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Az	Új	Horizont	emlékezeteSzűcs	István	Gergely

NEKROLÓG

Az Új Horizont emlékezete

SZŰTS ISTVÁN GERGELY

Raffai István 
(Kaszaper, 1940. április 22. – Veszprém, 2020. február 26.)  emlékére

Letűnt egy Horizont – írta 2006 decemberé-
ben Sylvester Lajos Sepsiszentgyörgyön az alig 
egy hónappal korábban szerkesztőségi munkáját 
befejező Új Horizontról. 14 évvel később, 2020 
februárjában pedig elment a lap fáradhatatlan 
főszerkesztője, Raffai István is. Kronológiai 
szempontból ezzel a sajtóorgánum története befe-
jeződött, azonban emlékezete szerzői, lapszámai, 
kötetei és olvasói által remélhetőleg még hosszú 
évtizedekig velünk marad. Ez persze rajtunk em-
lékezőkön és emlékeztetőkön múlik.

Jómagam az Új Horizontot már megszűnt 
lapként ismertem meg, azonban a Raffai Pistával 
közös levéltári rendezéseink során úgy érzem többet tudhattam meg róla, mint egy 
„egyszerű” olvasó. A lapkészítés fáradságos, ám számtalan örömöt és sikereket hozó 
munkája az egykori levelezésekből és Pista történeteiből is újra és újra megelevene-
dett. Az internet kezdeti időszakában virágkorát élő lap főszerkesztője szinte bizo-
nyos, hogy több ezer levelet, majd emailt küldött szét a világ szinte minden pontján 
élő magyar alkotók és mecénások számára. Mai szóhasználattal élve hálózatot épített. 
A jelenlegi hazai és főként vidéki folyóiratok helyzetét ismerve szinte hihetetlen, hogy 
20-30 évvel ezelőtt milyen közösségszervező erő tudott lenni egy-egy kulturális lap. 

A szerzők, előfizetők és támogatók listáját olvasva rendkívül gazdag és sokszínű 
volt az egykori Új Horizont tábora, amely már indulásakor is horizontjának folyama-
tos tágítására törekedett. Megyei lapból az 1990-es évekre a nyugati magyar emigráció 
és a kárpát-medencei magyar közösségek egyik legfontosabb kulturális orgánumává 
vált. A hívószó a közös haza, szűkebben véve Veszprém, a Balaton-felvidék, azaz a 
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Pannon Táj lett. Ez az a vidék, elsősorban is a Balaton, amelyhez szinte mindenki 
kötődik, mindenkinek vannak emlékei, élményei. Ez utóbbi bizonyítékai, hogy nem-
csak írók és költők, hanem az élet különféle területén, legtöbb esetben sikeressé váló 
és a kultúrát szerető, támogató személyek is kötődtek. Ki kell emelni közülük a világ 
minden tájára vetődött 56-osokat, akik lelkes szerzői, olvasói vagy éppen mecénásai 
lettek a lapnak. 

Az Új Horizont nemcsak folyóiratként, hanem könyvkiadóként is fontos feladatot 
látott el. Olyan nagy sikerű és hiánypótló témájú köteteket megjelentetve, mint példá-
ul a Nehézsorsúak, Az	„Állj	fel”	torony	árnyékában, a Hol	vannak	a	katonák?, vagy a 
lap szellemiségét leginkább összefoglaló Sorsunk	és	jellemünk. 

A lapszámok és kötetek mellett az Új Horizont emlékezetének talán legfontosabb 
hátterét a szerkesztőségi archívum anyaga adja. A napi működést dokumentáló iratok 
mellett a legérdekesebb a több mint ezer szerzőnek hosszabb-rövidebb levelezése. 
Ezek a levelezések, kéziratok és szövegjavítások páratlan forrásbázisai lehetnek az 
1989–1990-es kulturális rendszerváltásnak, majd az azt követő másfél évtized anya-
országi és határon túli irodalmi életének. Emellett szintén megkerülhetetlenek a Pan-
non Tájról, Veszprémről és a Balatonról alkotott képeink vizsgálatakor. 

Bár letűnt egy Horizont, ám a szerkesztőség levéltári gyűjteménye új lehetősége-
ket, táguló horizontokat kínál a mai és jövőbeli érdeklődők számára. Ez az érdeklődés 
pedig még sokáig életben tarthatja az Új Horizont emlékezetét.
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