
SORSKÉRDÉSEK 1 

„Ha valaki magyarként ébred fel reggel, 
az egész napos feladatot jelent." 
Skultéty Csabával, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársával 
beszélget Zikn Klára 

Előadások, publikációk, izgalmas könyvek, író-olvasó találkozók kísérik mostanában Skultéty Csa-
ba életét. Lenyűgöző energiával járja Erdélyt. Kárpátalját. Felvidéket és természetesen az élete nagyob-
bik felének otthont adó Németországot. Franciaországot. 

Tizenöt évvel ezelőtt vett lakást Budapesten, akkor még csak azzal az elképzeléssel, hogy kétlaki 
életet él Budapest és München között. Emlékszem akkori beszélgetésünkre mennyire ragaszkodott Tri-
eszt és Velence között lévő nyaralójához, ahova nyugdíjba menetele után vissza akart vonulni. Pár év-
vel később mégis eladta, és Badacsonyban vásárolt szőlőt és házat. 

Rengeteg élettapasztalat, kedves humor jellemzi, s a már említett kifogyhatatlan energia. Szerteága-
zó tevékenységének középpontjában a határon kívüli magyarság szolgálata áll. Nagy ajándék, ha valaki 
87 éves korában ilyen teljes életet élhet. Huncut mosollyal meséli: 

- Az elmúlt másfél hónapban Gyulafehérváron. Gyergyóremetén, Szászrégenben és Marosvásárhe-
lyenjártam az új könyvemmel író-olvasó találkozókon. Azután a ferences öregdiákokkal egy zarándok-
úton vettem részt Assisiben, legutóbb pedig a kisebbik lányom esküvőjén Dél-Franciaországban. 

Beszéljünk Pozsonyban megjelent könyvéről, melynek már a címe is sokat mondó: „ Vasfüggönyökön 
át, a Szabad Európa Rádió mikrofonjánál előtte és utána ". 

E válogatott írások, interjúk összeállításában szerepet játszott az a tapasztalatom, hogy a magyaror-
szági közvélemény, értelmiségünket is beleértve, térségünk mai. főleg a határon túli magyarságot érintő 
események hátteréről ilyesztően tájékozatlan. Ez a legutóbbi felvidéki és délvidéki incidensek kapcsán 
volt szembetűnő. Ugyanígy lehangol, ha ezzel a jelenséggel a hazai sajtóban találkozom, amikor kellő 
műveltséget feltételező újságírótól azt olvasom, hogy 'Komarno'-t ír Komárom, 'G üss ing'-et Német-
újvár, 'Eisenstand"-ot Kismarton helyett. Ilyen apróságokban is érzem, mennyi a tennivaló. 

A Honismeret folyóiratnak óriási a feladata és a jelentősége abban, hogy népünk ismét magára talál-
jon. A szomszédos országokban a kommunizmus összefonódott a legszélsőségesebb nacionalizmussal. 
Magyarországon ennek az ellenkezője történt: a magát szocializmusnak nevezett hatalom a kozmopoli-
tizmussal fonódott össze. Az internacionalisták ugyanis mindent elfojtottak, ami magyar. Kezembe ke-
rült egy ma is használatban lévő magyarországi iskolai atlasz, amelyben a Mátyustold. Csallóköz, és az 
egész összefüggő nyugat-felvidéki magyar nyelvterület 'Szlovák Alfold'-ként volt megjelölve. Ezek 
mutatják, hogy mélyek a bajok. Ilyesmire még Münchenben felfigyeltem, amikor egyik alkalommal a 
SZER-ben elhangzó hírekben Ungvár helyett Uzsgorod-ot mondtak. Kiderült, hogy egy Magyarország-
ról nemrég kikerült fiatal szerkesztő volt a tettes. Itt éreztem először a nemzedékek közötti szakadékot. 

A határon túli magyarok ügyének szolgálata központi szerepet játszik az életében. Ehhez bizonyára 
- a már említett tapasztalatok mellett - fiatalkori élmények is hozzájárultak. 

Felvidéken töltöttem a gyermek- és ifjúkoromat, édesapám magyar ügyvéd és politikus, kereszt-
apám pedig Mécs László premontrei papköltő volt. Engem a Szepességbe, Késmárkra küldtek német 
gimnáziumba, de az első bécsi döntés után már Ungváron, magyarul érettségiztem. Itt megismerhettem 
Kárpátalja, közelebbről, a magyarok, ruszinok, ukránok; az őslakosságra rátelepedett cseh hivatalno-
kok. valamint az itt nagy számban élt zsidók életét. Vegyes nemzetiségű világunk addig elképzelhetet-
len tragédiájáról akkor szereztem az igazi, húsbavágó tapasztalatokat, amikor a szovjet elhurcoltságból 
hazaérkezve pályakezdésem a csehszlovák-magyar ..lakosságcsere-egyezmény" megkötésével indult. 
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A Miskolcon működő szlovák ..toborzó iroda"(!) mellett lettem egy társammal a magyar külügyminisz-
térium összekötője. Később Jócsik Lajos áttelepítési kormánybiztos vett magához titkárnak, aki később 
kirendelt az akkor még pozsonyi külképviseletre. Azt hiszem, ebben a hármas hivatalos minőségben ma 
én vagyok a felvidéki magyarság történelme legtragikusabb korszakának egyetlen élő tanúja. 

Skultéy Csaba két kalandos és nem éppen veszélytelen meneküléssel is büszkélkedhet. Először, ami-
kor Budapest ostromakor elfogták és a különböző lágerek után a moldvai fogsani táborba került, ahon-
nan csak fiatalos vakmerőségével sikerült megszöknie. Másodszor pedig, amikor 1947 nyarán a ma-
gyarországi politikai változások következtében -hazarendelték Pozsonyból. Ekkor érezve a veszélyt . 
Prágán keresztül nyugatra menekült. 

Harminckilenc esztendőt töltöttem távol a hazámtól. Párizsban nemzetközi diplomát szereztem, utá-
na a belgiumi Bruges-ben európai politológiai képzésben vettem részt. A Szabad Európa Rádió alakulá-
sakor - ideiglenes szándékkal - én is jelentkeztem, ebből 33 év lett. 1951-től 1983-ig először hírszer-
kesztő. majd Ambrus Márton névvel nemzetközi politikai kommentátor voltam. Ezután még öt évig a 
Pax Romana Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom elnökeként tevékenykedtem. 1990-tői jártam 
haza rendszeresen. 15 éve élek Budapesten. Csodálatos ajándéknak tartom, hogy itthon egy második 
pálya kezdődött, amiben nagyon jól érzem magam. A határon túli magyarságot igyekszem szolgálni: 
ahova hívnak, elmegyek: író-olvasó találkozókon veszek részt, előadásokat tartok és folyamatosan írok. 

Sokfelé megfordul, a legkülönbözőbb emberekkel kerül kapcsolatba. Véleménye szerint más orszá-
gokban hogyan áll a nemzethez való tartozáskérdése: a szűkebb haza. a város, vagy a falu viszonylatá-
ban? 

Nagyon lényegesnek tartom ezt a kérdést. A leghosszabb ideig Németországban éltem, itt szereztem 
ezzel kapcsolatban a legtöbb tapasztalatot. A német nemzeti öntudat a Hitler korszak után nagyon 
visszaesett. Ugyanakkor megnőtt a helyhez, a környezethez való tartozás jelentősége. A háború végén 
utolsó szakaszában, majd közvetlenül utána a különböző keleti német nyelvterületekről mintegy tízmil-
lió menekült érkezett a nyugati övezetekbe, a későbbi Német Szövetségi Köztársaság területére. Az 
újonnan odaérkezettek - tudva, hogy korábbi hazájukat végleg elveszítették - . előharcosai lettek a beil-
leszkedésnek, az új gyökerek hajtásának. Kezdtek megjelenni a helytörténeti kiadványok, éves naptá-
rak. megindult a testvérvárosi mozgalom. Magyarországon viszont azt tapasztalom, hogy a helyi sajá-
tosságok és értékek természetes megélése nagyon hiányos. Elég megnézni szerte az országban az utca-
neveket, szinte mindenütt azonosak. Nem is szólva a „népi demokratikus", vagy egyenesen a szovjet 
nevekről, a kommunista diktatúra ünnepeinek dátumairól, ami mögött ma már nem annyira az elvtársi 
világhoz való ragaszkodás, mint inkább a nemzeti tartás hiánya, a helyi közügyek iránti közömbösség 
áll. Franciaországban például egy-egy vendéglőben kiemelik, hogy az étlapon szereplő ételek a szezon 
helyi termékeiből készülnek, tájjellegű hagyományok szerint. Nem is szólva a borokról! Toscanaban. 
vagy a spanyol városokban évente többszőr is középkori öltözetben ünneplik szülőhelyük történelmé-
nek nevezetes eseményeit. Magyarországon a kommunizmus irtott minden civil jellegűt, ezért a szű-
kebb hazát ismét be kell vonni a civil életbe helyi események, odatartozó nevezetes személyek felidézé-
sével. Egy ország, egy nép demokratikus gondolkodása innen indul. 

Neves műgyűjtő is lett. mit mesélne erről? 

A hosszú esztendőkőn át idegenben élő ember különbözőképpen viszonyulhat a hazájához, különös-
képpen ha abban a tudatban él. hogy oda - a hazai közállapotok miatt, és munkakörénél, hivatásánál 
fogva - valószínűleg soha nem térhet vissza. Nekem az egyik kapcsot a gyermekeim jelentették: német 
anyától kétnyelvűen nőttek fel, némi alapkultúrával is rendelkezve tisztességesen tudnak magyarul. A 
másikat egy „véletlen" hozta: kallódó hungaricumok után kezdetem, amiből aztán rangos gyűjtemény 
lett. Antikváriumokban aukciókon igyekeztem megmenteni valamit, ami ott. egy könyvtárba jutva nem 
képviselné azt az értéket, amit nekünk jelent. Sok csendes, elégedett, magányos órámat köszönhetem a 
bennük való elmélyedésnek. Hazatérve, Borda Lajostól, a Magyar Antikváriusok Szövetsége elnökétől 
tudtam meg. milyen nemzeti értékek kerültek a birtokomba. Kezdeményezésére. Óbuda. Buda és Pest 
egyesülésének 125. évfordulójára, az Országos Széchényi Könyvtár kiállítást rendezett a gyűjtemé-
nyemből. ahol 125 pest-budai metszetet mutathattam be a könyvnyomtatás kezdetétől 1848-ig. ami 
anyagom egyik felét jelentette. A másik könyvekből, kézirat-okiratokból állt. A kiállítást Sólyom Lász-
ló, akkor az Alkotmánybíróság elnöke nyitotta meg, katalógusunk a „szép magyar könyv" kitüntetés-
ben részesült. 

Ma is ugyanúgy> áldoz ennek a nemes szenvedélyének? 
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Hát ugyanúgy már nem, de szerényebb keretekben igen. Az ember nem bújhat ki a bőréből. A meg-
változott körülményekben személyes kötődések felé fordultam. Bogarászások révén hozzájutottam 
Kassa első világháború előtti évtizedeiből mintegy kétszáz, köztük díszes kereskedői számlához, rek-
lámcédulához, meghívóhoz, iskolai bizonyítványhoz, tablóhoz, amiből összeállítható Márai Sándor 
polgári városa. Ezt a kassai hagyományőrző egyesületnek ajándékoztam. Vagy szülőhelyemnek, 
Nagykaposnak, ahol nekik értékes anyaggal, közte családi Mécs László relikviagyűjteménnyel járul-
hattam új hely- és tájtörténeti dokumentációs könyvtáruk alapításához. Az utóbbi esztendőkben főleg 
Fiume magyar korszaka érdekel, tervezem az anyag kiállítását. 

Sokat látogatja az elcsatolt területeken élő magyarokat. Közöttük milyen tapasztalatokra tett szert? 
A szomszéd országokban magyarnak lenni egészen más, mint Magyarországon, ahol a nemzeti iden-

titás még a médiumokban is felszínessé, fogyasztóivá vált. Ott, ha valaki magyarként ébred fel reggel, 
az egész napos feladatot jelent. Úgy látom, hogy ebben a vonatkozásban az erdélyi magyarság a legerő-
sebb. Minden szórvány elemi gondokkal küzd. de a másfél millióra tehető erdélyi magyarság erejének 
hatása, olykor úgy is mondhatnám, a hatalma, jól szórványaiban is jól érzékelhető. Ehhez, vélem, az is 
hozzájárul, hogy a Ceauescu-rendszer bukása után ott a magyarországitól teljesen eltérő rendszerváltás 
zajlott le. inkább megnyíltak a lehetőségek a közösségi életre. Ennek kihasználása már csak azért is fon-
tos, mert szembe kellett nézni egy új jelenséggel, az elvándorlással. Mint minden nemzetiség esetében, 
kulcskérdés az anyaország, vagyis hogy milyen az anyaországban élők és vezetőik nemzettudata. 
Ahogy nem mindegy, kit küldünk Brüsszelbe, vagy Strassbourgba, úgy nem közömbös, hogy amikora 
trianoni határokon kívülre szorult magyarság segítéséről, szolgálatáról van szó. milyen magatartást 
tanúsít az anyaország kormánya. Hogy hova jutott a népünk nemzeti öntudata, azt megmutatta a 
2004-es népszavazás. Nem hiszem, hogy lenne még egy olyan miniszterelnök, aki egy ilyen kérdésben 
nem-el szavazna, sőt emellett nyíltan kampányolna. 

Budapesti átlagpolgárként jó érzéssel tölt el. ha bármily csekély módon is. sikerül elérnem valamit, 
amit egész életemben szolgáltam. Bizakodó jövőt attól várnék, ha - az életlehetősége szerint - a saját 
sugarában mindenki megtenné azt. amit természetes magyar és európai feladatnak tekintek. 

Ezek után természetes, hogy Skultéty Csaba az alábbi Radnóti Miklós idézettel ajánlja új - „Vasfüg-
gönyökön át. A Szabad Európa mikrofonjánál - előtte és utána" című könyvét: 

„ Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 
Ez volt a múlt, emez a vad jelen. 
Hordozd szívedben. Eld e rossz világot 
Es mindig tudd, hogy mit kell tenned érte. 
Hogy más legyen. " 

Zika Klára 

Kuláksors a Szeged vidéki szerbek körében 
A Rákosi-rezsim az úgynevezett osztályellenséggel szemben nem tanúsított sem kíméletet, sem 

megértést. Un. kulákságot érintő intézkedéseket hozott 1949-ben. amelyek 1953-ig. Nagy Imre nyilat-
kozatáig érvényben voltak. A tehetős, jómódú gazdákat eltávolította lakhelyükről, majd az alföldi pusz-
tákon embertelen körülmények között szállásolta el és dolgoztatta őket. A magyar-jugoszláv határ kö-
zelében élő szerbeket és horvátokat különösen sújtották e hátrányos megkülönböztetések. A Nagy-tele 
nyilatkozat azonban egy csapásra nem vetett véget a további megpróbáltatásoknak. Jugoszláviai kora-
beli dokumentumok alapján adalékkal kívánunk szolgálni a hazai Szeged környéki szerbek címben jel-
zett problematikájához, jelezve, hogy több mint 50 hazai horvát, szlovén és szerb kulák család sorsáról 
van szó. 

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság budapesti követségén a Maros menti szerbek küldöttei 
1956. március 26-án felkeresték Dalibor Soldatic követet és Milan Georgijevic titkárt. Georgijevic fel-

jegyzésében így ír a találkozóról: „II nemzetiségünk kereste fel a követséget azzal a kéréssel fordulva 
hozzánk, hogy a magyar kormánynál járjunk közbe azért, hogy visszakaphassák vagyonukat, s lehetővé 
váljon számukra településeikre visszatérésük, valamint az, hogy minden kérdésben egyenlő elbírálás-
ban részesüljenek - a többi állampolgárhoz hasonlóan. A csoportot az alábbiak alkották - Deszkről: 
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Tucakov Bo/a. Rus Arsen. Radic Milenko. Starievic Lazar és Markovljev Marko: Újszentivánról: 
Veselinov Emil. Putnik Radoslav. Putnik Teodor és Veselinov Dura, valamint Szöregről: Mendebob 
Obrad és Dordevic Vukosava. A csoport arra kért. hogy járjunk el e falvak szerb nemzetiségű internált 
többi lakója ügyében is. akiknek a tábor elhagyását követően nem teszik lehetővé volt birtokaikra a 
visszatérést. E három településről összesen 16 ilyen család van". 

A beszélgetés során a küldöttség elmondta, hogy a sztálini Tájékoztatási Iroda Jugoszláviát elitélő 
határozatát követő évben (1949) deportálták őket. „A táborban más nemzetiségekkel és kevés magyar-
ral voltak együtt, akiket kulákokként szállítottak oda. A táborban összesen 900-an voltak. A deportáltak 
ügyében nem született bírósági ítélet. Ők is a Nagy-nyilatkozat 1953-as közzétételével szabadultak a tá-
borból. de nem kaptak engedélyt falvaikba való visszatérésre. Jelenleg Szegeden pincékben laknak. A 
velük együtt internált magyarok visszatérhettek birtokaikra, és ők. a többi állampolgárhoz hasonlóan, 
minden jogot megkaptak. Nemzetiségeink közül még senki sem kapta meg otthonaikba történő vissza-
térésre a jogot. Nemcsak hogy nem kapták meg a birtokaikat, de jogaik sem egvenlőek a többi állam-
polgárt megillető jogokkal. A volt internáltak gyermekei nem folytathatják tanulmányaikat, s azok, akik 
tanulmányaikat befejezték, nem kapnak a képesítésüknek megfelelő munkát, csak rosszul fizetett fizi-
kai munkakörben tudnak elhelyezkedni. A diszkriminációt elszenvedők konkrét példákat felsorakoztat-
va elmondták, hogy Veselinov Zorica, Emil leánya, az általános iskola elvégzését követően, nem irat-
kozhat be a gimnáziumba. Tucakov Mara tanító nem tudja hivatását gyakorolni. Putnik Teodor interná-
láskor másodéves egyetemi hallgatóként szlavisztikát tanult, de Baróthi Dezső professzor közölte vele. 
hogy a pártszervezet ellenzi az egyetemre a visszatérését." 

A küldöttség nem mulasztotta el megemlíteni a Maros menti szerbség vezetőit ért sérelmeket sem. 
így többek között Velimir GedoS és Jovica Putnik bebörtönzött szerb papét, akik közül ez utóbbi 
Márianosztrán volt bezárva. 

A jugoszláv követség munkatársai megígérték, hogy eljárnak az ügyben, azaz mint mondták: „ré-
szünkről a közbelépés nem marad el, s meggyőződésünk, tekintettel arra. hogy országaink közötti kap-
csolatok kedvezően alakulnak, dolgaik is kedvezően nyernek megoldást. Azt tanácsoltuk nekik, hogy 
kérvényeiket közvetlenül Rónai Sándorhoz, a parlament elnökéhez juttassák el". 

Dalibor Soldatic követ nem mulasztotta el ígéretét azonnal beváltani, s még aznap, azaz 1956. már-
cius 26-án belgrádi feletteseihez a következő, szigorúan bizalmas táviratot juttatta el: „Kisebbségünk 
11 tagú csoportja, főként idősebb emberek. Deszk. Szőreg és Ujszentiván (Szeged és környéke) nemze-
tiségi falvak lakói ma felkeresték követségünket, s arra kértek, hogy érdekükben járjunk el a magyar il-
letékes hatóságoknál, hogy ezáltal a két ország közötti, nem megszokott időszakban, az őket ért sérel-
mek megoldást nyerjenek. Adataik szerint e három községből deportált 18 család (végig ez utóbbi ada-
tot tünteti fel Soldatic követ - a szerző megjegyzése) 1953 őszén a tábort elhagyva, azóta sem kapták 
vissza vagyonukat, valamint nem mernek visszatérni falvaikba. Nagyobb részük Szegeden igen mosto-
ha körülmények között él. A hatóság még mindig, mint nem teljesen rehabilitált büntetettekként kezeli 
őket". 

Az internált szerbek gondja-baja azonban sehogy sem rendeződött. A problémák gyermekeiket is 
érintették, emellett nem tudtak megfelelőképpen elhelyezkedni. A kulákoknak nevezett egyének a tá-
borból szabadulásukat követően. 1953-1954. év során több kérelmet nyújtottak be az illetékesekhez, 
kérelmezve, tegyék lehetővé falvaikba a visszatérést, kapják vissza az elvett vagyontárgyaikat (ház, 
használati tárgyak és eszközök, stb.) és földjeiket, de rendre ezt a választ kapták: „szóban közölték ve-
lük. hogy a kérésüknek nem tudnak eleget tenni, mivel vagyonuk társadalmi tulajdonba került, s kulá-
kokként tartják számon őket". 

Dalibor Soldatic jugoszláv követ - hogy véget vessen e tarthatatlan helyzetnek - újabb lépéseket he-
lyezett kilátásba, amiről feletteseit is értesítette: „ebben a konkrét esetben felkeresem Síkot (Sík Endre 
magyar külügyminiszter-helyettes - a szerző megjegyzése) és átadom neki az „aide-memorie"-t. hogy 
ezen családok visszatérhessenek falvaikba, valamint kapják vissza elvett vagyonukat". 

Mint már említettük a jugoszláv követ a küldöttségnek azt javasolta, hogy kérelmüket Rónai elnök-
nek (Rónai Sándor az országgyűlés elnöke - a szerző megjegyzése) nyújtsák át. aki március 30-án azt 
megkapta, s rá két napra. Dubrovnik-i elutazása előtt intézkedett: „az illetékes szerveknek elrendelték, 
hogy azonnal hozzanak intézkedéseket nevezett családok falvaikba történő visszatérésére, egyúttal 
kaphassák vissza vagyonukat", ezért nem került sor Sík Endre külügyminiszter-helyettesnek az 
aide-memoira átadására-jelenti a belgrádi külügyminisztériumnak ez év április 2-án Soldatic követ. 
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Azonban mint tudjuk „isten malmai lassan őrölnek", s a dolgok megoldása még tovább váratott ma-
gára. éppen ezért Dalibor Soldatic jugoszláv követ május 16-án újabb lépések megtételére szánta el ma-
gát. ..Bár magyar állampolgárokról van szó, ebben a kérdésben szándékomban áll Síknél közbenjárni", 
hivatkozva Rónai nevezett közlésére, hogy intézkedések történtek e családok rehabilitációjára vonatko-
zóan, azzal a kitétellel, hogy „egyúttal kitérnék a kisebbségeink egyéb eseteivel kapcsolatos kérdéseik-
re is, akiket úgyszintén deportáltak, de még mindig nem rehabilitálták őket. Korábban e tárgyban meg-
beszélést folytattam Gerővel (Gerő Ernő a Magyar Dolgozók Pártja KB és PB tagja - a szerző megjegy-
zése), aki meg kívánt győzni arról, hogy a kérdés pozitívan megoldódik. Kérem a hozzájárulásukat". 

Tekintettel arra, hogy Soldatic jugoszláv követnek számtalan ügyben kellett eljárnia, ugyanis a ma-
gyar-jugoszláv 1944-1948 közötti évek jó viszonya a Tájékoztatási Iroda határozatát (1948) követően 
megromlott, sőt ellenségessé fajult, ezért 1953-as kinevezését követően nem kis feladat várt rá a két or-
szág viszonyának normalizálása terén: gazdasági, kulturális és sport, valamint a politikai kapcsolatok 
fokozatos rendezése stb. A két nép. beleértve a két országban élő nemzetiségeket (délszlávok Magyar-
országon, magyarok Jugoszláviában) szorgalmazták az együttműködést. Dalibor Soldatic kitartásának 
és következetességének tudható be. hogy a magyarországi „délszláv", azaz a horvát, szerb és szlovén 
nemzetiségek ügyében június 23-án ismét eljárt: 

„1. Kisebbségeink (magyar állampolgárok) bebörtönzése, valamint. 
2. A bizonyos időszakban deportált családok ügyében, akiknek nem teszik lehetővé falvaikba a 

visszatérést s nem adják vissza elvett vagyonukat. Ezzel kapcsolatban átadtam neki (Sík Endre külügy-
miniszter-helyettesnek - a szerző megjegyzése) a „pro-memoira"-t a bebörtönzött 7 személy, s több 
mint 50 család - a 2 pontban van róluk szó - ügyében, megemlítve, hogy ezek nem teljes adatok, ame-
lyekkel a követség rendelkezik, s csak azokra a személyekre vonatkozik, akik arra kértek, hogy járjunk 
el ügyükben, egyúttal feltételezem, hogy számuk lényegesen nagyobb. Nyilatkozatomban aláhúztam, 
hogy ez nem más. mint a sajnálatos múlt maradványa, mivel az ismert anti-jugoszláv kampány eseteiről 
van szó. és sajnálatunkra azt kell megállapítani, hogy az illetékes szervek némely esettől eltekintve, 
semmit sem tesznek a helyzet megoldására". 

A szigorúan bizalmas távirat az alábbiakra is kitér, mivel a Szeged vidéki szerb kisebbség ügye nem 
rendeződött: „Síknak felhívtam a figyelmét, hogy az ilyen eljárások hazánkban, de egyúttal a magyar-
országi nemzetiségeink körében is nemtetszést váltanak ki. akik kételkedve fogadják a kapcsolatok nor-
malizálódásáról szóló kijelentéseket, mivel még mindig szenvedő részesei az eljárások következmé-
nyeinek. Nyilatkozatomat azzal egészítettem ki. hogy az adott kérdésekben a jelenlegi állásfoglalástól 
az eltávolodás kapcsolataink fejlődésében zavart okozhatnak, amelyek épphogy kielégítő módon fejlő-
désnek indultak. Sík válaszában közölte, hogy nem szükséges őt meggyőzni, mivel teljes mértékben 
osztja véleményemet, valamint az esetről Rákosinak és Hegedűsnek is beszámol azt tanácsolva, hogy 
Piros belügyminiszter erről és hasonló esetekről készítsen jelentést, s az eredményekről értesítsen majd 
engem. Sík megkísérelte, hogy a felelősséget a biztonsági szervekre áthárítsa, ám az a benyomásom tá-
madt. hogy meglepte a bemutatott esetek magas száma, s nem gondolt arra. hogy az adott probléma 
ilyen szövevényes". 

Frankovics György 

Susa a hűség faluja 
Az első világháború befejezését jelentő szégyenteljes trianoni döntés során Magyarország területé-

nek kétharmadát a hatalmasságok „elajándékozták" a környező országoknak. Ekkor csatolták el az 
anyaországtól Susát is. A kis gömöri település lakói ebbe nem nyugodtak bele. ezért 1922-ben helyi 
népszavazást tartottak, melynek eredményeként visszakerültek az anyaországhoz. Ennek 85. évfordu-
lója alkalmából emlékművet állítottak a településen. 

Susa az Ózdra torkoló Uraj-patak völgyébe települt. Oklevélben 1216-ban említik először. Lakossá-
ga a középkor óta színmagyar. 

A település a török pusztításnak áldozatul esett és több mint 200 évig lakatlan volt. Az 1700-as évek 
második felében települt be ismét. Eredeti földbirtokosa a Hangony nemzetség, majd kihalásuk után a 
Losonczyak családi birtoka. A XIX. században telepszik meg itt Bronits Viktor, aki a Templomdombon 
kastélyt építtetett. Jelenleg az épületben működik a Szent Anna Szeretetotthon. A Losonczy családdal 
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felesége révén rokonságban lévő Tompa Mihály 1850-ben Susán vendégeskedett. Itt egy szilfa árnyé-
kában írta meg a Gólyához című költeményét. 

Abban, hogy Susa lakói maguk dönthettek hovatartozásukról, elévülhetetlen érdeme volt Léhi Gá-
bor bírónak. O harcolta ki ugyanis a népszavazás lehetőségét. Léhi Gábor unokája. Léhi Zoltán, jelen-
leg is nagyszülei házában él. néhány száz méterre a szlovák határhoz. Tőle tudom, hogy nagyapja 
1915-től töltötte be a bírói tisztet. Néhány év múlva a református egyházkerület presbiterei közé is be-
választották. Életének 71. évében hunyt el 1944-ben. 

1923-ban az akkori főispán hálából egy bíróbothoz hasonló emlékbotot adott át Léhi Gábornak. A 
polírozott bot felső végén egy ezüstből készült, stilizált növényi mintákkal domborított gömb. alatta a 
nyakrészen felirat: Susa község bírójának a magyar haláréri runyai Soldos Béla főispán. Léhi Zoltán 
féltve őrzi a falu hűségének bizonyítékát. 

A község határának kiigazítása során 1922. október 20-án került vissza Susa Magyarország területé-
hez. 

Susa ma már nem önálló község. 1979. január l-je óta Ozd város peremterülete. 
Kerékgyártó Mihály 
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