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Négy esztendeje, 1992
ben az ungvári lntennix
kiadónál jelent meg Balla
Gyula Az Ung partjá
tól a Szabad Európa
Rádióigcíműmunkája,
amely Skultéty Csaba
önéletrajzi interjúját
foglalja magába. Az in
terjú mindenekelőtt a
csehszlovákiai és ma
gyarországi ifjúság éve
it a párizsi és miincheni
emigrációban és a Sza
bad Európa Rádiónál
töltött évtizedeket eleve
nűi fel. A Vigilia szá
márarövidenfoglaldösz
szepályádnakezt amoz
galmas szakaszát.

Frissen emigrált politi
kusokat említesz. Mon
danál neveket?

Skultéty Csabával
A Szabad Európa Rádió egyik szilveszteri músorában mondta Vaj
da Albert humorista kollégám, hogy gimnáziumban a kedvenc tár
gya volt a történelem, de mióta rá kellett jönnie arra, hogy ő lett a
történelem kedvenc tárgya, elment tőle a kedve. Nos, ami engem
illet, a történelemszeretetem gyerekkorom óta mindmáig változat
lan, de tény, hogy sorsomra, pályámra, nemzedékem legtöbb tag
jához hasonlóan, a világpolitika játéka meghatározóan hatott.

1946 februárjában Magyarország és Csehszlovákia között meg
kötötték a hírhedt lakosságcsere-egyezményt - pályámnak ez lett
az elindítója. A külügyminisztérium képviseletében a Magyarorszá
gon rnűkődő csehszlovák delegáció miskolci csoportja mellé kerül
tem összekötőnek. majd Jócsik Lajos áttelepítési kormánybiztos
mellé titkárnak, aki 1946 novemberében a pozsonyi ideiglenes ma
gyar külképviseletre delegált. A csehszlovákiai magyarság teljes
jogfosztottsága és üldözése tetőfokán kellett mentenünk a menthe
t őt, A Nagy Ferenc-féle "összeesküvést" követő leváltási hullámban
engem is hazarendeltek, de elfelejtették bekérni az útlevelemet. En
nek segítségével sikerült Prágán át kijutnom Párizsba.

így kezdődőtt, 1947 novemberében, átmenetinek szán t nyu gati
életem, amely 1986-ban történt első hazalátogatásomig tartott. Ke
serves kezdet után sikerült Párizsban szerény ösztöndíjhoz jutnom,
amelynek segítségével elvégezhettem az engem nagyon érdeklő

nemzetközi jogot. Később alkalmat kaptam a bekapcsolódásra a
mai Európai Uniót megelőző és azt megteremtő Európa Mozga
lomba és annak keresztény-demokrata tagozatába, Frissen emigrált
magyar politikusok delegáltak, több más barátomrnal együtt, a Ma
gyarország számára még mindenütt fenntartott helyekre.

Számosan voltak akkor, képviselők, diplomaták, más közéleti sze
mélyiségek, akik Párizsban kötöttek ki, néhányan később Lon
donba vagy New Yorkba mentek tovább. A francia fővárosban

kulcsszemély volt Auer Pál volt követ, aki a Nagy Ferenc-ügy nyo
mán vált meg hivatalától. Én, akkor mint újból-diák, a magyar ke
reszténydemokrácia személyiségeihez kapcsolódtam, akik atyai ba
rátaim lettek. Az élen Közi-Horváth Józseffel, Czupy Bálinttal (a
Szabad Európa Rádió későbbi Bálint gazdájával) Hajdu-Németh
Lajossal. Elkötelezettségükhöz híven igyekeztek a magyar ügyet
szolgálni, amire a nyugati közvéleményt legjobban foglalkoztató
Mindszenty-per nyújtott sajnálatos alkalmat.
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Saját sorsodra vissza
térve...

A Szabad Európa Rá
dióban, a nyugati ma
gyar folyóiratokban és
más kiadványokban Te
voltálazegyikismertki
sebbségi szakértő, külö
nösen a kárpátaljai kér
dések szakértője. Miben
állt ez a tevékenységed,
honnan szereztél infor
mációkat?

Kárpátaljára mikor
utazhattál el először?

E tevékenységemnek köszönhettem. hogy 1951 nyarán Párizsba
visszatérve, elért egy váratlan ajánlat: lépjek be a Szabad Európa Rá
dió akkor szervezésben lévő magyar szerkesztőségébe.A megtisztel
tetés oka az volt, hogy a patinás újságírók mellé betanulásra alkalmas
nak tűnő fiatalokat is kerestek, így esett rám is a választás. Az ideig
lenesség szándékával indultam Münchenbe, amiből aztán harminchá
rom év lett. Ennek első harmadában a hírszerkesztőség munkatársa
voltam, majd elsősorban külpolitikai feladatkörben - a mikrofonnál
az Ambrus Márton nevet választottam - a belső szerkesztőség tagja
ként múködtem. A rádióból valamivel időm előtt, 1983-ban váltam ki.

Kisebbségi ügyet képviselni a rádiónkban nem volt könnyű, Az
amerikai vezetőség, jellegzetes szemléletével, nem nemzetekben,
hanem országokban gondolkozott. Rettegtek mindentől, ami meg
bolygat valamit, ami a szemükben, a kommunizmus elleni világ
küzdelem idején, új és talán kezelhetetlen bonyodalmakat okozhat.
Nem szólva a rádión belüli egyes nemzeti szerkesztőségekközött
várható súrlódásokról, robbanásról. Aki a kérdést a szívén viselte,
ismerve egyben a problémakör súlyát, annak többnyire közvetett
módszert kellett választania.

Ami Kárpátalját illeti, ennek Nyugaton valóban én lettem a gaz
dája. Az indítást egy Svájcból kapott meghívás adta. A Svájci Ma
gyar Irodalmi és Képzőművészeti Kőr, ismert rövidített nevén a
SMIKK, Luganóban tartott évi konferenciáinak egyikét, 1980-ban,
a kisebbségi magyarság szellemi élete vizsgálatának szentelte. A
kárpátaljai helyzet ismertetésére engem kértek fel. Ahogy közeled
tünk a dátumhoz, megrettentem: milyen forrásokból fogom ezt fel
dolgozni? Kárpátaljának a világtól való teljes elzártsága idején,
amikor még ottani napilap vagy más nyomtatott anyag sem hagy
hatta el a Szovjetunió területét, hogyan jutok friss anyaghoz? A
feladat mégis sikerült. Rádiónk dokumentációs osztálya elegendő

magyarországi sajtóanyaggal rendelkezett, egy Munkácsról szár
mazó, Budapesten élő barátom pedig folyamatosan kicsempészett
magyar nyelvű lapokat és kiadványokat, és továbbította nekem
Münchenbe. Ott helyben pedig, a velünk egy épületben működő,

a Szovjetunió nyelvein sugárzó Szabadság Rádió ukrán szerkesztő

sége készséggel rendelkezésemre állt saját dokumentációjával. Ez a
luganói előadásom.amelyet a SMIKK nyomtatásban is megjelente
tett, kisebb szenzációszámba ment, mert a téma Nyugaton teljesen
ismeretlen volt. A kárpátaljai lapokat aztán folyamatosan kaptam
továbbra is Münchenbe, így a rádióban gondoskodhattam róla,
hogy az agyonhallgatott magyar kisebbség a legkülönbözőbb mű

sorokban említést kapjon.

1989 tavaszán, temetőlátogatás eimén, négy napra. Azóta - még
szovjet éra alatt és azután - rendszeresen járok oda, a kisebbségi
magyar ügyet változatlanul próbálom szolgálni, ahol tudom.
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Hosszú időn keresztül
elnöke voltál a Pax Ro
mana - Katolikus Ma
gyar Értelmiségi Moz
galomnak. Milyen ta
pasztalatokat gyűjtöttél

ennek során?

A Pax Romana 
KMÉM egyike volt
azoknak a magyar kato
likus közösségeknek,
amelyekre igen nagy
szellemi vonzástgyako
rolta ll. Vatikáni zsinat
újító lelkisége. Miben
látod ezeknek ahatások
nak a jelentőségét az
emigrációs, illetve az
itthon,aKárpát-meden
cében élő magyarság
számára?

A nyugati szétszórtságban minden magyar egyesületi és más kö
zösségi élet egyik veszélye a dilettantizmus elharapózása. Én úgy
kerültem a mozgalomba, hogy 1974-ben a München melletti Frei
singben tartott kongresszusára átrándultam egy napra. Azonnal
felismertem, hogy ezúttal komoly szellemi tömörülésről van szó.
Az azt követő lyoni kongresszustól kezdve évről-évre résztvettem
ezeken a tanulmányi heteken, amelyeket minden alkalommal más
más országban és helyen rendeztek. A zsinati megújulás szel
lemiségének, világi katolikusoknak és velük egyházi személyeknek
nyílt intellektuális vitája, magyar körben, mély hatást tett rám. Ezt
a nyitottságot, toleranciát, az egymás véleményére való odafigye
lést igyekeztem aztán őrizni és érvényesíteni, amikor 1980-ban a
mozgalom elnökévé választottak. Öt évig töltöttem be ezt a feladat
kört, majd további öt esztendőn át az elnökség tagjaként, a kisebb
ségi ügyek feladatkörével megbízva, utódom, Galambos Gyula
munkáját támogathattam. Ezen a területen a most már Magyaror
szágon műkődő Pax Romana Fórum új elnökének, Keresztes K.
Sándornak is a rendelkezésére állok. Még valamit elnökségem ide
jéről. Minden intézményben, minden testületben, ahol emberek
együtt dolgoznak, természetesek a véleménykülönbségek, a részt
vevőknek a feladatokhoz és egymáshoz való hozzáállása. Kezdettől
fogva hangsúlyoztam: körünkben belátásunk szerint bíráljuk, ha
kell támadjuk egymás nézetét vagy cselekedetét, de sohasem tá
madjuk egymást. Ha valami elégtétellel tölt el, az az, hogy ezt az
elvet, úgy érzem, sikerült végig érvényesítenem. Mondhatom, az
Európa különböző országaiból, tájairól egybegyűltekkel tartott ülé
sek, megbeszélések mindegyike, olykori heves vitáit beleértve, kel
lemes baráti légkörben folyt le.

A nyugat-európai magyar katolikus közvetlenül átélte az egyház
megújulását, annak minden pozitív oldalával, az átmenet minden
nehézségével együtt. Ez sehol sem ment - s nem megy ma sem
- simán. Az említett első kongresszusnak, amelyen 1975-ben
Lyonban résztvettem, a témamegjelölése már önmagában kifejezte
a feltornyosult gondokat. "A megzavart keresztény" - ezt tárgyal
tuk egy teljes héten át. Sok mindent kellett elölről átgondolnunk,
megvitatnunk, hogy egyes megszokott - némelyekről azt is mond
hatjuk. hogy begyepesedett - szemléleteinket revideáljuk. Ebből

az erjedésből. szellemi mozgásból Magyarország és a szomszéd ál
lamok magyarsága kimaradt. Bizonyos szerepet töltött be ezen a
téren is a Szabad Európa Rádió, annak katolikus és vele együtt
protestáns műsora, alkalmanként a rádió más adásai is, hogy tájé
koztassanak, továbbítsanak valamit, társadalmaink gyökeres átala
kulása közepette gondolkoznivalót, segítséget nyújtsanak. Külön
hangsúlyoznom kell szívügyemet, az ökumenizmust, a krisztushí
vők összetartozásának és keresztényegyházaink közeledésének a
szolgálatát. Számomra irányjelző XXIII. János szava, aki megosz-
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A magyarországi rend
szerváltás után hazatér
tél Magyarországra.
Miként láttad a hazai
életet visszatérésed
után, hogyanítéled meg
a magyar társadalom
gondjait, és ezzel kap
csolatban a politika, il
Ietve az értelmiség ma
gatartását, tevékenysé
gét és felelJsségét?

Mint a magyar kisebb
ségiközösségeknek elkö
telezett közíróés vezető

katolikus értelmiségi, az
elmúlt éveksorán rend
rebeutaztad akisebbségi
magyarság szálláshe
lyeit, megismerkedtél
helyzetükkel és törekvé
seikkel. Miként ítéled
meg a kisebbségi ma
gyarság jövőjét, látsz-e
valami reménysugarat?

tottságunkat a kereszténység botrányának nevezte. A feladatot
helyben, kicsiben is el kell végezni, ahol még nem szoktak hozzá,
hogy túlnézzenek saját templomtornyukon. Ezt főleg Magyaror
szágra értem, a szomszédos magyar kisebbségi világ e tekintetben
jóval előbbre van.

De tovább megyek: nem kisebb szemléletváltást igényel a ke
resztény-zsidó viszony. Mindkét oldalról. Kevésbé egyházainknak
és a zsidó hitközségeknek a kapcsolatára, mint inkább a minden..
napi ember beállítottságára gondolok. Auschwitz a hívő keresz
tény ember számára is határkő. Ha zsidó vonatkozásban az élet
tel velejáró, normális kritikus észrevétel mellett olykor sajnálatos
negatív hanggal találkozom, az ritkán antiszemitizmus, mint in
kább provincializmus. Van min felülemelkednünk, a Pax Romana
révén ezt próbáljuk szolgálni.

Roppant nehéz a válasz. A nép a rendszerváltással, a szovjet had
seregtől és a kommunizmustól való megszabadulással együtt jobb
életkörülményeket is remélt. A lakosság többsége számára azonban
éppen ez az utóbbi, egy darabig, nem következik és nem is követ
kezhet be. Az elmúlt évtizedek által hátrahagyott tehertétel túl
nagy ahhoz, hogy egyhamar szabadulni lehessen tőle. lenében
megszabadul oroszoktól, kommunizmustól, tíz közül kilenc boldo
gan vállalta volna. Most ezt elfelejtik".

Ami engem elsősorban aggaszt, az a tolerancia hiánya, Magyar
országnak szekértáborokra való osztottsága. Várom azt a - sajnos,
a legdemokratikusabb hagyományú országokban is csak kivételes 
hangot a magyar közéletben, amely a politikai ellenfeléről úgy nyilat
kozik, hogy tiszteli, de nézetét, szemléletét elhibázottnak vagy egye
nesen ártalmasnak tartja. Itt van az értelmiség felelőssége.

Természetesen látok, ha nem is a legközelebbi jövőre. Térségünk
minden állama Európa felé igyekszik, el kell magát fogadtatnia. Az
európai közszellemmmel (gondoljunk a mai francia és német fiata
lokra) homlokegyenest ellenkező beállítottság hosszabb távra nem
tartható fenn. Pozsony Bécs szomszédságában van, de Bukarest
sem kerüli el a figyelmet. Szerbiát és benne a Délvidéket. a ma
legjobban sújtottat, egyelőre sajnos ki kell kapcsolni minden jóslás
ból. De figyelmet érdemel, hogy a szomszédos területek közül a
legkevésbé nehéz ma magyarnak lenni ama Kárpátalján. ahol a há
borút követő genocídium jellegű elhurcolás és anyanyelvtiltás az
ottani magyarság kihalásának veszélyével fenyegetett. Kétszáz
ezres kisebbségünk ezt mégis túlélte. Új reménysugár tűnt fel, le
gújabban, a Kárpát-medencétől keletre. Idén májusban Moldvában
jártam, a Románia és Ukrajna közé beékelt szovjet utódállamban.
Élmény volt a helyszínen tapasztalni, hogy a főváros, Kisinyov két
nyelvű, azaz moldován-román és orosz. A kis államban pedig a
mindössze 150 ezres gagauz, azaz keresztény ortodox török kisebb-
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Megismerted a közelebbi
éstávolabbi kelet-eurépai
népek életét is, tanul
mJÍnyoztad az egyházak
kelet- és közép-eurápai
helyzetét. Mi a vélemé
nyed arról a szerepről,

amelyet az egyház, az
egyházak vállaltak a ré
giónépeinek megbékélé
se körül? Milyenek en
nek a szerepvállalásnak
a zökkenói, mulasztásai
és feladatai?

ség nem is akármilyen, hanem nemzeti területi autonómiát (!) har
colt ki, első hivatalos nyelvként - mögötte a moldován-románnal
és az orosszal - a sajátjával. Egy kavargó, polgárháborús indulás
ból nem Bosznia, hanem, az érdekharcok kiegyezésével, a józan
belátás győzelmével,magát hivatalosan többnemzetiségűvényilvání
tott ország lett. Ezeket a kisebbségi jogokat pedig egy hatvanszázalé
kos románajkú többség adta meg. Nem szükséges tehát csupán nyu
gati példára hivatkoznunk. Ez, íme, jóval keletebbre is lehetséges.

Az egyházakra e tekintetben, már puszta küldetésüknél fogva,
alapvető szerep várna. Erre, úgy érzem, csak részben vállalkoztak.
Ha saját katolikus egyházunkat nézzük, a kép nem egységes. Ná
lunk Magyarországon. úgy érzem, a katolikus egyház sokat tett és
tesz a belső lelki békéért, az említett kiengesztelődésért.Ennek szá
mos tanújelét láttuk. A szomszédállamokban - a kérdés ott merül
fel teljes súlyával - magyar püspökeink (már ahol vannak), pro
testáns testvéreikkel minden síkon igyekeznek ezt a célt szolgálni.
Az, hogy egyben szóvá teszik egyházaik és magyarajkú híveik sé
relmeit, természetes kötelességük. Fájdalom látni, hogy törekvésük,
illetve híveik igénye nem találkozik a kellő visszhanggal.

Most július elején, közvetlenül a pápalátogatás után, Kassán jár
tam (ahol, az utcákon-tereken egyetlen magyar felirattal sem talál
koztam). Az esemény nyomai még frissek voltak. A hívők, mint
mindenütt ahol a Szentatya megjelenik, erősírést kaptak. A látoga
tás a felajzott belpolitikai légkörben megnyugtatóan, békéltetően

hatott, a hazafiság méltatása és a nacionalizmus elítélése nagyon
üdvös intelem volt. Vajon a rendezők éreztették-e, apró mozzana
tokon túl, hogy a látogatás nemcsak nekik, a szlovákoknak szólt?
Kezemben van az erre az alkalomra a kassai egyházmegye által
kiadott színes album, amely a terület valamennyi egyházközségé
ről és templomáról ad tájékoztatást. Kizárólag szlovák nyelven,
egyetlen említés nélkül, hogy ebben vagy abban a faluban a hívők

túlnyomó többségükben magyarok.
A Szentatya magyarországi látogatásakor ott voltam Szom

bathelyen. Liturgia, énekeskönyv, minden több nyelven. Püspö
kök, hívők Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból (Szlováki
ából püspök nem jött) - a történelem első magyarországi pápa
látogatása nem magyar, hanem egész Pannónia népének Szent
Márton nevével fémjelzett közös ünnepe volt, amelyen mindenki
otthon érezhette magát. A kérdésre válaszolva tehát: katolikus
egyházunkra döntő szerep várna régiónk kiengesztelődése, meg
békélése szempontjából, de ennek a szerepvállalásnak igenis van
nak még fájdalmas mulasztásai.
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