Vatai László, aki akkor Buffalóban élt, Kibédi Varga Áron verseskötetét ele-
mezte. Beczner Tamás két hazai könyvújdonsággal foglalkozott. Márton László 
az újvidéki Deák Ferenc elbeszéléskötetét méltatta. Zsigmond Endre két Krúdy-
regény német fordítását mutatta be. 

Levelében egy innsbrucki olvasó nehezményezte, hogy míg egyfelől budapesti 
irodalmi illetékesek a nyugati magyar irodalom iránti nagyobb megértésükről és 
befogadó készségükről nyilatkoztak, a gyakorlatban továbbra is érvényben ma-
radtak a nyugati irodalmi termékekkel szembeni diszkrimináló rendelkezések. 
Állandó volt a panasz, hogy az Új Látóhatár számai és az Aurora-könyvek nem 
érkeznek meg a címzettekhez, és a határon a vámosok is gyakorta elkobozzák 
őket. Az olvasó szerint: „Odahaza járván azt tapasztaltam, hogy külföldi magyar 
írók alkotásai csak titokban és elvétve kerülnek – nem az olvasók, hanem – a 
hazai kollégák kezébe. A posta ezeket még csak ki sem kézbesíti, még azoknak 
sem, akik politikailag megbízhatók, sőt e politika alakítói vagy képviselői. Mi 
több, azt hallottam, nem tudom, igaz-e, hogy a magyar posta külföldi magyar 
irodalmi termékek kézbesítését a robbanóanyagok postai szállítását tiltó rendel-
kezésre való hivatkozással tagadja meg.” A szerkesztőség is visszakapott példá-
nyokat azzal a lila színű pecséttel, hogy mint robbanóanyag a nemzetközi postai 
egyezmény (pontosan megadott paragrafusa) alapján nem továbbítható. Érthető 
volt tehát, hogy az emigrációban élők legtöbbször bizalmatlanul fogadtak min-
den budapesti ígéretet a közállapotok javítására és az imént érintett jelenségek 
megszüntetésére, azaz a hazai és a nyugati magyarok közötti kapcsolatok norma-
lizálására. 

Nem sokkal az 1968/1. szám után látogatta meg a szerkesztőséget Békés Gel-
lért római bencés egyetemi tanár, a Katolikus Szemle szerkesztője, aki kezdettől 
fogva szívélyes viszonyban volt folyóirat szerkesztőségével. Ennek oka és magya-
rázata nem az volt, hogy valamennyien, akik annak idején a Látóhatár-t és ké-
sőbb az Új Látóhatár-t szerkesztették, véletlenül mind katolikusok voltak, sokkal 
inkább az a körülmény, hogy a munkatársak közül sokan a Katolikus Szemlé-ben 
is publikáltak, aminthogy ennek belső köréhez tartozók közül is többen szívesen 
látott szerzők voltak az Új Látóhatár-ban is. A két orgánum – az egyik vallási, a 
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másik világi oldalukról nézve a dolgokat – mind a nyugati magyar írásbeliség, 
mind a hazai helyzet, mind pedig emigrációs állapotok és feladatok megítélését 
tekintve sok vonatkozásban egyetértett és együttműködött egymással. Békés 
Gellért a maga bölcs és türelmes természetével eszményi partner volt. Egy nappal 
később londoni vendégükkel, Határ Győzővel is a legnagyobb egyetértésben 
tárgyalhatták meg a folyóiratban való közreműködését. Sajnálkozniuk kellett 
viszont azért, mert az Új Látóhatár terjedelmének szűkössége folytán a rendkívül 
termékeny író felajánlott alkotásainak csak egy kis hányadára volt helyük. 

A Münchenben tett látogatásoknál és megbeszéléseknél tartva meg kell emlí-
teni, hogy a két szerkesztő áprilisban a budapesti Móricz Virággal - Móricz 
Zsigmond lányával – és Czigány Lóránttal, májusban pedig Dersi Tamás buda-
pesti irodalomtörténésszel és Tábori Pállal találkozott. 

Az időközben megjelent 68/2. számban Bay Zoltánt, a Washingtonban élő 
jeles fizikus és kutató is bekapcsolódott a szerzők sorába. Az Új Látóhatár-nak 
felajánlott Az ember és világa című tanulmányában a kozmológiának az elmúlt 
évtizedekben tapasztalt fejlődését tekintette át. Bay Zoltán élénk érdeklődést 
mutatott a folyóirat iránt és rokonszenvvel kísérte működését. Egy másik tanul-
mányban Gosztonyi Péter az 1944-45-ös debreceni ideiglenes nemzeti kormány 
történetét írta meg. Tábori Pál életének néhány érdekes epizódját elevenítette 
fel. Verseket Keszei István, Makkai Adám, Gömöri György és Horváth Attila 
közölt, elbeszélést Ferdinandy György és Zempléni Ádám. Az utóbbi írása har-
madik díjat nyert a folyóirat elbeszélés-pályázatán. Moldova György új riport-
könyvét Albert Pál, a Thinsz Géza által svédre fordított és szerkesztett magyar 
lírai antológiát Szente Imre, egy Frankfurtban megjelent német nyelvű magyar 
elbeszélés-gyűjteményt Zsigmond Endre, három erdélyi elbeszéléskötetet Már-
ton László ismertetett. Az előbb említett Zsigmond Endre, miután 1965-ben 
Ausztráliából visszatért Európába, rövid ideig Heidelbergben élt, majd végleg 
letelepedett Münchenben. 1968-tól rendszeresen publikált az Új Látóhatár-ban 
és bekapcsolódott a szerkesztőségi munkába is. 

Április végén Kovács Imre hosszabb kéziratot küldött, amelyben véleményt 
mondott az Új Látóhatár elbeszélés-pályázata eredményéről és elmarasztalta a 
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szerkesztőséget, hogy közölte András Sándor díjnyertes pályaművét Kísérőleve-
lében közölte, sajnálja, hogy az elküldött cikk megírására kényszerült. „Ha valaki, 
hát én – írta – mindig igyekeztem megérteni a fiatalokat, úgy érzem azonban, 
hogy András Sándorral messzebb mentetek el a sajtószabadság gyakorlásában, 
mint az ajánlatos lett volna. Bármily jónak is tartottátok írását (én nem lelkese-
dem érte), az Új Látóhatár-ban nem lett volna szabad leközölni. De ez mind 
benne van cikkemben. Amit ezek az emberek összeirkálnak Amerikáról, az bosz-
szantóan naiv, elfogult, igazságtalan. Beteges érzékenységük és hamis szemléle-
tük nem azonos a nagy többség, a döntő többség vélekedésével és felfogásával, s 
egy emigráns folyóiratnak mégis azt kell nézni, hogy mi megy végbe a nemzettel, 
a periferiális jelenségeket meg átengedhetné az ilyen célokra kiadott emigráns 
lapoknak, ha vannak.” Kovács Imre kéziratát a szerkesztők azonnal betették a 
szedésre kiszemelt anyagok közé. Úgy vélték, hogy bármi legyen is a felfogásuk 
az írás némely részletéről, a főmunkatársnak joga van a megszólalásra és észrevé-
telei megtételére. Előre látták azonban, hogy a cikk vihart fog kavarni. 

Így is történt. A Werther újabb keservei címmel ellátott írás megjelent az 
1968/3. szám Disputa rovatában. Kovács Imre így kezdte fejtegetéseit: „Olvasom 
az Új Látóhatár 1967. november-decemberi számában, hogy a világ állapota és 
saját életének hiábavalósága miatt egy fiatal magyar festőművész-tanár, valahol 
Kaliforniában öngyilkosságot követett el: kinyitotta a gázcsapokat, 
sztereojátszójára feltette a h-moll Misé-t és beleült a forró vízzel telt kádba [...] 
Nos, én soha senkinek nem vontam (és nem vonom) kétségbe, hogy azt írja, vagy 
arról, amit akar, s minden bírálóbizottság jogát elismerem, hogy azt jutalmazzon, 
akit akar, olyan munkát, melyet arra érdemesnek tart. Nem lenne kifogásom 
András Sándor díjnyertes pályaműve ellen sem, ha azt a hasonlóan érzők és gon-
dolkodók választották volna ki első díjra és a saját lapjukban közlik itt, Ameriká-
ban, de úgy gondolom, az egész világon minden irányzatnak megvan a maga 
lapja, s azt megtalálja, mint zsák a foltját! Csodálkozom azonban, hogy éppen az 
Új Látóhatár pályázatán nyert első díjat, olyan illusztris bírálóbizottság odaítélé-
sével, melynek tagjai Albert Pál, Juhász Vilmos, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó 
László és Szabó Zoltán voltak. Még értetlenebbül csóválom a fejem, amikor a 
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téma »pontos meghatározását« fontolgatom: »Éreztessék az emigráns állapotot, 
az idegenben való élés, a hontalanság légkörét és problémáit«.” Kovács Imre az-
után részletesen elemezte a novellát, amely szerinte nem azt nyújtotta, amit a 
pályázati felhívás megkívánt és a valóságnak ellentmondó képet rajzolt Ameriká-
ról, valamint a magyar menekült fiatalok életfelfogásáról és társadalmi helyzeté-
ről. „Egy pillanatra sem éreztem – írja Kovács Imre –, hogy emberi tragédia 
megy végbe, inkább valami végzetes félreértést éreztem végig, egy eltévedt, beteg 
ember botorkálását a mesterségesen irreális környezetben, amit a szerző egy ame-
rikai kisvárosnak nevez” Az elmarasztaló ítélet azonban elsősorban nem a szerző 
ellen irányult, hanem a zsűri ellen, amely az elbeszélést első díjra érdemesítette, 
és az Új Látóhatár ellen, amely közölte. 

Borbándi Kovácsnak írt június 12-ei levelében már említette Kovács Imrének, 
hogy írása nagy visszhangot fog kiváltani: „Az UL-ban közölt Disputád nyomán 
érdekes ankét alakul ki. Ennek nagyon örülök, mert ismét közlünk valamit, ami 
felkeltheti az olvasók érdeklődését. Ebben a számban rajtam kívül Gömöri,Vitéz, 
Makkai, Siklós és Flórián szól hozzá. A következőben valószínűleg Márton, 
Kibédi Varga és Szabó Zoltán. Ezektől van egyébként ígéretem, úgy érzem, ezzel 
le is zárjuk majd. A keféket sorjában megküldöm, hogy még megjelenés előtt 
láthasd a hozzászólásokat, és a vitát a Te válaszoddal szeretném zárni. Tehát a 
következő szám utáni számban jönnek a még fennmaradó hozzászólások és a Te 
zárónyilatkozatod. Az eddig megkapott kéziratok szerzői nagyon szigorúak 
Hozzád, de az írások érdekesek és sokoldalúak.” Biztosra lehetett venni, hogy 
Kovács Imre írása mellett sokan nem mennek el szótlanul.  

A folyóiratban Kovács cikke mellett a harmadik felvonás kinyomtatásával be-
fejeződött Kovách Aladár Hamueső című drámájának közlése. Folytatódott Fe-
nyő Miksa önéletrajzi sorozata, új verseket tett közzé Vitéz György és Kibédi 
Varga Áron, elbeszélést közölt Gömöri György és a bécsi Bujdosó Alpár. A kri-
tikai rovatban Zsigmond Endre a Puszták népe, Illyés könyve Budapesten meg-
jelent angol nyelvű kiadásáról, Hanák Tibor egy német kiadónál napvilágot látott 
és ideológiai, valamint politikai írásokat tartalmazó Lukács György-kötetről, 
Körösi-Krizsán Sándor a Tőkés Rudolf által írt Béla Kun and the Hungarian 
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Soviet Republic című amerikai történeti munkáról, Siklós István egy angol író, 
David Pryce-Jones regényéről, Tóth János genfi jogász a Varga László által a 
magyarországi emberi jogi helyzetet tárgyaló könyvéről, Márton László és 
Beczner Tamás két magyarországi könyvújdonságról, Czigány Magda a londoni 
De Stijl-kiállításról számolt be.  

Közben egymás után érkeztek Kovács Imre írásához a hozzászólások a folyó-
irat munkatársaitól. Ezek csaknem kivétel nélkül kritikusak voltak. Meglepő volt, 
hogy az olvasók nem reagáltak hasonló éllel és szenvedéllyel. A legtöbben felté-
telezhetően közönnyel olvasták. Az érdemi hozzászólásokat a Disputa rovatban 
két részben adta közre a lap. Borbándi Politikai és szellemi örökségünk címmel 
Kovács Imrének arra a figyelmeztetésére válaszolt, hogy a folyóirat „vigyázzon 
jobban politikai és szellemi örökségére. Mi nem azért hagytuk el Magyarorszá-
got, hogy lecsússzunk a minden nemzetben megtalálható szemétdombokra, és 
nem azért alapítottuk ezt a folyóiratot, hogy feladjuk azokat az eszméket, melye-
kért a hazátlanságot választottuk.” Erre felelni nemcsak azért volt időszerű, mert 
az Új Látóhatár tízéves lett, bár az is indokolt néhány mondatot hivatása ellátá-
sáról. Miután a kérdés, jól vigyáztak-e a szerkesztők az elmúlt tíz évben az Új 
Látóhatár politikai és szellemi örökségére, elsősorban a szerkesztőknek szólt, így 
Borbándi arra kényszerült, hogy átváltson egyes szám első személyre, mert a 
folyóirat irányáért és tartalmáért elsősorban ő volt felelős, még ha Molnár József 
a szerkesztés gondját meg is osztotta vele. „A válasz elől – írta Borbándi – nem 
szabad kitérnem, különösen, ha a kérdés olyasvalaki részéről hangzik el, akinek 
minden joga megvan, hogy az Új Látóhatár dolgaiba beleszóljon, irányáról és 
munkájáról véleményt mondjon, aggodalmának hangot adjon.” A válasz lényege 
az volt, hogy : „Az Új Látóhatár a külföldi magyarok legnagyobb folyóirata és az 
irodalmi összefogás jegyében készül, tehát akkor is közzétettem volna András 
Sándor elbeszélését, ha a Kovács Imrééhez hasonló elvi fenntartásaim lettek vol-
na. A közlést az indokolta, hogy »jól megírt munka«, amit – az idézet az ő cikké-
ből való – Kovács Imre is elismer. Minden jól megírt munkának helye van az Új 
Látóhatár-ban, még ha a szerkesztők esetleg témájáért, a szerző szemléletéért 
vagy stílusáért nem lelkesednek is. Az Új Látóhatár azért a művelt külföldi ma-
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gyarok központi folyóirata, mert pótolja a különféle irodalmi irányzatok külön 
orgánumait és egyesíteni igyekszik minden költőt, elbeszélőt, drámaírót, kriti-
kust, aki jól, tehetségesen ír. Folyóiratunk nem egyetlen, hanem sok alkotói 
irányzat és művészi iskola otthona. Magatartásunkat helyzetünk szabja meg: 
egyetlen irodalmi irányzat sem tudna tartósan egy folyóiratot fenntartani és az Új 
Látóhatár sem maradhatna fenn – önálló és senkinek el nem kötelezett, tehát 
független orgánumnak –, ha a szintézis szándékáról és munkálásáról lemondva 
egyetlen irányzat folyóiratává válnék.”  

Borbándi azzal fejezte be írását, hogy: „Az Új Látóhatár erejének és tekinté-
lyének forrása éppen a sokszínűség és a sokhangúság. Külföldön pedig azért 
élünk, hogy olyan folyóiratot adhassunk ki, amelynek irányát és feladatát mi 
határozzuk meg, tekintet nélkül tőlünk idegen érdekekre, érzékenységre, előírás-
ra vagy tekintélyre. E folyóirat minden szerkesztője, munkatársa és barátja elég 
erős a maga hitében és meggyőződésében, hogy ártalom nélkül olvashat más hitű 
és szemléletű műveket is, és az Új Látóhatár sem árulja el szellemi és politikai 
örökségét, ha ilyeneknek helyet ad, mert nincs nagyobb kincs, mint a szólás és az 
alkotás szabadsága.” Borbándi a nyílt válasszal azt az elvet próbálta erősíteni, 
amelyet az Új Látóhatár elindításakor, 1958-ban Kovács Imrével együtt alakítot-
tak ki. Kétségtelen, hogy ezzel Kovács is egyet értett, ám Borbándi arra nem tért 
ki, hogy Kovács Imre leginkább azt vetette szemükre, hogy a pályázat első helye-
zésével egyben egyfajta értékminősítést is adtak, és az viszont már nem felelt meg 
a lap népi jellegének.  

Az ankét első részében Gömöri György, Makkai Adám, Siklós István, Vitéz 
György és Flórián Tibor hozzászólását közölte a lap. Ezek – Flóriánétól és Mak-
kaiétól eltérően – keményen elutasítóak, méltánytalanul nyersek és helyenként 
sértőek voltak. Gömöri a Kovács Imre által gyakorolt bírálatot egy bizonyos iro-
dalomkritikai koncepció melletti állásfoglalásnak nevezte. Kovács – szerinte – „az 
irodalmat általában (ez esetben az emigráns magyar irodalmat) eszköznek tekinti 
és bunkónak használja, amellyel politikai csapásokat mérhet ilyen vagy olyan 
ellenfelekre”. Siklós úgy vélte, a cikkíró András Sándor elbeszélése ürügyén 
„nemzedékemre akar megsemmisítő csapást mérni, azokra a ma már korántsem 
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fiatal költőkre és prózaírókra, akik a forradalom leverése után menekültek Nyu-
gatra”. Hozzátette, hogy „noha az irodalom lehet politikailag elkötelezett, érté-
két, időszerűségét korántsem ez határozza meg. Írói alkotásokban a hovatartozás 
nagy fennszóval hirdetését mindeddig csak parancsuralmi rendszerekben követel-
ték meg, nyomasztó eredményét éppen nemzedékem tapasztalhatta.” Vitéz az 
összehasonlító pszichológiából ismert „félelem a szokatlantól” jelenségéből kiin-
dulva úgy érezte, hogy „tiltakoznom kell a cikkből áradó harag sugallta, felületes, 
amerikai népszerű folyóiratokból ismert »szakértelem« ellen, melyet ő kritikus 
bunkóként alkalmaz a novella szerzője és az Új Látóhatár szerkesztői ellen. A 
cikk hangja, a minden irányban való vagdalkozás óhatatlanul az elöljáróban emlí-
tett »félelem a szokatlantól« jelenségét juttatta eszembe.” Makkai úgy vélte, hogy 
nehéz mind az elbeszélés, mind a kritika íróját elmarasztalni. Szerinte „a baj az, 
hogy itt mindenkinek egyszerre igaza van, ami megfordítva annyit jelent, hogy 
ebben a vitában senkinek sem lehet igaza”. Flórián teljesen egyetértett Kovács 
Imre cikkével, meg is indokolva azt. 

Az ankét a kora őszi számban folytatódott. Földes-Papp Károly azt kérdezte: 
„mi lehet a magyarázata annak, hogy a kora fiatalsága idején oly heroikus igaz-
ságszeretettel és a hatalom iránti szinte Szent Ferenc-i nemtörődömséggel küz-
dő, egykori Kovács Imre, annyira tökéletesen elfelejtette immár a csaknem min-
den fiatal tehetség életében az emigráció megrázkódtatása nélkül is egyszer-
egyszer jelentkező »Sturm und Drang«-korszaknak, avagy a goethei Werther-
fázisnak a természetességét? Miképpen lehetséges, hogy az igazságkimondó Ko-
vács Imre egykori hősies lendülete ma már csaknem a mindenáron való konst-
ruktivitás vagy konformitás dekadensen opportunista és antiintellektualista köve-
telményébe hajlik át?” A kérdésre Földes-Papp szerint az öregedésen kívül Taine 
és Jung elméletében található válasz. „Kovács Imre majd' húsz éve él a hazai klí-
mától és geológiai struktúrától távol oly roppant nagy mértékben eltérő Egyesült 
Államokban, és ez már jelentékeny idő egy ember vagy épp egy emigráns életé-
ben, különösen, ha oly fiatalon és oly fogékonyságtól támogatva kezdődött el 
benne és rajta az amerikaizáló metamorfózis, mint Kovács Imre esetében.” Az 
ugyancsak Amerikában élő Horváth Elemér a kritika Amerikát érintő mozzana-
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tait vizsgálta, arra a megállapításra jutva, hogy elfogadhatatlan az a tétel, hogy a 
Hazatérés hősének esete „nem Amerika és nem emigráns állapot”. Lehet, mind a 
szkizofrénia és az öngyilkosság, mind az, hogy egy másik magyar menekült Viet-
namban hősi halált hal. „A szomorú valóság az, hogy mindkét eset újra és újra 
megtörténik. Nyugodtan nevezem ezeket az eseteket nemcsak az amerikai de-
mokrácia, hanem civilizációnk betegségi tüneteinek.” Horváth Elemér szerint az 
Új Látóhatár nem lett hűtlen politikai és szellemi örökségéhez. „A helyes iroda-
lompolitika az, amely a jó írást közli.” Kibédi Varga Áron mint a zsűri tagja véd-
te meg a döntést. „Elismerem – vélte –, hogy nagyobb teljesítmény lett volna jó 
novellát írni Nyugaton szép karriert befutó, boldog és mindamellett hazafias 
érzületű emigránsokról, mert ilyen esetben a giccs majdnem elkerülhetetlen, le a 
kalappal az előtt, akinek mégis sikerül! András Sándor nem erről a boldog és 
hazafias emigránsról ír, hanem egy szerencsétlen, kiábrándult, cinikus emberről: 
ki merné állítani, hogy erre az emigrációban nincs példa?” Márton László a kriti-
ka politikai vonatkozásait érintve azt írta, hogy „Kovács Imre olyan fensőbbsége-
sen oktatja András Sándort az 1956-os forradalom leckéjére, mintha ő maga az 
események tevékeny részese lett volna, András pedig New Yorkban tapasztotta 
volna fülét a rádióhoz. Noha az a tény, hogy ennek ellenkezője igaz, még nem 
adna András Sándornak jogot a forradalom egyedüli jogosított utólagos interpre-
tációjához, de talán mégsem indokolja Kovács Imre monopóliumigényét az, 
hogy nem volt jelen!” Végül az Ausztráliából Londonba áttelepedett Nagy Káz-
mér szerint az elbeszélés és a vita nemzedéki állóvizeket kavart fel. Emlékeztetve 
a fiatalságnak a világ sok helyén észlelhető nyugtalanságára, megjegyezte, hogy a 
szóban forgó elbeszélés „ezt a világérzést és tünetet dobta bele a magyar értelmi-
ség már-már közönyös gyülekezetébe. Hogy mit ért el vele, arról az eddig felka-
vart szenvedélyes hozzá szólások tanúskodnak. Hogy eléri-e végül is, amit min-
den jó írásnak el kellene érnie: a megtisztulást az más kérdés.” 

Talán ennek a vitának is volt köszönhető, hogy Kovács Imre, aki mind az Új 
Látóhatár, mind a Látóhatár létrehozásának és fenntartásának egyik motorja 
volt, egyre inkább eltávolodott a lap szerkesztésétől. Cikkeket még küldött, de a 
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lap irányvonalának alakítását inkább a fiatalokra, elsősorban Molnárra és 
Borbándira hagyta.  

Évekkel később hosszú levélben vont mérleget Kovács Imre a Látóhatár és az 
Új Látóhatár emigrációban betöltött szerepéről. Kétségtelen, hogy a népi moz-
galom képviselőjeként határozott és egyértelmű elképzelései voltak indulása pil-
lanatától kezdve a folyóirat feladatáról, céljáról. Azt is hozzá kell tennünk, hogy 
Kovács mindig is indulatos, hirtelen haragú ember volt, aki kevéssé viselte el, ha 
elképzelései nem valósultak meg úgy, ahogyan ő akarta. Úgy vélem ugyanakkor, 
hogy az alábbiakban közlésre kerülő levele, melyet 1975. június 3-án írt 
Borbándi Gyulának, átfogóan értelmezi és elemzi az Új Látóhatár történetét. A 
teljes egészében közölt levél azért is fontos adalék, mert teljes terjedelmében még 
sehol nem került nyilvánosságra. Nemcsak az Új Látóhatár története szempont-
jából, hanem a magyar népi emigráció felfogása és szemlélete szempontjából is 
érdekes és izgalmas írás Kovács Imre levele. 

Lássuk tehát Kovács Imre értékelését:  
„...tegyük végre tisztába, vagy legalábbis próbáljuk meg tisztába tenni a közöt-

tünk felmerült kérdéseket, sajnálatos módon keletkezett ellentéteteket. Húzódo-
zásom a jubileumi számtól, a benne való szerepléstől hosszú agónia következmé-
nye12: eleget faggattam magam, miért is romlott el a viszonyunk, mert mi taga-
dás, megromlott. 

A Látóhatár nélkülem indult, alig írtam bele; megerősödése egybeesett az én 
amerikai tragédiámmal, amikor Pap Pistának küldött levelem miatt három évig 
(1951-1954) kiközösítetten éltem13, még a legjobb barátok is elfordultak tőlem. 
»Rehabilitációmat« követően írt tanulmányomat az akkori szerkesztőség, tudtom 

                                                           
12  Az Új Látóhatár 1975-ben ünnepelte megjelenésének 25. évfordulóját. Az 1975. évi 

5. számban emlékeztek meg az alapításról és ebbe a számba kért írást Borbándi Gyula 
Kovács Imrétől.  

13  Kovács Imre egyik Pap Istvánnak írt levelét, melyben keresetlen szavakkal jellemezte 
a magyar emigráció vezetőinek tehetetlenségét, nyilvánosságra hozták és emiatt fel-
mondtak neki a Szabad Európa Bizottságnál. lásd részletesen: Szeredi Pál: Magyar-
országi földalatti leleplező anyag van a birtokomban... Betekintő, 2013. 1. szám.  
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és beleegyezésem nélkül az eredeti Reális emigráció cím helyett Kijózanult emig-
ráció14 címmel közölte, amivel más akusztikát kapott és megint csak rajtam ver-
ték el a port. 

A szerkesztőségen belüli vitákat és veszekedéseket New Yorkból egyre nyug-
talanabbul, növekvő aggodalommal figyeltem; sokat nem értettem belőle, amikor 
kettészakadtatok, az Új Látóhatár mellé álltam. Meggyőződéssel magyaráztam, 
miért kell az újat támogatni, de egyes elutasításokból megint tapasztalhattam, 
hogy az optikám nem a legkedvezőbb. Egy példa: Chorin Ferenc azt válaszolta 
alapító tagsági vagy előfizetői meghívásomra, hogy »meggondolatlan« cselekede-
temmel (nyilván azt hitte, én idéztem elő a szakadást), felborítottam az emigrá-
ció intellektuális egységét. Vele egy igen jelentős értelmiségi és gazdasági csoport 
fordított hátat nekünk. 

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

Vállaltam a folyóiratot, anélkül, hogy a magaménak vallhattam volna. Fő-
munkatársa lettem, anélkül, hogy egyszer is tudtomra adtátok volna, mi lesz a 
készülő számban. A következő számok tartalmáról a bejelentésekből értésültem, 
akárcsak az olvasók. Meghúztátok írásaim, csak azokat a cikkeket hagytátok 
érintetlenül, melyek támadtak. Megjelentek olyan tanulmányok, hozzászólások, 
könyvismertetések, melyek élesen népi ellenesek voltak. Nem tárgyilagosak, ha-

                                                           
14  A nagy visszhangot keltett írás a Látóhatár 1956. évi 1. számának 4. oldalán jelent 

meg. Kovács Imre: Kijózanult emigráció. Látóhatár. 1956. 1. szám 4. o. 
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nem megvetően, gyűlölködően populista ellenesek. Régi vádak és új inszinuációk 
láttak napvilágot a folyóirat lapjain. A legkatasztrofálisabb félreértés Fenyő Mik-
sa szerepeltetése volt, aki a szíves, megbecsülést kifejező fogadtatást hazatértekor 
denunciálással hálálta meg.15 A többiről nem szólok, jól tudod, kikre gondolok. 

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

Hogyan jeleníthetném meg azt a nemzetközi helyzetet, mely szerinted a Lá-
tóhatár indulását szükségessé tette, amikor az események ostoba átértékelésével a 
Nyugat kemény, következetes kommunista- és szovjetellenessége miatt most 
bűntudatot érez, lelkiismeret vizsgálatot tart. Revizionista történészek a hideg-
háborút Churchill és Truman nyakába varrják, amiért a szovjet- és a kommunista 
veszélyt felfújták, a kelleténél nagyobbnak állították be: riadóztatták a szabad 
világot. Az USA külpolitikája a skizofrénia elég jelét mutatja az utolsó három 
évtizedben, de ez még nem menti fel a Szovjetuniót a viselt dolgai, elkövetett 
bűnei alól. 

Kinek érveljek azzal, hogy az amerikai külpolitika szélsőségeivel saját magát 
cáfolta meg. Egyrészt nyugalomba akarták ringatni a Szovjetuniót (appeasement, 
containment), másrészt massive retaliation-nel fenyegették. Felszabadítást ígér-
tek a legázolt népeknek, ami idővel felszabadulássá enyhült, mindmáig tisztázat-
lan jelentéssel. Szétválást (disengagement) javasoltak Európa közepén, a nagyha-
talmak a vasfüggöny mindkét oldalán bizonyos távolságra vonuljanak vissza, 
ötszáz-ötszáz kilométeres sávban ürítsék ki katonai támpontjaikat, engedjék lé-
                                                           
15  Fenyő Miksa 1966-ban, Kádár János közvetlen invitálására, Budapestre látogatott, 

ahol részt vett a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtartott Nyugat-konferencián. Ko-
vács Imre ellenzett minden hivatalos kapcsolatfelvételt a Kádár-féle intézmény-
rendszerrel, az Anyanyelvi Konferencia programjait is bojkottálta.  
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legzethez jutni a népeket. Mivel a nyugati fővárosokban annyit beszéltek agymo-
sásról, indoktrinálásról, megriadtak a gondolattól, a lehetőségtől, hogy a felsza-
badulás robbanásszerű lesz, megszületett az új jelszó: decompression. A búvár is 
fokozatosan emelkedik a felszínre a mélynyomás alól; aztán meg félő, hogy a 
szabadságukat vagy függetlenségüket visszanyert népek archaikus gyűlölettel 
egymás torkának esnek, Európa közepe rebalkanizálódik. Félredobták a szétválás 
ideáját, maradjanak csak szoros érintkezésben a nagyhatalmak (peaceful 
engagement), vigyázzanak az őrizetükre bízott népekre. Megnyugtatóul vegyék 
le mutatóujjukat a kakasról, a détente egyszerre kapatos kifejezés, a nemzetközi 
politika szabályozó instrumentuma lett, holott valójában a hidegháború foly-
tatása más eszközökkel. 

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

Elhárításomra, hogy nincs értelme a nemzetközi helyzettel bajlódni; a Látó-
határ indulását egyszerűbben és érthetőbben indokolja maga az a tény, hogy 
megjelent: Kellett, szükség volt rá, tehát megjelent –, akkor kedves Gyula azt 
javasoltad, írjam meg, miért nem lehetett az Új Látóhatárral együtt népi folyó-
irat? 

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

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

Szubjektíve szerkesztési politikája miatt nem lehetett a Látóhatár és az Új 
Látóhatár népi folyóirat. Mentségül felhozható, hogy nem volt, aki népi gőzzel 
felfűtse, ugyanakkor a szélesre tárult kapukon beözönlő ellenfél (ellenség?) a saját 
lapjainkon döfött le bennünket. A folyóirat végül is ténylegesen az egész látóha-
tárt képviselte, régit és újat, anélkül, hogy bármit is tisztázhatott volna. Egy kései 
történetírónak nagy mulatságára lesz, ha átrágja magát rajta. 

Azokhoz a folyóiratokhoz nem hasonlíthatom, melyeknek otthon dolgoztam, 
mert a szerkesztésük következetes, a megjelenésük rendszeres volt. Az intéz-
ményesített Magyar Szemle szilárd anyagi bázisán a nagy munkabírású és nagy 
áttekintő képességű Szekfű Gyula kitűnő munkatársi gárdát hozott össze: két-
három szám előre készen volt. A Válasz mozgalmi folyóirat volt, összejövete-
leinken, megbeszéléseken, a Centrál-kávéház törzsasztalánál állandó izgalomban 
és lelkesedéssel formálódott ki irányzata, szinte magától jött össze az anyag, 
ugyancsak több szám előrevetítésével. A Magyar Szemle teáin a Hungáriában 
alkalmam volt a munkatársakat közelebbről megismerni, kiben mi van; a Válasz, 
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Kelet Népe (Móriczé) és a Magyar Csillag munkatársai barátaim voltak, jól is-
mertük egymást, egymás baját, gondját, velük meleg emberi közösségben érez-
tem magam. A Látóhatár és az Új Látóhatár munkatársait és alkalmi íróit jobbá-
ra írásaikból ismerem, más raj, mint volt a hősi csapat; éppen ezért a folyóirat 
méhkas, mely ugyan élettel zsong, de nem orkesztráltan. Nincs karmestere, hogy 
ideológiailag, politikailag és a céljaival nemes egységbe fogja. 

Az utolsó szám a folyóirat paranoiájának legjobb bizonyítéka.16 Borsody ta-
nulmánya kitűnő, a tiéddel együtt, bár elhamarkodtad a befejezést. Cs. Szabó 
intellektuálisan onanizál (bocsánat), Jóska könyvrészlete unalmas, az előző sokkal 
jobb volt: sok magyarázat került a szövegbe, holott lábjegyzetekben kellett volna 
hozni, illetve kellene majd a könyvben. Czigány Lóránt visszaemlékezése – sze-
rencsétlenség, nem az Új Látóhatárba való. Más anyagod nem volt kéznél a har-
mincas évfordulóra, mint egy középosztályi család elmenekülése az oroszok elől 
és a menekültek visszatérte asszisztenciájukkal, zabrálások közepette. Őszintén, 
az oroszok kedvesen jönnek ki belőle, az ország nem ilyennek ismerte meg őket. 
Jobb lett volna az öt éve készült, s most megismételt interjú-sorozatból összefüg-
gő részleteket adni. S ha már Czigánynál vagyunk, akinek képességét, tehetségét 
elismerem, fel kell vetnem a kérdést, helyes-e olyan hazajárók szerepeltetése, 
akik részt vesznek rezsimrendezvényeken? Semmi kifogásom a rokon-, és barát-
látogatások, turisták ellen, emberileg teljesen érthetők. Még azt sem bánom, ha 
valaki otthoni lapokban megjelenik, mert legalább egyengeti a magyar szellem 
egységének helyreállítását. De anyanyelvi konferenciákra eljárni, melyek kimon-
dott célja propaganda, s a Magyar Hírekben pózolni, ami meg a kinti magyaro-
kat ingerli, egészen más megítélés alá esik. 

Szóval, Gyula, jelenjetek meg csak nélkülem, az olvasók észre sem veszik, 
hogy kimaradtam.”17 

                                                           
16 Az Új Látóhatár 1975. évi 2. számáról van szó.  
17  Kovács Imre levele Borbándi Gyulának. 1975. június 3. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 
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Kovács Imrére jellemző módon, annak ellenére, hogy a folyóiratban való 
megszólalásának elmaradásáról írt és bírálta a lap szerkezetét, írásait, az utóirat-
ban arról tájékoztatta Borbándit, hogy Vas Zoltán, volt kommunista vezető nála 
járt New York-ban és átadta neki emlékiratait, melyet Kovács roppant informa-
tívnak és izgalmasnak tart. Vas arra kérte Kovácsot, hogy segítsen neki a Nyuga-
ton való kiadásában, de csak akkor, ha Magyarországon nem engedik megjelen-
ni, vagy időközben meghal. Kovács a kéziratot előkészítette kiadásra és angol 
nyelvű összefoglalót is készített róla. Tudnivaló, hogy Vas Zoltán visszaemléke-
zései végül megjelentek Magyarországon – Viszontagságos életem, 1980, Akkori 
önmagunkról, 1982 –, ám figyelemre méltó, hogy Vas Kovács Imrét tartotta 
megfelelő személynek ahhoz, hogy a nyugati kiadás ügyét elintézze.  

Mivel a folyóirat történetének felidézése során az egyik válságos pillanatról 
beszéltünk az előzőekben, ezért – bár kronológiailag nem illeszkedik ennek a 
kötetnek az anyagához – felidézzük a Kovács Imre levelére válaszképpen írott 
Borbándi Gyula levelet is.  

„...nagyon hálás vagyok Neked, hogy ily hosszan és behatóan fejtetted ki, ho-
gyan látod az Új Látóhatár múltját és jelenét. Majd három hétig vakáción voltam 
és csak tegnap érkeztem vissza Münchenbe. Egyébként hamarabb válaszoltam 
volna. Bár nagyon fájlalom, hogy nem veszel részt a jubileumi számban, mégis 
van abban is valami nyereség, ha ilyen kendőzetlen őszinteséggel mondod el 
aggályaidat és fenntartásaidat. Abból semmi jó nem származik, ha áltatjuk egy-
mást és finom diplomáciai játékot folytatunk olyan ügyekben, amelyek közelről 
érintenek minket. Épp a barátságunk és közös politikai, irodalmi munkánk a 
biztosítéka, hogy nyugodtan lehetünk könyörtelenül őszinték és nyíltak egymás-
hoz. 

Engem leveledben ismét – mint pár évvel ezelőtt is – az a tételed fogott meg 
legjobban, hogy az Új Látóhatárnak nincs markáns arcéle, összeforrott gárdája és 
emiatt kételyeket keltett a hova tartozandóságunkat illetően. Később aztán ki-
egészíted azzal, hogy az induláskor tett ígéretet, hogy a népi mozgalom, a ma-
gyar radikalizmus fóruma lesz, nem tartotta be. Ezen magam is sokat töpreng-
tem, nekem is az a véleményem, hogy e tekintetben sokat mulasztottunk és való-
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ban nem lettünk a populizmus fóruma, nem alakult ki a folyóirat körül egy erős, 
tehetséges, népi szemléletű gárda. Ám – mint egyszer már írtam Neked – kinek 
kellett volna e népi jellegről és a folyóirat populista arcéléről gondoskodnia, a két 
szerkesztőn kívül, persze, ha nem azoknak, akik ez irányzatnak és mozgalomnak 
korábban nem névtelen és egyszerű tagjai, hanem prominens vezetői voltak? 
Vajon, nem Neked, Szabó Zoltánnak, Gombos Gyulának, Borsodynak a hatha-
tós és populista szellemű közreműködése biztosíthatta volna azt az alapot, ame-
lyen azután kiépülhetett volna egy ugyanilyen szellemű fiatal munkatársi gárda? 
Az igazság azonban az, hogy nyilván a populista igény és szenvedély bennetek 
sem volt olyan erős, hogy ebből olyan hatékony és meggyőző szellemiség fejlőd-
hetett volna ki, amely serkenően hatott volna a munkatársakra /fiatalokra főleg/ 
és arcélt adhatott volna a folyóiratnak. 

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

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

Abban igazad van, hogy ez alatt a negyed század alatt a duzzadó rakomány-
ban sok kitűnő anyag volt, de sok nem oda való is. Egyetértünk. De vajon a 
Nyugatban, Válaszban, Magyar Szemlében, Magyar Csillagban, és a többiekben, 
pedig egy ország állt mögöttük, csak kitűnő anyagok voltak? Amikor a könyve-
met írtam, át kellett lapozzam a folyóiratok évfolyamait a harmincas évek kezde-
tétől a Válasz 1949-es utolsó számáig. Elképedtem, hogy e patinás és valóban 
történelmi jelentőségű orgánumokban mennyi gyenge, jelentéktelen, érdektelen 
írás is napvilágot látott. Azt hiszem nem kell szégyenkeznünk, minden önteltség 
nélkül mondhatjuk, hogy ami jó ebben az emigrációban, ebben az elmúlt negyed 
században megszületett, annak nagy része a Látóhatárban és az Új Látóhatárban 
jelent meg. Mit akarunk hát többet? Az abszolút tökélyt, ami szinte elérhetetlen? 
Igazad van, az ÚJL-nak nincs karmestere, aki kellő tekintéllyel és súllyal foghat-
ná össze – politikailag, irodalmilag – ezt a munkatársi gárdát. De mit csináljunk, 
ha nem vagyunk Szekfű Gyulák, Osvát Ernők, Babits Mihályok, Illyés Gyulák, 
Móricz Zsigmondok? Adjuk fel a vállalkozást – mint oly sokszor sugalltad – és 
jelentsük be, erőtlenek, tehetetlenek, reményvesztettek vagyunk? Egyelőre még 
nem, ameddig egészségileg és anyagilag bírjuk, és ameddig lesz érdeklődés az 
iránt, amit csinálunk, meg fog jelenni az Új Látóhatár. Hibáival, erényeivel, fo-
gyatékosságaival, szerkesztőinek gyenge képességeivel. 
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Nehéz beszélni személyes panaszaidról. Mit is mondhatnék? Hogyan igazol-
jam, hogy írásaidba indokoltan avatkoztunk bele és hatékonyabb részvételed a 
szerkesztésbe nem a mi beképzeltségünk, önteltségünk, exkluzivitásra való haj-
lamunk miatt, hanem a köztünk lévő ezer kilométerek miatt következett be. Ha 
megnézed, kedves Imre nekünk küldött kézirataid eredeti példányait és összeha-
sonlítod írásaid kinyomtatott szövegével, akkor látni fogod, hogy javításaink – 
nem hárítom másra a felelősséget és nem is akarom megosztani – tehát: a javítá-
saim nem ártottak, hanem használtak cikkeidnek. Nem emlékszem, hogy mon-
danivalódat megváltoztattam volna, legfeljebb a közlés módját, formáját. Hidd 
el, nem használ írói hírnevednek, hogy bizonyos szerkesztőségekben minden 
szerkesztői korrigálás nélkül küldik nyomdába írásaidat. Hasonlítsd csak össze – 
mintha nem a magadét néznéd – azt, ami Tőled nálunk megjelenik, és amit pél-
dául a Kanadai Magyarság kinyomtat.18 Nézd meg a szövegeket. Azok stílusát. 
Észre fogod venni, hogy a szerkesztői toll nem árt nekik. Nem azért mert a szer-
kesztő jobb író, mint Te, ki merne ilyet mondani, anélkül, hogy kitenné magát a 
nevetségességnek, hanem azért, mert szeme sok mindent meglát, amin a szerző 
átsiklik. Magam is látom, ha valamit írok és másoknak megmutatom, javítás, 
korrigálás céljából. Ne vedd tehát sértésnek, vagy méltánytalanságnak, ha dolgai-
don javítok. A Te érdekedet szolgálja és a miénket, ami ebben az esetben azonos: 
Te is, mi is erőnktől telhetően a legjobbat akarjuk nyújtani. 

Valóban, főmunkatársi mivoltod merő dekórum volt annak idején. a szerkesz-
tésben való aktív részvétel, a cikkek megbeszélése, és ami ezzel összefügg, meg-
rendelésük, a szerzőkkel való megbeszélésük, nem volt megvalósítható, mert mi 
itt élünk, Te New Yorkban. a távolság lehetetlenné tesz minden olyan együtt-

                                                           
18  Borbándi Gyula, mint a folyóirat felelős szerkesztője sokszor írta át Kovács Imre 

cikkeinek egyes szavait, gondolatait, melyet Kovács többször szóvá tett leveleiben. 
Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy Kovács valóban sok angol kifejezést használt 
írásaiban teljes természetességgel, a magyar nyelv szabályai ellen nem egyszer vétett 
hibákat, s ezeket Borbándi szorgosan és kellő tisztelettel javította ki, segítve Kovács 
mondanivalójának pontosságát és érthetőségét. Később – élete vége felé – Kovács ezt 
el is ismerte és nagyra becsülte Borbándit szerkesztői segítsége miatt.  
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működést, amelynek feltétele az egyhelyben lakás vagy a munkához szükséges 
kellő idő. Tudod az ÚJL minden munkáját ketten csináljuk Jóskával, még a fizi-
kait is, nem is főfoglalkozásként, hanem esténként és hétvégeken, elfáradva a 
kenyérkeresettől. Hogyan levelezhetnénk még szerkesztési ügyekben is, hogyan 
beszélhetnénk meg közleményeinket, amikor olykor arra sincs időnk, hogy az 
asztalunkon tornyosuló levéltömeget, sok hetes késéssel néha, csökkentsük? A 
szerzők és olvasók ügyes-bajos dolgaiban eljárjunk? Fogalmad sincs, mi minden-
nel fordulnak hozzánk és milyen sérelmek származnak abból, ha nem intézke-
dünk rögtön. Lásd be tehát, hogy ilyen körülmények között megvalósíthatatlan a 
kívánatos viszony köztünk és a főmunkatársak között. 

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

Kár, nagyon nagy kár, hogy a jubileumi szám nélküled jelenik meg, de mit te-
gyünk, ha már ilyen szigorú vagy hozzánk és még attól az örömtől is megfosz-
tasz, hogy együtt prezentáljuk magunkat a 25-ik évfordulón. 
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Ne haragudj, hogy ily őszinte és szókimondó voltam.”19 
Az 1975. évi 5. számban Borbándi Gyula írt emlékező tanulmányt, melyben 

– részben Kovács kritikájára is reagálva – így fogalmazta meg az Új Látóhatár 
küldetését: „A Látóhatár és az Új Látóhatár a külföldi magyar közgondolkodás 
alakításában fő szerepét abban látta, és látja most is, hogy az érzelmektől, szen-
vedélyektől, indulatoktól, fanatizmustól mentes diszkussziót serkentse. Ennek 
következtében minden józan szemléletű és jól megírt politikai műnek helye van e 
folyóirat hasábjain.”20  

Visszatérve az Új Látóhatár kronologikus történetének felidézéséhez az 
1968/4. számból említést érdemel Ölvedi János A prágai tavasz című tanulmá-
nyának első része, mely a lap vezető írása volt. Ez már azután jelent meg, hogy 
augusztus 21-én a varsói tömb tagországai inváziót indítottak a prágai tavasz 
elfojtására és Dubcek miniszterelnök megbuktatására. Ölvedi visszapillantott e 
mozgalom keletkezésére és kezdeti fejlődési szakaszaira. Az Amerikában élő 
Szilassy Sándor a 1939-es magyar semlegességi törekvéseket elevenítette fel. 
Bordás Sándor elbeszélést, Horváth Elemér, Kemenes Géfin László, Szilágyi 
Attila verseket, Zsigmond Endre versfordításokat közölt. Végül Beczner Tamás 
három kisebbségi folyóiratot, az újvidéki Híd-at a pozsonyi Irodalmi Szemlé-t és 
a marosvásárhelyi Igaz Szó-t mutatta be. 

Az 1968/5. szám első közleményeként jelent meg az ötvenhatos magatartásá-
ért 1957-ben bebörtönzött, 1960-ban amnesztiával szabadult, 1964-ben pedig 
Svájcba költözött Háy Gyula A főinkvizítor című kísértetjátékának első része. G. 
Simon György tanulmányában Husz János alakjának az újabb magyar irodalom-
ban való ábrázolásával foglalkozott. Kemény György a kelet-közép-európai álla-
mokban kezdeményezett gazdasági reformokat elemezte. Surányi Imre az ötven 
év előtti 1918-as októberi eseményeket idézte fel. András Sándor Thinsz Géza 

                                                           
19  Borbándi Gyula levele Kovács Imrének. 1975. június 19. Columbia University 

Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library [CUL], 
New York. Imre Kovacs papers. CUL B/1. 

20  Borbándi Gyula: Ünnep – ünneplés nélkül. Új Látóhatár 1975. 5. szám. 377. o. 
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Forrai Eszter verseket közölt. Szabó László egy Magyarország török megszállását 
is tárgyaló angol történeti munkát ismertetett. 

Az előbbiekben említett 1968/4. számban egy további írás is megjelent, amely 
újabb kínos helyzetbe hozta a szerkesztőséget. A szerző Czigány Lóránt volt és a 
téma Gombos Gyula könyve Szabó Dezsőről. A korábbiakban már szó volt róla, 
hogy a mű recenzeálására kiszemelt kritikusok különféle megokolással mind 
elhárították a felkérést. Végül Gombos Gyulának az Új Látóhatár-ral kiépült 
szoros kapcsolatát s a szerkesztőkhöz fűződő meghitt barátságát tekintve hosszú 
idő, majd két év után sikerült Czigány Lórántot megnyerni, hogy foglalkozzék a 
művel. Véleménye igen kritikus és megfogalmazásában eléggé éles volt. A szer-
kesztőség nem mindenben értett egyet mondanivalójával, de közölte az írást, 
mert megrendelte és noha felfogása eltért a szerzőtől: a írói szabadság elvétől 
vezettetve helyet adott neki, némi megelégedéssel is, hogy a folyóirat végre re-
cenzeálja főmunkatársa könyvét. Elkövette viszont azt a hibát a szerkesztőség, 
hogy – noha világos volt, hogy más véleményen van, mint a bírálat szerzője – 
nem gondoskodott arról, hogy ez valamilyen formában azonnal kifejezésre is 
jusson. Így az olvasók könnyen azt hihették, hogy a bíráló és a szerkesztőség 
véleménye azonos. A különbségtétel Molnár Józsefnek köszönhetően csak hóna-
pokkal később történt meg. Kétségtelen, hogy Gombos Gyulában az az érzés 
támadhatott, mintha a magyar irodalom és politika egy érzékeny kérdésében az 
Új Látóhatár nem az ő, hanem külhoni és hazai ellenfelei oldalán állna. Ám ez 
nem felelt meg a valóságnak. Gombos Gyula az Új Látóhatár viselkedését sértő-
nek tartotta. Annál is inkább mivel akkoriban éppen támadások kereszttüzébe 
került. Egy névtelenül kiadott és állítólag Ausztráliában készült röpirat képtelen 
politikai vádakkal illette, és lakóhelye, az Egyesült Államok különböző hivatalai-
ba feljelentéseket küldözgettek ellene. Mint levélben értesítette az Új Látóhatár 
szerkesztőit, egy idő óta – de nem a Szabó Dezső-könyv ügye miatt – főmunka-
társi tisztétől vissza kívánt vonulni, de halogatta, nehogy az ellene folyó kampá-
nyok sikerének tudják be. Két alkalommal is kérte, hogy vegyék ki nevét az imp-
resszumból de miután Kovács Imrével többször is beszélt róla, 1968. október 
közepén azt ajánlotta, hogy mégsem vonul vissza. Gombos és az Új Látóhatár 
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viszonya ezt követően zavartalannak bizonyult. Főmunkatársi szerepét megtar-
totta egészen e szerkesztőségi tisztség megszűntéig, 1980 végéig. 

Az 1968. nyár végi és őszi hetek légkörére és hangulatára rányomta bélyegét 
az a döbbenet, amely Csehszlovákiának szövetségesei, a szovjet tábor által indí-
tott megszállását és az abban való – noha csekély – magyar közreműködést kö-
vette. Hónapokig ez volt sok helyütt a legfőbb beszédtéma. Kovács Imre azt írta 
egy levelében, hogy „augusztus huszadikán este úgy éreztem magam, mint 1956. 
november 4-én hajnalban [...] Hosszú évek, több mint egy évtized megértési 
kísérletei után, hogy talán úgy alakulnak a dolgok a szovjet táborban, hogy vala-
miféle elviselhetőbb, humánusabb szocializmus alakul ki, most úgy érzem, nincs 
más megoldás, mint megsemmisíteni a rendszert, magát a kommunizmust. 
Orosz változatában szörnyeteg, és ez a szörnyeteg végezni akar minden mással, 
ami nem szolgálja az érdekeit.” Ezekben a hetekben járt Münchenben és beszélt 
a szerkesztőkkel András Sándor és Deák István az Egyesült Államokból, Gömöri 
György Angliából és Timár Máté Magyarországról. Újból felkereste a folyóirat-
példányok és könyvek vásárlásával az Új Látóhatár-t és az Aurorát támogató 
amerikai intézmény vezetője, George Minden, akivel a müncheni Continental 
Szállóban találkoztak, de az addigiaknál nagyobb folyóirat- és könyvátvételt ki-
eszközölni nem tudtak. Maradt az addigi szerény vásárlási keret. 

Október közepén Molnár József előadást tartott Stockholmban és Göteborg-
ban a nyugati magyar szellemi élet, irodalom és könyvkiadás, valamint az Új 
Látóhatár helyzetéről. Útja során meglátogatott Svédországban élő több munka-
társat és barátot.  

Borbándi Amerikában és Kanadában járt. Beszélt Kovács Imrével, Gombos 
Gyulával, Derecskey Károllyal, Pap Lászlóval, Fercsey Jánossal, az amerikai 
könyvakció – Juhász Vilmos halála után helyébe lépett – magyar referensével, 
Risch Alfréddal, Varga Lászlóval és Pfeiffer Zoltánnal. Úgy látszott, hogy Ame-
rikában változatlan a folyóirat olvasottsága és tekintélye. A terjesztés is tovább 
javult. Sztáray Zoltán szakértelmének, elkötelezettségének és szorgalmának 
eredményeként az előfizetők és olvasók száma lassan, de fokozatosan nőtt. 
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Ez időben jutott el Münchenbe Németh László nyilatkozata Gombos Gyulá-
nak az előbbiekben már többször érintett Szabó Dezső-könyvéről. A Híd című 
újvidéki folyóirat munkatársának Szabó Dezsőről szólva azt mondotta: „nemrég 
jó könyv jelent meg róla odakinn, Gombos Gyula írta: beleérzése s kritikája, úgy 
hiszem, eltalálta a helyes mértéket a méltatlanul elfeledettel szemben, s nektek is 
jó például szolgálhat, hogy kivételes kritikai páholyotokból mint lehet vitatott 
alakokba öltözött hazai problémákkal foglalkozni”. Szabó Dezsővel kapcsolatban 
említést érdemel, hogy több olvasó aziránt érdeklődött, hogy osztja-e a szerkesz-
tőség Czigány Lóránt nézetét Gombos Gyula könyvéről. A szerkesztőség válasza 
így hangzott: „Az Új Látóhatár-ban megjelent írások a szerzők véleményét feje-
zik ki, amely nem szükségképpen azonos a szerkesztők felfogásával. Szabó Dezső 
megítélésében a szerkesztők nézete közelebb áll Gombos Gyula, mint Czigány 
Lóránt véleményéhez. ” 

Az év utolsó számában Kovács Imre amerikai ejtőernyőstisztek 1944-es ma-
gyarországi bevetésének történetét írta meg. Megjelent Háy Gyula A főinkvizítor 
című kísértetjátékának és Ölvedi János a prágai tavaszról írt tanulmányának befe-
jező része. Körösi-Krizsán Sándor személyes emlékei alapján felidézte Ferenczy 
Noémi gobelinművész fiatalkori szerepét a román kommunista pártban. Tűz 
Tamás, Flórián Tibor, Bánfi Magda és Major-Zala Lajos verset, Gömöri 
György elbeszélést közölt. Gosztonyi Péter az ötvenhatos Corvin közi harcokat 
ismertette. Közölte az Új Látóhatár annak az előszónak a szövegét, amelyet 
Borsody István írt Jászi Oszkár Magyar kálvária, magyar föltámadás című könyve 
– az Auroránál készülő – új kiadásához. Mészöly Miklós Saulus című regényét 
Albert Pál elemezte. A Móricz Zsigmondról leánya, Móricz Virág által írt új 
könyvet Peéry Rezső mutatta be. Szabados József A modem kapitalizmus revízi-
ója címmel egy amerikai közgazdasági művet mutatott be. Egy magyarországi 
könyvújdonsággal Kibédi Varga Áron, Bogyay Tamásnak a magyar történelmet 
német nyelven tárgyaló kötetével Zsigmond Endre és a francia Matisse londoni 
kiállításával Czigány Magda foglalkozott. 

Az 1969. január 20-án tartott szerkesztőségi értekezleten eldöntötték, hogy 
Molnár József javaslatára ismét megváltoztatják az Új Látóhatár borítólapját. 
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Fésűs László tervét elfogadva az új külső abból állt, hogy a borító alapszíne min-
dig más és más, a cím fehér és az egyéb szöveg fekete volt. Úgy vélték, hogy a 
számonként változó alapszínek könnyen felismerhetővé teszik majd a folyóiratot. 
Úgy határoztak, hogy lehetőleg minden számban közölnek közérdekű irodalmi 
és a munkatársakra vonatkozó híreket, valamint rövid életrajzi adatokkal bemu-
tatják a szerzőket. Arról is szó volt, hogyan lehetne a folyóiratot új témák felveté-
sével tartalmilag gazdagítani és a sajtóhibákat még sikeresebben kiírtani. Ez 
utóbbin úgy segítettek, hogy alkalmi korrektorok helyett Rátkai Béláné (Katalin) 
tiszteletdíjas személyében végleges megoldást találtak. Ezentúl ő olvasta el, illet-
ve korrigálta a nyomdai levonatokat, minden írást kétszer, a szedés, majd a tör-
delés után. A helyzet érezhetően javult. Sajnos a megjelenés továbbra is késedel-
mes volt. Az 1969/1. szám például február helyett csak március közepén került ki 
a nyomdából. A késedelmeket nem lehetett megszüntetni, a korábban már is-
mertetett és megváltoztathatatlan okok miatt. 

Meg kell említeni, hogy a folyóirat szerkesztésében elhatározott változtatások 
az egész emigrációs irodalmi és politikai közélet utókorra történő megőrzésének 
fontos momentuma lett. Az Új Látóhatár kritikai rovata már addig is elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett abban, hogy a nyugati magyar szerzők műveiről szín-
vonalas ismertetők jelenjenek meg. A szerzők életrajzának bemutatásával, illetve 
a közéleti-irodalmi események krónikájának beillesztésével azonban egyedüliként 
helyeztek hangsúlyt a történések archiválására, azaz az utókor számára történő 
megőrzésére. A mai világból visszanézve nem lehetnek eléggé hálásak a kor kuta-
tói, történészei ennek a munkának. Ezáltal sikerült megőrizni mindazt, ami a 
magyar emigráció életében fontos és említésre méltó volt.  

Az imént említett Új Látóhatár számban látott napvilágot Egy könyv sorsa 
címmel Molnár József huszonnégy oldalas rendkívül tartalmas írása Gombos 
Gyula már többször érintett Szabó Dezső-monográfiájáról. Ezzel a szerkesztőség 
eleget tett ama több oldalú igénynek, hogy valljon színt és tegye nyilvánvalóvá, 
hogyan gondolkodik a könyvről és a körülötte keletkezett vitáról. Molnár rend-
kívüli alapossággal és részletességgel idézte fel az ankét minden apró mozzanatát. 
Kiadóként hozzátette, jó, ha egy könyv körül vihar támad, a viták felkelthetik 
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iránta az érdeklődést. Gombos műve az utolsó példányig elkelt, és hamarosan 
megjelent a második kiadás. Molnár szerint előre látható volt, hogy a mű szen-
vedélyeket fog felkavarni: régi sebeket fakaszt fel, régi ellenfeleket állít csatasor-
ba. „Aki Szabó Dezső kontroverz egyéniségét választja könyve témájául – írta –, 
annak ezzel számolnia kell. Számoltunk is. De hogy a rejtett indulatoknak, gyű-
lölködő hajlamoknak, elfogultságoknak hirtelen föltörő mélytengeri áramlásai a 
leggátlástalanabb denunciációkba torkollanak a szerző ellen, még mi sem hittük. 
Az első kritikák ugyanis [...] nem a sajtóban, a nagy nyilvánosság előtt zúdultak a 
szerzőre, hanem gondosan rejtve, hátulról a legkülönbözőbb hatóságok és szerve-
zetek irodai helységeiben. Régi emigráns, sőt mondhatnánk magyar betegség ez. 
Szinte alig akad Nyugaton élő író vagy szerkesztő, akit ezek a suttyom-kritikusok 
ne jelentettek volna föl. Zilahy Lajos regényt írhatna amerikai tragédiájáról. Az 
Új Látóhatár-nak mind a két szerkesztője órákig beszélhetne a névtelen feljelen-
téseket követő meghurcoltatásáról, országhatárokon való feltartóztatásáról. A 
Gombos Gyula elleni denunciáns hadjárat azonban a nyilvánosság előtt is folyta-
tódott.” Molnár József azután felsorolta, hogy ki és milyen módon foglalkozott a 
könyvvel. Megdöbbenve vette észre, hogy „még az olyan tárgyilagos, színvonalas 
és a szerző iránt jóindulatú kritikában is, mint Czigány Lóránté, találni Gom-
bosnak tulajdonított olyan megállapításokat, nézeteket, amelyek nincsenek a 
könyvben”. Molnár hosszan kitért ezekre, részletekbe menően kimutatva, meny-
nyire nincs igazuk némely kritikusoknak, akiknek tollát aligha vezethette más, 
mint a bántó elfogultság és a lejáratási szándék. Ilyesmit Molnár nem tulajdoní-
tott Czigánynak, aki szerinte elismerte Gombos Gyula írói kvalitását, de „Szabó 
Dezsővel nem tud mit kezdeni. Ő már annak a fiatalabb generációnak a tagja, 
amely Szabó Dezsőt személyesen nem ismerhette, írásait pedig a Rákosi-kor- 
szakban nem olvashatta. Személyes tapasztalatból nem tudhatja, milyen szem-
nyitogató hatása volt vitriolos szatírájának, amellyel a Horthy-korszak szinte 
valamennyi áltekintélyét leleplezte, és a vezető réteg álhazafiságát, álkeresztény-
ségét és álerkölcseit kipellengérezte. Czigány nem tudhatja, mekkora bátorság 
kellett ehhez abban a korban, amikor a legóvatosabb kritikát és a leghalványabb 
demokratikus vagy szociális gondolatot is azonnal nemzetgyalázásnak és kom-
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munista aknamunkának lehetett bélyegezni. Leleplező dühével Szabó Dezső 
hosszú ideig egyedül állt a magyar közélet porondján, és szava messzire hallat-
szott. S ha nem is követték mindenben, hatása alól csak kevesen tudták kivonni 
magukat.” Nem lehetett lemérni, hogy Molnár József érvei kire hogyan hatottak, 
de nem lehetetlen, hogy igazságtartalmuknál és meggyőző erejüknél fogva soka-
kat elgondolkodtattak és nézeteik felülvizsgálatára indítottak. 

E számban Ferdinandy György arról értekezett, hogy egy hajdani hazatért 
emigráns, Remenyik Zsigmond írásaiban hogyan tükröződött a magyar valóság. 
Haynal András genfi pszichológus a P Howard néven publikáló Rejtő Jenő nép-
szerű regényeit pszichoanalitikai szempontból elemezte. Gosztonyi Péter egy 
1944. október-novemberi katonai átállási tervvel foglalkozott. Verseket a többi 
között Horváth Elemér, Vitéz György, Határ Győző, Készéi István, Mikes 
Margit és Lőkkös Antal, elbeszélést az 1967-ben emigránssá lett Csanád János 
közölt. Könyvkritikákat Hanák Tibor, Beczner Tamás, Gömöri György, Arató 
László és Zsigmond Endre írt. 

Az év első felében a szerkesztőségnek alkalma volt számos munkatárssal és 
baráttal beható eszmecseréket folytatni a folyóiratot érintő időszerű kérdésekről. 
Köztük volt időbeli sorrendben Cs. Szabó László, Deák István, a római Juhar 
József, Szabó Zoltán, Siklós István, Czigány Lóránt, Borsody István, Gosztonyi 
Péter, Ferdinandy György és Németh Vilmos irodalombarát londoni orvos, aki a 
folyóirat leghűségesebb olvasói közé tartozott és hasznos észrevételekkel segítette 
a szerkesztőség munkáját. Egy svájci út során gyümölcsöző megbeszélést folytat-
hattak Háy Gyulával és Évával, valamint Kerényi Károllyal és Magdával. 

A folyóirat külsejének megváltozásával módosult a számok időbeli megjelölé-
se is. Tehát nem a hónapokat adtuk meg, hanem a megjelenési időt. Persze ez is 
elcsúszott többnyire. Például a május 1. megjelenési idővel ellátott 1969/2. szám 
csak 9-én került ki a nyomdából. E számban új szerzőként üdvözölhették az 
olvasók Monoszlóy Dezső költőt és írót, aki az 1968-as csehszlovákiai megszállás 
után Pozsonyból Újvidékre menekült. Onnan küldte az Új Látóhatár-nak A 
sárga ház című elbeszélését. Ugyancsak először szerepelt – egy guatemalai útle-
írással – az Egyesült Államokban élő Cseh Tibor. Verseket közölt a többi között 
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Horváth Elemér, Fáy Ferenc, Kemenes Géfin László és Horváth Attila. Helyet 
kapott a lapban Földes-Papp Károly Sartre és a szabadság problémája című ta-
nulmányának első része is. Beczner Tamás a hetvenéves Kodolányi Jánosról írt. 
Zsigmond Endre a németül megjelent Radnóti-kötetet mutatta be. Sulyok Vince 
egy díjnyertes svéd regényt méltatott. Albert Pál, Kovács Imre, Beczner Tamás, 
Zsigmond Endre, Abaffy László, Gömöri György hazai és nyugati magyar 
könyvújdonságokat ismertetett. Hellenbart Gyula levél formájában visszatért a 
Hazatérés című díjnyertes elbeszélésre, valamint néhány érdekes megfigyelést és 
észrevételt fűzött a róla folyt ankéthoz. 

Ebben a számban a szerkesztőség a hatvanéves Szalay Lajos festőművészt és 
grafikust köszöntötte. Azt követően a New Yorkban élő Szabó György munka-
társuk javaslatára és közreműködésével be akarták mutatni, írásban és műmellék-
letekkel Szalay Lajos, valamint Ősze András szobrász- és festőművész munkás-
ságát. Sajnos, nehezen haladtak az előkészületek, mégis, szerényebb formában, 
megvalósítható lett volna a terv. Májusban azonban levelet kaptak Szalaytól, 
amelyben az írta, hogy körülményeiben olyan kedvező változás állott be, hogy 
bármilyen szereplése az Új Látóhatár-ban csak ártana neki. Azt kérte, ne közöl-
jenek róla semmit, a folyóiratot sem kéri a jövőben. Ennek okát nem tárta fel, de 
feltételezhető volt, hogy magyarországi kapcsolatai és összeköttetései felélesztése 
motiválta döntését. Az ottani hivatalok és intézmények tudomásulvételére és 
befogadására hajlottak. 1988-ban visszatelepedett Magyarországra. Jó barátja, 
Gombos Gyula azt gyanította, az Új Látóhatár-ral való szakításban közrejátszha-
tott, hogy az Új Látóhatár nem talált senkit, aki Genezis című nagy művét mél-
tatta volna és azt is sérelmesnek tarthatta, hogy Szabó György nem róla készült 
írni, hanem Ősze Andrásról. Sajnos, Gombos Gyulának nem sikerült meggyőz-
nie őt arról, hogy szerencsétlen körülmények sorozata, nem pedig a müncheni 
szerkesztőség mulasztása, közönye vagy tőle való idegenkedése okozta a folyóirat 
részéről a kívánt figyelem és méltánylás elmaradását. 

A Szabó Dezső körüli vita csak lassan csendesedett le. Molnár József írása jó-
val több helyeslést, mint elutasítást kapott. A rendszeres munkatársak közül el-
ismerően nyilatkozott a többi között Kovács Imre, Szabó Zoltán, Gömöri 
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György, Hanák Tibor, Hellenbart Gyula, Földes-Papp Károly, Indig Ottó, va-
lamint amerikai munkatársaik és olvasóik közül igen sokan; nem helyeselte 
Ölvedi János, Zsigmond Endre, Beczner Tamás. Igen élesen elítélte Márton 
László, de főleg nem a Szabó Dezsőről és Gombosról írottak, hanem a párizsi 
Magyar Műhely-ről ejtett kritikus szavak miatt. Cs. Szabó László, akivel mün-
cheni látogatása alatt, április 6-án kimerítően tárgyaltak a témáról, szükségtelen-
nek nevezte a Magyar Műhely-re vonatkozó megjegyzéseket, mert maguk ellen 
fordíthatják azokat, akik mind a két folyóiratnak dolgoznak. Őt is érintette az 
ügy – mondotta –, mivel olyan folyóiratban publikál, amelynek két szerkesztője 
Molnár szerint „hazai funkcionáriusokra kacsint”. Úgy látszott, Cs. Szabó Czi-
gánnyal tart abban, hogy „Szabó Dezső halott”, cikkét józannak és tárgyilagos-
nak, közlését helyesnek nevezte, még ha – mint mondta – akad is benne itt-ott 
bírálnivaló. A szerkesztőségnek az volt a véleménye, hogy nem baj, ha némelyek 
akár Czigány, akár Molnár írását olvasva elégedetlenek és háborognak. Úgy vél-
ték nem kell bánni, hogy Molnár olyasmit is érintett, amiről eddig nemigen folyt 
vita. Az Új Látóhatár-nak mindenképpen használni fog, hogy megmozgatta az 
állóvizeket. Az értelmes emberek ezt bizonyára méltányolják. Persze arra is szá-
mítani kell, hogy lesznek, akik kellő ürügyet találva ártani igyekeznek a lapnak. 

Borbándi Gyula Kovács Imrének egyik levelében így fogalmazott: „Teljesen 
egyetértek azzal, amit a Szabó Dezső kérdéssel kapcsolatban írtál. Én is jobban 
örülnék annak, ha más kérdések kapcsán szállnánk harcba politikai örökségün-
kért. Az igazat megvallva, félek attól, hogy a Jóska cikke körül fellángoló vita 
hamis vágányra fut. Igyekszem azonban úgy irányítani, ha lehet, hogy ez ne kö-
vetkezzék be. Sok függ azonban attól, milyen reakciókat kapunk. Biztató min-
denesetre, hogy nemcsak a jobboldalon helyeselnek /amitől viszolygok; nekünk 
ne tapsoljon a Tollas és a Zathureczky/, hanem olyanok körében is, akiknek a 
véleményére adunk, például pozitívan reagált Szabó Zoltán, Hanák, Gömöri, 
Földes-Papp, Hellenbart, hogy csak azokat említsem, akik már írtak ebben az 
ügyben. 
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Ölvedi azt mondotta, ő nem közölte volna, mert veszedelmektől tart, de 
Zsigmond és Beczner is helytelenítette a cikket, főleg azért, mert antiszemitiz-
mussal vádolhatnak azok, akik rosszindulattal olvassák. 

Ez bizonyos, de ezen az alapon soha semmiről sem lehet véleményt mondani. 
Persze, nagyon jogos a kérdésfeltevésed: miért éppen Szabó Dezsőért és miatta 
hadakozunk. Sajnos, nem térhettünk ki, nem mi választottuk a témát. Gyula 
könyvének furcsa fogadtatása az ok. Nem tudom, indokolt-e olyan lemondón és 
pesszimistán látni a népi mozgalom sorsát. Igaz, nem szült új nemzetfogalmat, 
de azért van egy politikai koncepció, amelyet a népieknek tulajdonit mindenki: 
ez a harmadikutas szemlélet és magatartás. Arról persze lehet vitatkozni, van-e 
jövője, de kétségtelen, hogy azoknak, akik a kommunizmusból kiábrándulnak, ez 
látszólag a járható út és vigasz, hogy nem kell átmenni a másik, a kapitalista ol-
dalra, amit a kiábrándultak közül sem akarnak azok, akiket tényleg meggyőző-
dés, hit és lelkesedés vitt a szocialisták, a marxisták táborába.” A Szabó-Dezső 
vita rövidesen elhalkult, napirendre tértek felette az olvasók.  

Ezen a nyáron látogatta meg a szerkesztőséget Határ Győző, a Münchenből 
Londonba korábban visszatért Sárközi Mátyás, azután Kárász Artúr, akit mind 
Molnár, mind Borbándi még a közös budapesti parasztpárti évekből ismerték. 
Akkor a Nemzeti Bank elnöke, most a Világbank párizsi európai irodájának 
vezetője, az Új Látóhatár olvasója volt, majd később szerzője lett. A hónap végén 
újból Münchenben járt és felkereste a szerkesztőséget Békés Gellért, a Katolikus 
Szemle szerkesztője. 

Az 1969/3. számban Háy Gyula ismét drámaszöveggel szerepelt. Ennek címe 
Appassionata volt. Cselekménye Magyarországon 1957-ben játszódik, főhőse 
egy bebörtönzött író. Cs. Szabó László egy készülő könyvéből, a Római 
muzsiká-ból adott részletet. Földes-Papp Károly folytatta és befejezte Sartre-ról 
írt tanulmányát. Újabb verseket adott közre a többi között Horváth Elemér, 
Thinsz Géza, Major-Zala Lajos és Gömöri György. A kritikai rovatban Szepsi 
Csombor Márton Budapesten kiadott összes műveiről Czigány Lóránt, a párizsi 
Karátson Endre elbeszéléseiről Siklós István, Illyés Gyula-versek angol fordítása-
iról és Békés Gellért verseiről Zsigmond Endre, Trombitás Dezső prédikációiról 
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Szilassy Sándor, Lukács György esztétikájáról Hanák Tibor, Sinka István költői 
pályafutásáról halála alkalmából Szamosi József, az ugyancsak elhunyt Indig 
Ottóról barátja, Márjás Viktor írt. Körösi-Krizsán Sándor az osztrák munkásta-
nácsok történetét felidéző német munkáról, Péri Péter londoni kiállításáról pedig 
Czigány Magda számolt be. 

Szeptember közepén a francia Riviérán fekvő Mentonban kongresszust ren-
dezett a Nemzetközi PEN Klub. Ezen a magyarországi írók képviseltették magu-
kat, de részt vett néhány emigráns magyar író is. Az Új Látóhatár-tól Borbándi 
Gyula utazott el az értekezletre és több pesti, valamint nyugati vendéggel szót 
tudott váltani, elsősorban természetesen a folyóirat visszhangjáról és megítélésé-
ről. Erre kitűnő alkalmat nyújtottak az étkezések, fogadások, valamint a szep-
tember 19-20-i korzikai kirándulás. A magyarországi delegáció tagjaként jelen 
volt Illyés Gyula, feleségével együtt. A korzikai hajóút, beleértve a szigeten tett 
autóbusz-körutazást, bő lehetőséget kínált magánbeszélgetésekre és bizalmas 
ügyek megvitatására. Ismét meggyőződhetett Borbándi arról, hogy Illyés milyen 
kitüntető figyelemmel kíséri a folyóiratot és általában a nyugati magyar irodalom 
eseményeit, valamint a szomszédos országokban élő magyarok jövőjét. Újból 
kérte, használják ki érdekükben a nyilvános megszólalás szabadságát és lehetősé-
gét, amelyet e tekintetben Nyugaton élveznek. Az Illyés házaspár a kongresszus 
után Vence-ba, majd Párizsba utazott. Münchenbe visszaérkezve azonos vagy 
hasonló kérdésekről esett szó azokon az eszmecseréken, amelyeket pár nappal 
később Molnár József és Borbándi az odalátogató Hanák Tiborral, Kerényi Ká-
rollyal és Magdával, valamint a párizsi Albert Pállal, azaz Sipos Gyulával folytat-
tak. Jólesően észlelték, hogy a különböző nézeteltérések és viták nem ártottak a 
körükben kialakult szellemi egységnek. 

Szeptember lett, mire elkészült az 1969/4. szám. Ebben jelent meg Borbándi 
Magánbeszéd a párbeszédről című írása, amelyben a hazaiaknak az emigráns 
magyarokkal való és akkoriban sokat vitatott kapcsolatát próbálta átgondolni. 
Hazaiakon egyfelől a magyarországi lakosok, másfelől a hatalom gyakorlói és 
kedvezményezettjei voltak értendők, tehát nem kommunisták és kommunisták 
egyaránt. Arra a kérdésre, hogy miről folyhatnék párbeszéd, az a válasz kínálko-
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zott, hogy „elsősorban arról, ami otthoni és kinti szellemi embereket leginkább 
érdekel: mi a magyarság helyzete a világban, milyen lehetőségei vannak, hogy 
biológiai állagát megtartsa, szerepét a népek közösségében megjavítsa, a tudo-
mányokban, a művészetekben és a technikai civilizációban észlelhető elmaradását 
behozza, a nála fejlettebb és haladottabb nemzetekhez felzárkózzék, a gazdasági 
versenyben helyét megállja, természetéről világos fogalmakkal rendelkezzék és a 
korszerű igényeket kielégítő társadalmi rendet teremtsen”. Hozzátette még, hogy 
„a szakszerű és lényegre törő eszmecserének elengedhetetlen feltétele a közös 
szótár, vagyis, hogy a használt fogalmakon a beszélgetők ugyanazt értsék”, és 
termékeny csak akkor lesz, ha „mentes az indulatoktól, ha mind a két fél tiszteli a 
másik véleményét és érvékre érvekkel válaszol”. 

Kemény kérdést feszegetett ezzel a témával a lap. Egyfelől a nyugati emigrán-
sok egy tekintélyes hányada ellenzett bármilyen természetű érintkezést, a távolról 
folytatott írásbelit is, a kommunistákkal, másfelől Magyarországon nem volt meg 
hozzá a kellő véleménynyilvánítási szabadság. Az alapvető célnak az elérése két-
séges volt, mégis úgy látszott, érdemes lenne kideríteni, hogy a Magyarországon 
oly gyakran hangoztatott párbeszédet hogyan képzelik el. Az Új Látóhatár-ban 
vita alakult ki róla, és Magyarországon is reagáltak rá.  

Az imént említett 1969/4. szám közleményei közül említést érdemel még a 
Gombos Gyula Húsz év után című készülő könyvéből vett további részlet, 
amelyben a szerző a magyar gazdaság helyzetét tárgyalta, arra a következtetésre 
jutva, hogy az „új gazdasági mechanizmus” néven ismert gazdasági reformtervek 
kudarcra vannak ítélve, miután az ország ki van szolgáltatva a Szovjetunió gazda-
sági érdekeinek. Szerinte az uralkodó hatalom, vagyis a kommunista párt csak 
akkor számíthatna a társadalom támogatására és odaadására, ha „reformjával ar-
rafelé vinné az országot egyelőre gazdasági eszközökkel vagy csak gazdasági tám-
pontjait rakva le ahová minden polgára reményvesztetten és annyira vágyódik. 
De valamennyi számba vehető jel szerint éppen ez az, amire a Párt mindmáig 
semmi hajlandóságot nem mutat. Meg akar maradni helytartó Pártnak. S amíg 
az marad, amíg a maga iránytűit nem igazítja a nemzet lelkébe írt iránytűkhöz, a 
gazdasági reformnak Magyarországon minden buktató közt a közakarat és az 
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odaadás hiánya – közöny és csüggedés: egy egész nemzet lelki félreállása – lesz a 
legnagyobb buktatója.” 

A folyóiratszám további részében Horváth Elemér, Major-Zala Lajos, And-
rás Sándor, Máté Imre, Forrai Eszter, Gömöri György és Dobi János verseket, 
Zsigmond Endre és Szilágyi Attila műfordításokat, Zalán Magda, Ferdinandy 
György és a müncheni Balogh Zoltán elbeszélést közölt. A kritikai rovatban 
Albert Pál két budapesti irodalomtörténeti művet, Siklós István az „új kelet-
európai írás”-t bemutató angol könyvet, Körösi-Krizsán Sándor a Gyurkó László 
által írt Lenin-életrajzot, Kovács Imre egy Magyarország német megszállását 
tárgyaló és Ránki Györgytől származó munkát, a Madridban élő Ónodi Zoltán a 
jelenkori magyar színházzal foglalkozó spanyol nyelvű kötetet, Zsigmond Endre 
pedig az irodalmi életbe visszatért Bibó Lajos novellagyűjteményét ismertette. 

November közepén került ki a nyomdából az 1969/5. szám, amelyben Gosz-
tonyi Péter a huszonöt év előtti (1944. októberi) magyar-szovjet fegyverszüneti 
tárgyalások történetét és a fegyverszünet meghiúsulásának körülményeit idézte 
fel. Háy Gyula közreadta Appassionata című színdarabjának második, befejező 
részét. Mikes Margit, Tűz Tamás, Horváth Attila, Flórián Tibor, Vitéz György 
és Monoszlóy Dezső verseket, Határ Győző és Sárközi Mátyás elbeszélést közöl-
tek. Háy Gyula arról elmélkedett, hogy mi az igazság szerepe az író életében. 
Hanák Tibor egy német nyelven megjelent Lukács György-tanulmánykötetet, 
Zsigmond Endre egy kétnyelvű (magyar és angol) Mécs László versgyűjteményt 
és Weöres Sándor gyermekverskötetet ismertetett. Földes-Papp Károly a helle-
nizmust, Rómát, és a zsidóságot, tehát a teljes bibliai kortörténetet tárgyaló 
könyvvel, Kovács Károly művével, Baránszky-Jób László pedig a jelenkori ameri-
kai művészet néhány új jelenségével foglalkozott. 

A november végi szerkesztőségi értekezlet résztvevői – a szerkesztők és né-
hány müncheni rendszeres munkatárs – a többi között következő évi tervekkel és 
azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogyan lehetne a gondot okozó késedelmeket 
megszüntetni és a pontos megjelenést elérni. A szerkesztőség elfogadta azt a 
javaslatot, hogy Németh Lászlónak 1971 tavaszán esedékes hetvenedik születés-
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napját ugyanúgy különszámmal ünnepeljék meg, mint Illyés Gyula születésének 
hatvanadik évfordulóját.  

Az 1969/6. szám végre időben jelent meg és karácsonykor minden előfizető 
és olvasó asztalán ott volt. Nyitásként Kibédi Varga Áronnak az „elmúlt és el 
nem múló romantika”-ról írott tanulmányát közölték, azzal a végszóval, hogy „a 
romantikát az európai kultúrából kiölni lehetetlen. És erre nincs is szükség: a 
romantika ma is fontos szerepet játszhat, ha nem a manipuláció eszköze, nem a 
giccses elvágyódás és olcsó boldogsághajhászás szolgálatában áll, hanem dinami-
kus nyugtalanító elem marad, a lemondás, belenyugvás örök ellensége, a tár-
sadalmi és kulturális átalakulások éltető kovásza.” Gosztonyi Péter 1944. október 
15-e előtörténetét megvilágító német katonai okmányokat ismertetett. Kiss Gá-
bor bochumi szociológus a tekintélyellenességi mozgalomhoz fűzött magyaráza-
tokat. Mikes Margit, Készéi István, Major-Zala Lajos és Szente Imre verseket 
közölt. 

A Disputában három hozzászólás kapott helyet a párbeszéd lehetőségéről és 
esetleges témáiról. Kovács Imre a többi között azt kérdezte: „Mik a mai »sors-
kérdések«? Miről lehetne vagy kellene ma beszélgetni, elmélkedni, vitatkozni? 
Amitől még harminc-negyven éve féltünk, hogy a terjeszkedő germánság és 
szlávság elnyeli a magyarságot, egyelőre nem következett be. A kommunisták 
sem tudták bolsevizálni vagy »proletarizálni«, inkább »polgárosodott«, ami haté-
konyabb antikommunista szérum, mint a leghevesebb kifakadás vagy szitkozódás 
a kommunizmus ellen. Biológiailag és fiziológiailag sem tört meg a magyarság, 
szaporodása akadozik ugyan, de fizikailag jobb állapotban van, mint bármikor 
történelme folyamán. Ami nincs rendben, az a magyarság státusa, nemzeti kom-
pozíciója a látszatra nyugodt felszín alatt bonyolult, drámai változások erőteljesen 
formálják a társadalmat: egy új nemzet van kialakulóban. Még pontosabban, a 
magyarság népből megint összeállóban van nemzetté, s a legizgalmasabb kérdés: 
milyen lesz az új magyar nemzet?” Egy további hozzászóló, a Kölnben élő Csiky 
Ágnes Mária közölte, hogy nem kívánja kétségbe vonni a határon túli és inneni 
írói párbeszéd jelenőségét, de „vajon nem esünk-e abba a hibába – kérdezte –, 
hogy a »nagy« dialógus szorgalmazása közben megfeledkezünk a nyugati írók 
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egymás közötti kapcsolatainak kiépítése, a szűkebb körben folyó eszmecsere fon-
tosságáról?” Thinsz Géza megjegyezte, hogy: „A »párbeszéd« (dialógus), két 
különböző rendszer (ideológia) között, egy időben, némi fogalmi elcsúszással, a 
közeledés tényét jelentette, s jelenti sokaknak még ma is. Ha szóba állok vele, 
máris engedményt teszek. »De milyen áron?!« – hangzik fel nyomban, mindkét 
részről, a csípős kérdés. Ebben a viszonyban a »párbeszéd« negatív jellegű, pon-
tosabban: a fogalom elveszti értelmét. Adekvát szóhasználat szerint a »párbe-
széd« eszmecserét jelent, kölcsönös véleménynyilvánítást. A mi esetünkben: kü-
lönféle eszmék szabad csereforgalmát a magyarországi és a nyugati magyarok 
között. S nem csupán egy specifikus témakörre korlátozva.” Thinsz végül megál-
lapította, hogy „nem a külföldön élő magyarokon áll vagy bukik a kétirányú szel-
lemi csereforgalom kiszélesítése. Mi csupán arra szorítkozhatunk, hogy leszögez-
zük: mindkét fél hasznára válnék a párbeszéd. Addig is örüljünk a párbeszéd 
»magzatának« – hátha felcseperedik egyszer.” 

Siklós István, abból az alkalomból, hogy Sámuel Beckett irodalmi Nobel-díjat 
kapott, az ír származású, angolul és franciául publikáló író életművét méltatta. 
Moholy-Nagy László két amerikai kiállításáról Baránszky-Jób László, illetve 
Czigány Magda számolt be. Bárány György történésznek Széchenyi Istvánról 
Amerikában angol nyelven kiadott könyvét Zsigmond Endre ismertette. A je-
zsuita Teilhard de Chardin egy magyarra fordított könyvéről a római Wöllner 
Frigyes írt. Nyugati magyar könyvújdonságokról Gömöri György, Határ Győző 
és Hanák Tibor adott tájékoztatást, egy új hazai regényt Albert Pál mutatott be. 

Az év végén a szerkesztőség arról tájékoztatta az olvasókat, hogy 1969-ben 58 
munkatárs 14 országból érkezett írásainak adott helyet. Ehhez hozzátehető, hogy 
a legolvasottabbaknak az értekező próza termékei, esszék, történelmi és irodalmi 
tanulmányok, műbírálatok bizonyultak. Szép számmal jelentek meg versek is, 
kialakulni látszott egy tehetséges és elismert költőkből álló kör, amelynek tagjait 
minden túlzás nélkül az emigráns líra művelőinek legjobbjaihoz lehetett sorolni. 
A lírai anyag mellett csekélynek látszott az elbeszélő próza aránya. Jóval nagyobb 
számban jelentek meg versek, mint elbeszélések. Művészi értékükben azonban a 
kispróza termékei nem maradtak el a lírai alkotások mögött. 
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A kiadásáért felelős Molnár József elégedetten állapította meg, hogy a folyó-
irat sikeres küzdelmet vívott célja megvalósítása érdekében, és ezt csak azáltal 
tudta végbevinni, hogy külső segítség helyett előfizetői és olvasói támogatására 
épített. 

Az év végén nemcsak a kiadó és a szerkesztő készített amolyan mérleget, ha-
nem egyik-másik rendszeres munkatárs is. Kovács Imre például megfigyelte, 
hogy az esszé mintha háttérbe szorulna, és a szerkesztőség helyette inkább a ta-
nulmányt részesítené előnyben.  

Kovács Imre kritikája ebben az esetben helytálló volt, csakhogy a tanulmány 
azért került túlsúlyba, mert egyre több olyan szerzője lett az Új Látóhatárnak, 
akik inkább tanulmányokban és nem az esszé műfajában fogalmazták meg mon-
dandójukat. Ez már az új idők felé mutatott. Változott a stílus és a forma is az 
emigráció fiatal generációjának köreiben. Kovács Imre szerint a hagyománynak 
inkább az esszé, mint a tanulmány felelne meg. Az előző szerinte a lábjegyzetek 
következtében nehezebben olvasható és olykor kompilációnak hat. Az Új Látó-
határ-hoz hasonló hajdani folyóiratokra – a Nyugat-ra, a Magyar Csillag-ra, a 
Válasz-ra, a Magyar Szemlé-re, a Szép Szó-ra – gondolva, valóban szembetűnő 
volt a tanulmányok túlsúlya. Viszont a folyóirat az emigrációban tudományos 
szemléket is pótolni igyekezett és ezért biztosított oly bő teret a tanulmányok-
nak, tudományos értekezéseknek, amelyek azonban a források tömegén kívül 
gyakran sok jó és eredeti gondolatot is tartalmaztak.  

Egy másik érdekes problémát, egy új elbeszélését is tartalmazó levelében, az 
ausztráliai Domahidy András vetett fel, arra az olykori olvasói észrevételre rea-
gálva, hogy novelláiban sok az idegen szó, kifejezés, párbeszédrészlet. „Húszéves 
emigrációval az író poliglottá válik – írta – a dolgokat azon a nyelven fogalmazza, 
amilyen nyelven megtanulta őket, gondolkozik rajtuk, beszél róluk. Az igazi 
emigráns regény is poliglott lenne, ha lenne mersze az embernek belevágni, hi-
szen nem kapna rá kiadót, hiszen a kiadó sem kapna rá olvasót. A párbeszédek 
egy magyar építész és új-zélandi társa között (mint ebben a novellában) szükség-
szerűen angolul hangzanak hitelesnek. Ahogyan hiteles, úgy becsületes megírni – 
egy két nyelven író írónak.” Domahidy felhatalmazta a szerkesztőséget saját írá-
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saival kapcsolatban is, hogy ha úgy gondolja, adja meg lábjegyzetben az idegen 
szavak, kifejezések, beszédrészletek magyar fordítását.  

Az 1970/1. számban Cs. Szabó László A varázsló pápa című esszéjében II. 
Szilveszter pápa életét és tevékenységét elevenítette fel. Szabó Zoltán Pároskép 
címmel érzékletes portrét rajzolt Sárközi György költőről, elbeszélőről és szer-
kesztőről, valamint feleségéről, Sárközi Mártáról, a háború utáni Válasz kiadójá-
ról. Ehhez az íráshoz társult a fiuk, Sárközi Mátyás emlékezése Sárközi György 
utolsó hónapjairól. A New Yorkban élő Mikes Margit Szabó Lőrincre emléke-
zett születése hetvenedik évfordulója alkalmából. A kritikai rovatban a Márai-
naplók új kötetével Peéry Rezső, a Londonban kiadott Siklós-verseskötettel 
Albert Pál, a dán József Attila-válogatással Sulyok Vince, a Molnár Miklós által 
írt és franciául megjelent ötvenhatos forradalomtörténettel Skultéty Csaba, a 
Csáth Géza pályafutásáról a vajdasági Dér Zoltán által készített tanulmánykötet-
tel Zsigmond Endre foglalkozott, Balla Bálint a humorba burkolt magyarországi 
társadalombírálatot elemezte. E számban az átlagosnál gazdagabb volt a lírai 
anyag, tizenegy költő versei voltak olvashatók. 

Időközben Zsigmond Endre főmunkatársi kinevezést kapott a lapnál, és 
müncheni lévén az addiginál is tevékenyebb részt vállalt a szerkesztőségi felada-
tok ellátásából. Rendszeresen részt vett azokon a megbeszéléseken is, amelyeket 
Molnár József és Borbándi a szerkesztőségbe látogató munkatársakkal és olva-
sókkal folytattak. 1970 elején egyébként a többi között Cs. Szabó Lászlóval, 
Kibédi Varga Áronnal és Nagy Kázmérral tárgyaltak különböző publikációs ter-
vekről. 

Április 8-án Márai Sándort köszöntötték közelgő hetvenedik születésnapja 
alkalmából. Üdvözlőlevelükre Márai nyomban válaszolt megköszönve a figyelmet 
és a legjobbakat kívánva az Új Látóhatár-nak. Április 16-án meghalt Veres Pé-
ter. Írói és politikai pályafutása felelevenítésére Szabó Zoltánt kérte fel a szer-
kesztőség, aki a feladatot azonnal elvállalta. Április 17-én megjelent az 1970/2. 
szám, néhány különleges érdeklődést és figyelmet kiváltó közleménnyel. 

A hetvenéves Márai Sándor írói munkásságát Peéry Rezső méltatta, megje-
gyezve, hogy életműve máris kisugárzik a magyar irodalom szövetéből, „akkor is, 
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ha a hazai hivatalos ernyők ezt a fényt ideig-óráig eltakarják. Akkor is, ha a fiatal 
magyar nemzedékeknek a maguk erejéből kell felfedezniük, akkor is, ha a nem-
zet látható elismerését már nem maga, hanem emléke fogja megkapni.” A Szent 
István koronája körüli problémákról Bogyay Tamás tájékoztatott tudományos 
alapossággal. A meghalt Bertrand Russell pályafutását Földes-Papp Károly mél-
tatta. Az 1944. őszi kiugrási tervet előkészítő zólyomi magyar-szovjet fegyver-
szüneti tárgyalásokat, azok egyik főszereplőjével, gróf Zichy Ladomérral folyta-
tott többszöri beszélgetés alapján Borbándi Gyula ismertette. Az 1944-es ki-
ugrási lehetőségek és mulasztások voltak a témái dálnoki Veress Lajos volt vezér-
ezredes és hadseregparancsnok, valamint Kovács Imre írásának. A hazai és a 
nyugati magyarok párbeszédéről 1969-ben kezdett vita további három hozzászó-
lással bővült. Ezúttal a zürichi Garamvölgyi Antal, a párizsi Márton László és a 
müncheni Vass Vilmos mondott véleményt a dialógus értelméről vagy céltalan-
ságáról. A szám további részében Monoszlóy Dezsőtől elbeszélést, Vitéz 
Györgytől, Tűz Tamástól és Forrai Esztertől verset közölt a lap, Hanák Tibor 
néhány könyvet ismertetett Wittgensteinről, és Peéry Rezső bemutatta Szalatnai 
Rezső Budapesten megjelent portrésorozatát. 

A szerkesztőség bejelentette, hogy az előző év végi határozata alapján „az Új 
Látóhatár évfolyamát 1970-től elődjével, a Látóhatár-ral együtt is feltüntetik a 
címlapon, mert annak idején az Új Látóhatár indulásával nem egy új folyóirat 
kezdődött, csupán a felesleges jogi bonyodalmak elkerülése végett tették a régi 
név elé az »új« jelzőt. A Látóhatár indulása az emigráció hőskorára esik, s bizony 
lassan a ködös múltba vész, a fiatalabb emigránsoknak szinte már történelem.” 
Így aztán az 1970-es folyóiratszámok mint „XIII/XXI. évfolyam” jelentek meg. 

Amikor Cs. Szabó László április végén Münchenben járt, és Molnár József 
szakavatott kalauzolásával megnézték a város közelében fekvő Schåftlarn és 
Andechs művészettörténeti jelentőségű nevezetességeit, az egyes látnivalók kö-
zött részletesen megbeszélték majd egész évi publikálási programjukat. A szer-
kesztők nem győztek csodálkozni, hogy londoni rádiós munkája mellett Cs. Sza-
bónak milyen sok ideje és energiája maradt írói termésének gyarapítására. Fárad-
hatatlannak látszott. Június első napjaiban Borbándi ismét Angliába és Francia-
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országba látogatott. Londonban Cs. Szabóval, Szabó Zoltánnal, Révai And-
rással, Siklós Istvánnal, Szász Bélával és Kemény Györggyel tárgyalt a folyóirat 
ügyeiről és közreműködésük részleteiről, Párizsban pedig ugyanezekről beszélt 
ottani elérhető munkatársaikkal, köztük Albert Pállal, Márton Lászlóval, Auer 
Pállal, Kárász Artúrral, Forrai Eszterrel. 

1970 tavaszán nehezen megoldható problémával kellett szembesülniük a 
müncheni szerkesztőknek. Egymás után és mind gyakrabban jelentek meg mun-
katársaik könyvei, és legtöbbjük szívesen vette volna, ha a kiadók szerzői esteket 
rendeznek nekik. A könyvek terjesztése is megkívánta ezt, hiszen kevés volt a 
hivatásos terjesztő és kereskedő, úgyhogy a szerzők a legtöbb művüket úgy adták 
el, hogy előadásokat és könyvbemutatókat vállaltak az irodalom és a tudomány 
iránt érdeklődő, potenciális könyvvásárló közönség számára. Amikor 1969-ben 
Londonban megjelent Hanák Tibor Ideológiák és korunk című tanulmányköte-
te, a szerző szívesen tartott volna szerzői esteket könyve népszerűsítésére. Bécs-
ben ez meg is történt. Münchenben az Új Látóhatár szerkesztőit kérte, hogy 
próbáljanak ilyen estet a bajor fővárosban is szervezni. A szerkesztőségnek erre 
nem volt apparátusa, miután ilyesmivel csak különféle, főleg ifjúsági szervezetek 
foglalkoztak. Hanák Tibornak ezek bekapcsolásához nem volt kedve, mert nem 
akarta magát semelyikhez lekötni vagy azt a látszatot kelteni, mintha bármi köze 
volna hozzájuk. „Nem diákegyesületben szeretnék előadni, hanem szerzői estet 
tartani, szuverén módon.” – írta a szerkesztőknek. Hanák aggodalma megalapo-
zott volt. Az emigráció irodalmilag és főleg politikailag erősen megoszlott, az 
emigráns szervezetek és intézmények egymással versengtek, olykor egymás ellen 
küzdöttek, úgyhogy bárki hívott meg írót vagy tudóst, nehezen tudta eloszlatni a 
gyanút, hogy szellemileg és érzelmileg is oda tartozik, ahová előadni hívták vagy 
ahol művei terjesztését vállalták. Főként Amerikában, ha valamely kör vagy tár-
saság meghívott valakit, ennek fellépését és szereplését az ellentábor bojkottálta, 
azonosítván azzal a szervezettel, amely az összejövetelt rendezte, és amelyet ve-
télytársnak tekintett. Püski Sándorék 1968-as New York-i kiadóalapítási szán-
déka is az ilyen vetélkedések hullámain futott zátonyra. Hanák könyvbemutatóját 
nem tudták a szerkesztők megszervezni, sem idejük, sem tapasztalatuk nem volt 
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ilyenben. Hanák neheztelt ezért a müncheniekre, de később megértette, hogy 
nem várhatta el a szerkesztőktől, hogy a folyóirat előállításának rovására vállal-
kozzanak más jellegű tevékenységre.  

1970 májusában Budapesten is felfigyeltek az Új Látóhatár-ban a hazaiakkal 
folytatandó párbeszéd esélyeiről közölt ankétra. A Magyar Rádió által a külföldi 
magyaroknak sugárzott műsor hírmagyarázója Borbándi Magánbeszéd a párbe-
szédről című írására reagálva azt mondta, „mint ahogy a folyóirat általában, ez az 
állásfoglalás is igazodott a nemzetközi viszonyok józanabb értékeléséhez, a nem-
zetközi realitásoknak egyébként a jelenlegi bonni kormány politikájában is fellel-
hetjük bizonyos tükröződését”. A kommentátor röviden ismertette a hozzászó-
lások több részletét, természetesen a budapesti kormányzat ízlésének és érdekei-
nek megfelelően válogatva közülük, de tartózkodott azok minősítésétől. 

A Népszabadság 1970. október 25-i számának vasárnapi mellékletében E. 
Fehér Pál közölt hosszú írást Amiről vitatkozunk és amiről nem címmel.  Érde-
mes felidézni E. Fehér álláspontját, mert érzékletesen rávilágít a párbeszéd kér-
désének egyoldalú értelmezésére, azaz arra, hogy miért utasították el sokan a 
nyugati emigráció tagjai közül a hivatalos Magyarországgal való diskurzust.  

„Vannak azonban olyan témák – hangoztatta E. Fehér Pál –, amelyekről nem 
képzelhető el vita: a másik fél, a fellazítás bajnokainak félreismerhetetlen ellensé-
ges szándékai miatt. Azokról a kísérletekről nem vitatkozunk, amelyek nyíltan a 
népi hatalom ellen szóló kiadványok illegális hazai terjesztésére irányulnak; nem 
vitatkozunk azokkal sem, akik az emigráció pozícióiból a mai Magyarország 
elleni gyűlölettől vezéreltetve, a szovjetellenesség, a legaljasabb nacionalista esz-
mék terjesztését kísérlik meg; számunkra nem eszmecsere témája a Nyugattal 
semmi olyan tény, ami országunk belső rendjét vagy külpolitikáját illeti. Ezek a 
kiadványok, az ilyen céllal rendezett viták nem tartoznak a szellemi élet normális 
jelenségei közé: a népi hatalom ellen szólnak, tehát a hatalom eszközeivel kell 
ellenük fellépni.”21 A Népszabadság munkatársa egyértelműen a Párt álláspontját 

                                                           
21  E. Fehér Pál: Amiről vitatkozunk és amiről nem. Népszabadság, 1970. október 25. 

Vasárnapi melléklet 5. o.  
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ismertette, s ebből kiviláglott, hogy a párbeszédet a kulturális politika csak azok-
ban a perifériális kérdésekben engedélyezte, melyek sem a szövetségesi köteléke-
ket, sem az ország társadalmi helyzetét nem érintették. Azaz szó sem lehetett 
olyan vitáról, mely a rendszer alapjait érintette volna, a társadalom égető kérdé-
seit taglalja. Joggal merül fel a kérdés, akkor viszont miért kellett volna az emig-
ráció kiváló értelmiségi tagjainak konzultációt folytatnia a hazaiakkal? A párbe-
széd leginkább a „kirakatpolitika” érdekeit szolgálta volna. Gondoljunk például 
Illyés Gyula többször is hangoztatott kérésére, mely a környező országok kisebb-
ségi magyarságának sorsáról való figyelemfelhívásra vonatkozott. Ezeket a kérdé-
seket sem lehetett volna érintenie a külföldi magyarságnak.  

Nem szabad elmenni a cikkben megfogalmazott, nem is burkolt fenyegetés 
mellett sem. A hatalom eszközeivel történő fellépésre való hivatkozás olyan arro-
ganciát jelentett, mely előre jelezte, hogy semmilyen engedmény nem várható 
egy esetleges párbeszédtől.  

Még inkább felháborító volt az írás következő részében megfogalmazódó ci-
nizmus: „Az olvasó előtt azonban ismeretes, hogy a hazai szellemi élet az utóbbi 
években többszörös erőfeszítéseket tett arra, hogy a Nyugaton élő magyarság 
szellemi életéről is számot adjon. Valóban úgy gondoljuk, hogy kötelességünk 
minden magyarul írott szellemi érték számontartása, kritikai birtokba vétele. Azt 
is tudjuk, hogy a nyugati országokban élő magyar írástudók egy része lojális a 
Magyar Népköztársaság iránt, mi több: nagyon sokat tesz azért, hogy irodal-
munkat, kultúránkat a külföld megismerje. Ez a nemzeti felelősségérzet éppen a 
fellazítás taktikájának egyik hatásos ellenszere. Az ideológiai fellazítás mecha-
nizmusa kihasználja a magyarországi tájékoztatás hézagait, s az űrt tudatosan 
ferdített ismeretanyaggal tölti be. Mi, amikor a Nyugaton élő magyarság szellemi 
értékeinek számontartására törekszünk – nem hallgatjuk el kritikai szempontja-
inkat sem, de örömmel konstatáljuk az ország építőmunkájának objektív elisme-
rését. Politikailag sokszor nem értünk, nem érthetünk egyet, de a művész, a szel-
lemi ember objektivitásra törekvő magatartása a hazája, a szülőföldje iránti lojali-
tás lehetővé teszi, hogy ne csak vitára, hanem a létrehozott értékek megbecsülé-
sére is sor kerüljön. Mert a párbeszéd csak a kölcsönösségen alapulhat: s ebben a 
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vonatkozásban az a tény, hogy milyen az illető viszonya tízmillió magyar szocia-
lizmust építő otthonához – meghatározó jelentőségű.” Az álságos mondatok azt 
sugallták, mintha a magyar kultúrpolitika mindent megtett volna azért, hogy a 
nyugaton élő magyarság szellemi értékei itthon is elérhetőek legyenek. Álságosan 
nem szólt a Magyarországra hivatalos, postai úton beküldött újságok (a már elő-
zőekben is felemlített Új Látóhatár példányok visszatartására is gondolunk töb-
bek között) elkobzásáról, a beutazások megtagadásáról. 1964-ben Hamza And-
rás New York-i református lelkész magyarországi látogatása során felvetette 
Aczél Györgynek, hogy a Magyarországon rendezendő PEN-konferenciára szí-
vesen eljönne Zilahy Lajos és Kovács Imre is, mire Aczéltól azt a választ kapta, 
hogy Zilahyt örömmel látják, Kovácsot viszont kevésbé. Kovács Imre nem volt 
kívánatos személy, még látogatóként, átutazóként sem Magyarországon. 

Vagy egy másik példát említve, Kovács Imre 1960-ban, Dél-Amerikában ta-
lálkozott Sőtér Istvánnal, aki akkoriban az Irodalomtudományi Intézet igazgató-
ja volt, s ebben a minőségében megkérdezte Kovácstól, hogy miért nem közölnek 
Magyarországon megjelenő írásokat az emigráns lapok? Kovács Imre semmi 
kivetnivalót nem látott ebben, amennyiben a külföldön készült tanulmányok 
magyarországi megjelentetésének lehetőségét is biztosítják az itthoniak. Sőtér 
azonnal visszakozott. Ennyit ért már akkor is kölcsönösség, melyet E. Fehér Pál 
olyan büszkén hangoztatott cikkében.22  

„Az ideológiai beavatkozásnak vannak durvább és vannak álcázottabb formái 
– folytatta a Népszabadság cikkírója. – A két esztendővel ezelőtti csehszlovákiai 
események szemléltető példát mutattak, hogy alkalmasnak látszó pillanatban 
mennyire előtérbe kerülhetnek a kevésbé rejtett eszközök. (Említhetnénk magyar 
példát is, de nem árt érzékeltetni a beavatkozási kísérletek széles frontját.) Az 
ellenséges érzületű emigráns írók nyílt és politikai tematikájú jelentkezése a cseh 
és a szlovák sajtóban, illetve a legszorosabb együttműködés a Szabad Európa 
rádióval (amely egészen odáig terjedt, hogy a hírhedt Student interjút készített a 
                                                           
22  A fenti két példával kapcsolatosan részletes leírás található: Szeredi Pál: Nézetek 

ütközése. Dokumentumok a népi emigráció történetéből III. 1956–1964. Barangoló 
Kiadó, Pilisszentkereszt, 2015. 
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müncheni adó vezetőivel, akik önmagukat tüntették fel a szabad véleményközlés 
bajnokaiként) – nem kíván különösebb kommentárt.” Valóban nem kívánna 
különösebb kommentárt, ha összehasonlítaná a cikk írója a Szabad Európa Rá-
dióban 1968 augusztusában megjelent híreket és a Népszabadság akkori példá-
nyaiban fellelhető írásokat és kommentárokat. Az internacionalizmus jegyében a 
magyar újságok a hírek felét elhallgatták akkoriban.  

A Népszabadság írása a továbbiakban már a konkrét párbeszéd korlátaira tér 
ki, melyek veszélyt jelenthetnek, ezért eleve ki kellene zárni őket a diskurzusból: 
„A leplezettebb eszközök? Mindenekelőtt az olyan nézetek felelevenítése, aktua-
lizálása kerülhet szóba, amelyek tartalmukban eleve szemben állanak a marxiz-
mussal. Nagy népszerűségnek örvendenek például Szabó Dezső nézetei. E bo-
nyolult egyéniség munkásságának felmérését, természetesen, a marxista iroda-
lomtudomány sem kerülhette el (Nagy Péter kitűnő monográfiája megnyugtató 
eredményeket hozott). Szabó Dezsőt példává állítani azonban a legszélsősége-
sebb nacionalizmusnak nyit utat. 

Kedvelt téma az újkori magyar történelem néhány sorsfordulójának értékelé-
se. A magyarországi történettudomány eredményeit felhasználják, de a magyará-
zat nyíltan szovjetellenes – s ennek érdekében Horthy-t és uralkodó garnitúráját 
akarják tisztára mosni. Tételük az, hogy Horthyék bármit cselekedtek volna – 
mindenképpen a magyar földrajzi helyzet »foglyai« voltak, tehát meg kell adnunk 
számukra a felmentést a Hitlerrel való együttműködés alól, hiszen semmit nem 
tehettek ellene, mert – a nyugatiak tétovázása folytán – ez eleve a Szovjetuniónak 
»használt« volna. Íme, sematizálva a régi magyar uralkodó osztály bűneinek fel-
mentési kísérlete: így lehet Horthy és még inkább Kállay Miklós tragikus hőssé, 
akik »egyéni érdekeiket a nemzet érdekei elé helyezték« – ahogyan Kovács Imre 
írta a müncheni Új Látóhatár hasábjain. Amire – hogy Horthy országlása ne-
gyedszázadának mindennapjait ne említsük – elegendő egyetlen nap, 1944. ok-
tóber 15. tanúságát felhozni, amikor Horthy, éppen személyes érdekeitől vezé-
reltetve, legközelebbi politikai barátait is elárulta. 

Tudományos vita? Vajon vitának lehet-e nevezni azt a szellemi érintkezést, 
amelyben az egyik fél nyilvánvaló tényeket letagad, semmisnek tekint? Az ilyen 
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esetben aligha kétséges, hogy politikai, mégpedig szovjetellenes politikai célok 
szolgálatáról van szó, s nem a történelem valóságának objektív megismerési fo-
lyamatáról.” E. Fehér Pál észre sem vette, hogy a példaként felhozott tények, 
melyeket ráadásul az itthon is rendkívüli elismertséget élvező Új Látóhatárból 
idézett, mennyire rávilágított a hazai tudományos munkák hiányosságaira. Szabó 
Dezső életművének értékelésében pontosan az volt a legfontosabb, hogy a hazai 
történetírás az antiszemitizmus bélyegét ragasztotta rá, míg Gombos Gyula ob-
jektív értékelést adott róla. Magyarország II. világháborús szerepének megítélé-
sével kapcsolatban pedig azt a mindig is hangoztatott érvelést elevenítette fel a 
cikkíró, mely szerint Magyarország Hitler utolsó csatlósa volt és a háborúban 
mindvégig kitartott a fasiszta Németország mellett. Nem lehet kétséges a józan 
gondolkodású ember előtt, hogy a szövetségesi kötelékeket támadni tiltott törté-
netírás Magyarországon távolról sem lehetett objektív, míg a nyugati kutatók 
minden béklyó nélkül fogalmazhatták meg gondolataikat, amelyek viszont itthon 
nem kívánatosak voltak.  

„Arra is akad példa, hogy az imperializmus fellazító taktikája olyan műveket, 
művészeket, szellemi tényezőket is felhasznál, amelyek szándékuk szerint távol 
állnak minden aljas beavatkozási törekvéstől. Arra gondolunk, hogy ez a taktika 
természetesen szolgálatába állítja annak az életérzésnek a propagandáját, melyet 
a polgári irodalom dekadens irányzata alkotóinak művei terjesztenek. A szocia-
lista szellemi élet feladata ebben az esetben világos: elismerve a művészi értéket – 
ha ilyen van – következetesen bíráljuk azt a világképet, azt az életérzést, amely e 
művekben megnyilatkozik. Mi nem bezárkózni akarunk, hanem megismerni a 
világot: kritikusan, a magunk hasznára, önmagunk fejlődésének felgyorsítása 
érdekében. Ezért nem mondhatunk le szellemi értékekről, de arról sem, hogy 
világnézetünk szűrőjét érvényesítsük. A veszélyről, melyet az imperializmus ideo-
lógiai fellazító tevékenysége magában rejt, megfeledkezni nem szabad. De ideo-
lógiai munkánkat mégsem ez a védekezés határozza meg, hanem világnézetünk 
aktív hirdetése, céljaink nyílt megvallása, a szellemi értékek felfedezése, megőr-
zése és terjesztése.” Árulkodó mondatok ezek, különösen amikor nyíltan kimon-
dásra kerül, hogy a Magyarországra beérkező szellemi termékeket a „világnézeti 
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szűrőn” áteresztve engedik be az országba. Mi ez, ha nem a cenzúra nyílt bevallá-
sa?  

Az Új Látóhatárban kibontakozott vita, mely az anyaországgal való kapcsolat 
körül folyt, kétségtelenül hatott a hazai szellemi életre is. 1968, a csehszlovákiai 
események után, nem lehetett már figyelmen kívül hagyni az emigrációban ki-
bontakozó törekvéseket, amint az emigráció sem zárkózhatott el a hazai lehető-
ségek kihasználása elől. Az 1970-es évtized új kihívás elé állította az emigrációt 
és a hazai kulturális szervezeteket is.  

Ennek jegyében az Új Látóhatár nyári számában újabb részletek jelentek meg 
– „arról, aminek mégis változni kéne” – Gombos Gyula Húsz év után című 
könyvéből. A zárófejezetben az író néhány elképzelést vázolt fel a magyarországi 
közállapotok kívánatos átalakítására, hozzátéve, minden jó irányú változás alap-
feltétele, hogy alapvetően módosuljon az uralkodó párt viszonya a néphez. Javu-
lás nem várható, amíg meg nem szűnik „az állam módfelett megnőtt hatalma” és 
szabályozó igyekezete. A szerző szerint minden területen növelni kellene a társa-
dalom szabadabb öntevékenységét.  

A lap további részében Czigány Lóránt az akkor megjelent Magyar életrajzi 
lexikon-hoz fűzött kritikai jegyzeteket, felhíva a figyelmet a szép számban elő-
forduló hiányokra, tévedésekre, önkényes és elfogult megállapításokra. Az Egye-
sült Államokban élő Nagy Károly a külföldi magyar iskolák szerepéről írt elem-
zést. Elbeszélést közölt Domahidy András és a kolozsvári Bálint Tibor az erdélyi 
irodalom majdani neves alakja. Ő volt egyébként az első erdélyi író, aki a mün-
cheni folyóiratban publikált. Cs. Szabó László egy londoni kiállítással kapcsolat-
ban Nagy-Britannia, Lengyelország és hazánk történetének néhány érdekes ve-
tületét világította meg. A szépirodalmi részt több költemény egészítette ki. Az 
áprilisban meghalt Veres Péterre emlékezve Peéry Rezső két újabb könyvét mél-
tatta. Körösi-Krizsán Sándor, kommunista múltját felidézve, a Leninnel való 
személyes találkozása történetét írta meg. Déry Tibor Ítélet nincs című új köny-
vét Albert Pál, Czigány Magdának a magyar irodalom angol fordításairól készí-
tett angol nyelvű bibliográfiáját a londoni egyetemen magyar irodalmat tanító G. 
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F. Cushing ismertette. A szám megjelenésekor, az Aurora-könyvek sorozatában 
kikerült a nyomdából Gombos Gyula Húsz év után című műve. 

Ebben az esztendőben is számos vendég látogatta meg a szerkesztőséget. 
Köztük volt Czigány Magda és Lóránt, Albert Pál, azaz Sípos Gyula, Szente 
Imre, a Denverben tanító jeles történész, Bárány György, valamint az erdélyi 
Franyó Zoltán. Vendég volt a budapesti irodalomtörténész és kritikus Béládi 
Miklós. Ennek a látogatásnak nagyon örült a szerkesztőség, mert Béládi volt az 
első, aki Magyarországon részletesen és behatóan ismertette az Új Látóhatár-t, 
és munkakörénél, tekintélyénél, politikai helyzeténél fogva sokat tehetett annak 
népszerűsítése érdekében. Béládi 1983-ban bekövetkezett hirtelen és korai halá-
láig mindig elismeréssel szólt a Münchenben látott irodalmi tevékenységről és az 
ottani kiadványok értékéről. 

Szeptember közepén került ki a nyomdából a nyár végi szám, élén Weöres 
Sándor Útravaló című versével, amelyet a költő az ugyanakkor megjelent Haj-
szálhíd című Határ Győző-kötet számára küldött. Ezt Cs. Szabó Lászlónak Di-
ckens halála századik fordulójára írt esszéje, majd Major-Zala Lajos A tékozló 
fiú hazatérése és távozása című hosszabb költeménye követte. Domahidy András 
elbeszélést, Szente Imre, Makkai Ádám és Fáy Ferenc verset közölt. A hatvan-
éves Ősze András szobrászművészt Szabó György köszöntötte. Márai Sándor új 
regényét Korek Valéria, egy németül megjelent Weöres Sándor-verseskötetet 
Csiky Ágnes Mária, a dán Rifbjerg Északi díjjal kitüntetett regényét Sulyok Vin-
ce, Gelléri Andor Endre német nyelvű elbeszéléskötetét Zsigmond Endre, az 
Argentínában élő Balla András spanyolul írt regényét Rónai Zoltán, Vas Zoltán-
nak Horthy Miklósról szóló könyvét Kovács Imre, az Ungarn-Jahrbuch nevű 
német tudományos évkönyvet Hanák Tibor, az újvidéki Bori Imrének a jugo-
szláviai magyar irodalom történetét tárgyaló művét a közben Újvidékről Bécsbe 
áttelepedett Monoszlóy Dezső, C. A. Macartney angol történész Mária Teréziá-
ról írott könyvét Cs. Szabó László ismertette. Egy angol irodalmi kézikönyv 
magyar vonatkozású anyagáról Gömöri György, a svájci Major-Zala Lajos ver-
seiről Határ Győző, és Budapesten kiadott kommunista dokumentumokról Kö-
rösi-Krizsán Sándor írt. 
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A Hírek rovatból az olvasók értesülhettek az Aurora Kiadó két jelentős és ter-
jedelmes kiadványának, Cs. Szabó László Római muzsika és Határ Győző Haj-
szálhíd című könyvének megjelenéséről. 

Varga László New York-i kereszténydemokrata politikus többször kereste fel 
a szerkesztőséget kritikai észrevételeivel és panaszaival, aminek mindannyiszor 
örültek, mert annak jele volt, hogy érdeklődéssel és figyelemmel forgatja a folyó-
irat számait. 1970. szeptember közepén is kaptak tőle hosszú levelet, amelyben 
némely szerzőt és írást megdicsért, többeket viszont élesen megbírált, kétségtele-
nül javító és segítő szándékból, amiben sohasem kételkedtek a szerkesztők. Egy 
megjegyzése azonban nagyon mélyen érintette és elgondolkodtatta a szerkesztő-
ket. Azt írta, hogy a folyóiratban „egyre kevesebb a jelenlegi rendszer mély és 
alapos bírálata” és azzal folytatta, hogy ezt megértené, ha a lap „liberális és néha 
udvarló” hangjának eredményeként neves hazai közéleti személyiségek megszó-
lalhatnának nálunk és ha nem is bírálhatnák a rendszert, mégis kialakulhatna 
valamilyen eszmecsere. Az Új Látóhatár szerkesztői azonban – vélte Varga Lász-
ló – „úgy fellazultak”, hogy ezért semmit nem kapnak és mintha minden pofon 
után még jobban odatartanák az arcukat. A kritikát alaptalannak tartották a szer-
kesztők, de kétségtelenül meg kellett vizsgálniuk, mi okozhatta, hogy az iménti 
látszatok keletkezhettek. Nem találtak magyarázatot, mert ha nem követtek is 
némely emigráns laptársukat hangnemben és hangerőben, színvonalas folyó-
irathoz illően józanul és szakszerűen mégiscsak bíráltak mindent, amit munka-
társaik bírálandónak tekintettek.  

„Mindent a maga területén kell megítélni – válaszolta Borbándi Varga Lász-
lónak –, a politikát a politikáin, az irodalmat és művészetet az irodalom és művé-
szet területén. Aki beleártja magát az irodalomba, ne kívánjon megértést és he-
lyeslést politikai okokból.” Vargának, mint az Új Látóhatár szorgalmas és alapos 
olvasójának nem kerülhette el figyelmét, hogy a szerkesztőséget csak az érdekli, 
„mi a nép helyzete a mai Magyarországon, hogyan alakul sorsa, miként változnak 
az uralkodó rend elvei és módszerei, hogyan illeszkedik bele ez a rend az európai 
és világképbe. Ha e tekintetben felismeréseink és következtetéseink derűlátób-
bak, mint esetleg a Tiéid, akkor ez annak következménye, hogy a tényekből és 
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jelenségekből nem azonos eredményre jutottunk. – folytatta Vargának írt levelé-
ben Borbándi a szerkesztőség álláspontjának védelmét. – A mi szerkesztőségünk 
igyekszik tárgyilagosan vizsgálni a dolgokat és fütyül arra, hogy ezért kap-e va-
lamit vagy nem kap semmit. A politikai szemlélet nem adás-vevés, adok-kapok 
üzletelés. Mi nem várunk semmilyen ellenszolgáltatást azért, hogy a tényekből 
olyan következtetéseket vonunk le, mint amelyeket levonunk. Az általunk józan-
nak, ésszerűnek, tárgyilagosnak, realistának tartott felfogásra nekünk van szüksé-
günk, hogy el tudjunk igazodni a mai világban és nem másoknak. Amit Te »fel-
lazulásunknak« nevezel, az nem valakinek tett szolgálat, amiért ellenszolgáltatást 
várunk. Kinek jutna eszébe ellenszolgáltatásra igényt tartani azért, hogy tisztán 
lát, kiismeri magát, el tud igazodni, felismeri helyét a világban?”  Az Új Látóha-
tár sokszor került kényes helyzetbe, az emigráció több tagja vádolta meg engedé-
kenységgel, sőt nem egyszer árulással, mert ismertetett Magyarországon megje-
lent könyveket, elismerte a hazai eredményeket, ugyanakkor itthon mégis a leg-
üldözöttebb nyugati sajtótermék maradt.  

Az Új Látóhatár 1970-es évfolyamának két utolsó számában közölt írások 
közül említést érdemel Szabó Zoltán harminc oldal terjedelmű és az olvasók által 
rendkívül érdekesnek tekintett esszéje Veres Péterről, amelyben nemcsak az író-
val való találkozásait elevenítette fel, hanem részletesen szólt erényeiről és hibái-
ról is. Cs. Szabó László a XVI. századra pillantott vissza – erdélyi szemmel. 
Zsigmond Endre az ausztráliai magyar emigráció és bevándorlás száznegyven 
éves történetéről írt. Tábori Pál önéletrajzi jegyzeteket, Szokolay Vajk londoni 
építész és tanár a környezettudomány szerepét és helyzetét mutatta be. A római 
Békés Gellért bencés teológiai tanár a keresztények egységével foglalkozott. Háy 
Gyula felidézte találkozásait Bertolt Brechttel, Zalán Magda naplójegyzeteket, 
Monoszlóy Dezső és Bálint Tibor elbeszélést, a folyóiratban rendszeresen közlő 
költők közül Baránszky-Jób László, Kibédi Varga Áron, Lőkkös Antal, Thinsz 
Géza, Gömöri György, Keszéi István újabb költeményeiből közölt. A München-
ben élő Borsányi Julián volt hadmérnök-alezredes kétrészes történeti feldolgozá-
sában arra a kérdésre igyekezett választ adni, hogy a II. világháborúban, 1941. 
június 26-án kik bombázták Kassát. Új magyarországi, illetve erdélyi könyveket 
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Peéry Rezső, Albert Pál, Sárközi Mátyás és Zsigmond Endre ismertetett. A 
londoni G. F. Cushing egy angol nyelven megjelent Ady-versgyűjteményhez 
fűzött kritikai észrevételeket. Az anyanyelvi konferencia augusztus elején Buda-
pesten rendezett egyik szekcióüléséről Czigány Lóránt számolt be. 

Molnár József az Új Látóhatár anyagi gondjairól szólva elpanaszolta, hogy 
1970 különösen nehéz és küzdelmes év volt. A világszerte tapasztalt inflációs 
jelenségeken kívül Németországban a nyomdai árak és bérek egy esztendő alatt 
25%-kal emelkedtek. Szabályos üzleti kalkuláció szerint ennyivel kellett volna 
emelnie a nyomdának a nyomdabért és a szerkesztőknek a lap árát. Áremelkedés 
még sem volt, mert a szerkesztők azt vallották, hogy az Új Látóhatár nem üzleti 
vállalkozás, hanem szolgálat.” (A folyóirat ára akkor 4,80 márka, az évi előfizetés 
24 márka volt. A kezdő vállalati mérnökök átlagkeresete Németországban havi 
1900 márkát tett ki.) 

A magyarországi helyzetet illetően, mint mindenütt a nyugati magyar kolóni-
ákban, a lap munkatársainak körében is erősen megoszlottak a vélemények. Vol-
tak, akik változatlanul nem bíztak a javulás ígéretében, abban a nyugatiakat meg-
tévesztő taktikát és csak a felszínt érintő változásokat láttak, és voltak akik azt 
ajánlották, várjunk az ítélettel, majd kiderül, hogy a kommunista táboron belül 
kik kerekednek felül, a reformerek vagy a vaskalapos dogmatikusok, és végül 
voltak, akik reményt láttak a jó irányú fejlődésre és maguk is hozzá kívántak 
járulni a légkör javulásához és azok sikeréhez, akikben bízni lehetett, akik való-
ban a demokrácia irányába akarták terelni az eseményeket. Az inkább a szellemi 
életet, mint a politikát illető derűlátók közé tartozott sokak meglepetésére Cs. 
Szabó László is. Egy levelében 1970 őszén azt írta: „Érnek a dolgok, még az sem 
lehetetlen, hogy egy szép napon árulni kezdik Magyarországon az Új Látóhatár-
t.” Érdekes módon, a reménykedők és bizakodók inkább a szellemi emberek, 
kevésbé a politikusok köréből kerültek ki. 

Azután, hogy a folyóirat hírül adta, hogy a munkatársak közül hatan – Czi-
gány Magda, Czigány Lóránt, Karátson Endre, Kibédi Varga Áron, Márton 
László és Nagy Károly – részt vettek az augusztusban Debrecenben és Buda-
pesten rendezett anyanyelvi konferencián, levelet kapott a szerkesztőség Kovács 
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Imrétől, amelyben helytelennek nevezte az Új Látóhatár munkatársainak részvé-
telét. Szerinte a hivatalos hazaiak kihasználják és úgy kezelik őket mint akik 
hazatértek, megtértek, az ő malmukra hajtják a vizet, tudatosan vagy akaratlanul 
beálltak a rendszert szolgálni. Felvetette a kérdést, nem lenne-e helyes ezek köz-
reműködéséről az Új Látóhatár-nak lemondania. Ötletét azonnal elvetették a 
szerkesztők. Kovács Imre azt is javasolta, a kérdésről tartson ankétot a folyóirat.  

Mivel választ nem kapott Kovács, ezért egy hónappal később újból írt, ezúttal 
közös levélben Molnár Józsefnek és Borbándinak. Azzal kezdte, hogy „Czigány 
Lóránt beszámolóját én is kitűnőnek tartom, de nem szólok hozzá, amivel azon-
ban nem adtam fel ellenzésemet a hídépítés kádári technikája és stílusa ellen. 
Amiben mi nem értünk egyet, az valójában egy igen egyszerű szempont: én azt 
tartom, hogy hazalátogatásával a politikai emigráns megszűnik politikai emig-
ránsnak lenni, minden más rendű és rangú emigráns viszont visszatértekor a 
hazai látogatásból ott folytathatja, ahol abbahagyta. Sőt bizonyos esetekben még 
jobb helyzetbe is került. Vagyis egyetlen nem politikus emigráns sem diszkredi-
tálja magát, ellenkezőleg, csak nyer a hazalátogatással. Akinek csak árt, az a poli-
tikai emigráns, aki alatt én nemcsak kimondottan politikusokat értek (a magam 
foglalkozását íróként regisztrálom), hanem mindazokat, akik politikai okokból 
menekültek el Magyarországról. Nos, aki ebből a kategóriából hazalátogat, lé-
nyegében fegyverszünetet kötött a rezsimmel.” Kovács Imre hozzátette, nem tud 
szabadulni attól a kínzó érzéstől, hogy minden hazalátogató Új Látóhatár mun-
katárssal egy kicsit mindig ő is hazalátogat. Ezen a rossz érzésén a szerkesztőség 
müncheni tagjainak megnyugtató szavai sem voltak képesek változtatni. 

Az új évtized egy egyre égetőbb kérdéssel indult tehát, mikor tudnak az emig-
rációban élők feltételek nélkül hazatérni magyarországi szeretteikhez. A magyar-
országi enyhülés jelei megkérdőjelezhetetlenek voltak. Az Új Látóhatár-nak 
választ kellett adnia a megváltozott helyzetre.  
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EGYENSÚLYKERESÉS EGY KIEGYENSÚLYOZATLAN VILÁGBAN 

A hetvenes évek elején kezdődött el az az időszak, amikor az Új Látóhatár mun-
katársi köreiben is gyakran visszatérő beszédtéma lett a magyarországi helyzet 
megítélésének és kapcsolatok létesítésének kérdése. A politikai közállapotok csak 
keveset javultak, és a hatalomnak arroganciája is csak helyenként, alkalmanként 
módosult hosszabb-rövidebb időre. Arra senki sem gondolt, hogy az uralkodó 
hatalommal való szembenállás és a kommunista rendszerről kialakult nézetek 
megváltozzanak, de abban eltértek a vélemények, hogy kívánatos és eltűrhető-e 
azoknak a lehetőségeknek a kihasználása, amelyeket a budapesti kormányzat a 
belső nyugalom és enyhülés érdekében a társadalomnak kínált, vagy legalábbis 
engedélyezett. A szerkesztőség továbbra sem lépett kapcsolatba hazai hivatalok-
kal és intézményekkel, a szerkesztők nem vettek részt ezek által kezdeményezett 
és szervezett találkozókon és nem utaztak Magyarországra, de nem marasztalták 
el azokat, akik méltánylandó személyi vagy hivatási okokból, tudományos célok-
ból, rokonok és barátok meglátogatására, vagy egyszerűen a szülőfölddel való 
újbóli szembesülés szándékával átlépték a magyar határt. Helytelenítették és el-
ítélték viszont azt, hogy emigránsok önös szándékból, a többi között például, 
hogy továbbra is kapjanak beutazási engedélyt, nézeteiket megváltoztassák, a 
kommunista rendszernek elvi engedményeket tegyenek és vétkei, hibái, mulasz-
tásai felett szemet hunyjanak. 

Az Új Látóhatár emberileg közelebb kívánt kerülni a hazához, annak lakói-
hoz és a Kárpát-medencei magyarokhoz. Ezért ragadott meg minden kínálkozó 
lehetőséget arra, hogy a magyarországi fejleményekről ne csak a sajtóból és az 
irodalomból értesüljön, hanem személyes találkozók, társas összejövetelek és 
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közös tanácskozások révén ismerje meg a valóságos helyzetet, az emberek maga-
tartását és az erőviszonyok alakulását. Erre leginkább a nyugaton megtartott 
értelmiségi összejövetelek, konferenciák, kongresszusok kínáltak alkalmat. Az 
ezeken részt vevő hazai tudósok, írók, költők mindig örömmel fogadták az Új 
Látóhatár szerkesztőinek érdeklődését, bőségesen beszámolva a hazai történések-
ről, viszonyokról. A szerkesztők – amennyire lehetett, azaz a lap terjedelmének 
határait feszegetve – egyre több olyan írást helyeztek el a folyóiratban, melyek a 
hazai életről, az itthoni irodalmi termésről számoltak be.  

Az 1971-es év első száma a többi között Cs. Szabó Lászlótól egy hangjátékot, 
Kabdebó Tamástól és Ferdinandy Györgytől elbeszélést, Monoszlóy Dezsőtől 
verssorozatot, Vajay Szabolcstól – a honfoglaló magyarság új gazdasági mecha-
nizmusának európai vonatkozásairól szóló – történelmi tanulmányt, Horváth 
Elemértől és Csiky Ágnes Máriától új verseket közölt. A magyar-román viszonyt 
elemezte egy dokumentációs feldolgozással kapcsolatban Illyés Elemér. A ma-
gyar költészet egy finn antológiájáról Szente Imre, a mai magyar lírát tárgyaló 
két budapesti irodalomtörténeti munkáról és Hubay Miklós naplókötetéről Ha-
nák Tibor, az amerikai Nagy Károly irodalmi és történelmi tárgyú dolgozatáról 
Kovács Imre, a magyar irodalomról szóló olasz nyelvű könyvről Zsigmond End-
re, a Horthyval és a háborúból való kiválással foglalkozó történelmi feldolgozás-
ról Hennyey Gusztáv volt külügyminiszter, Mészöly Miklós új regényéről Peéry 
Rezső, egy Mária Teréziáról angolul kiadott életrajzról az Amerikában élő 
Szent-Iványi Sándor, egyéb nyugati könyvújdonságokról Sulyok Vince, Hanák 
Tibor írt. 

Az év elejének szerkesztőségi látogatói és beszélgetőtársai között volt Cs. 
Szabó László januárban, a Firenzében élő neves művészettörténész Tolnay Ká-
roly februárban és Karinthy Ferenc budapesti író április elején. Karinthy Ferenc 
– az 1990-es években megjelent – Naplójában részletesen leírta a szerkesztőség 
szerény körülményeit és örvendezve számolt be arról az élményről, melyet az 
egész éjszaka tanulmányozott Látóhatár példányok jelentettek számára, mivel 
Molnár József nyomdájának irodájában kapott szállást, ahol a régebbi lapok is 
megtalálhatóak voltak.  
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Az anyanyelvi konferencia megítélésének, néhány munkatársuk jelenlétének, 
de különösen Czigány Lóránt szerepvállalásának ügye továbbra is napirenden 
maradt. Az utóbbival kapcsolatban főleg a Nemzetőr-höz közel állók panaszkod-
tak, hogy az Új Látóhatár vonakodik a Nemzetőr érdemeit elismerni, mert nem 
akarja felbosszantani a hazai politikai köröket, pedig maguk a Nemzetőr mellett 
felszólalók is elismerték, hogy lapjuk egyértelműen politikai írásokra szakosodott. 
A kritikát sem a szerkesztők, sem az Új Látóhatár-hoz közel állók nem vették 
komolyan, hiszen közismert volt, hogy az Új Látóhatár és a Nemzetőr politikai 
elképzelései igen messze álltak egymástól. Nagyobb megrökönyödést keltett 
ugyanakkor, hogy Varga László megrovó bírálata után Pogány András levélben 
tiltakozott Sztáray Zoltán amerikai főmunkatársnál és a müncheni szerkesztők-
nél, az ellen emelve szót, hogy közölték Czigány írását, amellyel folyóiratuk – 
akaratlanul is – „a budapesti propagandamasina egyik szócsövévé vált”. A levélíró 
ehhez hasonló különféle további vádjaira, például arra, hogy „az Új Látóhatár 
szerkesztési politikája a »pas d’ennemi á gauche«23 szűk látókörű ideájában merül 
ki”, valamint arra a közlésére, hogy az amerikai sajtó egy emberként ítélte el a 
budapesti konferencián megjelent nyugati „zarándokok”-at, Sztáray és a mün-
cheni szerkesztők válaszoltak. Sztáray válaszában leszögezte: „Mi magyarok az 
írással hadilábon állunk, írás alatt általában propagandát értünk, nem tájékozta-
tást. Otthon kommunista propagandát, idekint antibolsevistát. Akik ebben látják 
feladatukat, nagyjából ugyanazt fújják, csak az egyik hideget, a másik meleget. 
Maga a matéria, a nyelv nagyjából azonos, csak a szavak kifordítottan kerülnek 
papírra, ami az egyik írásban fehér, a másikban fekete. Ezeknek az írásoknak 
csodálatos módon a nívója is körülbelül azonos, ez vonatkozik pl. az ún. harcos 
antibolsevista és a harcos proletárköltészetre. (Jó nyelvészeti feladat lenne ezt ki-

                                                           
23  A kifejezés a francia szocialista párt egyik vezetőjétől François Mitterrand-tól szár-

mazik, aki az „ellenállás politikáját” – la politique de la résistance – meghirdetve, an-
nak jelszavát úgy határozta meg, hogy „pas d’ennemi à gauche, pas d’ami à droite”. 
[nincs ellenség a baloldalon, nincs barát a jobbon]. Pogány András megcsonkítva az 
eredeti szöveget, annak első felével vádolta az Új Látóhatár-t, „nincs ellenség a 
balodalon”. 
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mutatni.) Éppen ezért mi ettől a propagandairodalomtól – a tájékoztatás érdeké-
ben – pró és kontra távol tartjuk magunkat. Az Új Látóhatár nem tartja feladatá-
nak, hogy a különböző emigráns akciók és összeröffenések, vagy jóhiszemű, be-
csületes megmozdulások, mozgalmak (ha vannak) szócsöve legyen. Ebben a kér-
désben az sem befolyásol bennünket, hogy mit ítél el és mit nem egy emberként 
az egész amerikai sajtó.” A szerkesztőség részéről Borbándi válaszolt Pogánynak. 
A többi között ezt írta: „Úgy érzem, Czigány cikkét és más közleményeinket 
nem olvastad el elfogulatlanul, mert akkor nem írnád, hogy szerkesztési politi-
kánk a »pas d’ennemi á gauche« ideájában merül ki. [...] Nekem nem nézetem, 
hogy a baloldalon nincs ellenség. Az Új Látóhatár természetesen nem híve a 
fekete-fehér gondolkodásnak és szemléletnek, minden eseményben és jelenség-
ben azt kutatja, mi a jó és mi a rossz. Helyzetelemző és értékelő cikkeinkben, 
észrevehetted, igyekszünk a dolgokat tárgyilagosan szemlélni és elfogulatlanul 
ítélni. [...] Én Czigány véleményét nem tartom a kérdésben egyértelműen pozi-
tívnak, hiszen kritikai észrevétele nem is egy van. Sőt úgy érzem, hogy gondos 
mérlegelés a kritikát súlyosabbnak minősítené, mint a helyeslő hangsúlyt. [...] 
Szeretnélek megnyugtatni, hogy az Új Látóhatár sem Budapestre, sem máshová 
nem veti a szemét, csak arra, amit megvizsgál, amiben másokat eligazítani és 
önálló ítéletalkotáshoz segíteni akar.” Megszólalt az ügyben az anyanyelvi moz-
galom egy másik nyugati támogatója, Nagy Károly is, de nem a vitával foglalkoz-
va, hanem a budapesti és debreceni tanácskozás szakmai részét tárgyalva. Beszá-
molóját azonban nem közölte a lap, mert Czigányét már előbb elfogadta. Nagy 
Károly – mint az anyanyelvi mozgalom egyik elindítója – váltig azt vallotta, hogy 
az nem a magyarországi hivataloké, hanem hazaiak és nyugatiak közös kezdemé-
nyezése, és az utóbbiaknak mindent el kellene követniük, minden kisebbren-
dűségi érzés nélkül, hogy a vállalkozás valóban közös alapításként működjék, 
még ha anyagi hátterét a hazaiak biztosítják is. „Bár nem látok veszélyt arra néz-
ve, hogy az otthoniak ki tudnák venni kezünkből az iniciatívát – írta egy levelé-
ben a szerkesztőknek–, nekünk kell megtenni a következő lépést, tovább kell 
lépnünk, meg kell határoznunk dolgokat, meg kell alkossunk megközelítési mó-
dokat, kijelölni kereteket s határokat, és egyáltalán: vissza kell tereljük a polémiát 
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vagy diskurzust oda, amiből kiindultunk s ami a lényeg: külföldi magyar gyerme-
kek magyartanulásának szakmai problematikájához.” Az Új Látóhatár nem volt 
közömbös az ügyben, szívén viselte a nyugati magyar fiatalság magyar öntudatá-
nak, nyelvismeretének és nevelésének ügyét. Helyet adott hasábjain Nagy Károly 
erre vonatkozó szakmai írásainak. Még ha ő kissé naivnak és túlzottan remény-
kedőnek látszott is a lehetőségek tekintetében, céljai és törekvései támogatásra 
érdemesek voltak, noha a háttérben a kormányzati partnerek részéről valóban 
észlelhetők voltak a nyugatiaknak elfogadhatatlan politikai szándékok, a felkínált 
és igénybe vett hazai segítséget (tankönyveket, tanszereket, nyelvtanárokat ifjú-
sági táborokat) azonban kár lett volna elutasítani. Az Új Látóhatár közvetlen 
érdekeltség nélkül is hivatásának és kötelességének tekintette, hogy – előnyöket 
és hátrányokat egyaránt említve – olvasóit a kérdésben tájékoztassa. Ennél több-
ről – eltekintve attól, hogy elsődleges szerepe és hivatása más területen volt – már 
csak azért sem lehetett szó, mert az Új Látóhatár hazai hatóságokkal együttmű-
ködni nem volt hajlandó, és azok is mereven elzárkóztak a folyóirattal való bár-
milyen kapcsolat felvételétől. 

A problémakörről megszólalt Kovács Imre is. Egy a Látóhatár szerkesztőihez 
írott levelében bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván főmunkatársa lenni a 
folyóiratnak. Levelére 1970. október 30-án Borbándi Gyula válaszolt, s mivel a 
levélben felmerült szinte minden a folyóirattal kapcsolatos probléma, ezért ezt a 
levelet is teljes terjedelmében közöljük:  

„Nagyon sokat gondolkodtam azon, amit írtál. Én nem hiszem azonban, 
hogy akár egyes munkatársaink hazalátogatásából, akár részvételükből hazai asz-
szisztenciával létrejött összejöveteleken joggal és méltán lehessen azt a következ-
tetést levonni, hogy az Új Látóhatár politikát változtatott és most már ő is beállt 
a Kádár-ihletésű hídépitők közé. Az Új Látóhatárnak körülbelül 70-80 rendsze-
res munkatársa van. Miért jellemző tehát a lapra az, amit két munkatárs tesz és 
miért nem jellemző, amit 65 vagy 75 tesz? Én nem hiszem, hogy az olvasók 
pusztán attól a ténytől joggal és méltán következtetnek irányváltozásra, hogy két 
cikkírónk Budapesten illetve Debrecenben az Anyanyelvi Konferencián részt 
vett. A mi népes munkatársi gárdánk sok irányú érdeklődése és munkavállalása 
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következtében persze bárki ide vagy oda sorolhat minket. Teszem azt, ha látja, 
hogy Határ, Hanák, Sulyok, Thinsz, Csiky, Szente, Kovách Ali, Ferdinandy, 
Flórián, Fáy, Máté, Lőkkös a Nemzetőrnek is munkatársa, a Te gondolatmene-
teddel a Tollasék és közöttünk is konstruálhat olyan kapcsolatot, amelyet mi 
nem akarunk és ami nem létezik. Vagy ha azt látja az olvasó, hogy munkatársa-
ink egy másik csoportja – Szamosi, Szabó Zoltán, Gombos és sajnálatra méltóan 
Te is – Habsburg lobogó alatt menetelő és szélsőjobboldali nosztalgiáktól hajtott 
Csonka-féle lap cégére, akkor ugyancsak kapcsolatba hozhat minket legitimista, 
jobboldali, ókonzervatív restaurációs szándékokkal. Amit – ismét nem vállalunk 
– és ami nem is az, mivel nincsen tárgyi alapja. Vagy, ha akarom, munkatársaink 
szereplése az Irodalmi Újságban – sőt lelkes mentési kísérlete,olyan lendülettel és 
áldozatkészséggel, amelyet az Új Látóhatárral kapcsolatban sokszor tapasztal-
tunk –, akkor ugyancsak konstruálható olyan összeköttetés közöttünk és a népi-
ség párizsi ádáz ellenségei között, ami nem áll fenn és ami ellen, éppen úgy ha-
dakozunk, mint más feltételezések ellen. Az érv tehát, kedves Imre, hogy mun-
katársaink magatartásától ránk – vagyis a szerkesztőségre, a lap irányvonalának 
meghatározóira – következtetnek, a tapasztalatok alapján nem áll. Aki viszont 
ilyen módon ártani akar nekünk, vagy gyanúsítani próbál, annak természetesen 
ez önként kínálkozó ürügy és alkalom. Azt is megfigyelhetted, ebben a folyóirat-
ban az emigrációs irodalmi, tudományos és politikai színkép majd minden árnya-
lata szóhoz jut. Aminthogy azonban mi nem azonosítjuk magunkat azokkal, akik 
minden közeledést és párbeszédet helytelenítenek /de ettől függetlenül munka-
társaink maradnak/ ugyanúgy nem azonosítjuk magunkat azokkal, akik a közele-
dés vagy párbeszéd űrügyén, mint gondolod, talán kétes szándékokat melenget-
nek keblükben. Az Új Látóhatárnak éppen az az erőssége, hogy széles a munka-
társi bázisa, cikkíróit nem szorítja semmilyen szellemi vagy politikai kényszer-
zubbonyba, nem gleichschaltolt, hanem szabad fórum, amelyen minden nézet-
nek és törekvésnek helye lehet, ha kellő színvonalon, kellő toleranciával és a 
problémák tisztázásának szándékával jelentkezik. Abban meg végleg nem értek 
egyet veled, hegy a „ki kinek fogja kezét” alapján mi végső soron Kádár kezét is 
fogjuk. Ilyen alapon én is és bárki is olyan sort tudna a különböző kapcsolatokból 
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és érintkezésekből összeállítani, hegy égnek állna a hajunk. Ez az elmélet már 
akkor sem volt igaz, amikor Kállai /azaz Révai/ állította, hogy a baloldali népi 
írók – tehát akkoriban Te, Erdei, Darvas, Nagy István – kapcsolataik és szolida-
ritási érzületük folytán más írótársaik révén végső fokon Imrédy Béla kezét is 
fogják. Ugye, milyen igazságtalan és hamis volt ez a képlet. Miért lenne ma igaz 
a Te verziódban? Otthon járt munkatársainkat elküldenéd egy olyan laphoz, 
amelynek a hídépítés a programja és formája? Jól van, de akkor öt év múlva csak 
mi maradunk. Kedves Imrém, azt hiszem ebben a dologban épp olyan reálisan 
kell látnunk, mint más kérdésben. Évről-évre több azoknak az íróknak a száma, 
akik hazajárnak, vagy az otthoni intézményekkel kapcsolatba kerülnek. Nem 
azért, mert bármit is elárulnának abból, amit eddig hittek és vallottak, hanem 
azért, mert olyan arányban és mértékben, amilyen arányban és mértékben az 
otthoni diktatúra enyhül /és ennek jeleire, e jelek jelentőségére, fontosságára 
többek között Te is felhívtad figyelmüket/ az ő hajdani ellenállásuk, elzárkózá-
suk és makacsságuk is enyhül. Ez ellen nem tehetünk semmit. Ez logikus és 
természetes folyamat. /Épp most hallom, hogy egy intranzigens antikommunis-
tának ismert fiatal író elfogadta egy otthoni kiadó ajánlatát egy könyvfordításra 
és amikor ez a könyv megjelenik, jövő tavasszal, hazamegy látogatóba/ Számít-
hatunk arra, hogy ha a mai fejlődés tart, két-három év múlva már csak mi le-
szünk, akik nem járnak haza, vagy nem kerülnek ilyen vagy olyan kapcsolatba 
hazai intézményekkel. Kivel fogsz majd folyóiratot csinálni? Dilettánsokkal? 
Habár azok közül is elegen „építenek hidat”. Ez ellen senki sincs védve. /Ha 
összeszámoltad, a nagyhangú és hurrámagyar Nemzetőrnek ugyancsak van leg-
alább 10-15 munkatársa, aki már otthon volt/. 

Véleményem szerint mi egyet követelhetünk barátainktól. Ne beszéljenek 
másképpen odahaza, mint idekinn, ne szakítsák meg kapcsolatukat velünk 
/látod, épp ez kell, nem pedig eltanácsolni őket/, mert akkor a hazai funkcionári-
usok nem érik el céljaikat. Ők épp azt szeretnék, hogy a hazalátogató vagy velük 
érintkező magyar értelmiségiek szakadjanak el a kinti orgánumoktól. Ha jól tu-
dom, a megosztás a céljuk. Ha ők nálunk maradnak, illetve mi nem taszítjuk el 
őket, akkor hiábavaló némely hazai hivatalnokok ügyködése. Hogy a nyelv és az 
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irodalom ügye mögött más szándékok is meghúzódnak, az kétségtelen. De a mi 
embereinknek is vannak más szándékaik, nemcsak az irodalom és a nyelv. Az 
érintkezésnek és a kapcsolatoknak természetesen, vannak kockázataik, veszélyeik 
is. De mindkét oldalon. És én nem hiszem, hogy mi csak a rövidebbet húzhat-
juk. Kicsinyhitűség volna félni az eszmecserétől és találkozástól. Gondolom, elég 
szilárd a meggyőződésünk és hitünk, hogy bárkivel szóba állhatunk, anélkül, 
hogy félnünk kellene, csapdába esünk. 

Tökéletesen egyetértek Veled, hogy aki határozott döntéssel emigrált, az tart-
sa magát ehhez. Ne kívánd azonban, hogy analitikus irodalmárok ugyanúgy vi-
selkedjenek, mint emigráns politikusok, akik valódi vagy vélt felhatalmazásuk 
alapján harcban állnak a rezsimmel, függetlenül attól, hogy az közben hogyan és 
milyen mértékben változott meg. Nem hinném, hogy el lehetne várni; egy nyel-
vész vagy irodalomtörténész pontosan azt tegye, mint például a Magyar Bizott-
ság – tehát egy politikai szerv – tagja. 

Az ötleted, hogy erről az Új Látóhatárban beszéljünk, nagyon meggondolan-
dó. Én ugyanis erről nem tudnék úgy írni, hogy csak általánosságokban mozog-
jak. Ha viszont az ember a dolgok mélyére néz és meg akarja magyarázni, mit 
miért tesz, akkor óhatatlan, hogy taktikai céljainkat nyilvánosságra ne hozzuk. 
Ezt pedig nem szeretném. Nem használna, ha kilocsognánk szándékainkat és 
taktikai megfontolásainkat. Ez az általad, javasolt ankét ellen szólna. Ha nem 
beszélhetünk őszintén és térhetnénk ki politikánk rugóira, az ankét nem éri el 
célját. Maradna az, amit a dialógus vitában már elmondtunk  

Ettől függetlenül azonban mégis volna egy mód, hogy elmondd észrevételei-
det az Anyanyelvi Konferenciával, a mögötte észlelhető szándékokkal és veszé-
lyekkel kapcsolatban. Czigány Lóránt ugyanis kérésünkre igen kitűnő beszámo-
lót készített a budapesti megbeszélésekről, nem hallgatva el kritikáját és fenntar-
tásait sem. Ez a beszámoló a következő számban jön. Jó alkalom lenne tehát, 
hogy a dologhoz hozzászólj. És ha gyorsan megcsinálod, még az idén – a 6. 
számban – ezt is ki tudnánk nyomtatni. Az Új Látóhatár és hazajáró munkatár-
sai viszonyát azonban nem érinteném, – gondolom – ez csak ránk tartozik és 
nem a nyilvánosság elé. Magunknak ártanánk, ha olyasmit kellene kiteregetnünk, 
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ami bizalmas és rajtunk kívül senkire sem tartozik. Ezt azoknak kell 
megbeszélniök, akik valamilyen felelősséget viselnek a folyóiratért. Mellékelem a 
Czigány cikk keféjét, hogy még a lap megjelenése előtt lásd. Marad még így is 
elég idő, hogy a 6. szám lapzártáig hozzászólásodat elküldjed. Mindenesetre 
értesíts, hogy várjunk-e rá.  

Makkai és Kardos-Talbot nekem is küldött egy tervezetet magyar és angol 
nyelvű folyóiratukkal kapcsolatban. A magyar folyóirat tervétől eltanácsoltam 
őket, nem láttam értelmét, az angolt viszont melegen pártfogolom és ennek va-
lóban lenne létjogosultsága. A javaslat, hogy az Új Nyugat és az Új Látóhatár 
szoros együttműködésre lépjen /közös előfizetések, stb/ megvalósíthatatlan. Sem 
nekik, sem nekünk nem használna. Annál nagyobb örömmel támogatnánk azon-
ban egy angol nyelvű folyóiratot. Azt kérded, hogy írj-e az Ú. Ny-nak. Vélemé-
nyem szerint inkább oda, mint az Irodalmi Újságba és az Új Európába. 
/Sokaknak rejtély, hogy mit keresel egy ilyen gyenge és dilettáns lapban/ Makka-
inak meg kellene adni a sanszot, mutassa meg, mit tud. Szóval, írj ha kedved van. 
Talán sikerül neki okos, értelmes, színvonalas folyóiratot csinálni, mégha a Kar-
dos által küldött szerkesztőségi és munkatársi gárda nem is valami lelkesítő. 

[...] 
Láttad E. Fehér cikkét a Népszabadságban? Érdekes, hogy fáj neki a Horthy-

és Kállay-portréd. Mert igaz. Milyen ostoba ez az ember. Kádárt is igazolhatná 
az, amit Horthy és Kállay kényszerhelyzetéről írtál. Aki tud olvasni, a mai kény-
szerhelyzetekre is és ezáltal Kádár felelősségének mértékére is kap utalást. Persze, 
ezt nem írhatják meg otthon, de akkor legalább hallgassanak.” 

Időközben gőzerővel készítették Münchenben az 1971 elejére tervezett Né-
meth László különszámot a szerkesztők. Borbándi körlevélben szólította fel a lap 
szerzőit, hogy juttassák el írásaikat a szerkesztőséghez. A tervezett összeállítás 
valóban reprezentatív és figyelemre méltó:  

„1970. november 1. 
Tárgy: Németh László különszám. 
Tervezett tartalom: 
Gombos Gyula /A minőség ügye/ 
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Hanák Tibor /Filozófiai írások/ 
Hellenbart Gyula  
Kerényi Magda  
Kerényi Károly 
Kibédi Varga Áron /N. L. és a középkor magyar Irodalom/  
Kovách Aladár /Villámfénynél/ 
Kovács Imre /N. L. és a népi mozgalom/ 
Peéry Rezső /A pedagógus/ 
Sárközi Mátyás / 
Sípos Gyula /Albert Pál/ /Iszony/ 
Súlyok Vince /Tanu/ 
Cs. Szabó László /Bűn és Iszony; Irodalmi önéletrajza/  
Szabó Zoltán  
Szamosi József 
Szántó Imre /Társadalmi drámák/ 
Zsigmond Endre /Idegen nyelveken/ 
Molnár József /A Medve utcai polgári/ 
Kedves Barátaim, 
a körlevél nem akar sürgetés lenni, csak emlékeztető arra, hogy az Új Látóha-

tár Németh László különszámának lapzárta: 1970. december 31. 
Nagyon kérlek Titeket, ne feledkezzetek meg erről a határidőről és juttassá-

tok el hozzám az év végéig kéziratotokat. 
Nagyon kérem azokat, akik még nem közölték művük tárgyát vagy akikkel 

még nem állapodtam meg a témát illetően, értesítsenek minél előbb,miről kíván-
nak írni. Fent, a neveknél feltüntettem, hogy mely témák foglaltak már. 

Németh Lászlótól is kértem írást ebbe a számba. Sajnos, kedvesen elhárította 
a részvételt – »nincs új írásom, nem írok többet« ismert érvével. Titkára és írásai-
nak gondozója viszont össze fogja állítani a Németh László művek bibliográfiá-
ját, melyet közölni fogunk. Ezen kívül néhány új Németh László fényképet is 
közlünk. Ezek a nyáron készültek Sajkódon. 

Baráti üdvözlettel 
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Borbándi Gyula” 
A szokottnál nagyobb terjedelemben látott napvilágot az 1971. tavaszi külön-

szám, amely tisztelgés volt Németh László előtt, április 18-i hetvenedik születés-
napján. Ennek munkálatai körülbelül egy évet vettek igénybe, miután arra töre-
kedtek a szerkesztők, hogy Németh László külföldön elő barátai, küzdőtársai és 
vele foglalkozó tudósok közül mind többen vegyenek részt az ünneplésben. Sike-
rült is majd mindenkit megnyerni a közreműködésre, akit erre felkértek. A folyó-
irat a születésnapra pontosan megérkezett a budapesti családi ünnepi ebédre. 
Előző év nyarán a szerkesztők már jelezték neki, hogy mire készülődnek, kérve 
őt, hogy a születésnapi számot tisztelje meg egy addig meg nem jelent írásával. 
Ez megtörtént. Így került be a folyóiratba a „Munkámról” című írás, amelyet 
levélként írt az irodalmi munkásságával foglalkozó sepsiszentgyörgyi Veress Dá-
nielnek, aki az ünnepi számban esszéírói tevékenységét méltatta. Veress Dániel 
volt az első erdélyi tanulmányíró, aki az Új Látóhatár-ban publikált. 
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A további szerzők közül Németh Lászlóról szóló, vagy neki ajánlott hosszabb-
rövidebb írással szerepelt a tisztelgésben Szabó Zoltán, Cs. Szabó László, Gom-
bos Gyula, Kerényi Károly, Kerényi Magda, Kovács Imre, Peéry Rezső, a vala-
mivel fiatalabbak közül Szente Imre, Monoszlóy Dezső, Molnár József és 
Borbándi Gyula, a még fiatalabbak közül Hanák Tibor, Hellenbart Gyula, 
Zsigmond Endre és Albert Pál. Két költő, Készéi István és Sulyok Vince, új 
verset ajánlott neki. A különszám élén műnyomó papíron egész oldalon azt a 
fényképet nyomtatta ki a szerkesztőség, amelyet Marx József készített róla 1970 
februárjában Marosvásárhelyen, kezében A két Bolyai ottani előadásának műsor-
füzetével. Mind ezzel, mind az egész szám elkészítésével a Molnár-nyomda is-
mét kiváló munkát végzett. 

A különszámért az író felesége, Németh Ella mondott köszönetet. Közölte, 
hogy az ünnepelt súlyos betegsége miatt „nem tud érdemleges képet kapni arról a 
sok fáradságos munkáról, ami a 70. születésnapja körül történt. [...] nagyon ko-
misz a sors, hogy Laci ezt az őt körülvevő szeretetet nem tudja teljes módon 
nyugtázni és megköszönni.” A különszám fogadtatása elismerő és lelkes volt. 

Az életművel tudományosan foglalkozó Hellenbart Gyula szerint: „Ilyen tar-
talmas és színvonalas publikáció aligha jelent még meg az emigrációban. Úgy 
érzem, ez az első eset, hogy a Nyugaton élő magyar értelmiség méltónak mutat-
kozott nyugatiságához, hogy egy ilyen összpontosított, kollektív megnyilatkozá-
sán is érezni a szélesebb horizontot, a nagyobb távlatot. Ezzel a folyóiratszámmal 
a kezemben éreztem életemben először, hogy van tényleg egy másik Magyaror-
szág is. Milyen jó, hogy épp Németh László tiszteletére rendeztük meg ezt az 
intellektuális díszszemlét! És mily kevéssé véletlen is ez, hisz kinek a neve és 
életműve tudna ma, az övén kívül, ennyi szellemi és lelki energiát mozgósítani?” 
Kovács Imre – szokásához híven – ezúttal is részletes észrevételeket fűzött több 
íráshoz. Levelében azt kérdezte, hogy mivel a legfiatalabb szerző harminchét 
éves volt, vajon Németh hogyan hat az egészen fiatal emigránsokra, a húsz-
harminc évesekre. Ezenkívül megfigyelte, hogy „N. L. a háború után már nem 
javasolt alternatív megoldásokat. Szárszóig voltak elképzelései, ’45 óta nincsenek 
a magyar politika rotálására. Vagy csak én nem olvastam eleget, s nem vettem 



 

151 

észre? Ha így van, akkor is jó lett volna, ha valaki a sors- és nemzetérzései szük-
séges kiértékelése vagy méltatása mellett megírta, összefoglalta volna, hogy N. L. 
miként képzeli el a magyar jövőt.”  

Az Új Látóhatár növekvő népszerűségének és tekintélyének sok jelével szem-
besültek a szerkesztők a tavaszi és kora nyári utazások és találkozások során. 
Ausztráliából Somssich Béla, későbbi terjesztő, Svájcból Kerényi Károly látoga-
tott Münchenbe. Május végén Olaszországban Milánóban a magyarul is értő 
Leó Valiani olasz történésszel beszéltek, Rómában pedig Triznya-Szőnyi Zsu-
zsával, férjével, Triznya Mátyás festővel és grafikussal, Békés Gellérttel, Lengyel 
Menyhért-tel, Tóth László nápolyi és Várady Imre bolognai egyetemi irodalom-
tanárral, a jezsuita Szabó Ferenccel, valamint az Új Látóhatár-ban mind gyak-
rabban publikáló Zalán Magdával váltottak szót a folyóirat és általában a nyugati 
magyar irodalom problémáiról. A nevezettek mind érdeklődésükről, rokon-
szenvükről és közreműködési szándékukról biztosították őket. Ugyanezt tapasz-
talták a szerkesztők azokon a beszélgetéseken, amelyeket nem sokkal utána 
Münchenben Szépfalusi Istvánnal, Major-Zala Lajossal, Nagy Kázmérral és az 
izraeli Naschitz Frigyessel folytattak. Elérkezni látszott az az idő, amikor – cse-
kély kivételtől eltekintve – majd minden jelentős nyugati szerző közlési fórumává 
tette az Új Látóhatár-t. Nőtt iránta az érdeklődés a Kárpát-medencében is. Erről 
tájékoztattak erdélyi és budapesti látogatók, köztük Sütő András és Kányádi 
Sándor, valamint Németh Magda, az író tanár lánya. 

Az Új Látóhatár egyre inkább kapocsnak látszott az emigráció és az anyaor-
szág között.  
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Az Új Látóhatár az 1960-as évek elejére mind 
formájában, mind tartalmában megújulva, 
megerősödött, kibővült szerzői gárdával, 
kiegyensúlyozott szerkesztőségi munkával vált a 
magyar emigráció legjelentősebb kulturális és 
közéleti folyóiratává. A szerkesztők – Borbándi 
Gyula és Molnár József – biztosították a megjelenés 
anyagi feltételeit, saját nyomdában állították elő a 
lapot és könyvkiadót is működtettek. Az Új 
Látóhatár nyitott gondolkodású, kritikus, a 
minőségi iránt elkötelezett folyóirattá vált. 
Az Új Látóhatár történetét feldolgozó sorozatunk 
III. kötetével arra kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy 
az 1960-as években külföldön alkotó költők és írók, 
az emigrációban tudományos munkát végzők 
milyen termékenyek és sikeresek voltak. Reméljük, 
hogy ezzel a kötettel is hozzájárulhatunk az irántuk 
tanúsított figyelem felkeltéséhez, a magyar 
emigráció szellemi teljesítményének méltó 
értékeléséhez.
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