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Baumgartner Bernadette

A müncheni Látóhatár folyóirat 1958-as válsága  
Borbándi Gyula levelezésének a tükrében

1949. március 27-én Wallisellenben1 Kovács Imre2 vezetésével tanácskozást tartottak 
a Nemzeti Parasztpárt Svájcba emigrált tagjai. Kovács Imre pártalapítási szándékkal 
érkezett a találkozóra. Miután ez a terv kudarcba fulladt, a jelenlévők úgy döntöttek, 
hogy egy – a népieket összefogó – folyóiratot alapítanak. Így született meg, teljes il-
legalitásban3 1950 őszén Svájcban a Látóhatár, amely rövid időn belül az egyik leg-
rangosabb magyar emigráns folyóirattá vált. 

A folyóirat története két nagy korszakot ölel fel, amit neve is fémjelez: 1950 és 
1958 között Látóhatár (az 1952. évi júliusi és szeptemberi szám Egész Látóhatár), 
majd 1958 és 1989 között Új Látóhatár címmel jelent meg. A negyven év alatt nem-
csak a neve változott, a kiadók, a szerkesztők és a felelős szerkesztők is váltották egy-
mást. Sajnálatos módon ezek a változások minden alkalommal egy-egy súlyos belső 
válság eredményeként következtek be.

Borbándi Gyula4 aktívan vett részt a folyóirat létrehozásában és fenntartásában. 
1953–1957 között főmunkatársa, majd 1957–1958 között főszerkesztője volt a Lá-
tóhatárnak, 1958-tól a lap 1989. évi megszűnéséig pedig a müncheni Új Látóhatár 
főszerkesztőjeként működött. Borbándi Gyula mint a Szabad Európa Rádió munka-
társa és a Látóhatár/Új Látóhatár szerkesztője kapcsolatban állt szinte az egész ma-
gyar emigrációval. Felbecsülhetetlen értékű iratgyűjteményét és könyvtárának jelen-
tős részét 2010 szeptemberében, Budapestre költözése előtt a Müncheni Magyar 
Intézetnek adományozta. Rendezését és feldolgozását e sorok írója 2012-től végzi. 
A hozzávetőlegesen 20 folyóméternyi, 170 levéltári dobozba, illetve raktári egységbe 
sorolt Borbándi-irathagyaték a következő tárgycsoportokat (egyben főcsoportokat) 
tartalmazza: I. Levelek; II. Naplók, jegyzetek; III. Kéziratok, előadások, újságcikkek 
tőle, róla; IV. Látóhatár – Új Látóhatár; V. Szabad Európa Rádió; VI. Anyaggyűjtés; 

1  Település Svájc Zürich kantonjában.
2  Kovács Imre (Alcsút, 1913–New York, 1980) politikus, népi író, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára, majd alel-

nöke. 1947-ben emigrált, először Svájcba, majd az Amerikai Egyesült Államokba. Borbándi, 1992, 205.
3  A svájci menedékjog csak megszabott időre szólt, azzal a feltétellel, hogy amint lehetőség nyílik rá, elhagyják 

az országot, és ott-tartózkodásuk alatt semmilyen politikai vagy sajtótevékenységet nem folytatnak.
4  Borbándi Gyula (Budapest, 1919–Budapest, 2014) író, történész, szerkesztő. 1941–1949 között a Val-

lás- és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselője. A Nemzeti Parasztpárt tagja, 1946-tól a párt budapesti 
VI. kerületi szervezetének titkára. 1949-ben politikai okokból elhagyta Magyarországot. 1949 és 1951 
között Svájcban fizikai munkából élt. 1951-ben áttelepült Münchenbe, ahol azon évtől a Szabad Európa 
Rádió munkatársa (rádiós álneve: Gyulai Ernő). 1984. évi nyugdíjba vonulásáig tagja a szer szerkesztő-
ségének, 1979–1984 között a magyar osztály helyettes igazgatója. http://ujlatohatar.com/?page_id=2794
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VII. Idegen kéziratok; VIII. Idegen különlenyomatok; IX. Házi lexikon; X. Utazá-
sok; XI. Audiovizuális gyűjtemény; XII. Ömlesztett anyag; XIII. Különfélék (tár-
gyak – press igazolványok, kitűzők).

A Borbándi-hagyaték legértékesebb része a „Levelek” főcsoport. Ez az egység ösz-
szesen 45 dobozban, három sorozatot foglal magába: egy időrendit (1949–2006), 
valamint egy témák és egy személyek (címzettek) szerinti alegységet. Borbándi leve-
lezésének feldolgozása és a már feldolgozott levelek digitalizálása folyamatosan zajlik 
a Müncheni Magyar Intézet megbízásából a Regensburgi Egyetem Magyar Intézeté-
ben, amely az egykori magyar emigráció több kulturális és politikai képviselőjének 
(pl. Bogyay Tamás, Molnár József, Hennyey Gusztáv, Hevesy Pál, Tóth Béla) hagya-
tékát őrzi és kezeli a tudományos kutatás számára.5

Bizton állíthatjuk, hogy a magyar emigráció történetének kutatása, feldolgozása 
Borbándi Gyula hagyatékának ismeretével és feldolgozásával válhat teljessé. Az aláb-
biakban közölt levelek a „Tematikus levelek” alegységből a Látóhatár folyóirat törté-
netének legnagyobb, 1958-ban kirobbant válságát idézik fel. A folyóirat szerkesztői 
között kialakult súlyos nézeteltérések a lapot a megszűnés szélére sodorták. Vámos 
Imre6 és Horváth Béla7 az 1958. május–júniusi számot a másik három szerkesztőtárs 
(Borbándi Gyula, Bikich Gábor8 és Molnár József9) mellőzésévél állították össze. 
A fedőlapon pedig – a Szerkesztő Bizottság mellett – szerkesztőként és tulajdonos-
ként csak saját magukat tüntették fel. Ezt követően Borbándi, Bikich és Molnár meg-
szűntnek nyilvánították a nyolcéves Látóhatárt, és Új Látóhatár névvel alapítottak 
folyóiratot, amelynek 1989-ben jelent meg az utolsó száma. Vámos és Horváth a ma-
guk szerkesztésében még szórványosan megjelentették a Látóhatárt, majd 1962-ben 
Magyarországra költöztek, és a folyóiratot is magukkal vitték.10

A Látóhatár szakadásának és Új Látóhatár névvel való újrakezdésének okait, han-
gulatát és következményeit a koronatanúk közül Borbándi Gyula elevenítette fel ön-

 5  A leltárakat ld. www.ungarisches-institut.de/sammlungen.html címen.
 6  Vámos Imre (Mezőhegyes, 1927–Budapest, 1993) a Nemzeti Parasztpárt tagja, 1948-ban emigrált, 

Zürichben, majd Münchenben élt. A Szabad Európa Rádió munkatársa, a Látóhatár folyóirat egyik ala-
pítója. 1962 februárjában visszatért Magyarországra. Borbándi, 1992, 385–386. Vámos hazatérésének 
és beszervezésének körülményeiről lásd még Borvendég, 2013, 1–19.

 7  Horváth Béla (Budapest, 1908–Budapest, 1975) költő, műfordító, újságíró, a háború végén Németor-
szágba, majd Olaszországba került, 1952-től publikált a Látóhatárban, 1962-ben visszatért Magyaror-
szágra. Uo., 159.

 8  Bikich Gábor (Budapest, 1923–Budapest, 2002) költő, rendező, szerkesztő. 1948-ban ösztöndíjjal Fran-
ciaországba ment, ahonnan nem tért vissza. 1951-től Münchenben élt, a Szabad Európa Rádiónál dolgo-
zott rendezőként. 1957 végétől 1958 nyaráig a Látóhatár szerkesztőségének tagja, 1958 nyarától 1960 
végéig az Új Látóhatár főmunkatársa, 1961-től 1963 októberéig szerkesztőinek egyike. Uo., 56.

 9  Molnár József (Budapest, 1918–München, 2009) 1945-től a Nemzeti Parasztpárt tagja, 1948-ban emig-
rált, Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokban, végül Németországban telepedett le. A Látóhatár és az 
Új Látóhatár szerkesztője, majd kiadója. Uo., 260.

10   Az 1957-es válságról részletesebben lásd az alább közölt 6. számú dokumentum 2. számú mellékletét, a 
Cs. Szabó László által írt Pro Memoriát.
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életrajzi ihletéssel,11 illetve emigrációtörténeti monográfiájában, szükségképpen rö-
vid tálalásban,12 Molnár József, Borbándi társa a folyóirat kezdeti és késői időszakában, 
csak futólag említi a müncheni szerkesztőségen belüli válságot egyik kiadói megem-
lékezésében.13 E dokumentumközlés megszólaltatja a hatvan évvel ezelőtti esemé-
nyek valamennyi szereplőjét, és a tárgyalt ügyek megértéséhez az irodalomtörténeti 
kutatás számára is új forrásokkal szolgál.14

Források15

1. 

Molnár József levele Kovács Imréhez
1958. április 20., keltezés hely nélkül 

(MMI BGyH I.34.10., gépiratmásolat)

Kovács Imre 58. április 20.

Kedves Imrém,
Köszönöm vigasztaló soraidat. Sajnos, a Látóhatár olyan helyzetben van, hogy aki meg 
akarja menteni, csak vigasztalni lehet. Az újabb fejlemények beigazolták, hogy decem-
berben mindenáron véghez kellett volna vinni a szakítást. Akkor főképp a Te tanácsod-
ra és Hatvanyéra16 elálltunk ettől, s most még züllöttebb állapotba került a lap. Amint 
legutóbbi levelemben írtam, én mindent elkövettem – számlák és levelek százait írtam 
és küldtem széjjel –, hogy a lap fennmaradjon, Vámos pedig közben mindent elkövetett, 
hogy a lap tönkremenjen. Nehogy Te is azt hidd, mint barátaink, hogy valami személyi 
ellenségeskedésről van szó, ezért mellékelek levelemhez négy számszerű kimutatást és 
egy javaslatot a megoldásra.

1. kimutatás A Látóhatár helyzete. Ebből láthatod, hogy 513 példány kerül eladásra. 
Bevételünk, ha 1.100 példányban nyomtatjuk a lapot, számonként 500 DM deficitet 
mutat. A számítás igen reális, mert 20%-ot leszámítottam arra az esetre, hogy egyesek 
nem fizetnek.

11  Borbándi, 2003, 317–330. Számos azonos szövegrésszel Borbándi, 2000, 107–172.
12  Borbándi, 1985, 302–304.
13  Molnár, 2002, 313–313.
14  Szeredi, 2015, 48–121. Ugyanitt (86–90.) idézetek olvashatók Borbándi itt közölt 1958. május 8-i 

leveléből.
15  Lelőhelyük: Müncheni Magyar Intézet, Regensburg. Könyvtár, Különgyűjtemények. Borbándi Gyula 

hagyatéka, Tematikus levelek, I.34.10. (a továbbiakban: MMI BGyH).
16  Hatvany Bertalan (Hatvan, 1900–Párizs, 1980) orientalista, 1938-ban Párizsba költözött. 1947-ben 

Magyarországra utazott, de hamarosan visszatért Párizsba. Cikkei és tanulmányai a Látóhatárban és az 
Irodalmi Újságban jelentek meg. Borbándi, 1992, 151.
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2. kimutatás A Látóhatár előfizetőinek szaporodása, amióta átvettem és irányítom, 
illetve egyedül csinálom a terjesztést. Eddig 251 előfizetőt szereztem. Most van kilátás-
ban Kanadában és Svájcban újabb 50-50 előfizető megszerzése, amit nem vettem bele, 
mert még nincs meg, de a kilátások igen biztatóak. Nehogy azt hidd, hogy ez a 251 
előfizető csak úgy magától jött. Négy nagy dosszié van tele levelezéssel, amit magányo-
sokkal és terjesztőkkel folytattam. Ez több ezer levél. Ha én nem veszem kézbe a ter-
jesztést, ma 200-250 előfizetőnknél aligha lenne több. A múltban 300 körül volt az 
előfizetők száma, de abból időközben 80 lemorzsolódott, eltűnt, nem fizetett. A régi 
előfizetők közül, akik évek óta nem fizettek, mostani felszólításaimra még 50-60 le-
morzsolódása várható. Ez is arra intett engem, hogy az eddiginél is nagyobb energiá-
val fogjak hozzá a terjesztéshez. Ha nyugodtan dolgozhatnék és főképp, ha itteni ba-
rátaimtól, akiknek volna idejük a lappal törődni, hiszen fizetést húznak a laptól, 
támogatást kapnék, nem volna lehetetlen év végére 500 új előfizetőt szerezni. Sajnos, 
mind ez ideig teljesen egyedül – Borbándi segít egyedül kevés szabadidejében – vé-
geztem ezt a fáradságos és nem éppen élvezetes munkát, feláldozva érte irodalmi te-
vékenységemet is.

3. kimutatás, illetve Herp János17 levele Ebből láthatod, hogyan állunk anyagilag, 
de az is kiderül részben, hogy miért állunk így. 1958-ban a fennálló tartozásunkra 
/10.461,85 DM, kb. 2.500 dollár/ mindössze 1539,43 márkát fizettünk, noha a Mc-
Cargar18-féle pénzből legalább 2.500 DM-et fizethettünk volna. Amit a lapra lefizet-
tünk, az mind az én általam behajtott előfizetésekből származik. A  McCargar-féle 
pénzből egyetlen fillért nem fordítottunk a Látóhatárra. Ezért szükségesnek tartom, 
hogy a McCargar-féle pénz körüli vitákat röviden ismertessem Veled.

Amint tudod, Berci19 segítségével ötször 600 dollárra kaptunk ígéretet, amiből 
eddig háromszor 600 dollár hiánytalanul meg is érkezett. Amikor az első pénz meg-
jött, én azt javasoltam, hogy a felét adjuk a nyomdának és húzzuk össze magunkat, 
éljünk meg a 100-100 dollárból,20 ha a rádióprogram nem megy – akkor éppen állt. 
Ezt a javaslatom Vámos és Horváth részéről óriási felháborodás követte. Horváth ra-
gaszkodott Vámossal együtt a pénz teljes szétosztásához, kijelentették, hogy ők nem 
rendezkednek be a nyomorra. Sőt, Horváth még azt is követelte, hogy az általam be-
hajtott előfizetési díjakat is osszuk szét; amikor én ez ellen felháborodottan tiltakoz-
tam a lap nevében, akkor kijelentette, hogy olyan válságot robbant ki, hogy a lap meg-
bukik. Azonnal össze is fogott Vámossal és azóta elszabotálják a szerkesztőségi és 
adminisztratív munkát. Amikor láttam, hogy ezekkel nem lehet ép ésszel beszélni, 

17  Herp János (1907–1978) budapesti ügyvéd, a negyvenes évek második felében nyomdát alapított Mün-
chenben. Uo., 155; http://lexikon.katolikus.hu/U/%C3%9Aj%20Hung%C3%A1ria.html.

18  James G. McCargar (San Francisco, 1920–2007) amerikai diplomata, a Szabad Európa Bizottság egyik 
vezetője. 1958 elejétől a Látóhatár havi 600 dollár támogatást kapott a Szabad Európa Bizottságtól.  
https://de.wikipedia.org/wiki/James_G._McCargar.

19  Hatvany Bertalan.
20   A németországi korabeli jövedelmi viszonyokról: „A német szakmunkások átlagos jövedelme 450-500 

márka, a fiatal mérnökök 650-700 márkát keresnek” – idézet a 2. számú dokumentumból.
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engedtem. Azt javasoltam, hogy a 600 dollárból akkor legalább 150-et fizessünk min-
den alkalommal a nyomdának. Ezt is megtagadták, mondván, hogy nekik sok az 
adósságuk. Végül azt kértem, hogy az első két pénzből ne, de legalább a harmadikból 
fizessünk, mert közben megindult a rádióprogram is, ahonnan mindegyiküknek júni-
us 30-ig havi 200-200 dollár jövedelmünk van. Ekkor cselhez folyamodtak. A Mc-
Cargar-pénz ugyanis az én nevemre jött eddig, tudták, hogy szilárd elhatározásom, 
hogy a harmadik 600 dollárból 150-et befizetek a nyomdának. Tudtom és a többiek 
tudta nélkül elintézték Hatvanynál, hogy eztán a 600 dollár ne az én nevemre jöjjön, 
hanem az övékre. Felvették a pénzt, egy fillért sem fizettek, nekem ideadták a rám eső 
részt és elvonultak röhögve.

Erről a pénzről a nyomda is tudott és Herp számított is rá. Ezért e levél, aminek 
szavaiból láthatod, hogy amit én elmondtam, megfelel a valóságnak.

4. kimutatás Elszámolás Vámos Imrével. Amint láthatod, Vámos 1.818,04 márkát 
tartott vissza jogtalanul magánál és nem hajlandó kifizetni, hanem a legkülönbözőbb 
trükkökkel igyekszik leírni. Benyújtott egy elszámolást 525,50 márkáról abból az 
időből, amikor a válság tartott. Kimutatásomban pontosan megírom, mik azok a té-
telek, amiket nem akceptálhatunk. A válság ideje alatt 103,50 márka bélyeget vásá-
rolt, ezzel kizárólag személyes konspirációs leveleit intézte. Mi ugyanezen idő alatt 
összesen 18 DM-et költöttünk bélyegre, de ebben benne volt a Látóhatár előfizetői-
vel való szabályos üzleti levelezés is. Ha jól meggondolom, összesen nem költöttünk 
tíz márkánál többet. A többi tételeket láthatod. De azt is láthatod és Vámos minden 
pártfogója láthatja, hogy erre a pénzre nem volt szüksége, hiszen 17.181 márkát vett 
fel ebben az évben, ha ehhez hozzáveszem a Látóhatárnál jogtalanul felvett pénzeket, 
akkor 1957. ápr. 30-tól 1958. április 30-ig 18.895,54 DM-et költött /4.500 dollárt/. 
Aligha hiszem, hogy Te Amerikában ennél sokkal többet költesz családostul. A ki-
mutatás Vámos adósságairól a Látóhatárnál és a jövedelméről, egészen pontos. Remé-
lem, ebből nemcsak Te, hanem barátaink is megértik, hogy ezek tények és nem vádas-
kodások. A  Látóhatár ezért jutott anyagi válságba. Vámos és hatása alatt részben 
Horváth pénzéhsége lehetetlenné tette, hogy adósságainkat rendesen törlesszük és a 
Látóhatár bevételeivel cégszerűen járjunk el. Ez az oka a lap anyagi csődjének és ez az 
oka az újabb válságnak is.

Mert, kedves Imrém, közölnöm kell Veled, hogy újabb válság van. Az együttmű-
ködés szinte lehetetlenné vált. Miért? Az én rossz modorom miatt. Ugyanis, ha én az 
anyagi ügyeket rendezni akarom, akkor ők kijelentik, hogy nekem semmi közöm az ő 
anyagi ügyeikhez és a jó modorhoz hozzá tartozik, hogy az ember nem kutatja mások 
anyagi ügyeit. Én nem is kutatnám, ha nem a Látóhatár pénzéről volna szó! Ehhez 
pedig jogom van, sőt, ez a lappal szemben kötelességem is. Mert ha ez így folytatódik 
tovább, még ez szám megjelenik és vége. Legutóbb közöltem Vámossal például, hogy 
elszámolását meg kell vizsgálnunk és közösen kell határoznunk, mi akceptálható, mi 
nem, mert a Látóhatár nincs abban a helyzetben, hogy felesleges és meggondolatlan 
költekezéseket megengedjen magának. Erre Vámos kiutasított a lakásából és kijelen-
tette, hogy nem hajlandó velem együttműködni: ő nem akceptál engem.
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Külön fejezetbe tartoznék, hogy 500 márkát már így is ki kellett fizetnünk egy 
másik nyomdának, ahol Vámos a válság idején külön lapot nyomtatott, amit meg kel-
lett semmisíteni! Ez is a Látóhatár terhére ment.21

De, ha még ezek után sem hiszed, hogy mi folyik itt a pénzek elkezelése körül, egy 
olyan példával is szolgálhatok, ami talán elgondolkoztat. Vámos, amikor benyújtotta 
az említett 525,50 DM-ről szóló elszámolását, egyszerűen „elfeledte” megemlíteni és 
levonni belőle azt a 100 svájci frankot, amit Te adtál neki, mert azt hiszi, hogy mi 
nem tudunk róla. Ez a 100 frank semmiféle elszámolásban nem szerepel, mert nem 
közölte velünk, nincs a pénztárkönyvben, mert úgy tekinti, mintha Te személyesen 
neki adtad volna. Azt hiszem, ez eléggé rávilágít arra, amiket vele kapcsolatban előző-
leg írtam. És világossá teszi az 5. mellékletben vázolt javaslatomat a Látóhatár anyagi 
ügyeinek rendezésére.

5. javaslat a Látóhatár ügyeinek rendezésére 
Ez a javaslat – amint látod – nem légből kapott, nem épít irreális dolgokra. Ezzel 

meg lehet menteni a lapot, ha végrehajtjuk! De csakis így!
Ezért, kedves Imrém, a következőkre kérnélek a Látóhatár érdekében:
a/ az öt melléklet másolatát küldd meg a következő személyeknek

Borsody István22

Hatvany Bertalan
Szabó Zoltán23

Cs. Szabó László24

Ignotus Pál25

Fenyő Miksa26

21  A dőlt betűs mondat eredeti kézírásos betoldás.
22  Borsody István (Eperjes, 1911–Wellfleet Massachussetts, USA, 2000) történész, író, 1946-ban a wa-

shingtoni magyar követség sajtóattaséja. 1947-ben lemondott és disszidált. Magyar nyelvű írásai a Látó-
határban, az Új Látóhatárban és a Magyar Füzetekben jelentek meg. Borbándi, 1992, 66.

23  Szabó Zoltán (Budapest, 1912–Vannes, Franciaország, 1984) író, szerkesztő. Egyetemi évei alatt szociog-
ráfiai kutatásokat végzett. Több folyóiratot szerkesztett. 1947-ben a párizsi magyar követség kulturális 
attaséja. 1949-ben disszidált és Angliába költözött. 1951-től a Szabad Európa Rádió szerkesztőségének a 
tagja. 1957-ben a Magyar Írók Szövetsége Külföldön főtitkára. Írásai a Látóhatárban, az Új Látóhatárban, 
az Irodalmi Újságban, a Magyar Szóban, a Magyar Füzetekben (és más lapokban) jelentek meg. Uo., 333.

24  Cs. Szabó László (Budapest, 1905–Budapest, 1984) író. 1935 és 1944 között a Magyar Rádió Irodalmi 
Osztályának vezetője, majd egyetemi tanár. 1948-ban Olaszországba utazott, ahonnan nem tért vissza. 
1951-től Londonban élt, a BBC magyar osztályának munkatársa. Írásai a Látóhatárban, az Új Látóha-
tárban, az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében (és más lapokban) jelentek meg. Uo., 332.

25  Ignotus Pál (Budapest, 1901–London, 1978) író, újságíró. 1939-ben Angliába költözött, a BBC munka-
társa lett, a világháború után a magyar követség sajtóattaséja. 1949-ben hazarendelték, letartóztatták. 
Szabadulása után az MTA Irodalomtörténeti Intézetében dolgozott. 1956 őszén tagja lett az Írószövet-
ség elnökségének. A forradalom bukása után Londonba menekült. 1957-ben a Magyar Írók Szövetsége 
Külföldön elnöke lett 1960 végéig. Írásai az Irodalmi Újságban, a Látóhatárban, az Új Látóhatárban, 
valamint a londoni Népszavában jelentek meg. Uo., 163.

26  Fenyő Miksa (Mélykút, 1877–Bécs, 1972) író, kritikus, közgazdász. A Nyugat egyik alapítója. 1948-ban 
emigrált, Rómában, Párizsban, majd az Egyesült Államokban élt. 1970-ben Bécsbe költözött. Írásai a 
Látóhatárban, az Új Látóhatárban, valamint az Irodalmi Újságban jelentek meg. Uo., 117–118.
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b/ írj hozzá egy rövid, de nagyon határozott levelet, hogy ezek ne védhessék Vá-
most. Nem azt kérem, hogy Vámost távolítsák el a laptól, hanem azt, hogy értsék 
meg: rendet kell teremteni a Látóhatár anyagi ügyei körül, mert különben csődbe jut 
a lap. Esetleg megírhatod a levelet körlevél formájában is, tehát elég, ha csak egy leve-
let írsz és a másolatokat elküldöd mindegyiknek. A választ magadhoz kérd. Nekem 
viszont lakáscímemre írj, mert nem adják át a levelet.27

Ezt azért kérem Tőled, mert Te vagy az egyetlen, aki igazán ismersz engem és tu-
dod, hogy nem egyéni érdekek, nem féltékenység vagy puszta veszekedési vágy kény-
szerített erre a fellépésre, hanem a Látóhatár érdeke. Ha én írom és én küldöm ezt el, 
akkor sokan azt hiszik, hiába a csalhatatlan számok – hogy én csak veszekedni akarok 
Vámossal. Láttam már a múltban, hogy Borsody pl. nem értette meg, miről van szó, 
mindenben Vámosnak adott igazat. Ha Te írsz nekik és Te küldöd szét nekik a mel-
lékleteket, nem térhetnek ki az alapos vizsgálat alól.

Ezért én még azt is javasolnám, hogy Kovács Imre, Borsody István, Hatvany Ber-
talan és Szabó Zoltán közösen vállalják a Látóhatár ellenőrző bizottságának szerepét 
az anyagi ügykezelés felett. Én minden fél esztendőben készítenék egy kimutatást jö-
vedelmeinkről és a bevételek felhasználásáról. Ezzel meg lehetne akadályozni, hogy 
erőszakkal elragadják a pénzt a Látóhatártól.

KEDVES Imrém, Te tudod, milyen nagy csapás lenne a demokratikus emigráció-
ra, ha most ilyen gyalázatos dolgok miatt szűnne meg a Látóhatár. Nemcsak politikai, 
hanem erkölcsi vereség is lenne, ha kiderülne, a FEC28 is megtudná, hogy a Látóhatár 
szerkesztői ellopták a támogatást, sőt, a lap egyéb jövedelmeit is. Ezzel végképp bebi-
zonyosodna, hogy a demokratikus emigráció épp oly hitvány, mint a többi. De óriási 
vereség lenne, amit otthoni barátaink sem bocsátanának meg. Ezért könyörgök Ne-
ked, ha kedves előtted a Látóhatár, tedd meg, amit kértem. Azonnal cselekedj. Min-
dent úgy előkészítettem, hogy Neked csak egy levelet kell írnod hat másolattal és a 
mellékleteket a levéllel együtt beletenni egy borítékba és feladni. Már az új szám 
megjelenése veszélyben van, ha nem cselekszünk, a lapnak vége! A Te tekintélyeddel 
még megmenthető a lap, de csak a Te tekintélyeddel, én ehhez kevés vagyok, ezért 
fordulok bizalommal Hozzád.

Sürgős intézkedésedet és válaszodat várva, szeretettel üdvözöl:29

27  A dőlt betűs mondat eredeti kézírásos betoldás. 
28  Free Europe Committee, a Szabad Európa Rádiót 1950-től működtető észak-amerikai szervezet.
29  Az aláírás hiányzik. Bizonyosra vehető, hogy a levelet Molnár József írta.
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2. 
Borbándi Gyula körlevele Borsody Istvánhoz, Határ Győzőhöz,  

Hatvany Bertalanhoz, Ignotus Pálhoz, Kovács Imréhez, Cs. Szabó Lászlóhoz, 
Szabó Zoltánhoz és Tábori Pálhoz

(1958. május 8., München) 

(MMI BGyH I.34.10., gépiratmásolat)

Borbándi Gyula
Franz Josef Str. 32. Apt. 18. 
München

München, 1958. május 8.
Borsody István,
Határ Győző,30

Hatvany Bertalan,
Ignotus Pál,
Kovács Imre,
Cs. Szabó László, 
Szabó Zoltán és Tábori Pál31 uraknak, a Látóhatár szerkesztőbizottságának tagjai

Kedves Barátaim,
a Látóhatár müncheni szerkesztőségében uralkodó áldatlan viszonyok és az a tény, hogy 
problémáinkat nem tudjuk a magunk erejéből megoldani, arra indítanak, hogy a Szer-
kesztőbizottság tagjaihoz forduljak. Szerkesztőségünkben ugyanis a múlt novemberi-
nél is súlyosabb válság tört ki.

A válságnak, az egymás iránti bizalom megrendülésének és az együttműködés fel-
bomlásának ez alkalommal főként anyagi természetű okai voltak. A folyóirat pénzgaz-
dálkodása annyira laza és felelőtlen, hogy botránytól lehet tartani. A pénzkezelés körü-
li vitáink meg annyira megrontották egymáshoz fűződő viszonyunkat, hogy a Látóhatár 
mai formájában és szerkesztőségének mai összetételében csak a Szerkesztőbizottság 
erélyes közbelépése esetén maradhat fenn.

Hadd említsek meg röviden néhány tényt:
1. A múlt télen azért kértük a Free Europe Committee támogatását, hogy sok ezer 

márkás nyomdatartozásunkat kifizessük. Hatvany Bertalan barátunk és a Szerkesztőbi-

30  Határ Győző (Gyoma, 1914–London, 2006) költő, író. Az 1956-os forradalom leverése után Nyugatra 
menekült és Londonban telepedett le. A BBC és a Szabad Európa Rádió munkatársa. Írásai az Új Látó-
határban, az Irodalmi Újságban, a Szivárványban, a Nemzetőrben és a Magyar Műhelyben jelentek meg. 
Borbándi 1992, 150.

31  Tábori Pál (Budapest, 1908–London, 1974) író, újságíró, műfordító. 1937-ben Londonba költözött, 
ahol filmkritikusként dolgozott és film-forgatókönyveket írt. Írásai többek között a Látóhatárban, az Új 
Látóhatárban, valamint az Irodalmi Újságban jelentek meg. Uo., 357–358.
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zottság más tagjainak közbenjárására a támogatást megkaptuk, mégpedig olyan formá-
ban, hogy a FEC február 1-jétől június 30-ig havonként 600 dollárt kiutal a folyóirat 
részére. Tudomásom szerint a FEC azért adta a pénzt, hogy nyomdai adósságunkat ren-
dezzük. Eddig háromszor 600 dollár, azaz 1.800 dollár érkezett meg. Ebből a nyomda 
egyetlen centet sem látott. Tartozásunk ma meghaladja a 8.500 márkát, tehát nagyobb, 
mint volt akkor, amikor a FEC-hoz támogatásért fordultunk.

2. A fenti helyzet azért állott elő, mert két szerkesztőtársam, Horváth Béla és Vámos 
Imre azon a nézeten van, hogy a lap minden jövedelme, tehát a FEC-től érkező összegek 
is az állás nélküli szerkesztőket illetik. Ezen az alapon az eddig érkezett 1.800 dollárt 
felosztották maguk között. Sőt – amikor legutoljára szerkesztőségi értekezletet tartot-
tunk –, azért kardoskodott Horváth Béla is, meg Vámos Imre is, hogy ez az eljárás a jö-
vőben is fennmaradjon. Nem szívesen teszem, de elkerülhetetlen, hogy meg ne jegyez-
zem a következőket: állás nélküli barátaink anyagi helyzete nem indokolja, hogy a 
Látóhatárnak juttatott támogatást felosszák egymás között. Kibocsájtásuk után kapott 
végkielégítésük,32 azonkívül a Látóhatárnak adományozott, de az ő megélhetésükre 
szánt tekintélyes összeg havi egyenlő részletekre felosztva az év végéig csaknem olyan 
összegű havi jövedelmet biztosított, mint amennyi régi fizetésük volt. Decembertől pe-
dig havonként rendszeresen megkapják a Szabad Európa Rádió és az Írószövetség meg-
állapodása alapján őket megillető havi 200 dollárt, ami 840 márkának felel meg és Né-
metországban tisztességes megélhetést biztosít. /A  német szakmunkások átlagos 
jövedelme 450-500 márka, a fiatal mérnökök 650-700 márkát keresnek./ Kínos erről 
beszélni, de minthogy a Látóhatár pénzének felhasználásáról van szó, meg kellett ten-
nem, nem utolsósorban annak bizonyítására, hogy barátaink anyagi helyzete nem indo-
kolja a FEC-től az adósságaink törlesztésére kapott pénzösszegek felosztását. Az ügy-
höz tartozik, hogy Molnár József a második 600 dollár megérkezésekor sikertelenül tett 
kísérletet arra, hogy a pénzből a nyomdának is jusson. Amikor pedig a harmadik 600 
dollár esedékessé vált, ismét szóvá tette a nyomdai tartozásunk ügyét. Ekkor – nem tu-
dom, kinek a közbelépésére – az összeg már nem a folyóirat kiadóhivatali és pénzügye-
inek vezetőjéhez, Molnár Józsefhez, hanem Vámos Imréhez érkezett és természetesen 
azonnal felosztatott.

3. Az említett 1.800 dollár nincs elkönyvelve, nem szerepel pénztárkönyvünkben. 
Ebből esetleges pénztári vizsgálatkor a legnagyobb bonyodalmak származhatnak és ko-
moly bajaink lehetnek az adóhatóságokkal.

4. Utolsó szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre ellenállása 
folytán nem sikerült pénzügyeink rendezésére kielégítő megoldást találnunk. Nem le-
hetett meggyőzni őket arról, hogy legfontosabb feladatunk anyagi terheinktől való sza-
badulásunk és ha eddig nem is jutott semmi az amerikai támogatásból a nyomdásznak, 
legalább a még esedékes kétszer 600 dollárt adjuk neki.

5. Az ezzel kapcsolatos nézeteltérések vezettek azután a mai állapothoz. A nyomda 
pénzt kér és Dr. Herp tegnap közölte velem, hogy ha a még nekünk járó FEC-pénzt 

32   A Szabad Európa Rádiótól való elbocsátásukról van szó.
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nem kapja meg, az amerikaiakhoz fordul. Ezen kívül ehhez a bajhoz még továbbiak is 
társulnak:

a/ Mind a mai napig nem sikerült Horváth Béla és Vámos Imre aláírását megkapni 
ahhoz az írásbeli megállapodáshoz, amelynek alapján együttműködésünk december-
ben helyreállt.

b/ A Látóhatár következő számának teljes anyagát H. B.33 és V. I.34 a szerkesztőség 
másik három tagjának tudta és beleegyezés nélkül adta le. Ezért mi közöltük a nyomdá-
val, hogy anyagilag nem vállalunk felelősséget.

c/ Vámos Imre hetek óta nem adja át a kiadóhivatal vezetőjének a kiadóhivatali pos-
tát. Ennek folytán a kiadóhivatali munka megbénult és az előfizetési hátralékok behaj-
tása ismét megakadt. Vámos Imre ezenkívül visszatartja a Molnár József nevére a Látó-
határ postafiókjába érkező leveleket is. Molnár József ezért valószínűleg feljelenti 
Vámost.

d/ Hetek óta nem tudunk összeülni vitás ügyeink rendezésére. Április 17-ére össze-
hívott szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla és Vámos Imre nem jelent meg, azt 
üzenvén, hogy nem látják értelmét a megbeszélésnek. A múlt napokban Herp János is 
iparkodott összehozni minket, elsősorban azért, hogy megtudja, hogy szándékozunk 
adósságunkat rendezni. A ma délutánra megbeszélt találkozót Vámos és Horváth né-
hány órával előtte lemondta.

Kedves Barátaim, ha ezen az áldatlan állapoton nem tudunk segíteni, a Látóhatár 
botrányos események középpontjába kerül. Arról nem is beszélek, milyen súlyos követ-
kezményekkel járna, ha szerkesztőségünk egysége felbomlanék és mi nyíltan is két, egy-
mással szembenálló táborra szakadnánk. Ezért azzal a kéréssel fordulok Hozzátok, 
hogy – mint a Szerkesztőbizottság tagjai – vizsgáljátok meg a lap helyzetét és tegyétek 
meg a szükséges lépéseket, hogy a Látóhatár mai formájában és összetételében fennma-
radjon.

Őszinte barátsággal:35

33  Horváth Béla.
34  Vámos Imre.
35  Az aláírás hiányzik.
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3. 
Vámos Imre körlevele Borsody Istvánhoz, Cs. Szabó Lászlóhoz,  

Határ Győzőhöz, Hatvany Bertalanhoz, Ignotus Pálhoz, Kovács Imréhez, 
Szabó Zoltánhoz, Tábori Pálhoz és Fenyő Miksához 

1958. május 14., München 

(MMI BGyH I.34.10., gépiratmásolat)

LÁTÓHATÁR – München, Postfach 650
(Horizon – l’Horizon – Horizont)
Irodalmi és politikai folyóirat München 1
Literary and political review Postfach 650
Revue littéraire et politique
Zeitschrift für Literatur und Politik
Vámos Imre, Hungarian Writers Assotiation Abroad, London W. 1. St. George St. 14.
1958. május 14.
BORSODY István, CS. SZABÓ László, HATÁR Győző, HATVANY Bertalan, IG-
NOTUS Pál, KOVÁCS Imre, SZABÓ Zoltán, TÁBORI Pál szerkesztőbizottsági tagok-
nak és FENYŐ Miksának.

Kedves Barátaim,
hetek óta ismét körlevelek és különböző kimutatások vannak forgalomban a LÁTÓ-
HATÁR DOLGÁBAN. Londonba utazásom előtt kaptam meg Fenyő Miksa barátunk 
értesítését, amely szerint Kovács Imre hozzá fordult egy Molnár Józseftől származó ki-
mutatással és közös akcióra szólította őt fel. Fenyő Miksa hozzám intézett levelében 
megkérdezte, hogy ez a kimutatás a Horváth Béla és az én tudomásommal készült-e, 
mert mielőtt érdemben foglalkozik a dologgal, hallani szeretné véleményünket. Mün-
chenben még egy rövid levelet kaptam Hatvany Bertalantól, amelyben közölte, hogy 
mihelyt egészsége engedi, érdemben foglalkozik Molnár József kezdeményezésével. 
Londonban értesültem Hatvany Bertalan feddő hangú körleveléről és Borbándi Gyula 
panaszos hangú köriratáról. Mindezek a jelenségek válaszra köteleznek és arra kénysze-
rítenek, hogy emigrációs életünk sajátos szokását követve, körlevélben forduljak Hoz-
zátok. Kötelez azonban a Látóhatár léte és jövője is, amely elsősorban a Ti közreműkö-
désetekkel, erkölcsi, szellemi és anyagi segítségetekkel fejlődött a külföldön élő 
magyarság fontos folyóiratává.

Felelősségem tudatában jelentem ki a következőket:
1, A Molnár Józseftől származó kimutatás a Látóhatár pénzügyi helyzetéről önké-

nyes, tendenciózus és pontatlan. A Látóhatár szerkesztőségének a tudomása nélkül ké-
szült, nem a folyóirat anyagi ügyeinek rendezésére, hanem a másik két szerkesztő (Hor-
váth Béla és Vámos Imre) erkölcsi és szellemi diszkriminálása céljából.
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2, A Látóhatár müncheni szerkesztőségében hetek óta felbomlott minden együtt-
működés. Ennek azonban nem anyagi okai vannak, hanem olyan politikai, személyi és 
módszerbeli jelenségek, amelyek kizárják a közös lapszerkesztést és a közös munkát.

Engedjétek meg, kedves Barátaim, hogy a két dologgal külön-külön foglalkozzam. 
Magammal küszködve szólalok meg, mert nem célom volt munkatársaimat személyi 
vádakkal, de politikai célzattal diszkriminálni. A fent említett körlevelek azonban en-
gem is bizonyos részletezésre kényszerítenek.

1, Igaz, hogy a Látóhatár súlyos anyagi körülmények közé került. Ki kell azonban 
jelentenem, hogy Molnár József kimutatásának az időpontjáig Horváth Bélának és ne-
kem semmi közöm nem volt a pénzkezeléshez és az adminisztrációhoz. Ezt a dolgot 
Molnár József végezte önkényesen és megkérdezésünk nélkül. A  pénzek az ő kezébe 
kerültek, ő gazdálkodott, anélkül, hogy nekünk akárcsak ellenőrzésre módunk lett vol-
na. Mint ismeretes, az utóbbi időben, még a téli válság előtt, Molnár József vette át a 
folyóirat adminisztrációját, miután Borbándi Gyula éveken át hanyagul és felelőtlenül 
kezelte a lap gazdasági dolgát és aminek következtében adósságunk (nyomda) és kintlé-
vőségeink (behajtatlan előfizetések) megközelítették a jelenlegi összegeket. Molnár Jó-
zsef ebben az évben sokat dolgozott, hogy Borbándi mulasztását helyrehozza. Munká-
jának eredményeként több mint 3.000 német márkát vett be a folyóirat az 
előfizetésekből. Ennek az összegnek azonban még csak egyharmada sem került a nyom-
dász kezébe, ahonnan a legnagyobb veszedelem fenyegette a folyóiratot. Ebből az ösz-
szegből a nyomdász mindössze 800 márkát kapott. Hová lett a többi pénz? Ellenőrzés-
re sem volt módom, de tudomásom van a következőkről:

Molnár József az Amerikából származó összeget kölcsönadta (mintegy 1.400 már-
kát) Borbándi Gyulának. Molnár József a Látóhatár pénzéből tart ideiglenes titkárnőt 
magának (a szerkesztőségnek ez még soha nem volt módjában, minden munkát, levele-
zést, kéziratmásolást stb. Horváth Béla és elsősorban én, magunk végzünk); Molnár a 
Látóhatárnak számítja fel privát telefonszámláját, magánutazásait (darmstadti konfe-
rencia), de engedjétek meg, hogy ne soroljam tovább, nem anyagi hűtlenséggel akarom 
vádolni Molnárt, csupán azt állapítom meg, hogy ha ezt a 3.000 márkát hiánytalanul 
megkapta volna a nyomdász, adósságaink jelentősen csökkennek és nem lehet anyagi 
vádakkal meghúzni a vészharangot a Látóhatár fölött.

Ami a Látóhatár Free Europe-tól származó szubvencióját, a havi 600 dollárt illeti, ki 
kell igazítanom Hatvany Bertalant, az én nevemre soha nem jött egyetlen csekk sem. 
A két utolsó összeg Horváth Béla nevére érkezett. E szubvenciókkal kapcsolatban meg 
kell említenem, hogy közös (akkor még) határozat szerint fokozatosan szándékoztunk 
fizetni a nyomdának. Ez legutóbb már megtörtént, birtokomban vannak a nyomdász 
nyugtái. Borbándi és Molnár ugyan kartotéklapot vezet „jövedelmünkről” (a magukét 
nem hozzák nyilvánosságra), ami azonban még így sem haladja meg, tendenciózus be-
állításban, irodalommal hivatásosan foglalkozó írótársaink jövedelmét. Nem akarom 
azonban anyagi dolgokkal tölteni időtöket, egyéb részletek és elszámolások feltárása 
még bonyolultabb képet fog adni. Mindezek tisztázására külön fogok Hatvany Berta-
lanhoz fordulni.
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2, A müncheni szerkesztőség felbomlásának ugyanis egészen más természetű okai 
vannak. A valóság az, hogy a téli válság után létrejött „egység” öt percnél tovább nem 
tartott. Egy szellemi fórumot, egy folyóiratot nem lehet népszavazás alapján szerkeszte-
ni. Egy vers nem lesz jobb, ha hárman rászavaznak, ketten ellene; egy irodalmi mű még 
nem biztos, hogy nyomdaképes, ha többségi véleményt erőszakolnak rá, különösen, ha 
a „többség” járatlan a szépirodalomban. Ez történt Münchenben. Molnár József a maga 
módján népszavazással akarta eldönteni, hogy mi jelenjék meg a Látóhatárban. Bor-
bándin kívül – bizonyos személyi okokból – Bikich közreműködését is megszerezte, 
ami – irodalmi kérdésekről lévén szó – a kívülállóknak bizonyára meglepő. Ha Horváth 
Béla és én ezt engedjük, akkor a Látóhatár ma Molnár József látóhatárát tükrözné.

E sikertelen kísérlet után elérkezettnek látta az időt, hogy a folyóirat irányítását más 
módszerekkel átvegye. A magyar irodalom Babits Mihálya, Osvátja és Chorin Ference 
akart lenni egy személyben. A decemberi megállapodás egyetlen pontját nem tartotta 
be, a szöveget átírta, ezért nem írtuk alá Horváth Bélával.

Hadd említsem meg a következőket:
a, A megállapodás értelmében ki kellett volna terjeszteni a Látóhatár tulajdonjogát 

mindazokra a barátainkra, akik részt vettek a folyóirat megteremtésében és felvirágoz-
tatásában. Molnár ezt tudatosan elszabotálta, abban a reményben, hogy Borbándi 
Amerikában, Bikich Franciaországban marad, Horváth Béla pedig „nem kap tartózko-
dás engedélyt” Németországban. Én, mint utolsó akadály, nem számítottam, mert egy 
kijelentése szerint „Vámos úgyis elpatkol Davosban”. Miért osztozkodott volna hát töb-
bi barátunkkal a tulajdonjogban.

b, Megállapodásunk értelmében Molnár és Vámos nevére bankszámlát kellett volna 
nyitni az egyik bankban, hogy a pénzkezelés ellenőrizve legyen. Ez nem történt meg, 
mert a pénzkezelést (hatalomnak gondolta) egy kézben tartva, elérhetőbbnek látta cél-
ját.

c, A megállapodás értelmében nekem, mint a folyóirat alapítójának, legtöbb részem 
biztosíttatik a tulajdonjogban (az az összeg, amelyet az elmúlt kilenc évben a lapra köl-
töttem). Molnár és Borbándi a megállapodásnak ezt a pontját ma érvénytelennek mi-
nősíti.

d, Az új, maga által szerkesztett megállapodásból Molnár kihagyta azt, hogy a 
nyomdai munkára Horváth Bélával ketten vagyunk illetékesek. Ő akarta tartani a kap-
csolatot a nyomdával is, noha semmit nem ért hozzá.

e, Megállapodásunk értelmében rendezni kellett volna elszámolásaimat a válság ide-
jéből és az azt megelőző időből. Amikor az elszámolások egy részét átadtam Molnár-
nak, kijelentette, hogy „nem akceptálja”. Így akarta kimutatni „anyagi hűtlenségemet”, 
hogy ezáltal diszkrimináljon. Innen ered „adósságom”.

Ilyen formában a szerkesztőségi megbeszélések egyre inkább emigráns politikai ma-
rakodáshoz hasonlítottak, teljesen elviselhetetlenné tették az együttlétet. Molnár József 
sok jó tulajdonsága mellett egyébként sem rendelkezik jó diplomáciai érzékkel és 
higgadtsággal. Sok vitás dolog nyilván megoldódott volna nyugodt, jó modorú embe-
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rek között. De nagyon nehéz úgy tárgyalni, ha valaki ordít, az asztalt veri, lecsapja a 
telefonkagylót és bevágja maga után az ajtót.

Ilyen előzmények után kezdtük meg a lap új számának az összeállítását. Borbándi-
nak átadtam az általam közlésre szánt politikai anyagot, Bikich távollétében pedig Hor-
váth Bélával ketten állítottuk össze az irodalmi részt. Egy nap Molnár megjelent a laká-
somon és kijelentette, hogy „nagy politikai programcikket írt, amelyet akár el se 
olvassunk, mert tökéletes írás” és egyébként sem egyezik bele semmilyen javításba. 
A cikket – több mint 24 oldal – olvasatlanul le akartuk közölni. Horváth Béla a nyom-
dában azonban véletlenül belenézett és felhívta rá a figyelmemet. Elolvastuk és megál-
lapítottuk, hogy közlés esetén a legnagyobb veszélyeknek tesszük ki a folyóiratot és el-
veszítjük azoknak a barátainknak a rokonszenvét, segítségét és támogatását, akik a 
Látóhatár megjelenését és a mi megélhetésünket ma lehetővé teszik. Sommázva: meg-
rója az amerikaiakat, miért nem oldották meg a néger kérdést, helyteleníti, amiért nem 
vonják ki csapataikat Németországból, végül felhívja a nyugati világot, hogy miután a 
Szovjetunió már megoldotta a maga problémáit, a Nyugaton a sor, hogy megszüntesse 
belső válságát.

A Látóhatárban természetesen minden kérdésről lehet írni és vitatkozni. A fentiekről 
is, ha az szakszerűen és elfogadható módon van előadva. A kényes cikkeket azonban min-
dig alaposan átnézzük és megbeszéljük, mert volt néhány kellemetlenségünk hasonló 
problémák miatt. Minthogy erre most nem volt mód és minthogy a cikk teljesen rossz, 
nem közöltük. Alapjában véve ez a sértődöttség áll nagyon sok minden hátterében.

Hozzátartozik még a történtekhez, hogy a nyomdai munka kezdetén Bikich, Bor-
bándi és Molnár le akarták állítani a szedést és nyomtatást. Ha a nyomdász rájuk hall-
gat, az április végén esedékes számból ma nincs kinyomtatva egy sor sem. A mi felelős-
ségünkre teljesen elkészült a lap, csak a címlap nyomása van hátra. Ezt most e sorokkal 
egy időben leállítottam. Okom a következő:

Molnár távollétében – Borbándi szerint is „külföldre” utazott – Borbándi megfe-
nyegette a nyomdát, hogyha a számot kiadjuk, rendőrségileg koboztatja el a folyóiratot.

A  Látóhatár müncheni szerkesztősége végérvényesen felbomlottnak tekintendő. 
Minthogy irodalmon kívüli bajok és irodalmon kívüli személyek akarják a folyóiratot 
pusztulásba vinni, két megoldást látok megvalósíthatónak:

1, Ha a Szerkesztőbizottság egyhangúlag felhatalmazza Horváth Bélát és engem – s 
ezt közli Borbándival, Bikich-csel, Molnárral –, kiadjuk ezt a számot Látóhatár-ként, az 
öt szerkesztő neve nélkül, hogy a következő számig rendezhessük a lap szellemi és anyagi 
irányítását.

2, A LÁTÓHATÁR-t felszámoljuk és ezt a számot már A LÁTÓHATÁR-ként ad-
juk ki Horváth Bélával, vállalván a régi Látóhatár összes kötelezettségeit.

Kedves Barátaim, én más megoldást nem tudok a Látóhatár erkölcsi és szellemi tő-
kéjének az átmentésére tanácsolni. És arra sem tudok vállalkozni, hogy olyan egységet 
erőszakoljunk, amelynek nincsenek meg a politikai, emberi és szellemi feltételei. 
A Látó határt nem lehet állandóan izzó légkörben, hatalmi harc és mocskolódások kö-
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zött kiadni. Elsősorban irodalmi folyóirat, legyen az íróké és írói színvonalon dolgozó 
politikusoké.

Végezetül még Hatvany Bertalan bizalmát és támogatását akarom kérni, neki na-
gyon sokat köszönhet, különösen az utóbbi esztendőben a Látóhatár és nagyon sokat 
köszönhetünk mi, akiknek a legválságosabb időben segített. Ami levelének felbontását 
illeti, úgy véltem, az a korrekt, ha azonnal megírom neki és nem elhallgatom. Molnár-
hoz intézett, szerkesztőségünk címére küldött levelét egyébként Horváth Béla bontotta 
fel (de épp úgy velem is megtörténhetett volna), teljesen szándéktalanul. A napi szer-
kesztőségi postában összekeveredett a nekem és Molnárhoz intézett levél, Béla ösztönö-
sen bontotta fel, azt hitte, hogy nekünk szól. Molnár nemcsak a nyomdász, de Borbán-
di szerint is külföldön tartózkodott, utam előtt betettem a levelet egy borítékba és 
kértem Bélát, hogy adja fel Molnár címére. Hatvany Bertalan körlevelében említett 
egyéb kérdésekre még vissza fogok térni.

Egyéb tervek miatt éppen Londonba érkeztem, amikor Münchenben elszabadult 
ismét a pokol, körlevelemet a magam felelősségére adom ki, de lényegében azt tartal-
mazza, ami miatt Horváth Béla és én megszűntnek tekintjük a müncheni szerkesztősé-
get. Minthogy a Szerkesztőbizottság tagjainak nagy része Londonban él, azonnal meg-
kezdem a tárgyalásokat a Látóhatár megmentéséért.

Barátsággal és szeretettel köszönt36

Vámos Imre37

4. 
Ignotus Pál körlevele Bikich Gáborhoz,  

Borbándi Gyulához, Borsody Istvánhoz, Cs. Szabó Lászlóhoz,  
Fenyő Miksához, Határ Győzőhöz, Hatvany Bertalanhoz,  

Horváth Bélához, Kovács Imréhez, Molnár Józsefhez, Szabó Zoltánhoz, 
Tábori Pálhoz és Vámos Imréhez

1958. május 16., London 

 (MMI BGyH I.34.10., gépiratmásolat)

Magyar Írók Szövetsége Külföldön
14. St. George St. London W. 1.

Bikich Gábor,
Borbándi Gyula,38

Borsody István,

36  Kézzel írott szöveg.
37  Eredeti kézírásos névaláírás.
38  Kiemelés az eredetiben.
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Cs. Szabó László,
Fenyő Miksa,
Határ Győző,
Hatvany Bertalan,
Horváth Béla, Kovács Imre,
Molnár József,
Szabó Zoltán,
Tábori Pál,
Vámos Imre uraknak. 1958. május 16-án. 

Kedves Barátaim,
azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy a Látóhatárt meg kell menteni. Evég-
ből a legfontosabb, hogy a most már kinyomott és csak borítékozásra és szétküldésre 
váró szám mielőbb megjelenjék, hogy fenntartsuk a lap folyamatosságát, hogy semmi 
olyan botrány ne kerekedjék, amely bármilyen politikai színezetű ellenségeknek propa-
ganda-anyagot szolgáltatna és támogatóinkat elkedvetleníthetné, hogy a nyomda részé-
re meglegyen a biztosíték a tartozások törlesztésére, és hogy az átmeneti időt felhasznál-
hassuk a végleges rendezésre. Ezért anélkül, hogy felvetném a kérdést, ki miben hibázott 
és mi a bajok eredete, a legközelebbi időszakra vonatkozóan a következőket javaslom:

1./ A Látóhatár most már kinyomott száma mielőbb jelenjék meg, a lap címe termé-
szetesen maradjon változatlan: a hátsó lapon, ahol a legutóbbi két számon a 8 tagú szer-
kesztői bizottság és az 5 tagú müncheni szerkesztő névsora állt, álljon most ez: „Szer-
kesztőbizottság”, és azután következzék alfabetikus sorrendben mindenki neve, aki 
eddig akár mint szerkesztő, akár mint szerkesztőbizottsági tag, ott szerepelt.

2./ Akárkinek kezébe folynak be a RFE39 Committee-től még esedékes összegek, az 
illető tekintse kötelességének, hogy azokat egészükben nyomban átadja a nyomdának a 
tartozás törlesztésére.

Horváth Bélánál, értesüléseim szerint, félre van téve a megfelelő bélyegmennyiség a 
lap kiküldésére, ezért őrá vár az a feladat, hogy a most kinyomott számot, mihelyst azt 
kiküldésre kész állapotban megkapta, a nyomdásszal kiküldesse.

Tisztában vagyok azzal, hogy ezeknek a javaslatoknak az elfogadása nem mindnyá-
jatokat nyugtatja meg. Van talán, aki majd úgy érzi, hogy sérelme orvosolatlan maradt, 
némelyetek amiatt zúgolódhatik, hogy olyasvalakivel szerepel együtt a lapon, akivel 
rendszeres munkaközösséget képtelen fenntartani, más meg amiatt, hogy olyan szám 
megjelenését fedezi nevével, amelynek szerkesztésében nem volt módjában részt ven-
nie. Azt hiszem azonban, ezek a sérelmek – akár méltányolhatók, akár nem – tizedren-
dűek azokhoz az erkölcsi érdekekhez képeset, amelyek most kockán forognak. Akik 
évekig jók voltak egymásnak nyilvánosan vállalt társául, most egy szám erejéig nyilván 
jók lesznek még.

39  Radio Free Europe.
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Azt sem hiszem, hogy bárkinek komoly aggálya lehet egy olyan számnak a maga 
nevével való fedezése miatt, amely túlnyomórészt a szerkesztőbizottság tagjainak és más 
régi, megbecsült munkatársaknak műveiből áll.

Látóhatárt fenntartani necesse est,40 körlevelezésben felülmaradni nem. Ezért mind-
nyájatokat arra kérlek, hassatok oda, hogy az itt körvonalazott javaslatokat mielőbb 
érvényesíthessük és a további teendőket is higgadt légkörben megbeszélhessük.
Baráti hívetek
/:Ignotus Pál:/41

5. 

München, Borbándi Gyula körlevele Borsody István,  
Határ Győző, Hatvany Bertalan, Ignotus Pál, Kovács Imre,  

Cs. Szabó László, Szabó Zoltán és Tábori Pál uraknak 
1958. május 29.

(MMI BGyH I.34.10., gépiratmásolat)

LÁTÓHATÁR
(Horizon – l’Horizon – Horizont) München 13, 1958. május 29.
Irodalmi és politikai folyóirat Franz Josef str. 32.
Literary and political review
Revue littéraire et politique
Zeitschrift für Literatur und Politik
München 13.Postfach 650
Borbándi Gyula

Borsody István,
Határ Győző,
Hatvany Bertalan,
Ignotus Pál, 
Kovács Imre,
Cs. Szabó László,
Szabó Zoltán,
Tábori Pál uraknak,
a Látóhatár Szerkesztőbizottságának tagjai

40  Kiemelés az eredetiben.
41  Gépelt név fölött eredeti kézírásos névaláírás.
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Kedves Barátaim,
a következőkről értesítelek Titeket:

1. Herp János nyomdavállalata – miután Vámos Imre átutalta neki a Szabad Európa 
Bizottság 600 dolláros támogatásából a még hiányzó 1.700 márkát, mintegy 400 dol-
lárt – a Herp János és Ignotus Pál között lefolyt telefonbeszélgetés alapján elkészítette 
és a mai napon leszállította a Látóhatár 1958/2. számát.

2. Molnár József, a kiadóhivatal vezetője Nektek és valamennyi olvasónknak ugyan-
csak a mai napon elküldte a folyóiratot. Meg kell jegyeznem, hogy Ignotus Pálnak az 
expediálásra vonatkozó javaslatát – „Horváth Béla küldje ki a lapot” – sem én, sem ba-
rátaim nem tudtuk valóra váltani. Mégpedig azért, mert – függetlenül attól, hogy néze-
tünk szerint a lap expediálása a kiadóhivatal és nem valamelyik szerkesztő feladata – 
Horváth Béla ezt nem is vállalta, azonkívül nem felelt meg a valóságnak Vámos Imrének 
Ignotus Pál előtt tett az az állítása, hogy a lap kiküldéséhez szükséges bélyegmennyiség 
Horváth Bélánál rendelkezésre áll. Horváth Bélánál ezenkívül nem volt a Látóhatár 
címanyaga, csupán ausztráliai és néhány más előfizetőnek a címe, amelyet Vámos Imre 
tegnap küldött meg H. B.-nak42. A kiadóhivatal címkartotékjával összehasonlítva ezek-
ről kiderült, hogy egy részük elavult és helytelen.

3. Barátaim és a magam nevében ismételten hangsúlyozom, hogy ennek a számnak 
a szerkesztésében és összeállításában nem vettünk részt, mert Vámos Imre tudtunk és 
beleegyezésünk nélkül adta le a nyomdának az anyagot, azzal a szándékkal, hogy nélkü-
lünk új lapot ad ki. Ennek folyománya többek között az is, hogy – noha Ignotus Pál 
kérésére hozzájárultunk az általunk nem látott anyagból összeállított lap kiadásához – 
ma, a lap leszállításakor kellett észrevennünk, hogy a lap elején egyik szerkesztőtársunk 
fényképe díszeleg, amelyről pedig eddig nem volt szó.

Legutóbbi levelemben azt javasoltam, hogy a Szerkesztőbizottság vizsgálja meg a 
folyóirat ügykezelését. Ugyanezt javasolta Molnár József és Hatvany Bertalan is, a vizs-
gálat lefolytatását Ignotus Pál is ajánlotta. Minthogy a Látóhatár e számának megjele-
nésével a Látóhatár anyagi, adminisztratív és szerkesztési ügyeinek rendellenességei 
nem szűntek meg, a Látóhatár létét csak az elkövetett szabálytalanságok kivizsgálásával 
és jóvátételével lehet biztosítani. Ezért ismételten azzal a kéréssel fordulok a Szerkesztő-
bizottság tagjaihoz, hogy a Látóhatár érdekében elengedhetetlenül szükséges vizsgála-
tot – bizottság kiküldésével – haladéktalanul indítsák meg. Nem szeretném dramatizál-
ni a helyzetet, de valóban csak a gyors és alapos intézkedés mentheti meg a folyóiratot.
Őszinte barátsággal:
Borbándi Gyula43

42  Horváth Béla.
43  Eredeti kézírásos névaláírás.
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6. 
Ignotus Pál levele Borbándi Gyulához 

1958. július 15. 

(MMI BGyH I.34.10., sokszorosított másolat) 

Magyar Írók Szövetsége Külföldön
14. St. George Street, London W. 1.

1958. július 15-én

Kedves Barátom,
tisztelettel mellékelem:

a/ a Látóhatár belső válságának, s a szerkesztők közötti vitának a megoldására irá-
nyuló javaslatunkat, valamint

b/ a vitázó felek álláspontjának részletes meghallgatása után készült Pro Memoriát, 
amelyre javaslatunk támaszkodik.

A Pro Memoriát Cs. Szabó László készítette, rajtam kívül Hatvany Bertalan, Szabó 
Zoltán és Tábori Pál olvasta és egyetért vele.

A helyzet áttekintése érdekében arra kérlek, hogy ne csupán a végjavaslatot olvasd 
el, hanem a kiindulásul szolgáló Pro Memoriát is.

A melléklethez két nyomatékos megjegyzést kell fűznöm. Az első az, hogy a Látó-
határ anyagi támogatását vállaló szervezetben végbement mélyreható személyi változá-
sok miatt úgyszólván bizonyosnak tekinthető, hogy a folyóirat további anyagi segítése 
– legalábbis egyelőre – teljességgel megszűnik.

A másik az, hogy mi a felek meghallgatásakor bizonyos nemzetközileg bővített 
föltevésből és szokásból indultunk ki. Mégpedig abból, hogy a felek a vitát és újabb 
javaslatok előterjesztését mindaddig felfüggesztik, amíg a Pro Memoria és a javaslat 
elkészül, annál is inkább, mert ennek a munkának a lehető gyors lebonyolításáról a 
vitázókat értesítettük. Tekintettel szétszórtságunkra különböző országokban, s több, 
illetékesnek érzett barátunk külföldi útjára, a bejelentett munkával meggyőződésem 
szerint hamar elkészültünk és az adott körülményekhez képest senkinek nem tettük 
túlságosan próbára sem az idegeit, sem a türelmét. Mindemellett nyomban meghall-
gatásuk után a szembenálló felek többünkhöz is újabb vádleveleket intéztek egymás-
ról, több új javaslatot tettek, álláspontjukat ismét leszögezték, újabb álláspontjuk 
több tekintetben eltért, még merevebb és ellenségesebb volt, mint az a korábbi, 
amelynek teljes figyelembevételével és a pártatlanság igyekezetével a Pro Memoria 
elkészült.

Mi ezeket az utólagos felszólalásokat semmiképpen sem vehettük figyelembe, hi-
szen akkor átlag hetenként egyszer új Pro Memoriát, s következésképpen új javaslatot 
kellene készíteni. Javaslatunk az 1958. június 16. és 19. közt megvizsgált állapotot 
tükrözi.
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Híved
/:Ignotus Pál:/44

2. melléklet (összeállította Cs. Szabó László):
Borbándi Gyula úrnak
München45

A Látóhatár Válsága
Pro Memoria46

A Látóhatár szerkesztésében 1958 tavaszán kitört második és a jelek szerint a múlt év 
novemberi szakadásnál súlyosabb válságot Borbándi Gyula és Molnár József körlevelei 
tárták a Szerkesztőbizottság elé. Leveleikben hivatkoztak Bikich Gáborra is, aki eljárá-
sukat nem erősítette meg sem levéllel, sem aláírásával, de élőszóval egyetértését fejezte 
ki, s ezáltal a nevére való hivatkozásukat megerősítette. Borbándi és Molnár minden 
tekintetben egyetért, Bikich azzal a fenntartással él, hogy kedvező megoldás esetén sem 
akar ezentúl névvel szerepelni a lap irányítói közt, s a neki tetsző megoldásból újjászüle-
tő lapot is csak annyira támogathatja, amennyire összefér írói terveinek megvalósítására 
szolgáló visszavonulási szándékával.

Molnár és Borbándi körlevelei a válság fő okát Horváth Béla és Vámos Imre anyagi 
könnyelműségében jelölték meg. A FE47 szervezet által a Látóhatár nyomdaköltségeire 
számított 3.000 dollár segély első három részletéből /1.800 dollár/ Horváth és Vámos 
ellenkezése miatt semmi sem folyt be a nyomdába, holott a pénz kiutalója és a nyom-
dász csak ahhoz járult hozzá, hogy a három állás nélküli szerkesztő /Horváth, Molnár 
és Vámos/ az összeg bizonyos hányadát fordítsa saját ellátására, a hányad megállapítását 
a szerkesztők belátására bízván. Felpanaszolták a körlevelek, hogy a kiutalt pénzeknek 
nem volt nyomuk a folyóirat könyvelésében, mivel Horváth és Vámos az összegeket 
nem a könyvelés és terjesztés vezetőjének, hanem magának utaltatta ki. Azt is felpana-
szolták, hogy a Molnárhoz címzett szerkesztőségi leveleket említett két szerkesztőtársa 
visszatartotta. Végül szóvá tették, hogy a viszály miatt a közös szerkesztői munka is fel-
bomlott, Horváth és Vámos nem jelent meg a szerkesztőségi üléseken és szerkesztőtár-
saik hozzájárulása nélkül adták be szedésre a Látóhatár 1958. második számának anya-
gát a nyomdába. A könnyelmű pénzkezelés bizonyítására Molnár és Borbándi levelei 
kimutatták, hogy – figyelembe véve Horváth és Vámos különböző forrásokból szárma-
zó jövedelmeit – egyiküknek sem volt szükségük, hogy a nyomdaadósság törlesztésére 
szánt dollársegély első három részletét, Molnár tiltakozása ellenére, teljes összegében 
hármuk közt, majd a negyedik részletet ketten egymás közt felosszák. Ez utóbbi összeg 
azonban később befolyt a nyomdába.

A válság már a körlevelek előtt úgy elmérgesedett, hogy Molnár József bécsi terjesz-
tői útja alatt a másik négy szerkesztő egymás közt a folyóirat esetleges megszüntetésé-

44  A géppel írott név fölött eredeti kézírásos névaláírás.
45  A dőlt betűs rész eredeti kézírásos betoldás. 
46  Kiemelések az eredetiben. 
47  Free Europe. Ld. a 27-es jegyzetet.
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nek gondolatát is felvetette, Horváth és Vámos pedig „A Látóhatár” címen új folyóirat 
kiadására készült, borítólapját ki is szedették arra az esetre, ha sikerül a másik három 
szerkesztőtől a lapot átvenni, s a Szerkesztőbizottság tagjainak hozzájárulását a címvál-
tozáshoz megnyerni. Ekkor történt, hogy Dr. Herp János nyomdatulajdonos a viszályra 
való tekintettel jónak látott baráti figyelmeztető levelet küldeni a szerkesztőknek. Ek-
kor Bikich, Borbándi és az időközben visszatért Molnár közbelépett a nyomdában, ki-
jelentvén, hogy a Horváth és Vámos által szedésbe adott és a kettőjük szerkesztésében 
megjelenő számért semmiféle anyagi felelősséget nem vállalnak. Molnár József szét-
küldte körlevelét, Vámos Imre közben Londonba utazott, csak ott értesült a körlevélről, 
s onnan válaszolt Molnár állításaira, illetve kimutatásaira. A Látóhatár utolsó számának 
megjelenése ilyenformán elakadt, noha az ívek már ki voltak nyomtatva. Ekkor lépett 
közbe Ignotus Pál, az Írószövetség elnöke, s kérésére a szembenálló felek hozzájárultak, 
hogy a visszatartott lap mégis megjelenjék. Az engedmény Horváth és Vámos részéről 
abból állt, hogy beleegyeztek a változatlan, régi imprimátumba, Molnárék részéről pe-
dig abban, hogy az általuk nem látott anyagot nevükkel fedezték. Ezek után került sor 
az öt szerkesztő meghallgatására, az ügy tisztázása és remélhető rendezése érdekében.

2.
Az öt szerkesztő, Dr. Herp János nyomdatulajdonos és egy német jogász nyilatkozatai 
alapján a leghatározottabban elmondható, hogy a válság közvetlen kirobbantója a 
FE-segély hovafordítása körüli vita volt ugyan, de gyökeres, igazi oka az a személyi el-
lentét, amely az 1957. novemberi válságot is előidézte. Az Írószövetség közbelépésére a 
vitázók akkor megegyeztek volt, hogy írásos megállapodást kötnek a munkakörök fel-
osztásáról, jogaikról, kötelezettségeikről, az ügyvitelről stb., szóval szervezeti alapot te-
remtenek az addig baráti alapon folytatott szerkesztési munka számára. A megállapo-
dás szövegét Vámos Imre tervezte, s e szöveg birtokában Molnár is készített egy szöveget, 
de hosszabb huzavona után Vámos és Horváth végül megtagadta az aláírást, azzal az 
indoklással, hogy Molnár szövege, az ő kárukra, jelentősen eltér Vámos szövegétől. 
A két szöveg összehasonlításából azonban megállapítható, hogy kölcsönös bizalom és 
őszinte barátság segítségével az eltéréseket és ellentéteket pár órás vitával kiküszöböl-
hették, s a szerkesztési munkához szervezeti alapot teremthettek volna. Hasonlóképpen 
leszögezhető, hogy a könnyelmű gazdálkodás és anyagi mulasztások közös akarattal és 
bizalommal jóvátehetők lennének. De éppen a közös akarat és bizalom hiányzik a szer-
kesztők közt. A  válság elsősorban személyi természetű, s egyfelől Vámos és Horváth 
ama kijelentésében rögzíthető, hogy nem hajlandók tovább együttműködni Molnárral, 
másfelől pedig Bikich, Borbándi és Molnár gyanújában, hogy Vámos, felhasználva eset-
leges átköltözését Londonba, a Szerkesztőbizottság néhány tagjának segítségével a la-
pot is átvinné oda és őket kisemmizné. Föltevésük igazolására hivatkoznak Vámos évek 
óta hangoztatott kijelentésére, hogy a lap végeredményben az övé, mert ő alapította, s 
hozta érte a legnagyobb áldozatot, Molnárral szemben többször mint laptulajdonos 
akart fellépni, felmondással fenyegette stb. Bizonyításul hivatkoznak a kiszedett borító-
lapra is, amelyen a három szerkesztő már nem szerepelt volna.
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A személyi ellentétek, a kölcsönös gyanakvások, félelmek, vádaskodások közepette 
azért fajulhattak idáig, mert a tulajdonjog sohasem volt tisztázva. A  Látóhatár jogi 
helyzete homályos, különböző igénybejelentésekre szolgáltat alapot, megkönnyíti a kö-
dösítést, a jogok kölcsönös kétségbevonását, s táplálja az állandó félelmet a kisemmizés-
től, mióta felbomlott a régi barátság a szerkesztők között. Ki kell mondani, hogy alapo-
sabb vizsgálat után a Látóhatár válsága több tekintetben emlékeztet az emigrációs 
politikai életben tapasztalható féltékeny pozícióharchoz.

3.
A lap jövendő fenntartására a szembenálló felek részéről a következő álláspontok ala-
kultak ki:

Horváth Béla és Vámos Imre a lap szerkesztését annyira azonosították a szerkesztők 
közti barátsággal és személyi harmóniával, hogy e barátság megrendülése után a lap fel-
számolására gondoltak. Ha nincs többé barátság, nincs Látóhatár. Higgadtabb mérlege-
lés és a jogi és anyagi nehézségek felmérése után, s tekintettel a Látóhatár hazai és kül-
földi tekintélyére, mégis hajlandók teljes erejükkel a lap folytatására,

1./ ha a szerkesztés és nyomtatás Münchenben marad /ez különösképpen Horváth 
Béla kikötése/,

2./ Vámos Imre londoni áttelepülése esetén pontosan körülírt szerkesztői és kiadói 
jogait szerződésileg biztosítják,

3./ Molnár József neve a szerkesztők közt marad, de a lap adminisztrációs munkáját 
átadja Horváth és Vámos által megjelölendő személynek.

Ezzel szemben Bikichnek, Borbándinak és Molnárnak az a nézete, hogy az eddigi 
ötös együttműködés változatlanul fönntartható,

1./ ha a szerkesztést és ügykezelést baráti alap helyett szerződéses jogi alapra helye-
zik, amely a jövőben kizár mindenfajta ködösítést a tulajdonjog, szerkesztői-, kiadói 
jogok és a pénzkezelés körül,

2./ Vámos szerkesztő-jogait londoni áttelepülése esetén is teljes mértékben biztosítják,
3./ Molnár József vezeti a lap adminisztrációját és terjesztését,
4./ a lap Münchenben marad.
A két felfogás szembeállításából is látható, hogy a válság igazi oka személyes ter-

mészetű és a Horváth Béla, Molnár József és Vámos Imre közötti hármas összeütkö-
zésből származik.

4.
A kibontakozás érdekében a következő irányadó szempontokat kellene figyelembe venni:

1./ A Látóhatár tulajdonosa a német joggyakorlat szerint az öt szerkesztő. Kiválás, 
átvétel, kettészakadás, felbomlás esetén tehát az ötös tulajdonból kell kiindulni a jog-
igények megítélésénél, éppen úgy, mint a terhek megosztásánál, a kielégítésénél, a kár-
talanításánál stb.

2./ Dr. Herp János, a hitelező nyomdász szintén az ötös tulajdont veszi figyelembe a 
felelősség megítélésénél. Hozzá kell tenni, hogy szívélyes természete, hitelezői türelme 
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és a szerkesztők iránti barátsága a személyes természetű, egyéb problémák rendezése 
esetén az anyagi problémák megoldását erősen megkönnyítené. Ha a lap tulajdonosai 
betartják az adósokra kötelező minimális fizetői tisztességet, a hitelező bizonyára nem 
fog kirobbantani válságot.

3./ Vámos Imrét meg kell győzni, hogy a lap alapítása, szerkesztése és táplálása körül 
szerzett kimagasló érdemei és az érte hozott áldozatok ellenére sem tekintheti magát azo-
nosnak a lappal, nem telepítheti át tetszése szerint más városba, nem mondhatja fel egyol-
dalúan a munkaközösséget, s nem gondolhat egyoldalúan az esetleges fölszámolásra.

4./ A szerkesztőket meg kell győzni, hogy Vámos Imre érdemei nagyobbak, mint 
amennyire mai lelkiállapotukban elismerni hajlandók. E tekintetben a Szerkesztőbi-
zottság kívülálló, pártatlan tagjai sokkal tisztábban látnak, s jobban felmérik Vámos 
szolgálatait, mint az egymás hibáit és gyengéit fölhánytorgató szerkesztőségi tagok, 
akikkel vállvetve fáradozott a Látóhatár becsületének, tekintélyének megteremtésén.

5./ Molnár József a terjesztés körül szép eredményeket ért el, a kartotékokat és a köny-
velést hozzáértéssel rendben tartja, s eltökélt szándéka, hogy az organizált alapra áthelye-
zett folyóiratot öneltartóvá teszi: önálló lábra állítja. Vámos valamikor nagyra tartotta 
Molnár adminisztrátori odaadását és szorgalmát, az elmérgesedett helyzetben most ta-
gadja ezeket a képességeit, de a tények korábbi, elismerő felfogása mellett szólnak.

Nincs semmiféle jogi, vagy erkölcsi indok arra, hogy – éles ellentétben a Molnár ál-
tal elért terjesztői eredményekkel – bárki megfossza a jó harc lehetőségétől azt az em-
bert, aki a lapot adminisztrátori munkájával önálló lábra akarja állítani.

6./ Másfelől viszont indokolt Horváth Béla és Vámos Imre mélységes emberi sérel-
me, hogy Molnár József az anyagi válság – egyébként kötelességszerű – feltárása közben 
becsületüket sértő kifejezéseket használt a körlevelekben, amelyek ugyan nem kerültek 
nyilvánosságra, de gondatlanság folytán könnyen oda kerülhettek volna, s magánjöve-
delmeiket mások előtt olyan módon firtatta, amely tapintatlan és jogtalan volt, annál is 
inkább, mert a nyomdasegély első három részének általa kifogásolt felosztásában maga 
éppen úgy részt vett, mint másik két szerkesztőtársa.

7./ A  lap további fenntartása csak írásos szerződésben lefektetett, egyezményes 
munkafelosztás alapján képzelhető el. A kibontakozást az is megkönnyítené, ha Vámos 
áttelepedésével Londonba a közvetlen érintkezés közte és Molnár között egyelőre meg-
szűnne. A megegyezéshez azonban szükséges, hogy:

a./ Horváth és Vámos beleegyezzék Molnár adminisztratív munkájának épségben 
tartásához.

b./ Barátságosan rendezzék Vámos Imre többször felemlegetett adósságának kérdé-
sét a lappal szemben. Ilyenformán senki sem hivatkozhat többé arra, hogy Vámos a la-
pot magántulajdonának tekinti, tehát az adósságot is önmagával szemben fennálló, 
vagyis nem létező tartozásnak. Ezek az anyagi ellentétek azonban elég könnyen tisztáz-
hatók, ha megvannak a kedvező személyi feltételek.

c./ Kössenek jogilag szabatos és a szerkesztőbizottsági tagok által is garantált szerző-
dést, mert a lap válságait a múltban az egyszerű jogi és anyagi tények szándékos, vagy 
szándéktalan összekuszálása okozta. Az efféle elködösítés aztán olyan önhatalmú eljá-
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ráshoz vezetett, mint az utolsó szám körüli nyomdai harc, amely elsősorban a lap jóhi-
szemű munkatársaira volt sértő.

d./ Az egyezményt a Szerkesztőbizottság néhány közbizalmat élvező tagjának baráti 
közvetítésével kellene végleges formába önteni.

5.
Ha lehetetlen a megegyezés a szembenálló felek között, s Horváth Béla és Vámos Imre 
nem hajlandó együttműködni Molnár Józseffel /legfeljebb a nevét vállalják a szerkesz-
tők között/, a Látóhatárt az a csoport viheti tovább, amely a régi baráti alap helyett 
szervezeti alapon hajlandó a további ötös együttműködésre, tehát Bikich, Borbándi és 
Molnár. Ebben az esetben Horváth és Vámos résztulajdonosi igénnyel léphetne fel, s 
nem vitás, hogy fel is lépne, s követelésüket esetleg peresítenék, mert barátságos kiegye-
zésre, s a kilépő felek megfelelő kártalanítására aligha lehet számítani. Ha tehát nincs 
megegyezés, a Látóhatár elvben is, gyakorlatilag is fennmaradhat ugyan, de a nagytekin-
télyű lap a személyes viszályok és kölcsönös sérelmek miatt nyílt testvérharcban alko-
nyulna le, a magyar honfiakat mészárló hazai moszkovita helytartók, s a Szálasi emléké-
nek áldozó menekült nyilasok közös gyönyörűségére.
London, 1958. július 14-én.

JAVASLAT
a Látóhatár belső válságának, s a szerkesztők közötti vita megoldására48

1./ A folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala Münchenben székel.
2./ A lapot három szerkesztő jegyzi: Borbándi Gyula, mint politikai, Horváth Béla, 

mint irodalmi, Vámos Imre, mint felelős szerkesztő. Jegyzi továbbá Molnár József, mint 
felelős kiadó. Ha Bikich Gábor megváltoztatja mostani álláspontját, s ő is a szerkesztők 
közt akar szerepelni, mint irodalmi szerkesztő jegyezné Horváth Béla mellett a lapot. 
Egyébként a Szerkesztőbizottság tagjai közt állna a neve.

3./ A Szerkesztőbizottság összetétele változatlan marad, s névsora tovább is a borí-
tólapon áll.

4./ A lap munkájában Borbándi mint politikai, Horváth Béla mint irodalmi szer-
kesztő mellett harmadik irányító szerkesztőként, velük egyenlően megosztott hatáskör-
rel Vámos Imre akkor is részt vesz, ha időközben átköltözne Londonba, de köteles állan-
dó kapcsolatot fenntartani a két müncheni szerkesztővel.

5./ A München, I. Postfach 650 mint Látóhatár-cím, megszűnik. A posta Borbándi 
Gyulához irányul, az általa megadott címre, ő osztja el a leveleket a szerkesztők és a ki-
adóhivatal igazgatója közt. Nem kívánatos azonban, hogy a cím a jövőben valamelyik 
vitázó fél magánlakása legyen.

6./ Az előfizetésektől függetlenül befolyó mindennemű alkalmi, vagy rendszeres se-
gélyek felhasználásáról ötös bizottság dönt, amelynek tagjai: Borbándi Gyula, Hatvany 
Bertalan, Horváth Béla, Ignotus Pál, Cs. Szabó László.

48  Kiemelések az eredetiben.
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7./ A felelős kiadó háromhavonként beszámol a lap anyagi helyzetének állásáról az 
ötös bizottságnak, nevezetesen a terjesztésről, a befolyt előfizetési díjakról, egyéb bevé-
telekről, s a befolyt összegek hovafordításáról.

8./ A szerkesztők, s a kiadóhivatal igazgatója a német jog szerint érvényes, s lehető-
leg ügyvédileg fogalmazott szerződést kötnek a munkakörök, jogok és felelősségek fent 
vázolt megosztásáról, általában a lap vezetéséről, s aláírásukkal kötelezik magukat a 
szerződés betartására.

9./ Megegyezés és szerződéskötés esetén a szerződéstől függetlenül, de egyidejűleg 
baráti szellemben tisztázandó az elszámolási panasz, amelyet Molnár József Vámos Imre 
ellen, Vámos Imre pedig Molnár József ellen bejelentett. A kérdés rendezésére javasol-
juk, hogy az ötös bizottság jelöljön ki vizsgálatra három tagot a Szerkesztőbizottságból. 
E három tag közül egyik se legyen azonos az ötös bizottság valamelyik tagjával. Meg 
vagyunk győződve, hogy ha a felek egyébként hajlandók a megegyezésre, a kölcsönösen 
felpanaszolt elszámolási differencia is rendezhető az említett három szerkesztőbizottsá-
gi tag baráti közreműködésével.

10./ Ha a megegyezés lehetetlen, a lap továbbvitele vagy megszűnése esetében egy-
formán felmerül a tulajdonjog kérdése s a lapból kiváló felek kártalanítása. A Látóhatár 
az öt szerkesztő tulajdona, de elképzelhető annak a jogi felfogásnak érvényesülése, hogy 
nem egyforma arányban, hanem a közel egy évtizede belefektetett pénz- és munkaáldo-
zat arányában. Mivel az anyagi és munka hozzájárulást a tulajdonostársak nem fektet-
ték le írásban és sem egymás közt, sem a hatóságok előtt nem tisztázták, a részarány ki-
derítése rendkívül bonyolult s valószínűleg hosszú civakodáshoz, esetleg pereskedéshez 
vezet. E vita semmiképpen se válna a szabad világban működő magyar irodalom dicső-
ségére, javasoljuk tehát, hogy ha a felek nem tudnak megegyezni, az összes szerkesztőbi-
zottsági tag mondjon le tagságáról, bárki vezeti is tovább a lapot s bízza a Látóhatár 
egész kérdését a vitázó felekre. 

Az Írószövetség elnöke pedig elnöki joga alapján javasolja, hogy utóbbi esetben a 
Magyar Írók Szövetsége Külföldön jelentse be érdektelenségét a Látóhatár további 
fennállása iránt.
London, 1958. július 15-én.
Ignotus Pál, elnök s. k.
Cs. Szabó László s. k.



770

Rövidítések és irodalomjegyzék

MMI  Müncheni Magyar Intézet, Regensburg
BGyH Borbándi Gyula hagyatéka, Tematikus levelek, 

I.34.10.
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