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Életének 87. esztendejében lévő külpolitikai publi-
cista új könyvét olvastam el a napokban. Mivel a kötet
írásaiból kirajzolódó ember s ars poeticája többszörö-
sen is felmutatásra érdemes, hadd osszam meg az
esetleges leendő olvasókkal is.

A Vasfüggönyökön át c. kötet írásaiból a szerző
mozaikszerű memoárja áll össze. Annak ellenére,
hogy műfajilag különböző olvasnivalók – vele vagy ál-
tala készített interjúk, hazai s határon túli lapokban, fo-
lyóiratokban megjelent művelődéstörténeti cikkek,
esszék, emlékezések, tárcák - kerültek egymás mel-
lé, a gondos írói szerkesztés eredményeképp egy-
másra épülő, egységes egészként rajzolódik ki belőle
egy européer magyar értelmiségi életútja s egyben vi-
szontagságos Kárpát-medencei históriánk XX. száza-
di sorsfordulói.

Mivel Skultéty Csaba 1920 szilveszterén született a
felvidéki Nagykaposon, valóban a múlt század négy-
ötödének nem csupán szemtanúja volt, hanem cse-
lekvő részese is. A történelmi Magyarország feldara-
bolását épp csak néhány hónappal követő időpont s
hely meghatározóvá vált az életében.

Az Ung megyei járási székhely szülői háza és társa-
dalmi környezete hagyományos magyar kisvárosi ér-
telmiségi miliőt biztosított a gyermeknek. Ötgyerme-
kes édesapja az akkori csehszlovák törvények szerint
peres ügyeit magyarul intéző ügyvédként dolgozha-
tott, kliensei is zömmel magyarok voltak. Ugyanakkor
– lévén Nagykapos nyelvhatár szélén fekvő település
-, már gyermekkorában természetessé vált számára
az etnikai többféleség: a vasárnapi misén szlovák pa-
rasztasszonyokkal találkozott rendszeresen, gimnázi-
umi tanulmányai nagy részét németül, a szepességi
Késmárkon végezte, végül Ungváron, részben ruszin
és zsidó környezetben érettségizett. Hívő katolikus
családja baráti köréhez tartozott keresztapja, a ké-
sőbb híres költővé vált, akkor még fiatal helyi plébá-
nos, Mécs László, valamint a Márai Sándor néven vi-
lágszerte ismertté lett kassai polgár édesapja,
Grossschmidt Géza, a prágai parlament magyar sze-
nátora.

Skultéty Csabáék háza a korabeli kisebbségi magyar
közélet egyik középpontja volt a térségben: apja a Ke-
resztényszocialista Pártban politizált, sokszor megfor-
dultak náluk más politikusok is. Szellemi tájékozódási
pontjaik természetszerűleg anyanyelvűek voltak: ma-
gyar könyvek, folyóiratok Prágából, Kolozsvárról, Buda-
pestről. Szülei a lehetséges magyar nyelvű kassai, be-
regszászi állami gimnáziumok helyett Késmárkra, a né-
met evangélikus líceumba íratták – szellemisége, szín-
vonala s a családi hagyomány miatt –, ahová szép szám-
mal kerültek magyar gyermekek is nyelvet tanulni. A bé-
kés kezdeti évek után, 1937-38-ban a nagynémet ide-
ológia is beszüremkedett a Szepességbe, aminek kö-
vetkeztében megosztottá, feszültségekkel terhessé vált
az addig toleranciát sugárzó, békés diákváros.

Korábban a legtermészetesebb módon egy osz-
tályba jártak a német, magyar, szlovák és zsidó fiata-
lok, ki-ki megbecsülte a másik különbözőségét, ké-
sőbb viszont a szudétanémet tanárok hatására min-
den a visszájára fordult. Az Anschlussot követően már
a „Heil, Hitler!” köszöntés is megjelent, ami nem csu-
pán a különböző ajkú növendékek, tanárok közötti,
hanem már a családokon belüli viszonyokat is elmér-
gesítette. Nem csoda, hogy az első bécsi döntés után
a demokrata és keresztény elveket valló apa a Ma-
gyarországhoz visszacsatolt Ungvár magyar gimnáziu-
mába irányította immár a gyermeket a középiskola be-
fejezésére. Nyelvismerete Kárpátalján így tovább tá-
gult: a Késmárkon tanult német, francia és szlovák
mellett ott még a ruszin nyelv alapjait is elsajátíthatta.
„Nagyon nagyra becsülöm az akkori magyar kor-
mányzat új nemzetiségi beállítottságát, hogy eze-
ken a területeken a szomszéd népek, illetve a kör-
nyezet népének a nyelvét kötelező tárgyként beve-
zették (…) örömmel tapasztaltam, hogy ezeken a te-
rületeken az állomásokon és a közhivatalokban
mindenütt megjelentek a kétnyelvű helységnevek
és feliratok (…) a magyar hatóságokban valóban
megvolt a készség a Budapesten mintának szánt
autonómiaterv későbbi, háború utáni megvalósítá-
sára” – olvashatjuk a kötetben.

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

Egy európai gondolkodású magyar

Skultéty Csaba könyvének margójára
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Skultéty Csaba útja érettségi után a budapesti köz-
gazdasági karra vezetett, ahol 1944 májusában dok-
torált. Emellett a Magyar Külügyi Intézet által szerve-
zett diplomáciai tanfolyam előadásait is látogatta. A
német megszállás után, a kisebbik rossznak tűnő be-
hívóparancsnak eleget téve, az Egyetemi Kisegítő
Karhatalom (KISKA) kötelékébe lépett. Az ostromot a
délvidéki és felvidéki diákok kollégiumában vészelte
át, majd az oroszok bevonulása után 1945 januárjá-
ban, „malenkij robot” címén Ceglédre, majd a moldvai
Foksánba hurcolták. Az embertelen lágerkörülmé-
nyek közül megszökve, Erdélyen végiggyalogolva, a
gondviselő jóvoltából fél év múlva visszaérkezhetett a
fővárosba.

1946 tavaszán külügyminisztériumi szolgálatba ke-
rült, előbb a hazánkra kényszerített, csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere egyezmény végrehajtásában
összekötő, utóbb a vezető parasztpárti politikusnak,
Jócsik Lajos áttelepítési kormánybiztosnak a titkára
lett. A könyv lapjain megelevenedik az a demagógia,
amivel a teljesen szabad kezet kapott szlovák küldöt-
tek próbálták rávenni az áttelepülésre a magyarorszá-
gi nemzettársaikat. A propagandájukból nem hiányoz-
tak a jobb gazdasági helyzettel való kecsegtetés, a
magyarellenes lázítás meg a titkosszolgálati eszközök
sem. Az év végén Skultétyt a pozsonyi ideiglenes ma-
gyar külképviseletre delegálták a kormánybiztos meg-
bízottjaként. A felvidéki magyarok jogfosztásának,
majd csehországi deportálásának embertelen tényei,
az otthon maradottak nemzetiségének megtagadását
célzó reszlovakizáció, a kitelepítést kikényszerítő ha-
tósági önkény emberi sorsokban lecsapódó számta-
lan esetét regisztrálta, lépett fel ellenük helyben, illet-
ve továbbította az információkat Budapestre. A kom-
munisták súlyának magyarországi növekedésével
egyesek rossz szemmel nézték a tevékenységét, ki-
lenc hónap után így hazarendelték.

1947 novemberében, diplomata kapcsolatai ré-
vén, egész Európára szóló vízummal az útlevelében,
Prágában felült a párizsi vonatra, amely lépés a követ-
kező csaknem fél évszázadra meghatározta az életét.
Nyugati emigrációja első időszakában alkalmi munká-
kat végzett, fűtetlen szobákban, betegségekkel küsz-
ködve éhezett, majd Gácsér Imre bencés pap titkára
lett. E minőségében a németországi és ausztriai me-
nekülttáborokban összegyűjtött kelet-európaiak Ar-
gentínába településének a vízumügyeit intézte. Az így
kivándorolt magyarok és leszármazottaik képezik má-
ig a dél-amerikai magyar emigráció kulturális egyesü-
leteinek, cserkészcsapatainak és sajtójának egyik

legfontosabb magját. Skultéty visszaemlékezése sze-
rint a párizsi káplán nem világnézeti vagy politikai ala-
pon szelektált, hanem „egyedül azt tartotta szem előtt,
hogy a lágerekben összezsúfolódott, hazátlan magya-
rokat új otthonhoz segítse.”

A szerző 1948 őszén – a menekült diákok számá-
ra létesített ösztöndíj-tanács támogatásával - a Sor-
bonne jogi karára iratkozhatott be, miután elismerték
hat budapesti szemeszterét, majd további alkalmi
munkavégzéssel eltartva önmagát, nemzetközi jogi
oklevelet szerzett. Hallgatóként a Közös Piac megte-
remtésének politikai rugójaként számon tartott Euró-
pa Mozgalom kereszténydemokrata konferenciáin
vett részt. Posztgraduális képzésre így juthatott ki a
belgiumi Bruges Európa Kollégiumába, ahol politoló-
giai stúdiumokat folytatott. A végzősök közül számo-
san, az angol és francia nyelven szerzett ismeretek-
kel, komoly szerephez jutottak a nyugat-európai diplo-
máciai és politikai életben. Egyetemi tanulmányai mel-
lett bekapcsolódott a nyugati magyar közéletbe: az
Ahogy Lehet c. párizsi és az Új Látóhatár c. münche-
ni folyóirat munkatársa lett. Ugyanakkor folyamatos
nélkülözés, szegénység jellemezte életvitelét.

Visszakerülve Párizsba, 1951-ben meghívták az
újonnan alakuló Szabad Európa Rádió magyar szer-
kesztőségébe, Münchenbe. Harminchárom évet töl-
tött e médiumnál, az első felét mint hírszerkesztő, a
második, hosszabb időszakot pedig külpolitikai kom-
mentátorként, az otthon élő édesanyja védelmében
Ambrus Márton álnéven. A résztvevő hitelességével s
a pallérozott diplomata tárgyilagosságával tárja fel a
könyv oldalain az amerikai kormány által fenntartott rá-
dióállomás érdemeit s korlátait egyaránt. „A harcos,
kezdeti években a sztálinizmus tetőfokán az egész
irányzat harciasan kommunistaellenes volt. A nem-
zetközi helyzet későbbi enyhülésével lett aztán a rá-
dió az én beállítottságomnak is sokkal jobban meg-
felelő információs eszközzé a hallgatóság számára,
amely egyedülállóan gazdag tájékoztató anyagból
meríthetett” – mondta el a 90-es évek eleji nagyinter-
jújában, az azóta elhunyt Balla Gyulának.

„Jó lelkiismerettel állíthatom, hogy nekem mint
háttér-tájékoztatónak, kommentátornak, sajtószem-
le-készítőnek vagy bármilyen napi nemzetközi poli-
tikai műsor vezetőjének egyetlen alkalommal sem
kellett a meggyőződésemmel ellenkező szellem-
ben állást foglalnom. Olyan esetek viszont voltak,
amikor – itt magyar kisebbségeink helyzetére gon-
dolok –, szólni szerettem volna, de az amerikai ve-
zetőség kínos óvatossága folytán – főszerkesztőnk
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erre hivatkozott -, nem nyílt rá közvetlen, csak itt-ott
valamilyen közvetett lehetőség” – olvashatjuk az
emlékezésben. A kölcsönös érzékenységekkel ter-
helt kisebbségi kérdések erőteljesebb taglalásától va-
ló tartózkodás egyik oka az államokban s nem nemze-
tekben gondolkozás amerikai reflexe, másfelől az
egymás mellett dolgozó, kelet-európai szerkesztősé-
gek közötti feszültségek, súrlódások elkerülése volt.
Skultéty elkötelezettségét, állhatatosságát dicséri,
hogy bár „a kisebbségi ügyek felvetésére irányuló
minden kísérlet, mondhatni a legtöbb esetben el-
lenállásba ütközött”, ahol lehetett, ott a nemzetiségi
ügyeket mégis beleszőtte a kommentárjaiba. A válto-
zást e téren Reagan elnökké való megválasztása hoz-
ta, amikor is már nyíltan felkarolhatta az akkoriban
agyonhallgatott kárpátaljai magyarság ügyét. „Konspi-
ratív” úton megszervezte az ottani magyar sajtó kijutta-
tását, aminek alapján rendszeresen tudósította az
anyaország meg a világ magyar hallgatóit az ottani tör-
ténésekről.

A kötet nyíltan szól az 1956-os forradalom alatt a
Szabad Európa szerepéről. Aktív időszakát követően,
Skultéty észleli az adások színvonalának csökkené-
sét, egyoldalúságait is, a rendszerváltozás után pedig
jól prognosztizálja a rádió missziója befejezésének a
közeledtét. Nyugdíjba vonulása, 1983 óta pedig vég-
re kedves szenvedélyeinek hódolhat, nevezetesen a
művelődéstörténet, a műgyűjtés művelésének, továb-
bá a határon túli magyarság érdekében való cselek-
vésnek. Egyedülálló hungarica-gyűjteményét –
amelyben XV. századi Buda-ábrázolású metszettől, tö-
rökkori, a szabadságharc időszakából származó do-
kumentumokon át, Ady kéziratig nagyon sok minden
megtalálható volt -, az Országos Széchényi Könyvtár-
ban állították ki a 90-es években. A megjelent kataló-
gus alapján akkoriban megvásárolható anyag zöme,
szerencsére, Magyarországon – részben közgyűjte-
ményekben - maradt.

Határon túli magyar irányultsága a Svájci Magyar
Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) konferen-
cia-felkérésére nagytanulmány formáját öltötte, ami-
kor is 1980-ban a kárpátaljai magyarság korabeli
helyzetét térképezte fel. A később Nyugat-Európa-
szerte több helyen elhangzott, fokról fokra kiegészí-
tett előadás pozitív visszhangot keltett, később pedig
rendszeresen felkeresi ifjúkora szeretett helyszínét.
Szabó Zoltán „szerelmes földrajza” inspirálására,
szépirodalmi ihletettséggel szól a könyv lapjain a táj-
jal s az ott lakó emberekkel való viszontlátás örömé-
ről, a tapasztalt változásokról. Segít oszlatni egy

dezinformációt, az állítólagos, 1946. évi
nagydobronyi vérengzés valótlanságát. Rokonszenv-
vel tárja fel a visszacsatolás után megszületett kárpát-
aljai ruszin autonómiaterv részleteit, e célból ő maga
készít interjút Bródy András vezető ruszin politikus fi-
ával, természetszerűleg szorgalmazza a terület mai
önkormányzatiságát is. A Katolikus Magyar Értelmisé-
gi Mozgalom, a Pax Romana elnökeként – az
ökumené jegyében – példásan együttműködött az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemmel. A
Pax Romana helyi szervezeteinek megalakulása, ki-
helyezett tanácskozásainak általánossá válása a Kár-
pát-medencében, nem kis mértékben Skultéty Csaba
nevéhez köthető.

Magától értetődő az eddigiek alapján az is, hogy a
szerző a kötet megjelentetésének szándékával a po-
zsonyi Madách-Posonium Könyvkiadót kereste meg.
Így az sem véletlen, hogy az eddig jelzett témák mel-
lett külön írást tartott szükségesnek közzétenni kassai
kötődéseiről, Márai Sándorral való találkozásáról, Fiu-
me s az ottani magyarok tárgyában tartott kassai elő-
adásáról, valamint Luzsicza Lajos felvidéki festőmű-
vész tatabányai munkásságáról.

A könyv forgatása nyomán egy nagyműveltségű,
csiszolt eleganciával jellemezhető, ugyanakkor tárgyi-
lagos precizitású, egyoldalú beszűkültségektől men-
tes, ugyanakkor értékek mellett elkötelezett, világlá-
tott magyar arcéle rajzolódik ki. A negyvenhárom éves
emigrációból hazatért Skultéty Csaba önazonosságát
jól jellemzi az alábbi interjúrészlet: „Amikor kikerül-
tem Párizsba, az akkor igazán nemzetközi légkör-
be, magyar származású európainak vallottam ma-
gam. Ez nagyon szépen hangzott, de idővel meg-
változott. Ma is annak vallom magam, ami abból ki-
alakult: európai gondolkodású magyarnak, de ma-
gyarnak (…) Amikor először hazajöttem, európai
gondolkodású magyarként nagyon hamar úgy érez-
tem, itt vagyok itthon. Ezt ma is így érzem és vallom.
Igyekszem magyar kisebbségeink ügyét szolgálni,
beleértve a legelhagyatottabbakat, a moldvai csán-
gókat. Meg a kárpátaljai magyarokra összpontosí-
tottam figyelmemet (…) vannak olyan konfliktusok,
amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni (…) én
a magyarságot látom egészben. És ezt az egész-
ben látott Magyarországot próbálom tovább szol-
gálni.”

Skultéty Csaba fenti gondolatait és könyvéből,
egész életútjából sugárzó etikáját végiggondolásra
ajánlom Európát sokszor idealizáló, ám illúzióit foko-
zatosan elvesztő értelmiségünknek.


