
TÖRTÉNELMI INTERJÚK TÁRA 

Balla Gyula 

AZ UNG PARTJÁTÓL 
A SZABAD EURÓPA RÁDIÓIG 

Beszélgetés Skultéty Csabával 
(Ambrus Mártonnal) 





AZ UNG PARTJÁTÓL A SZABAD EURÓPA RÁDIÓIG 
Beszélgetés Skultéty Csabával (Ambrus Mártonnal) 



TÖRTÉNELMI INTERJÚK TÁRA 
1 

Sorozatszerkesztő: Eszenyi Attila 

Az interjút készítette: Balla Gyula 

Művészeti vezető: Ivaskovics József 

Borító: Jankovics Mária 

Az életút-inteijú készült: 
az Országos Széchényi Könyvtár Történelmi Inteijűk 
Tára soros gyűjteménye megbízásából, Hanák Gábor 

irányításával, 1990. március 12-én 

© Balla Gyula, 1992 

Intermix Kiadó kiadása 
Felelős kiadó: Dupka György 

ISBN 963 8129 16 6 
Készült Ungváron, a Patent Nyomda és 

Kiadóvállalatnál, 1992-ben 
Felelős vezető: Kovács Dezső 

Műszaki szerkesztő: Negre Viktor 
Rend. sz.: 2420 

Forgalomba kerül megállapodás szerinti áron 



AZ UNG PARTJÁTÓL 
A SZABAD EURÓPA RÁDIÓIG 

Beszélgetés Skultéty Csabával (Ambrus Mártonnal) 

INTERMIX KIADÓ 
UNGVÁR — BUDAPEST 

1992 



MB 144.799 

1993 



Skultéty Csaba: 1920. XII. 31-én született Nagykapo-
son. Iskolai tanulmányait szülőhelyén, továbbá a kés-
márki német gimnáziumban végezte, majd a Felvidék 
visszacsatolása után Ungvárott érettségizett. 

1939—44-ben Budapesten járt a közgazdasági karra. 
1945januárjában a szovjet csapatok őt is elvitték „ma-

lenykij robot"-ra. Gödöllőre, Ceglédre, végül Focsaniba 
került. Innen megszökött, s Erdélyen keresztül hazajött 
Magyarországra: 

1946-ban külügyminisztériumi összekötőként dolgo-
zik a csehszlovák áttelepítési bizottság miskolci csoportja 
mellett. 

Még ez év júliusától Jócsik Lajos áttelepítési kormány-
biztos titkára, aki 1946 novemberében kirendeli a pozso-
nyi magyar külképviseletre. 1947 nyarán hazahívják Po-
zsonyból. 

1947 októberében Prágán keresztül elhagyja Magyar-
országot és Párizsban telepszik le. Itt nemzetközi jogi 
tanulmányokat folytat. 1950—51-ben a belgiumi Bru-
ges-ben (Brugge) egyéves európai politológiai képzésben 
vesz részt. 

1951-től 1983-ig a Szabad Európai Rádió munkatár-
sa; előbb hírszerkesztő, majd Ambrus Márton néven po-
litikai kommentátor. 

1985-től 1990-ig a Pax Romana Katolikus Magyar 
Értelmiségi Mozgalom elnöke. Nyugaton végzett publi-
cisztikai tevékenysége főként a kárpátaljai magyarság-
gal kapcsolatos. 



— Kezdjük talán a gyermekkoroddal... 
— Szülőhelyem Nagykapos, amely Ung megyének ak-

kor Csehszlovákiához, pontosabban Szlovákiához került 
csücskében fekszik. Ezt azért kell kiemelnem, mert a 
hagyományos, a legközelebbi városunk mindig Ungvár 
volt. Az új csehszlovák államon belül viszont a Szlová-
kia és Kárpátalja közötti közigazgatási határ éppen 
Nagykapos és Ungvár fele útján vonult. Ennek jelentő-
sége volt a családunk szempontjából. Apám ugyanis 
ügyvéd volt e kis járási székhelyen, s a peres ügyeiben 
számára illetékes fellebbviteli bíróság, vagyis a törvény-
szék elérésére nem a közeli Ungvárra, hanem Kassára 
kellett utaznia. A vidék lakosságának bonyodalmat je-
lentett az is, hogy Szlovákiában a szlovák volt a hiva-
talos nyelv, Kárpátalján pedig a cseh és a ruszin. Sze-
rencsére az akkori csehszlovákiai szabályozás szerint a 
kisebbségi vidékeken a bíróságok magyarul is tárgyal-
tak pereket, apámnak tehát nem kellett feltétlenül meg-
tanulnia szlovákul. Ez azért fontos, mert a kliensei zöm-
mel magyarok voltak. Öten voltunk testvérek. Második 
bátyám, László, aki jogász lett apám mellett, már 
Brünnben és Pozsonyban végezte az egyetemet, ő te-
remtett — elég nagy — szlovák klientúrát a szomszédos 
szlovák falvakból. Nagykapos, amely közvetlenül a 
nyelvhatár déli oldalán fekszik, színmagyar volt, a leg-
közelebbi falu pedig, északra — a nyelvi választóvonal 
persze kissé hullámzott — Feketemező, színszlovák. 
Gyermekkori élményeim közé tartozik, hogy a nagyka-
posi katolikus templomban a Feketemezőről jött szlovák 
parasztasszonyok — a kis Feketemező emlékezetem 
szerint nem rendelkezett templommal — vasárnap gyö-
nyörűen énekelték a magyar templomi énekeket. Rövid-
del születésem előtt került oda egy fiatal premontrei 
pap plébánosnak. Nagykaposon belül a kiskaposi részen 
volt a katolikus templom, míg a református templomok 
a tulajdonképpeni Nagykaposon és az ugyancsak hoz-
zácsatolt Ungcsepelyen. A kiskaposi katolikus plébáni-



ára került tehát az a fiatal premontrei pap, aki aztán 
Mécs László néven vonult be a magyar iroda-
lomtörténetbe. Akkori hatását — a húszas évek köze-
pétől a második világháború végéig — nagyon nehéz 
érzékeltetni, mert a popénekesek mai világában az iro-
dalomnak nincs olyan súlya, mint akkor még. Abban az 
időben egy költő magával tudta ragadni az ifjúságot. 
Valahányszor megjelent valahol szavalóestre — a Fel-
vidéken, majd Budapesten és Erdélyben —, az nagy ese-
ménynek számított, amely széles közönséget vonzott. 
Mindennek számomra annyiban volt jelentősége, hogy 
Mécs László, akivel a szüleim igen összebarátkoztak, a 
keresztapám lett. Az ő meggyőző erejének volt az ered-
ménye, hogy engem nem a közeli nagykaposi elemi is-
kolába, hanem a kiskaposi katolikusba küldtek, ami 
számomra hóban-hidegben is, napi négyszeres végte-
lennek tűnő utat jelentett. A kis katolikus iskola elhe-
lyezés és felszerelés szempontjából erősen elmaradt az 
állami iskola mögött. Petőfi kora jut eszembe: egyetlen 
teremben volt valamennyi osztály, és mialatt én, mint 
elsős, a palavesszővel a palatáblán kínlódtam, azalatt 
a tanító már a második, harmadik vagy a negyedik osz-
tállyal foglalkozott, illetve felváltva adott ennek-annak 
feladatot. 

— Ez a személyes és családi kapcsolat Mécs Lászlóval 
azt is jelentette-e, hogy az ő irodalmi világa is beszűrő-
dött a családotokba1? 

— Nagyon is. Képzelj el egy akkori vidéki járási szék-
helyet, amely —jó néhány máshoz hasonlóan — a két 
háború közötti kisebbségi életben elég komoly szerepet 
játszott. Nagykaposon ilyen centrum volt Mécs László 
plébániája. De — azt hiszem, nem vétek a tárgyilagos-
ság ellen — egy kicsit a mi házunk is. Apám aktív volt 
a magyar kisebbségi politikai életben, az akkori Keresz-
tényszocialista Pártban. A másik magyar politikai tö-
mörülésnek, a Magyar Nemzeti Pártnak egy másik ügy-
véd, Sutka István volt a helyi és körzeti vezetője. Ez a 



két párt később egyesült, és a prágai parlamentben 
Egyesült Magyar Pártként lépett fel. Apámat felkérték 
a képviselőségre. Ezt három évvel ezelőtt Révay István, 
a felvidéki magyarság nemrégiben elhunyt vezető sze-
mélyisége idézte fel nekem. Elmondta, apám milyen 
nagyvonalú volt, mert arra hivatkozott, hogy túl sok az 
ügyvéd és földbirtokos a magyar politikai élet vezetésé-
ben. „Apád felajánlott egy helybeli parasztembert, Papp 
Mihályt, aki feltűnt józan állásfoglalásaival, és jól tudta 
a környék lakosságának a véleményét képviselni". Ne 
én legyek a jelölt, hanem Papp Mihály. „így került be 
Papp Mihály a prágai, majd később a budapesti parla-
mentbe". Gyerekkoromban gyakran megfordultak ná-
lunk az akkori felvidéki politikusok. Szüllő Géza, a ko-
rán meghalt Thörköly István forogtak nálunk. Itt meg 
szeretnék említeni egy írót. Apámnak Kassáról, a kas-
sai gimnáziumi éveiből jó barátja volt Grosschmidt Gé-
za, a prágai parlament magyar szenátora, akire ma is 
emlékszem, mint kissé gömbölyded — nem tudnám 
megmondani, valóban szivarozott-e, de emlékeimben 
így él — úrra. Ott ült a szalonban és apámmal hossza-
san beszélgetett. Felidéződik anyám egy későbbi meg-
jegyzése: „írd meg már Gézának, hogy milyen jó a fiá-
nak az új könyve." Ez a „fia" Márai Sándor volt. 
Visszatérve Mécs Lászlóhoz: hozzá mindenki betért, aki 
a vidéken járt. El kell mondanom egy kedves mozzana-
tot. Azokban a napokban történt, amikor Móricz Zsig-
mond látogatott oda. Anyám valami miatt az állomásra 
ment — amolyan jó vidéki csendes kis állomás volt —, 
ott beleütközött a távozóban lévő Móricz Zsigmondba és 
Mécsbe. Mécs bemutatta vendégét, mire anyám megje-
gyezte: büszke arra, hogy megismerkedhetett a tekin-
télyes íróval. Mire Móricz azt felelte: ő meg arra büszke, 
hogy a környék legszebb asszonyával ismerkedett meg. 
Az esetből családi anekdota lett, mert anyám még het-
venöt éves korában is csillogó szemmel idézte fel a bókot 
és a jelenetet. 



— Az iskolai évek. Ma már furcsának tűnik, de az 
akkori kisebbségi helyzetből egyértelműen következik, 
hogy akkor egy iskola folyamat nem egy helyen zajlott. 
Úgy tudom, nálad is ez történt. 

— Mielőtt továbbmennénk, egy-két dolgot még el sze-
retnék mondani a helyi életről. Az iskoláról valamit, 
ami egy kicsit, azt hiszem, az akkori politikai légkörre 
is jellemző. Második elemista lehettem, amikor március 
hetedikére — Csehszlovákiában ez hivatalos ünnep 
volt, Masaryk elnök születésnapja — jelentkezni lehe-
tett az iskolai ünnepségre, elmondani egy verset. Ma is 
emlékszem a szlovák vers első soraira: „Tatióku stary 
ná§, §edivú hlavu más..." Én is buzgón jelentkeztem a 
magyar szövegre. A tanító azt mondta, hogy egy másik 
lány és közöttem fog dönteni, majd ha megtanultuk. Na-
gyon büszke voltam, igen szépen elmondtam a verset, 
de a tanító — aki apám barátja volt — nem mellettem, 
hanem a lány mellett döntött. Nyilván el akarta kerülni, 
hogy a magyar politikai életben szerepet játszó apám-
nak a csemetéje a piros betűs állami ünnepen Masary-
kot éltesse. Én persze ezt akkor nem fogtam fel, nem 
is magyarázta meg nekem senki, ezért sértve éreztem 
magam. A másik mozzanat, amit fel szeretnék idézni: 
noha Csehszlovákiához tartoztunk, a mi környékünkön 
voltaképpen magyar vidéki élet folyt. Ebbe szükségsze-
rűen bekapcsolódott néhány odakerült szlovák, de főleg 
cseh hivatalnok. Az új állam másik végéből jöttek, se-
hogy sem tudták felfogni, miért vetette őket a sors ilyen 
unalmas vidékre. Amikor aztán, évekkel később, más-
hová helyezték őket, könnyeket ejtettek, mert annyira 
megszerették ezt a minden provincializmusával meleg, 
kedves kaposi magyar életet. A helyi társadalom erősen 
tagolt volt. Az „intelligencia" — így hívták azokat, akik 
a felsőbb körhöz tartoztak — eléggé zárt volt, a paraszt-
ságból inkább csak a teológusjelöltek törtek fel hamar, 
és találtak teljes befogadásra. Ez a magyar — ha talán 
rossz is a meghatározás —, szellemileg érdeklődő réteg 



teljesen a magyarországi szellemi világban élt. Ami csa-
ládunkban természetes volt a — csak magyar nyelvű — 
könyv. A világról a kitűnő napilap, a Prágai Magyar 
Hírlap tájékoztatott. Könyvespolcainkon ott sorakoztak 
az erdélyi irodalom termékei, köztük az akkor megje-
lent Helikon-könyvek. A szellemi összetartozás az össz-
magyarsággal teljes volt. Furcsa viszont, hogy zenei té-
ren nagy volt az űr. Az akkor már oly jelentős új magyar 
zenéről például semmit sem tudtunk. A „magyar nóták", 
a műdalok domináltak. Nem is emlékszem igazi népdal-
ra a környékről. Pedig részt vettem fonókon, kukoricatö-
réseken, amikor parasztfiatalok összejöttek, énekeltek. 
Csak később, Késmárkon, ahol német gimnáziumban 
jártam — lehettem úgy tizenöt-tizenhat éves —, az is-
kolai orvosnál találkoztam először egy német folyóirat-
ban ezzel a két névvel: Kodály Zoltán és Bartók Béla. 

— A nagykaposi gyerekévek után tehát továbbtanulás 
céljából elkerültél a szülői házból. 

— Igen, tízévesen. Ez nagyon fájdalmas volt. Helyben 
nem működött semmilyen középiskola. Mint ötödik gye-
reket, nagyobb testvéreim mintájára messzire küldtek 
a szüleim. Az akkori helyzetre jellemző az a megfonto-
lás, amely vezette őket. A két legközelebbi magyar gim-
názium Kassán és Beregszászon volt, mindkettő állami. 
Azt tartották róluk, hogy szellemükben nem képviselik 
megfelelően a felvidéki magyarságot. Olyat is hallani 
lehetett — ez a mi szemünkben nemcsak képletesen volt 
vörös posztó —, hogy kommunista tanárok is akadnak 
bennük. Az a középiskola, amelyikbe a szüleim talán 
szívesen küldtek volna, a komáromi bencés gimnázium 
volt. Oda azonban Kassán és a Vág-völgyén át óriási 
utat kellett volna megtennem egy mindannyiunk szá-
mára ismeretlen városba. Késmárkon, a Szepesség kul-
turális gócában viszont már annyiban volt egy kis csa-
ládi hagyományunk, hogy testvéreim — az egyik 
bátyám végig — ott jártak iskolába. A szüleim tehát 
úgy döntöttek: engem megkell tanítani a német nyelvre 



és Késmárkra kell küldeni. Ez aztán úgy történt, hogy 
előzőleg még beírattak egy német nyelvű ötödik elemi 
osztályba Szepesszombatba. Ott a tanítónál laktam. 

Ez az iskola egytantermes volt, csak éppen rangosan 
kiépített, városias. Ketten voltunk magyarok. A másik 
egy nagybocskói mérnök fia, aki a többnyire barna sze-
pesi német gyerekek között kitűnt rikító szőkeségével. 
Ma is a barátom, Budapesten él. Szepesszombatból ke-
rültem gimnáziumba Késmárkra, ahol majdnem érett-
ségiig maradtam. Erre a „majdnemre" mindjárt rátérek. 
Egész szepességi életem alatt óriási honvágyam volt. 
Én is a „Mit nekem, ti zordon Kárpátoknak..." érzését 
vallottam. Ha Petőfi Késmárkon írt egyetlen verse egy 
alföldi csárdáról szól, úgy én is azok közé sorolom ma-
gamat, akik a Tátra alatt az Alföldről, a nagy égboltról, 
a végtelen mezőkről álmodoznak. A Tátra sohasem nőtt 
igazán a szívemhez. 

— Milyen volt akkor a város hangulata? Etnikailag 
is sokszínű lehetett Késmárk. 

— A város lényegében német ajkú volt, ezen német 
ajkúak zömét ugyanakkor a magyar szellem itatta át. 
Jellemző, hogy nagy népszerűségnek Örvendett a buda-
pesti Színházi Élet. Lassan azonban nőtt a város szlo-
vák lakossága a környező Maguráról és más szomszédos 
vidékekről odaköltözöttek révén. Domináló szerepet töl-
tött be a városban a német gimnázium. Az evangélikus 
egyház tartotta fenn. Története során váltakozott a ta-
nítás nyelve, német nyelvűvé — előzőleg magyar volt — 
Trianon után lett ismét. Volt a városban egy újonnan 
létesített szlovák gimnázium is, amely gyakorlatilag 
csak a környék szlovák lakosságának és az odahelyezett 
cseh hivatalnokoknak volt a gimnáziuma. A németbe 
viszont magyar gyerekek is jöttek egész Szlovákiából, 
akiket szüleik úgy akartak jó iskolába küldeni, hogy 
németül is megtanuljanak. A mi környékünkön e tekin-
tetben apám volt az úttörő. Késmárk hallatlanul érde-
kes életet élt. Egy diákváros, amelynek minden esemé-



nyét a német gimnázium diktálta. Majális, diákbál ko-
moly műsorral — ezek voltak az év fontos eseményei. 
Sok család élt abból is, hogy magyar gyerekeket foga-
dott be. így voltam én is több családnál. Az elsőnél nem 
éreztem jól magam. Teljes ellátást kaptunk. A házi-
asszony arra is hivatott volt, hogy kikérdezze a másnapi 
feladatot, ami nem nagyon volt eredményes, mert mi 
úgy csaptuk be a nénit, ahogy akartuk. Ha pedig neki 
tanultunk és nem az iskolának, el voltunk maradva egy 
pár leckével. Szóval, mikor új helyre kerültem és tizen-
három éves koromban már én kaptam a havi ellátási 
pénzt és én adtam oda a megfelelő összeget a néninek, 
az apám által megállapított maradékkal nekem kellett 
gazdálkodnom. Ezt a zsebpénzemet az első hónapban 
két nap alatt elbiliárdoztam. Ekkor tanultam meg, hogy 
a pénzt be kell osztani. Lakótársaim ugyancsak német 
szóra odaküldött magyarok voltak. A Szepességben 
egyébként Lőcsén is volt német gimnázium, amelyet ké-
sőbb a szlovákiai németségben meginduló és az iskolá-
ban is megmutatkozó náci erjedés miatt betiltottak. 

— Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg — ugye 
Szlovákiában vagyunk, német gimnáziumba jársz, ma-
gyar családból származol, egy olyan magyar családból, 
amelyiknek a történeti szemlélete, tudata eléggé megha-
tározott —> hogy egy ilyen fasizálódó légkörben a taná-
roknak sikerült-e távol tartani titeket ettől a szellemtől? 
Tehát milyen volt a politikai hangulat? Egyáltalán be-
szüremkedett-e a gimnáziumba ez a politikai hullám? 

— Az első években alig volt érezhető, ottlétünk utolsó 
esztendeiben azonban — 1937—38-ban — hirtelen hal-
latlanul kiélesedett. Amikor odakerültem, a szepességi 
németség még a régi együttélés hagyományait követte 
és nagyjából egységes volt. Politikailag a magyarság felé 
vonzódó Szepesi Német Pártba tömörült, amelynek 
Nitsch Andor kakaslomnici kisbirtokos volt a képvise-
lője a prágai parlamentben. A légkör politikai értelem-
ben mondhatni zavartalan volt. A tanárok egy része 



még a magyar gimnáziumban tanított. Majd jöttek újak, 
szudétanémetek, miután a szudétanémet vidék és az 
újonnan teremtett Szlovákia egyazon ország lett. A ma-
gyar tanárokról még annyit, hogy néhányan közülük 
igazából sohasem tanultak meg rendesen németül. 
Egyikük, Gaál Pali bácsi (hogy így hívtuk egymás kö-
zött, már önmagában is kifejező) engem úgy intett a 
tanulásra futballozás helyett, hogy azzal kezdte: „Ejnye, 
ejnye Csaba..." Ilyen indulatszó, hogy „ejnye", a német-
ben nincs. A földrajztanárunk pedig, amikor Magyaror-
szágra került a sor, trükköt alkalmazott, amelynek a 
nyitját csak később ismertem fol. A földrajzkönyvben 
ugyanis kétoldalnyi tananyag volt arról, hogy milyen 
volt a háború előtti, a történelmi Magyarország mére-
tében és jelentőségében, majd az következett, hogy most 
milyen. Aznap, amikor ebből kellett felelni, „Thierring 
papa" kihívott valakit és az elkezdte a megtanultakat 
az elejétől felmondani. Ekkor a tanár megszakította: 
„Nem mondtam nektek tegnap, hogy ezt az első részt 
már nem kell megtanulni?" Nyilván ez volt a felsőbb 
utasítás, amit tanárunk „elfelejtett" velünk közölni. 

— Szóval minden németül ment. Magyarul nem is 
tanultatok? 

— Egyetlen rövid időszak volt, amikor a szülők — 
tehát a szepességi német szülők — nyomására a héten 
egyszer fakultatív alapon magyart is lehetett tanulni. 
De hát ki megy el délután a futballpálya helyett 
nyelvórára? Ez a késmárki közösség hallatlan jó élet-
lecke lett volna, ha később nem romlik el minden. Azzal 
kezdtem, hogy magyar voltam német gimnáziumban, 
katolikus egy evangélikus iskolában. Az iskola szelleme 
rendkívül toleráns és európai volt. A tanárok nem 
annyira a jó tanítással, mint inkább ezzel a szellemmel 
tűntek ki. Minden osztályban volt néhány magyar, néha 
egy-egy szlovák is, és ilyen vagy olyan anyanyelvű zsi-
dó. Ez a keveredés az első években nagyon jót tett ne-
künk. Én közben, lehettem olyan tizenöt-tizenhat éves, 



néhány társammal — mert engem nem annyira a német 
irodalom, mint inkább Ady Endre érdekeit — magyar 
önképzőkört létesítettem. Valahonnan szereztünk köny-
veket, ezeket adtuk ajándékba annak, aki valami szépet 
írt. Ebben az időben — tehát 1935, 1936 táján — kez-
dődött az óriási szellemi átalakulás, ami nagy erővel 
folytatódott azután. Főleg szudétanémet tanáraink ha-
tására a Német Tornaegyesület és hasonló tömörülések 
útján betört Késmárkra és a Szepességbe a nagynémet 
szellem. Politikai közvetítője a Konrád Henlein által ve-
zetett Szudétanémet Párt volt. Szinte hónapok alatt ki-
alakult a legsúlyosabb konfliktus a családokon belül is. 
Volt olyan régi szepességi tanárunk, aki azt mondta, 
hogy ebédnél a gyerekeivel csak az időjárásról tud be-
szélni, mert mihelyt másról esik szó, a gyerekek vad 
nagynémetek. Míg tehát addig a szepességi németség 
át volt itatva — még akkor is, ha odahaza németül be-
széltek — magyar gondolkodással, magyar modorral és 
a fő szellemi központnak Budapestet tekintették, ebben 
az új helyzetben minden megfordult. Ekkor alakult ki 
az az ellentét, amelyik a szepességi németséget szétver-
te. Hogyan mutatkozott ez meg az iskolában? 1936-ban 
Csehszlovákiában parlamenti választások voltak, ekkor 
volt először érezhető a gyerekeken át a szepességi né-
metség megosztottsága. Zipser Deutsch — ez volt az 
eddigi, a hagyományos. Karpathen-Deutsch — ők vol-
tak az újak, a nagynémetek. Egyik tanárunk, Wodilla, 
aki evangélikus pap is volt, utóbbi párt listáján be is 
került a pozsonyi tartományi törvényhozásba és később 
az önálló Szlovákia parlamentjébe. 1938 márciusában 
bekövetkezett Ausztria bekebelezése, az Anschluss — 
ez az esemény mindent kiélezett. 1938 szeptemberében, 
közvetlenül a müncheni egyezmény megkötése előtt, a 
Szepességben és Késmárkon minden a teljes szétzilált-
ság állapotát mutatta. A diákok többsége immár „Heil, 
Hitlerrel" köszönt tanárainak. Nem mindegyiknek. Volt 
tanár, aki ezt lelkesen osztotta, a másik zavarban volt, 



többen szembehelyezkedtek. Aki az utóbbiak közé tar-
tozott, annak is gondolkodnia kellett, hogyan viselked-
jék most a diákjaival. Volt, aki így vagy úgy állást fog-
lalt, és ezt nagyon hamar megbánta. Volt aki hirtelen 
antiszemita lett, holott azelőtt egyáltalán nem volt az, 
és később sem. Jó néhányan egy pár hónapra vagy esz-
tendőre belekerültek a kavargó hullámok valamelyiké-
be. Ami engem illett: pont ebből a hirtelen nagyon-na-
gyon elmérgesedett légkörből kerültem ki. Az 1938. 
november 2-án született első bécsi döntés folytán a szü-
lőhelyem Ungvárral és Kassával együtt visszakerült 
Magyarországra. Nekünk ez volt a felszabadulás, és ez 
is marad egész életünkben. Én, mint buzgó magyar, a 
tizenhét évemmel természetesnek tartottam, hogy ha-
zamegyek, mert nem akartam kimaradni a magyar csa-
patok bevonulásának élményéből. Közben az új határt 
lezárták, nem tudtam visszamenni. A magyar katonai 
közigazgatásnak pedig nem az volt az első gondja, hogy 
útleveleket adjon. Apám ezekben a hetekben sokat be-
szélgetett magyar tisztekkel, akik hirtelen bejáratosak 
lettek a házunkba. Az egyik azon a címen jött be — és 
lett aztán a család barátja —, hogy őt is Skultétynak 
hívják; házunkon megpillantotta ugyanis apám ügyvédi 
névtábláját. Ezek a tisztek azt mondták apámnak: „Mit 
akartok? Eddig nem volt magyar iskola és az volt a baj. 
Most van, a fiad pedig vissza akar menni a német is-
kolába Késmárkra, holott magyarul folytathatná." így 
történt, hogy engem — ami egyáltalán nem volt ínyemre 
— a hirtelen újralétesített ungvári magyar gimnázium-
ba küldtek. Előbb bejáróként utazgattam, majd az érett-
ségi közeledtével szobát béreltek nekem Ungváron. Eb-
ből az ungvári, nem egész egy iskolaévből néhány dolgot 
ki szeretnék ragadni. Az egyik az, hogy Késmárkon a 
tannyelv, mint mondottam, a német volt, ugyanakkor 
kezdettől fogva kötelező volt a szlovák. Az akkori rend-
szer szerinti harmadik gimnáziumi osztálytól kezdve la-
tint tanultam, ami nagyon kínos volt, mert magyarul 



gondolkodva a németen át kellett a latinba bedolgoznom 
magam. Ötödik osztályban, tehát tizenöt évesen jött a 
francia nyelv. Ungvárra kerülve most, az érettségi évé-
ben, a francia helyett a ruszint kellett tanulnom. Na-
gyon nagyra becsülöm az akkori magyar kormányzat új 
nemzetiségi beállítottságát, hogy ezeken a területeken 
a szomszéd népek, illetve a környezet népének a nyelvét 
kötelező tárgyként bevezették. Az a csonka év többre 
nem volt alkalmas, mint hogy a cirill betűket megta-
nuljam és orosz szöveget törve-törve ma is el tudjak 
olvasni. De én ennek a kevésnek is örülök. A másik, 
amit ki szeretnék emelni, az, hogy Ungváron magyar 
érettségit kaptam. Tehát amikor Budapestre mentem 
egyetemre, nem kellett különbözeti vizsgát tennem. 
Végre iskolában is tanultam magyar irodalmat. A szám-
tani, fizikai kifejezéseket csak németül ismertem, azo-
kat most magyarul is elsajátítottam. Az az ungvári né-
hány iskolai hónap nagy segítségemre lett további 
életemben, hiszen magyar publicista lettem. De még 
valami, ami a sors egyik furcsasága. Távollétemben a 
késmárki német gimnáziumot német birodalmi gimná-
ziummá minősítették. Korábbi osztályom érettségi tab-
lóján is nagy horogkereszt díszelgett. Képzeljük el, hogy 
én ottmaradok, egész életemben magyarázhattam vol-
na, hogy került oda. A késmárki gimnáziumot ért ren-
delkezés különben is nagyon csúfos előzményekkel járt: 
a zsidó diákokat — így több osztálytársamat — három 
hónappal az érettségi előtt kizárták az iskolából. Ilyen 
ódiummal érettségi bizonyítványt kapni — szerencsére 
úgy hozta a sors, hogy egy ilyen terhet nem kell ma-
gammal hordoznom. Mivel minden holmim Késmárkon 
maradt, 1939 nyarán megkaptam az útlevelet, hogy érte 
mehessek. Egy pár napot így újra korábbi iskolaváro-
somban töltöttem. E napok egyikén volt valamilyen né-
met politikai felvonulás. Ennek a látványa az utolsó be-
nyomásom a háború előtti Késmárkról. Az egész város 
horogkeresztes zászlóktól díszlett, egyenruhás pártala-



kulatok masíroztak, a lányok is németségük mellett 
tüntető dirndliben meneteltek. Többségük a szomszédos 
falvakból jött, látványosan érzékeltették velem a hitleri 
diadalok hatására végigsöprő nagynémet hullámot. 

— Késmárkról Ungvárra kerültél, megint csak egy 
olyan városba, ahol a nemzetiségi környezet meghatáro-
zó, ahol rögtön szembetűnik több nép együttélése. Emlí-
tetted, hogy ruszint tanultál a gimnáziumban, tehát ez 
is jelzi, hogy ott egy más etnikummal kerültél szoros kap-
csolatba. Rövid időt töltöttél Ungváron. Késmárkkal 
szemben vagy Késmárk mellett Ungvárnak, gondolom, 
más hangulata lehetett. 

— Az új magyar gimnáziumnak még nem volt hagyo-
mánya. Az első világháború óta mi voltunk az első érett-
ségiző osztály. A legkülönbözőbb helyekről kerültünk 
össze. Volt, aki azelőtt cseh gimnáziumba járt. Volt, aki 
ruszinba — Ungváron később is megmaradt a ruszin 
gimnázium —, s most a magyarba ment át. A magyar 
anyaországból új tisztviselők, katonák jöttek, akiknek 
gyerekei eddig is magyar iskolába jártak. Végül voltunk 
— így egy nagykaposi barátom is —, akik Késmárkról 
jöttünk. Mi a németben nagy előnnyel rendelkeztünk, 
a németórán ezért oda sem figyeltünk. Ilyen rövid idő 
alatt nem alakulhatott ki igazi osztályközösség. Politi-
kai feszültség is volt, a külvilág mérgeit mi sem tudtuk 
kivédeni, így én sem. Az osztálynak majdnem a fele zsi-
dóból állt. A városban feltűntek a magyar politikai pár-
tok, köztük a nyilaskeresztes párt is. Emlékszem egy 
tüntetésre, amelyik meglehetősen jellemezte az akkori 
közviszonyokat. Hogy milyen konkrét alkalomból vonult 
az utcán a tömeg, már nem tudom, de a tüntetés Ungvár 
magyarságát akarta hangsúlyozni. Kivonult mondhatni 
az egész város, békésen, civilizáltam Ahogy közeledett 
a menet vége, rendezetlen és hangos csőcselék nyilas 
jelszavakat skandált, és primitív politikai dalokat éne-
kelt. A járdán régi ungváriak álltak — köztük tisztes 
felnőtt zsidók — és dermedten nézték, mit is jelenthet 



számukra az, hogy Magyarországhoz kerültek. A ru-
szinsággal való találkozás számomra Ungváron kezdő-
dött. Visszatekintve: gyerek- és fiatalkorom társadalmi 
hangulatára jellemzőnek tartom, hogy karácsony táján 
a nálam jóval idősebb testvéremtől olyanokat hallottam, 
hogy „most bemegyünk Ungvárra a magyar szil-
veszterre", majd „ most pedig bemegyünk a ruszinra" 
— amelyik a keleti naptár szerint már januárban volt. 
Számomra természetesnek és zavartalannak tűnt a ma-
gyarok és a ruszinok közti egyetértés. Hogy emögött mi-
lyen politikai feszültségek voltak, akkor nem érzékel-
tem. 

— A második világháború után a ruszinság mint nép 
„megszűnt", a szovjet történelemszemlélet vagy törté-
netírás egyáltalán nem vett róluk tudomást. Most ta-
pasztaljuk — közösen, örömmel —-, hogy újra alakulnak 
ruszin egyesületek, a görög katolikus egyházat is reha-
bilitálták. A ruszinok tehát visszakapták a népiségüket: 
a folytonosság, ha valahol meg is szakadt, úgy tűnik, 
tovább él. Ez talán reményt nyújt arra is, hogy a ruszin 
és a magyar nyelv között a jövőben nem lesz — említet-
ted, hogy akkor nem volt — feszültség. Ilyet csak az 
újabb történeti események teremtettek, a súrlódásokat, 
úgy gondolom, a beszüremkedő bolsevik-kommunista 
ideológia tüzelte. Mi erről a véleményed? 

— Voltak azért feszültségek a ruszin ság egy részével, 
ha nem is olyan súlyosak. A csehszlovák politika a „di-
vide et impera" alapján állt. A ruszinokat a terület 
visszacsatolásakor és azután a magyar hivatalos nyelv 
— történelmünkben nem először — magyar-oroszoknak 
nevezte. Ez a ruszinság Magyarországhoz tartozását és 
a nép ma pontosan meg nem határozható többségének 
a magyarsághoz kapcsolódását és vonzódását is kifejez-
te. A csehszlovák politika elismerte a ruszinokat, de tá-
mogatta köztük az akkor már erősödő ukrán irányzatot 
is. Ugyanúgy a „nagyoroszokat", vagyis azokat, akik ezt 
a kis szláv népet szervesen az orosz néphez tartozónak 



tekintették. A nép tehát maga is megoszlik saját hova-
tartozásának kérdésében. Én ungvári időmben ezekkel 
a problémákkal közvetlenül nem találkoztam. Meglepe-
tés volt számomra, hogy amikor a magyar gimnázium 
diákjaival este nótázni kezdtünk, társaim — mind ma-
gyarok — ruszin dalokat is énekeltek. Háziasszonyom-
nál ugyanakkor együtt ebédeltem néhányszor egyenru-
hát viselő ruszinokkal, akik autonómiát akartak ugyan 
népüknek, de megértéssel nyilatkoztak arról, hogy eb-
ben a kérdésben a magyar kormány óriási külpolitikai 
gondjai közepette nem tud olyan gyorsan lépni, mint 
ahogyan ők szeretnék. De hogy a kormány komolyan 
tervez ilyen autonómiát, annak a jeleiről magam is meg-
győződhettem. Miután 1939 március közepén a magyar 
hadsereg lerohanta a maradék Kárpátalját (annak déli, 
magyarlakta része Ungvárral és Munkáccsal együtt 
már a bécsi döntéssel visszakerült), örömmel tapasz-
taltam, hogy ezen a területen az állomásokon és a köz-
hivatalokban mindenütt megjelentek a kétnyelvű hely-
ségnevek és feliratok. Amikor később Rahóig és 
Kőrösmezőig kirándultam, megfigyelhettem, hogy a ma-
gyar hatóságokban valóban megvolt a készség a Buda-
pesten mintának szánt autonómiaterv későbbi, háború 
utáni megvalósítására. Később aztán találkoztam a ne-
gatívummal — ez már 1944-ben volt —, amikor, mint 
említetted, bolsevik hatásra jött egy bizonyos komo-
lyabb megosztás. 

— Már a háború után? 
— Nem, már alatta is. Gondoljunk a Szics-gárdára, 

az ukrán nemzeti érzelemből létesített parti-
zánszervezetre. Emlékszem egy jelenetre Beregszász-
ból, ahol nyáron esténként nagy korzózás volt. Egy este 
kihalt korzót találtam, majd hirtelen emberek özönlöt-
tek ki a törvényszék épületéből. Tőlük hallottam, hogy 
a bíróság udvarán nyilvánosan kivégeztek egy szics-
gárdistát. Ez viszont nem nemzetiségi, hanem katonai 
kérdés volt, hiszen a partizán ellenségnek számított. 



Nem egyenruhás, hanem polgári harcos volt, a genfi 
nemzetközi vöröskereszt-egyezmények értelmében 
nem tekintették harcoló katonának. Ez volt az egyetlen 
alkalom, amikor egy ilyen szabadcsapatos esetével ta-
lálkoztam. De a szics-gárdisták már kintről beküldött 
és nem csupán bolsevik, hanem nagyukrán partizánok 
is voltak. Hogy ez a nagyukrán felfogás milyen mérték-
ben élt a ruszinságban, amelyik — ne felejtsük — nem 
tudom, milyen százalékban, de még akkor is analfabéta 
volt? Politikai műveltségről nem beszélhetünk. Beállí-
tottságukról túlnyomórészt papjaik és tanítóik politikai 
hovatartozása dönthetett. Nem véletlen egyébként, 
hogy a rövid életű ukrán állam vezetője — Volosin Ágos-
ton — is pap volt. De ez a szlovákságra is állt, hiszen 
Tiso államelnök maga is pap volt. A szlovákoknál a ka-
tolikus és evangélikus papok és a tanítók alkották a 
történelmileg első politikai réteget. 

— A bolsevik ideológiával kapcsolatban említettem már, 
Kárpátalján a háború után hivatalosan megszüntették a ru-
szinság fogalmát. Mindez összefügg a ruszinságon belüli el-
lentétekkel és a magyarsághoz való viszony kérdésével is. A 
fogalom — hogy ruszin — kezd újraéledni. Én reményteljes-
nek tartom, hogy a ruszinság görög katolikus része, amelyik, 
ha bizonyos súrlódásokkal is, de normális viszonyban volt a 
magyarsággal, ismét szóhoz juthat. Az autonómiatörekvések 
változatlanul léteznek és fónnállnak. A kárpátaljai magyar-
ság és az ott élő ruszin többség kapcsolatának javulását látom 
abban, hogy a ruszinságot, mint népet rehabilitálták. 

— Ez biztosan így van. Nekem — most, hogy erről 
beszélünk — eszembe jut, hogy Munkácson volt a két 
háború között egy magyar lap, amelynek ez volt a címe: 
Az Oslakó. Ez az „őslakó'-fogalom talán megerősödik a 
közgondolkodásban azzal a nagyon messziről jött 
orosszal szemben, aki talán jószándékkal érkezik, de 
végeredményben idegen, a magyarságról pedig csak fel-
színes ismeretei vannak. Szemben más kisebbségi terü-
letekkel ez az orosz nem nőtt fel magyarellenes légkör-



ben, de mentalitása mégis más, mint azé a rusziné, aki 
a magyarsággal együtt él. Meggyőződésem, hogy ennek 
az „őslakó" gondolkodásnak az erősödésében láthatjuk 
Kárpátalja egészének a jövőjét. 

— Térjünk vissza Ungvárhoz, a gimnáziumhoz. Ott 
érettségiztél. Utána hogy alakult az életed? 

— A következő részt rövidebben szeretném elintézni. 
Hogyan dönt egy érettségiző diák, akinek fogalma sincs 
az egyes pályákról? Igazi tanácsot nem kaphattam, az 
egyes szakterületeket vidéki szemmel láttam. Semmi 
tehetség nem volt bennem a természettudományok 
iránt. Biztos volt, hogy nem leszek sem orvos, sem mér-
nök. A jog talán érdekelt volna, de már volt a családban 
jogász. Ez a pálya az én szememben a vidéki klientú-
rával tyúkperektől felfelé való foglalkozás volt. Azt, ami 
engem igazán érdekelt volna — a történelem, a magyar 
kultúrtörténet és néhány nyelv, különösen a francia —, 
csak középiskolai tanári pályán éreztem megvalósítha-
tónak, de tanár nem akartam lenni. Értesültem ekkor 
egy olyan fakultásról, amelyikre az én vidékemről még 
senki sem járt. Ez volt a közgazdasági kar Budapesten. 
Zavaromban — de igazán zavaromban — erre a karra 
iratkoztam be, ami nekem újnak, modernnek, jövőbe te-
kintőnek túnt. Az első négy szemeszterben nagyon ér-
dekes dolgokat tanultam. A baj akkor kezdődött, amikor 
ebbe később bele kellett mélyedni, ami viszont engem 
már nem érdekelt. Átváltani más fakultásra nem lehe-
tett, mert az azonnali behívóval járt: ha mást is akar 
tanulni, háború van, előbb menjen katonának! így én 
tisztességgel elvégeztem a közgazdasági kart, 1944 má-
jusában doktoráltam. Utolsó egyetemi évemben ezzel 
párhuzamosan a Várba jártam a Külügyi Intézet által 
rendezett diplomáciai tanfolyamra, de nem vizsgáztam, 
mert az egybeesett volna egyetemi szigorlataimmal. 

— Úgy látszik, hogy téged elkísért a háború. Késmár-
kon már megcsapott a szele, Ungváron tulajdonképpen 
már háborús időszak volt... 



— Mindaz, amit most elmondok, valóban a háborús 
években zajlott le. Mi Nagykaposról átkerültünk Bereg-
szászra. Apám szeretett volna Nagykaposra közjegyzői 
kinevezést kapni, hogy az ügyvédi munka feszültségei 
után nyugodtabb jogi feladatkörben fejezze be pályáját. 
De a nagykaposi közjegyzőségét már másnak ígérték, 
így apámat Beregszászra nevezték ki. Ekkor túlságosan 
törődött volt már ahhoz, hogy új feladatkörét igazán él-
vezni tudja. Szomorú emlékeim vannak a beregszászi 
időkről. Apámat szélütés érte, és nem gyógyult meg töb-
bé. A háború kellős közepén meghalt. Anyai nagyanyám 
Munkácson élt, anyám hozzá költözött, úgyhogy Mun-
kács lett a család központja, Beregszászba csak ritkán 
vetődtem. Itt ki szeretnék emelni valamit: ezen a vidé-
ken 1944 nyarának végéig, amikor elkerültem onnan, 
a háborúnak semmi jele nem volt. Az egyetlen nagyon 
nagy változást utólag tapasztaltam, amikor a március 
19-ét követő német megszállás idején nyári vakációra 
mentem haza, és már nem volt ott a zsidó lakosság. 
Kivételes háborús élményem ebből az időből: Munkács 
környékéről, ahol valamilyen lányos háznál voltunk dél-
utáni látogatóban, egy barátommal a mezőn haladva 
egy hatalmas amerikai légi egységet láttunk vonulni a 
fejünk fölött, valahonnan valahová. A háború nyár leg-
végén ért utol Ungváron, ahol egyik bátyámnál voltam 
látogatóban. Ekkor kezdődtek, kis méretű bombákkal, 
az orosz légitámadások. Vasárnapra ki volt tűzve egy 
bajnoki futballmérkőzés. Az UAC, a főleg teniszezői ré-
vén a határokon túl is tekintélyes Ungvári Atlétikai 
Club csapata játszott volna túl az újvidéki együttes el-
len. Arra a napra a légitámadások úgy elszaporodtak, 
hogy a mérkőzést le kellett mondani. Sőt, abban a csa-
ládi házban, ahol azt a vasárnapot töltöttem, többször 
is le kellett feküdni a földre, mert jött a Rata-támadás. 
Egy bomba szinte közvetlen közelünkben robbant a 
kertben. Ekkor a nővérem kisfiával és még néhányan 
a családból átmenetileg a Nyírségbe költöztek egy is-



merőshöz. Ezek voltak az utolsó ungvári élményeim. A 
megelőző hetekben, 1944 nyarán én békés diákként töl-
töttem az időmet Munkácson és Beregszászon. 

—A harcokról tehát csak a hírekből lehetett értesülni? 
— Valóban. A front veszélyesen közeledett, de ez elég 

sokáig nem volt érezhető. 
— A német megszállás Budapesten ért. Gondolom, a 

diákok között is szóbeszéd tárgya volt ez az esemény, az 
előzményeivel. Hogyan értétek meg a megszállást, vagyis 
hogy a szövetséges egyszer csak katonáival is megjelenik, 
és jönnek a letartóztatások, egyebek? 

— Kettős élet volt ez. Egy diák, aki be szeretné fejezni 
az egyetemet, a vizsgájára gondol. Én azon a tavaszon 
végig tanultam. Egy anekdotikus részlet: a doktori 
fővizsgát Bud János volt többszöri iparügyi miniszter 
péceli ebédlőjében tettem le. Bud éppen beteg volt, de 
hajlandó volt fogadni engem, és háziköntösben vizsgáz-
tatott. Pesten a mindennapi életre ekkor már rányom-
ták bélyegüket az amerikai légitámadások. Én a Műe-
gyetem pincéjében voltam, amikor egy eltévedt süvítő 
bomba a Gellérthegy oldalán Benedek orvosprofesszor 
és felesége, Zilahi Irén villájára esett. De el kell mon-
danom egy további mozzanatot, amely bizonyos érte-
lemben akkori könnyelműségemet és éretlenségemet 
tanúsítja. A nagy légitámadások általában a déli órák-
ban voltak, a légiriadó, ha nem is követte mindig sző-
nyegbombázás, mindennapos volt. Én már eleve úgy 
osztottam be az időmet, hogy délre felmentem a Várba, 
ahol a Honvédelmi Minisztérium légoltalmi pincéjét 
szemeltem ki. Egy ilyen föld alatti barlangban töltöttem 
szinte naponta a délidőt. 

— Oda csak úgy be lehet járni? 
— Mindenki, aki az utcán volt, bemehetett. Mindezt 

azért mondom el, mert a minisztérium pincéjében min-
digvoltak nagyobb számban német katonák. Kihasznál-
va, hogy tudok németül, beszélgetéseket provokáltam 
velük, és kifejeztem felháborodásomat az ország meg-



szállása fölött. Hangos viták során sarokba szorítottam 
őket, nekik szegezve a kérdést: hogy jönnek ők ahhoz, 
hogy megszabják egy idegen ország politikáját. Persze 
ők, a katonák erről nem tehettek. Fel sem merült ben-
nem, milyen veszélyes dologba megyek bele, de biz-
tonságot adott nekem, hogy nyelvben és politikailag 
színvonalasan tudtam velük vitatkozni. Ezeknek a visz-
sza-visszatérő provokációimnak bizony súlyos követ-
kezményei lehettek volna, ha akad köztük titkos rendőr. 
Lehet, hogy volt is ilyen, de nekem semmi bajom sem 
történt. Az eset felidézésével azt is érzékeltetni szeret-
ném, hogy magatartásom a diákság közfelfogását tük-
rözte. Fakultásunkon hárman, esetleg talán négyen vol-
tak olyanok, akikről tudtuk, hogy nyilasok. Azt is 
tudtuk, hogy a többi nem az. Úgy éreztem, megvolt a 
helyes külpolitikai ítélőképességünk. Belső politikai 
küzdelemre a közgazdasági karon nem is emlékszem, 
annyira megvolt a konszenzus alapkérdésekben. Volt, 
aki egy kicsit az angolokkal rokonszenvezett, volt, aki 
egy kicsit a németekkel, de nem úgy, hogy ez belső el-
kötelezettségetjelentett volna, mint például a nyilasok-
nál. Kommunistákról nem is tudtam. 

— Tehát akkor nem tudsz olyanról, hogy kisebb ellen-
állási gócok alakultak volna? Mert a bölcsészkarról tud-
juk, hogy ott szervezett mozgalom is volt. 

— Lehet, hogy az én fakultásomon is történt ilyen 
szervezkedés, de én akkor már nem jártam be az egye-
temre, hanem a doktori vizsgámra készültem. Itt sze-
retnék elmondani egy részletet, amely, azt hiszem, leg-
többünkre jellemző volt. A Csepelt sújtó első amerikai 
légitámadások után egy barátommal kimentem a hely-
színre. Ott többfelé szétlőtt amerikai bombázógépeket 
láttunk. Ez 1944 áprilisában lehetett. Ekkor kerültek 
először a kezembe a bedobott röpcédulák. Ezeken az 
állt, hogy a magyar zsidó lakosságot, amelyet Német-
országba szállítanak, ki fogják irtani. Ezt olvasva, a ba-
rátommal úgy reagáltunk, hogy ha már háborús propa-



gandát folytatnak, akkor legalább olyat mondjanak, ami 
elhihető. De ne állítsanak olyasmit, amit józan ember 
nem hisz el. 

— Ezek a röpcédulák angol nyelvűek voltak? 
— Magyar nyelvűek voltak. Mint mondtam, ezt az 

állítást mindenki elképzelhetetlennek tartotta. Még a 
legkeményebb antiszemitának sem jutott volna nor-
mális aggyal eszébe, hogy bárki zsidó emberek életére 
törjön. De ellenirányban is kétkedőek voltunk, amiért 
magas árat kellett fizetnünk. A német háborús propa-
gandának egy magamfajta érettebb diák egy szavát sem 
hitte el. így azt sem, amit a szovjet hadseregről állított. 
Mi azt mondtuk, ezek a szörnyűségek nem lehetsége-
sek. Ha ugyanis a német propaganda semmiben sem 
hiteles, miért mondjon pont ebben igazat? Később aztán 
rájöttünk, hogy éppen ezen a téren mégis történt kivé-
tel. Azok a dolgok, amit a németek az előrehaladó vörös 
hadseregről állítottak, többé-kevésbé igaznak bizonyul-
tak. 

— Említetted, hogy a Kárpátaljáról deportálták a zsi-
dóságot. Ennek a tragikus eseménysornak máig kiható 
következménye, hogy a jelenlegi kárpátaljai magyar kul-
túrából — tapasztalom ezt az újságok és a könyvkiadás 
alapján is—gyakorlatilag eltűnt az a zsidóság, amelyik 
a két háború között a területen a magyar kultúra egyik 
kovásza volt. 

— Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a kárpátaljai 
magyar szellemi réteg megsemmisítése még magyar 
uralom alatt kezdődött. A műveltebb kárpátaljai zsidók 
kulturális vonatkozásban mondhatnám mindenestül a 
magyarság szerves részét alkották. Nemcsak azok, akik 
eleve meggyőződéses magyarnak érezték és vallották 
magukat, hanem azok is, akik talán nem Magyarország-
gal, hanem a csehszlovák állammal rokonszenveztek. A 
kárpátaljai magyarság és a magyar szellemiség megti-
zedelése akkor kezdődött. Utána jött aztán a többi a 
szovjet érában. 



— A budapesti eseményekben ott tartottunk, hogy 
megkezdődtek a bombázások. Párhuzamosan végezted 
tanulmányaidat. Azokat befejezted, és nyár végével újra 
Budapesten voltál. 

— Igen, az említett nyár után, tehát 1944 őszén 
visszamentem Pestre, helyesebben az akkor már köze-
ledő szovjet hadsereg elől a Pesten fenntartott szobám-
ba. 

— Ezek meghatározó események a te életedben is. A 
szovjet hadsereg előretörése hol ért és milyen körülmé-
nyek között? 

— Erről, azt hiszem, van érdekes mondanivalóm. Ab-
ban az időben, amikor valaki egyetemre járt és vizsgá-
ival rendben volt, mindaddig nem kellett katonának 
mennie, amíg meg nem szerezte a diplomáját. így kap-
tam én is értesítést — ez még nyáron lehetett —, hogy 
ehhez és ehhez az ungvári tüzérezredhez vagyok beoszt-
va, ha ősszel bevonulok. Amikor kézhez kaptam, már 
majdnem Ungvár határában voltak az oroszok. Hogy 
október 1-jére odamenjek, arról szó sem lehetett. Min-
denki várta, hogy most mi lesz. Ekkor jött 1944. október 
15-ének a rettenetesen, végzetesen tragikus fordulata. 
Október 15-e után néhány nappal már nem személyes 
behívóval, hanem falragaszos hirdetménnyel hívták be 
a különböző korosztályokat. Az enyémnek Budapesten, 
ebben és ebben a laktanyában kellett jelentkeznie. Aki 
ennek nem tesz eleget, azt — mint a Beregffy vezérez-
redes aláírásával megjelent hirdetmény közölte — fel-
koncolják. Mi valamennyien a hirdetmény alsó részét 
néztük, ahol felsorolták a kivételeket. E kivételek közé 
tartoztak egy sajátos egységnek a tagjai, amelyet Egye-
temi Kisegítő Karhatalomnak, „KISKA"-nak neveztek. 
Az egész baráti köröm, mind beléptünk ebbe az alaku-
latba, amelyiknek az élén — pontosan mi sem tudtuk, 
de lassan rájöttünk — hallatlanul rendes és felelős-
ségteljes, katonailag már kiképzett, volt egyetemisták 
álltak. Nyilvánvaló céljuk — ezt mindennap tapasz-



taltuk — az volt, hogy kikerüljék az alájuk helyezett 
fiatalok Németországba való kitelepítését. Mialatt szo-
rult a gyűrű Budapest körül, az ó céljuk az volt, hogy 
bennünket megmentsenek. Még ásónk, kapánk sem 
volt, nemhogy fegyverünk. Egyenruháról szó sem lehe-
tett. Csak sorakoztatgattak bennünket, Budapest kör-
nyékén autóbuszokkal ide-oda szállítgattak, már belőtt 
területen is, azzal, hogy megyünk árkot ásni. Ezt a de-
cemberi fagyban még kapával sem lehetett, nemhogy 
körömmel. Ez időben talán Rákosliget, Rákoskeresztúr 
térségében lehettünk. Egy alkalommal hirtelen riadót 
fújtak, jelezve, hogy közeledik egy orosz egység. Az be 
is lőtte a községet. Valahol gyülekeznünk kellett. A 
templom elé vezényeltek, ott egy gránát becsapódásánál 
ketten-hárman — pontosan már nem tudom — meg-
haltak. így helyezgettek bennünket ide-oda, amíg be 
nem zárult a gyűrű, és már nem lehetett minket Né-
metországba kivinni. Maradt egy félelmetes élmény 
ezekből a napokból. Valahol a rákosi tájon, a téli fagyott 
talajon kivittek bennünket a mezőre. Sehol egy ember. 
Nem tudtuk, mi lesz velünk. Mi csak bíztunk parancs-
nokainkban, mert láttuk, hogy becsülettel igyekeznek 
ellátni feladatukat. Egy téli délelőtt, messze földön sen-
ki, de közben pokoli csatazaj. Valahol a közelben pán-
célos ütközet folyt. Fülsiketítő zaj és mi nem látunk 
semmit. Ilyen élmények között vártuk 1944 kará-
csonyát. De így teltek napjaink újévig is. Valamikor 
1945 első napjaiban mindegyikünknek a kezébe nyom-
tak egy nyílt parancsot, amely akkor 24 óráig volt ér-
vényben. Aki ilyennel rendelkezett, vagyis valamilyen 
feladattal volt az úton, igazoltatásnál továbbengedték. 
Ha a nyílt parancs már lejárt, a nyilas járőröknek jo-
gukban állt az igazoltatottat a helyszínen kivégezni. 

— Magyarán tehát szélnek eresztettek benneteket. 
— Szélnek. A következő szavakkal: „Adunk nektek 

egy nyílt parancsot, 24 óráig érvényes. Eddig mi vigyáz-
tunk rátok, most vigyázzatok magatokra." Hallatlan, 



hogy ezek az egyetemről csak nemrég kikerült parancs-
nokaink mit teljesítettek, és milyen kockázatot vállal-
tak értünk! Én a pesti szobámba mentem, a Veres Pálné 
utcába, ahol együtt laktam egy véletlenül megismert 
fiatalemberrel. Antal Gyulának hívták. Sejtetgette ve-
lem, hogy benne van valamilyen ellenállási ügyben, de 
mindent nem mondott el. Csak később tudtam meg, 
hogy a Szociáldemokrata Párt földalatti szervezetéhez 
tartozott. Őrá bíztam egy kis bőröndben elhelyezett 
összes iratomat. Amikor később újra találkoztunk, ki-
derült, hogy egész holmimból csak az az egy táska pusz-
tult el. Én a Veres Pálné utcából legszükségesebb ru-
háimmal átmentem a Kálvin tér túloldalán levő 
Múzeum utcába, ahol a délvidéki diákoknak volt egy 
Gömbös Gyuláról elnevezett kollégiuma. A délvidékiek 
az ostrom közeledtével bevették magukhoz a felvidéki 
diákok Rákóczi-kollégiumának lakóit. Egy ugyancsak 
átköltözött beregszászi lány hívott, hogy menjek oda. 
Viszonylag biztonságos helyen, diáktársak között le-
szek, az ellátás minimális, de van. így január első nap-
jaitól január 20-ig itt húztam meg magam. A kollégium 
egy hatalmas kapukkal jól elzárt épület volt. Egy-egy 
nagy helyiség volt a fiúk és a lányok hálóterme. A fiúk 
közül néhányan — én nem — fegyverrel és kézigránát-
tal is rendelkeztek arra az esetre, ha betörne egy nyilas 
járőr. A járőr ugyan nem tört be, de egy alkalommal 
kopogott a kapun. Nem nyitottuk ki. Páran fegyverrel 
készenlétben álltak, de nem történt semmi. Légitáma-
dások azonban érték a házat. Néhányan ki-kimentek 
az udvarra levegőt szívni. Egy lövedék becsapódott, és 
ketten-hárman meghaltak. Az épületben magyar kato-
nák is tartózkodtak, fogalmam sincs, milyen feladattal. 
A fegyverek nyilván tőlük származtak. Mint akkor 
majdnem mindenki, főtt borsón és dán küldeményekből 
származó tejcukron éltünk. Estéről estére összegyűltek 
a diákok és katonák, gitárral kísért énekszó verte fel a 
házat. így töltöttük az ostrom napjait, nem tudván a 



világról, amíg 1945. január 16-án be nem jöttek a házba 
az elsó orosz katonák. A pincén át. Mi dermedt félelem-
mel fogadtuk őket. Volt velük egy tiszt, nyilván politikai 
tiszt és propagandista, aki rögtön hirdette: „Mi nem le-
győzni jöttünk titeket, hanem felszabadítani." Ez némi 
fellélegzést hozott. Kivéve akkor, amikor a fiúkat sorba 
állították az udvaron, és géppisztolyos katonák álltak 
velük szemben. Csak utólag jutott az eszembe, hogy vér-
fürdő is következhetett volna. A világon semmi sem tör-
tént, senkinek semmi baja. Sőt! Orosz katonák is beköl-
töztek a meglehetősen épen maradt házba, az épület elé 
pedig őrséget állítottak. Talán már a második este — 
most már orosz katonák bekapcsolódásával — folytató-
dott az énekszó. Valamilyen tudatlan döbbenetben tel-
tek az első napok. Január 18—19-én lehetett, hogy a 
délelőtti harci szünetben az említett beregszászi lány-
nyal elmentünk a Veres Pálné utcába a holmimért. A 
Váci utcán és környékén szörnyű látvány fogadott: ma-
gyar és német katonák holttestei mindenütt, a köveze-
ten, az utcasarkon heverve, valósággal át kellett rajtuk 
lépni. Visszafelé a Kálvin téren orosz katonák által 
összeterelt csoportokat láttunk. Nem tudtuk ezt mire 
vélni. Bennünket nem bántottak. Csomagjainkkal meg-
rakodva mentünk tovább a Múzeum utcába. Közben ke-
zünkbe került a front innenső, tehát orosz oldalán 
nyomtatott első magyar újság, azt hiszem Szabadság 
volt a neve. Ebben láttunk egy felhívást: ahol már fel-
szabadították az országot, ott a lakosság haladéktalanul 
kezdje meg a romok eltakarítását. Hosszú időt töltöt-
tünk fojtott levegőben a pincében, cselekedni akartunk. 
Január 20-a gyönyörű téli nap volt. Napsütés, szikrázó 
hó. Tudtuk — én magam nem láttam —, hogy a szem-
ben lévő Múzeum kertben holttestek vannak lefektetve, 
ideiglenesen oda fogják őket eltemetni. A kollégium 
előtt az utcát egy kockakövekből rakott barikád zárta 
el. A Duna felől hallatszott a harci zaj, a kék égen fel-
tűnt egy-egy repülőgép. Majd késő délelőtt, mint az el-



múlt napokban is, szünetelt a fegyverropogás. Mi, a kol-
légiumban lakó fiúk, akik eddig csak a kapuból néze-
lődtünk, elkezdtük a barikád köveit a járdára rakni, 
hogy az úttesten közlekedni lehessen. Egyenruhás oro-
szok — sorkatonák, tisztek — mentek el mellettünk. 
Különböző színű sapkákat viseltek. Felénk bólingatva 
meg-megdicsértek minket, hogy: „harasó, harasó". Az-
tán — nekünk semmi fogalmunk nem volt a színek közti 
különbség jelentőségéről — olyanok álltak meg melle-
tünk, lehettek ketten-hárman, akik egyenesen ragyo-
gónak mondták spontán tevékenységünket. Megjegyez-
ték, hogy tudnak számunkra ennél jobbat is. Álljunk fel 
— e szavakat akkor hallottam először — „po pjaty" —, 
vagyis ötösével. Mi olyan rendesek vagyunk, mondták, 
hogy bevisznek minket egy kommandatúrára, ott ka-
punk egy „dokumentet", amivel szabadon járhatunk. A 
dolgok tragikumához tartozik, hogy — lehettünk hú-
szan-huszonöten — ott álltunk sorban, mellettünk állt 
két-három barátságos szovjet katona. 

— Nyugodtan elmehettetek volna? 
— Mi az hogy! Ha nem is mindnyájan egyszerre. Én 

azonban elmentem. Gondoltam magamban, ez azért to-
vább is tarthat, mint ők mondják. Bementem a kapun 
a pincébe az ágyamhoz. Volt egy darab kenyerem, és 
dán tejcukrom, ezeket bedugtam a zsebembe, vissza-
mentem és beálltam a sorba. 

— Mint rendes késmárki diák. 
— Szóval a Múzeum utcai ház előtt felálltunk, tulaj-

donképpen rosszat sejtés nélkül elindultunk a katonák-
kal. A Szentkirályi utcában betereltek minket egy ud-
varra. Ott már körben állt egy nagyobb csoport. Az 
udvar közepén egy tiszt ült egy asztalnál. Ekkor támadt 
az első enyhe gyanúm. A tiszt ugyanis azt kérdezte, 
vannak-e köztünk zsidók. Akik odamentek és ezt vala-
mivel igazolni tudták, azokat elengedték. Szememben 
így kezdődhetett volna egy igazolási eljárás. De utána 
az egész társaságot beirányították egy közeli lakás két 



vagy három szobájába. Úgy összezsúfolva, hogy állni is 
alig tudtunk. Ez kora délután volt. így hagytak minket 
másnap reggelig. Január 21-én reggel kitereltek az ut-
cára. Amikor kiértünk a Rákóczi útra, mindkét irány-
ban végeláthatatlan sort láttunk, „po pjaty". A sor mel-
lett mindenütt őrök, mögöttük le-fel sétálva bőrkabátos 
férfiak, amilyeneket német propagandafilmekből ismer-
tünk. Majd elindították a tömeget. Ekkor következtek 
sorban a lesújtó jelenetek. Aki férfi szembe jött, mind 
beterelték az ötös sorba. Volt, aki batyuval, kis szekér-
rel, talicskával, rongyosan vánszorgott. Legmegdöbben-
tőbb emlékem egy férfi, aki egy kis gyerekszekeret hú-
zott. A szekéren csomagok, batyuk, a szekér tetején két 
gyerek, tízévesek sem lehettek. A férfit beállították a 
sorba, a két gyerek ottmaradt a szekéren a januári hi-
degben, a Rákóczi út kellős közepén. Később is: akit 
megláttak az utcán, mind beállították a sorba. Estére, 
már sötétben, Gödöllőre érkeztünk. A parkban, sűrű fák 
között többen megszöktek. Az őrség tűrte. A mi csopor-
tunkból senki sem szökött, mi bíztunk valami normális 
kimenetelben. Hogy azok, akik megszöktek, hová jutot-
tak az éjjel vagy másnap, sejtelmem sincs, miután a 
kastélyban szovjet katonaság szállt meg. A mi fejünk-
ben az járt, hogy nem bántottunk senkit, önként jöttünk 
és a megígért rövid eljárás után hazamehetünk. 

— Elhangzott már ekkor ez a bűvös két szó: „máleny-
kij robot"? 

— Nem. Ezeket a szavakat a későbbiekben sem hal-
lottuk. De hadd folytassam utunkat. Gödöllőn volt a 
premontrei gimnázium, ez ma az Agrártudományi 
Egyetem. Ide tereltek bennünket. Bevezényeltek az 
épületbe, ahol ki-ki maga dönthetett: vagy a folyosón 
omlik össze a fáradtságtól és akkor megfagy, vagy egy 
tanteremben, ahol, ha talál helyet, leülhet a padlóra. 
Itt már napok óta zsúfoltság volt. Vágni lehetett a le-
vegőt. Másnap reggel, amikor mindenkit összegyűjtöt-
tek a főbejárat előtt, derült ki, milyen óriási elhurcolt 



tömeg van már Gödöllőn. Az emelvényen megjelent a 
táborparancsnok és meghirdette: tiszti becsületszavára 
mondja, holnap mindenki szabad lesz. Szavait tolmács 
fordította. A táborparancsnok ezt még körülbelül két-
szer elmondta, másnap és harmadnap. Ez alatt az idő 
alatt a tábor körül elkészült a szögesdrót. Három hétig 
voltam Gödöllőn. Hogy ez a hely, ez a név akkor mit 
jelentett, a kívülálló nem tudja elképzelni. Mi kell ahhoz 
az embernek, hogy élhessen? Valami meleg, valami en-
nivaló és néha aludni is kell. 

— Tisztálkodni is... 
— Ez a kérdés ott fel sem merült. Századokba osz-

tottak minket, száz ember volt egy század. Minden szá-
zadnak járt egy kondér leves, naponta kétszer és egy 
bizonyos kenyéradag. Ott tanultam meg, hogy hogyan 
megy az orosz fogolytáborokban az élelmiszer-elosztás. 
Van sárgaborsó a raktárban, van répa, van kukorica, 
esetleg valami más. Akkor először elfogy a sárgaborsó, 
aztán a répa, aztán a kukorica és így tovább. Ezeket 
sohasem variálták. A három hét alatt, hajói emlékszem 
két és fél hétig volt naponta kétszer sárgaborsóleves. A 
kenyeret egészen máskor osztották, mint a levest. A ke-
nyér önmagában nem lett volna kevés, ha kiegészítés-
nek kapjuk valamihez. Már a felosztása is állandó súr-
lódással járt. A kerek kenyeret kilenc részre kellett 
osztani. Csodálatos volt, hogy a fogoly nem tarthatott 
kést, a századon belüli elosztás egy darabig mégis kés-
sel történt. A század körlethelyéről gyakorlatilag nem 
lehetett elmozdulni, mert sohasem lehetett tudni, mikor 
lesz kenyérosztás és mikor jön a kondérban a leves. A 
század néhány tagja örökké az elosztóhely körül setten-
kedett. Amikor sikerült megragadniuk egy kondért, a 
várakozókhoz vitték, és ki-ki a valahonnan szerzett 
konzervdobozába megkapta a vízben főtt sárgaborsót. 
Volt úgy, hogy reggel nyolckor kaptuk az ebédet és este 
tizenegykor a vacsorát. De úgy is, hogy reggel háromkor 
az ebédet és reggel négykor a vacsorát, mert már akkor 



sikerült kondért szerezni. A higiéniai viszonyok elké-
pesztőek voltak. Mély latrinák, csupa-csupa beteg em-
ber. így ment ez három hétig. Akkor egy napon — mint 
ilyesmit mindig—egyik pillanatról a másikra sorakozót 
hirdettek. Gondoltam: akármilyen változás jön, az csak 
jobb lehet, beálltam tehát az elsők közé. Megkezdődött 
a számlálás, nem tudom hány emberig, utána megáll-
tak. A sort a kapun át útnak indították. Három napon 
át gyalogoltunk Ceglédbercelig, Hideg tél volt. Én út-
közben — hogy jellemezzem az állapotunkat három hét 
Gödöllő után — annyira legyengültem, hogy valahol, 
ahol egy pillanatra megállítottak bennünket, leültem az 
árok szélére. Utána, ha nem segített volna fel két bu-
dapesti egyenruhás rendőr, nem tudtam volna felállni. 
Ok is „hadifoglyok" lehettek. Valamilyen csűrökben 
aludtunk. A harmadik este megérkeztünk Ceglédber-
celre, ahol egy hatalmas huszárlaktanya területén he-
lyeztek el bennünket. Néhány nappal később áttereltek 
a páncélos laktanyába. Itt a barakkokban már fa-
priccsek vártak ránk. Végre valahol ki lehetett nyújtózni. 
De úgy, hogy egy egészen szűk helyre kilenc ember ju-
tott. Tehát vagy mindenki jobbra feküdt vagy mindenki 
balra. Ha véletlenül nem ez történt, akkor előfordult, 
hogy az ember egész éjjel beteg szomszédja lélegzetét 
szívta be. Itt, a ceglédberceli lágerben kézzel a falakra 
írt, többnyire német nyelvű szövegeket találtunk. Ilye-
neket mint „Búcsúzom az élettől", mellette az aláírás: 
„Mária". Vagy: „Már leszámoltam mindennel: Júlia". 
Sváb falvak elhurcoltjai lehettek, a legtöbb aláírás nőé 
volt. De bocsánat, vissza kell még térnem Gödöllőre! 
Mielőtt bevittek volna a lágerhelyre egy nagy síkságra 
tereltek, ahol elvették személyi okmányainkat. Még mo-
tozás nélkül, az később másutt történt. Ahová az ember 
nézett, a havas fűre, mindenütt ilyen vagy olyan arcké-
pes vasúti vagy más igazolvány. Megszűnt a szemé-
lyünk, számok lettünk. De folytassuk Ceglédbercelen. 
Itt minden áldott reggel, még napkelte előtt kikergettek 



a barakkból és hóban-szélben délig a szabadban kellett 
dideregnünk. Haladás volt, hogy már nem váratlan idő-
pontokban, hanem a napszaknak megfelelően kaptuk a 
két levest, ami itt végig kukoricadarából állt. Csajkája 
senkinek sem volt. Én valamilyen amerikai eredetű 
húskonzervdobozra tettem szert, hozzá egy darab drótot 
kerítettem, azzal kötöttem a dobozt a kabátom egy gom-
jára. A többiekhez hasonlóan így jártam-keltem egész 
nap. Amikor a levesosztásnál én kerültem sorra, kézzel 
kitörültem és kiráztam egy kicsit a doboz belsejéből a 
rozsdát, utána nyújtottam a levesért. Az mindig forró 
volt, de olyan kiéhezettek voltunk, hogy alig bírtuk meg-
várni, amíg csak egy kicsit is kihűl. Itt, Ceglédberlecen 
ismételten beszélgetésbe elegyedtem angyalföldi mun-
kás fiúkkal, akik rendkívül borúlátóak voltak, kilátás-
talannak ítélték a jövőnket. Én öntöttembeléjük legjobb 
igyekezetem szerint lelket a magam európai logikájá-
val. Azt mondtam nekik: „Nézzétek. Itt van összeterelve 
mindenféle foglalkozású ember. Hát csak nem képzeli-
tek, hogy minket az oroszok valahova odaraknak, hogy 
kezdjünk el mind fát vágni. Nyilvánvaló, hogy megkér-
dezik, te mihez értesz, te mihez, és aszerint osztanak 
el valahogy. Hát nekik is érdekük, hogy a munkaerőn-
ket megfelelően, célszerűen kihasználják." Igen, igen. 
Kicsikét megnyugodtak, de ösztönük mást mondott. 
Közben eltelt egy hónap, körülbelül március vége lehe-
tett. 

— Lényegében ott sem csináltatok semmit. 
— Dideregtünk kint, nem engedtek be a barakkba. 

Egyszer csak hirtelen sorakozó. Megint az elsők között 
beállok a sorba, és irány az állomás, a pályaudvar te-
herrésze. 

— A ceglédi állomáson? 
— Cegléden. Bevagoníroztak bennünket. Körülbelül 

olyan körülmények között, ahogy a zsidókat vitték 
Auschwitzba. A számban már nem vagyok biztos, de 
mintha negyvenen lettünk volna egy ilyen marhavagon-



ban, ahol bent egy lyuk, amihez két kis deszka vezetett, 
ez volt a WC. Mellette egy deszkadarab, amelyiknek az 
egyik vége vékonyabb, a másik vastagabb volt. Ezzel 
kellett az ürüléket kikaparni a vagonból. Azért említet-
tem, hogy az egyik vége ilyen, a másik olyan, mert va-
lahogy útközben csodálatos módon megfordult és a má-
sik végét fogtuk. Útnak indítottak minket. Figyeltük az 
állomásokat: Békéscsaba, ilyen irányban Dél-Erdély, s 
már nem emlékszem, milyen romániai állomáson áll-
tunk meg először. Reggel sorra kinyitották a vagonok 
ajtaját. Beszállt két NKVD-s katona. Először is becsü-
letszavukra tudomásunkra hozták, hogy Románia terü-
letét sohasem fogjuk elhagyni. Utána mindenki jobbra 
a vagonban, és egyenként balra. Ahogy megyünk, meg-
motoznak és elvesznek minden megmaradt iratot és 
fényképet. Ha a képen csak emberek voltak, azt meg-
hagyták, de ha mögöttük egy épület, bármilyen, amiből 
azonosítani lehetett volna, hogy az honnan van, vagy a 
túloldalra volt valami írva, a fényképet kidobták a va-
gon mellé egy halomba. Egyikünknek volt egy imaköny-
ve. Az egyik fiatal NKVD-s meglátja a másik kezében, 
azt mondja neki: „Add ide, hogy eldobjam". Mire a má-
sik: „Te, hagyd ezt meg neki". Apróság, amely bevéső-
dött emlékezetembe. Elindultunk, ismeretlen cél felé. 
Most képzeljük el a következőt: a naponta egyszeri me-
leg leves mellé beadnak egy kerek kenyeret. Szóval egy 
kenyeret, amit szét kell osztanunk, anélkül, hogy ké-
sünk lenne. Ilyen kezekkel! Hogy már ott az úton nem 
pusztultunk el mindnyájan, ez volt az első csoda. Ma is 
emlékszem a segesvári állomásra, ahol egy darabig 
vesztegelt a vonatunk. A resti előtt egy jól öltözött fia-
talembert pillantottam meg, nyilván látogatóba készült 
valahová. Ez a fiatalember sem sejtette, hogy milyen 
veszélyben van, de őreink nyilvánvalóan nem akartak 
közfeltűnést okozni és nem hozták be a vagonba. így 
mentünk három-négy napon át, végül megérkeztünk 
egy állomásra, amelynek megláttuk a nevét: Focçani. 



Később megtudtuk, hogy a románok az i - t lehagyják, 
tehát Foc^án. Moldvában vagyunk, Jasitól, Jászvárostól 
délre. Ahol kiléptünk, alig tudtunk átmenni a síneken, 
olyan gyengék voltunk. Begyalogoltunk, bekerültünk 
egy gondos mérnöki munkával kiépített hatalmas tá-
borba. Körül szögesdrót, őrtornyok, elszórt homok, ame-
lyen minden lábnyom látható. Sorsunk itt folytatódott. 

— Аг őrség orosz volt? 
— A táborőrség természetesen orosz. A táboron belüli 

őrszolgálatot azonban szlovákok látták el. A Tiso-féle 
önálló Szlovákia hadseregének egy tisztje volt a tábor-
parancsnok, összes beosztottja is szlovák. Ez termé-
szetesen hatalmat jelentett, gazdaságit is. A szlovák őr-
ség a sok ezer ember ottléte alatt nyilvánvalóan 
megszedte magát. Bár később olyan hír is teijedt, hogy 
egy napon leváltották őket, bevezették őket a többi fo-
goly közé és elvettek tőlük mindent, amit összeharácsol-
tak. De ekkor már nem voltam fogságban. A láger? Ba-
rakkok, barakkok. Itt már annyival lett könnyebb a 
sorsunk, hogy lassan kitavaszodott, és ki-kisütött a 
nap. De: az Északi Sarkról egészen Focsánig sehol egy 
hegy. Ha csak egy kis szellő is fújt, a csontjaink meg-
merevedtek. A ruházatunkról is kell mondanom vala-
mit. Gödöllőn, Cegléden, aztán Focsánban láttunk fo-
golytársakat rongyokba bugyolált lábakkal. Nekik volt 
eredetileg a legjobb cipőjük. Sőt, az akkor hetykén di-
vatos birgerli-csizmájuk. Ezeket már fogságba esésük-
kor leszedték róluk. Annak, aki csak egy kilyukasztott 
posztódarabbal takarta be magát, előzőleg a legjobb be-
kecse vagy kabátja volt. Focsánban civil és katona már 
teljesen összekeveredett, nem volt köztük megkülönböz-
tetés. Én, aki egyetlen napig sem voltam katona, ugyan-
olyan hadifogoly lettem, mint aki egyenruhában végig-
harcolta a háborút. Ekkor már az emberek egy darab 
kenyérért sapkát, ezt-azt, mindent cseréltek. Az öltö-
zékük alapján az anyjuk is alig ismerte volna meg őket. 
Odaérkezésünk után felállítottak a tábor közepén egy 



nagy színpadot. Azon a foglyok gongütésekkel és pro-
pagandajelszavakkal tarkítva kis jeleneteket, énekszá-
mokat adtak elő. Volt a tábornak egy úgynevezett mű-
vészbarakkja is. Aki például azt mondta magáról, hogy 
szobrász, az ebben az osztály nélküli társadalomban kü-
lön kosztot, mindenben külön elbánást kapott. Ezeknek az 
igazi vagy álművészeknek tehát saját barakkjuk volt. 
Alkotóháznak nevezném, ahol ki is lehetett állítani 
egyet s mást. A festőnek Sztálin-képet, a szobrásznak 
Sztálin-szobrokat kellett készítenie. Az egyik szobrász 
elmondta nekem, hogy fénykép alapján kifaragta Sztá-
lin szobrát, jött a politikai tiszt — ma is emlékszem a 
nevére, Iszajevnek hívták —, aki azt mondta, hogy a 
szobor nem jó. Lehet, hogy Sztálin így néz ki, de fiatalos, 
daliás embernek kell ábrázolni, aki kifejezi a szovjet 
optimizmust. A barakk falát ilyképp körben Sztálin-ké-
pek díszítették. Mesélték nekem a művészek, hogy a 
kiállítás felavatásakor Iszajev, akinek az egyik fest-
mény nagyon tetszett, persze megjegyezte: „Látják, ná-
lunk a Szovjetunióban az ilyen kép is, mint minden mű-
vészeti termék, kollektíven születik. Az egyik festi meg 
az arcát, a másik a haját, a harmadik a ruháját, a ne-
gyedik a hátteret és így tovább. Minden kollektyívnoje." 
Ebben a barakkban később operajeleneteket is elő-
adtak. Ezek valóban jók voltak, mert a foglyok között 
kitűnő énekesek is akadtak. Néhányukkal össze is ba-
rátkoztam. Emlékszem egy marosvásárhelyi énekesre, 
Tekeres Sándorra, egy szobrászra, Megyeri Barnára. 
Néhány évvel később mindkettőnek olvastam a halál-
hírét, Budapesten egyik is, másik is elismert művész 
lett. Focçànbol visszatértemkor — ez már egy későbbi 
történet — felkerestem Barna apját Nagyváradon, és 
hírt adtam neki fiáról. Volt a táborban egy — benyo-
másom szerint valódi — magyar partizánegység is. Úgy 
emlékszem, hogy az említett két művész is hozzájuk 
tartozott. Valamennyien igen rendes, rokonszenves fia-
talemberek voltak. Miután többükkel megismerkedtem, 



később a nap nagyobb részét társaságukban töltöttem. 
Volt köztük egy Csaba keresztnevú, ót tekintették olyan 
főnökfélének. Mélységesen le voltak sújtva, hogy őket, 
akik valóban tettek valamit a német arcvonal mögött, 
éppúgy fogságba dugták, mint minket. Ok ugyan külön 
barakkban laktak, és a művészekhez hasonlóan külön 
kosztot kaptak, de haza nem engedték őket. Még ottlé-
tem alatt kivitték őket a Szovjetunióba azzal, hogy majd 
mindenkinek kivizsgálják az ügyét, s utána engedik el 
őket. Ekkor majdnem elkövettem egy nagy hibát. Ok 
azt ajánlották nekem, hogy lépjek be közéjük, s akkor 
nem közönséges hadifogolyként, hanem partizánként 
visznek a Szovjetunióba, velük lehetek, és hamarabb 
hazakerülök. Én nagyon haboztam, de tudtam, hogy 
előbb-utóbb bele fogok gabalyodni valamilyen hazug-
ságba, vagy valaki besúg. Útnak indították őket, nem 
mentem velük. 

Most egy kicsit részletesebben magáról a foc^áni tá-
borról. Megtudtuk, hogy az egyetlen hatalmas elosztó-
láger. Telefonon vagy írásban — nem tudom —jöttek 
a Szovjetunió különböző területeiről a megrendelések, 
hogy szükségük van mondjuk 4000 egyesre és 3000 ket-
tesre. Nekünk ugyanis időnként meztelen felsőtesttel el 
kellett vonulnunk egy orvos előtt, aki rámondta, hogy 
ez egyes, ez meg kettes. A legegészségesebbek az egye-
sek voltak, a kettesek a gyengébbek, a hármasok pedig 
silány munkaerőnek számítottak. Magam sem tudom, 
hogy hogyan, de egy ilyen osztályozás után, amikor a 
kettesek közé soroltak, valahogy kimaradtam a kijelölt 
transzportból. Ehhez hozzá kell tennem: volt úgy, hogy 
amikor mondjuk Dnyepropetrovszkból kértek 5000 
egyest, de 3000 volt, akkor elővették a ketteseket, és 
kiszedték közülük a különbözetet. A táborban fontos 
hely volt a fürdő, vagyis a tisztálkodás lehetőségének a 
helye. Az odavezényelés úgy történt, hogy a szlovák 
őrök bejöttek a barakkba, és közölték: indulás azonnal 
a fürdőbe. Bármikor. Reggel, délben, este, éjszaka. Ott 



fertőtlenítés céljából minden ruhánkat leadtuk, és egy 
nagy merőkanállal kis dézsába forró vizet kaptunk. 
Amikor kijöttünk, felvehettük fertőtlenített ruhánkat. 
Néhányan azonban hiába keresték a ruhájukat, mert 
ha az jobb darab volt, az őrök ellopták. A fürdőbe terelés 
gyakorisága a tábor pillanatnyi létszámától függött. A 
fürdő éjjel-nappal üzemben volt: ha sokan voltak a tá-
borban, akkor az emberre nagyon ritkán került sor, ha 
viszont kevesen, éjjel egy órakor felvertek és négy óra-
kor újra. Az őrök barakkról barakkra mentek. A tapasz-
taltabbak inkább kint bujdostak éjjel, nehogy megint 
elkapják őket. így festett a mindennapi élet. Nekem 
még valahol útközben kezembe került két-három könyv 
a gödöllői premontrei gimnázium könyvtárából. Köztük 
egy francia történelemkönyv. Franciául még csak gyen-
gén tudtam, ezért éppen ennek a könyvnek a segítsé-
gével próbáltam valamilyen szellemi tevékenységet ki-
fejteni. A könyv egyik laza lapját egyszer felkapta a szél, 
és a szögesdrót közelébe repítette, ahol már homok volt, 
közel egy őrtoronyhoz. Odamentem és felkiáltottam az 
őrnek: azt a darab papírt szeretném felvenni. Az őr fent-
ről rám fogta a géppisztolyát. Ismétlem: csak azt a pa-
pírt szeretném felvenni. Nem, azonnal menjen onnan! 
Nem volt szabad, mert a finom homokon ott maradt 
volna a lábam nyoma. Volt egyszer egy óriási szélvihar. 
Mindent felkavart, az őrök kétségbe voltak esve, mert 
semmit sem láttak. Baj, incidens azonban nem történt. 
Focgán, mint említettem, elosztó tábor volt, ahonnan a 
foglyokat a Szovjetunió belsejébe vitték. Hogy hová, mi-
lyen messzire, azt abból következtethettük ki, amilyen 
ruhaneműt kaptak. Volt transzport, amelyet csak két 
napra láttak el, volt olyan, amely semmit sem kapott, 
és olyan is, amelyben a foglyok forró időben báránybőr-
sapkát kaptak. 

Most rá kell térnem valamire a beszámolómban, ami 
döntő volt a további sorsomra. Vissza kell térnem elfo-
gatásomra, amikor az orosz katonák azt mondták, hogy 



olyan „harasó" módon láttam munkának, ezért igazol-
ványt kapok. Én ezt elhittem nekik. Amikor azt mondta 
a táborparancsnok Gödöllőn tiszti becsületszavára, 
hogy ebből a borzalmas nyomorból másnap szabadon 
engednek, neki is hittem. Amikor Ceglédbercelen fül-
propagandával terjesztették, hogy kelet felé irányítanak 
bennünket, mert át akarnak adni az új debreceni kor-
mánynak, még ezt is elhittem, mert logikusnak tartót 
tam. Amikor aztán az első romániai állomáson megáll-
tunk, és bejöttek az NKVD-s katonák ama bizonyos 
motozásra, akkor azt mondtam, én nektek ebben az 
életben többé soha semmit el nem hiszek. Ekkor elha-
tároztam, hogy most, amikor már teljesen lehetetlen, 
megpróbálok megszökni. A logikám szó szerint ez volt: 
erre ugyan semmi esélyem sincs, de ha egyszer egy szi-
bériai ólombányában halok meg, ne mondhassam, hogy 
meg sem próbáltam. Focsánban ezen az alapon jelent-
keztem — ha csak egy mód volt rá — munkára. A tábor 
kapuja közelében szedték össze a jelentkezőket és ki-
vitték valahová. Ez azt jelentette: kimegyek dolgozni, 
azért semmit sem kapok, de annyi biztos, hogy aznap 
nem visznek a Szovjetunióba. De volt a munkára jelent-
kezésnek még egy nagy előnye. A láger hatalmas drót-
kerítése ugyanis egyben életbevágóan fontos vámhatárt 
is jelentett. Aki kiment dolgozni, az a munkahelyen le-
húzta az ingét, odaadta egy már arra ólálkodó román-
nak, akitől cserébe egy darab kenyeret és szalonnát ka-
pott. A kint dolgozó fogoly nem részesült ugyan 
semmilyen ellátásban, és este éhesen várta a meleg le-
vest, de indulótőkével tért vissza. A szalonna feléért 
ugyanis a táboron belül két inget szerezhetett, a kenyér-
nek feléért ugyancsak valamit, úgyhogy legközelebb 
már vállalkozóként lépett ki a láger kapuján. így Focpán 
fogolytársadalmában lassan kezdtem magam a kisbir-
tokos osztályhoz tartozónak érezni. Jöttek ugyanis fris-
sen a frontról német katonák. Azok annyira ki voltak 
éhezve, hogy egy darab kenyérért lehúzták az ujjúkról 



az aranygyűrűket. Nekem tehát már aranygyűrűm is 
volt. Mit jelentett maga a kinti munka? A legtöbb ten-
nivaló a teherpályaudvaron volt. Az orosz szélesvágány 
idáig jött be. Ezen a hatalmas teherpályaudvaron mi 
raktuk át a kifosztott Magyarországot európai vágány-
ról orosz vágányra. Sőt: mi nem is voltunk elegendőek 
a feladat elvégzéséhez. Orosz katonákat is kirendeltek. 
Egy ilyen alkalommal kaptam az első és maradandó be-
tekintést a szovjet gazdasági rendszerbe. Egy vagonból 
svéd és német műszereket tartalmazó ládákat kellett 
átraknunk. Mindegyiken rajta volt a figyelmeztetés: 
óvatosan kezelendő. Mi ennek megfelelően vigyázva tet-
tük át a rakományt, hogy a műszernek valahol valaki 
valami hasznát lássa. Egy szomszéd vagonban orosz ka-
tonák rakodtak, nem tudom, hogy mit, sebbel-lobbal. 
Délután jön a politikai tiszt, elkezd velünk kiabálni: „Ti 
csak ezt csináltátok egész nap? Mennyivel jobban dol-
goztak az orosz katonák!" Magyarázzuk neki, hogy ez 
nem ugyanaz, csupa műszer, amit óvatosan kell kezelni, 
könnyen tönkre mehet. Ránk mordul: ez őt nem érdekli. 
Nem érdekli? Erre úgy hánytuk fel azokat a ládákat, 
hogy Zaporozsjébe vagy valahová egy vagon ócskavas 
érkezett meg. Egy másik élmény erről a teherpályaud-
varról: alig bírtunk mozogni, annyira legyengültünk. 
Valamit vinni kellett valahonnan valahová. Ahonnan 
vinni kellett, ott egy tizenhét-tizennyolc éves katona 
ránk fogott géppisztollyal parancsolgatott, hogy mit csi-
náljunk, újra meg újra siettetve bennünket. Ahová kel-
lett vinni, ott egy öreg katona — mindig ilyennek kép-
zeltem a régi, jó szándékú, becsületes muzsikot — 
amikor, meglátott, hogy vánszorgok, odafordult: „sza-
gyisz" — ülj le, ne siess. Én: „Mit csináljak, oda muszáj, 
sietnem kell". Mire ő: „Ne törődj vele. Ülj le egy kicsit, 
pihenj. Hogy kerültél ide?" Elmondtam neki, már ahogy 
silány szláv nyelvtudásom alapján tudtam. Ö csak a fe-
jét csóválta: „Borzasztó, borzasztó". Mondom, hát mit 
csináljak? És őtőle hallottam először, egy orosz katoná-



tói: „Csak egy megoldás van. Megszökni, papír nélkül." 
Mire én: „Dehát ti lóttök!" Válasza: „Én és a barátaim 
nem lövünk". Mondom: „De hát én honnan tudjam, hogy 
most ti vagytok az őrök?" Nem jutottunk tovább a 
beszélgetésben. Én azóta is legnagyobb tisztelettel és 
hálával gondolok erre az egész lényében egyszerű és mé-
lyen emberi öreg oroszra. Mire visszaértem eredeti he-
lyemre, a fanatizált tizenéves katona rám fogta a 
géppisztolyát, hogy lelő, mert annyi ideig lógtam. Egy 
további, számomra jelentős mozzanat Focsánból. Egy 
reggel újra munkára jelentkeztem a kapuban. Sohasem 
tudtuk, hogy hová visznek minket. Kiderült, hogy a 
„kommandatúrára" megyünk. A helybeli szovjet pa-
rancsnokságot kellett berendezni. Akkori testi állapo-
tomban semmi sem esett annyira nehezemre, mint ép-
pen ez. Volt velem egy fiú az egyik Ungvár környéki 
faluból, akinek élete szerencsétlenségére az volt a be-
csületes neve, hogy Péter Gábor. Hogy létezik egy másik 
Péter Gábor valahol Magyarországon, felvett névvel, ar-
ról persze nem volt sejtelme sem neki, sem nekem. Mi 
csak azt tudtuk meg egy-egy elvétve odajutott újságból, 
hogy mi történt Pesten a kisnyilasokkal: ilyen-olyan 
munkaszolgálatra vezényelték őket. Irigykedve mondo-
gattuk, miért nem voltunk mi is kisnyilasok, sőt na-
gyobb nyilasok is, mert akkor velünk is csak ez történ-
hetett volna. Gáborral már régebben megbeszéltük, 
hogy ha csak egy mód van, együtt szökünk. Most oda-
hívtam: Gábor, itt a vissza nem térő alkalom, a kertek 
mögötti utcában nem jár egy lélek sem. Mire Gábor: 
„Te, én félek." Nem mert velem jönni. Erre én sem mer-
tem. Ekkor elhatároztam, hogy ha legközelebb adódik 
valamilyen alkalom, nem törődöm Gáborral. Lesújtott, 
hogy elszalasztottunk egy lehetőséget. Hamarosan el is 
jött az a nap, amikor erre a döntő lépésre rászántam 
magam. Ez, visszafelé számolva, június 17-én lehetett. 
Csodálatos tavaszi vagy már koranyári nap. Mi a tavasz 
megérkeztét csak messziről láttuk, hiszen a lágerben 



minden szürke volt. Munkára jelentkeztem, újból a te-
herpályaudvarra vittek. Ezúttal azonban a pályaudvar-
nak egy olyan részébe, amit úgy hívtak „posta". Ott csak 
egyetlenegy széles és egyetlenegy európai vágány talál-
kozott egymással párhuzamosan, elég hosszan. A „pos-
ta" azt jelentette, hogy itt gyűjtötték össze a szovjet ka-
tonák által hazaküldendő csomagokat. Egységesen 
fehér vászonba bevarrt csomagok voltak, ma is látom 
az ákombákomos betűkkel írt cirill címzéseket. Mi él-
celődve a fülünkhöz tettünk egy-egy csomagocskát, 
nem ketyeg-e benne valami. Odahaza ahhoz voltunk 
szokva, hogy a hozzátartozók a fronton szolgáló kato-
nának küldtek csomagot. Ez itt fordítva volt. A teher-
pályaudvarnak ez a kívülről eső része már csak egyetlen-
egy primitíven felszerelt szögesdróttal volt körülvéve, 
nem látszott ugyanolyan alaposan őrzött helynek, mint 
a többi; Munkahelyünkről jól át lehetett látni az egész 
terepet. Ott rakodtunk ötvenen-nyolcvanan délig. Gá-
bor és én a szerelvények bejárat felé eső egyik utolsó 
vagonjánál dolgoztunk. A vagonon belül rakosgattuk a 
csomagokat, amikor hirtelen arra lettünk figyelmesek, 
hogy a foglyokat a pályaudvarrész ellenkező végébe te-
relték, hogy azok, mint szokás, étlen-szomjan üljenek 
egy órát, s utána folytassák a munkát estig. Bennünket 
az őrök ottfelejtettek a vagonban. Körülnéztem: teljes 
a nyugalom, távolabb mindenki pihen, süt a nap, a szö-
gesdróton túl kizöldült természet. Odafordultam tár-
samhoz: „Gábor, én most megszököm. Még nem tudom 
hogyan, de megszököm. Jösz-e velem?" Gábor így vála-
szolt: „Én elmegyek a többiekhez, nem akarom nézni, 
hogy téged hogyan lőnek le". Egyedül maradtam. Újra 
körülnéztem. Hirtelen belémvillant, hogy délelőtt lát-
tam egy ugyanolyan toprongyos férfit, mint amilyen én 
voltam, a láger bejáratánál vagy kétszer bejönni, és az 
őrök között ugyanúgy kimenni. Huszonnégy évesnek 
kell lenni ahhoz, hogy az emberben ilyen vakmerő gon-
dolat támadjon: honnan tudnák az őrök, hogy én nem 



tartozom-e azon kevesek közé, akiknek joguk van ilyen 
ki-be járásra? Hirtelen elhatározással nekivágtam, és 
normális lépésekkel kimentem a széken ülő, beszélgető 
őrök között a kapun. Alighogy megteszek vagy húsz-
harminc lépést, szembe jön egy szovjet tiszt. Nincs me-
se, tovább kell mennem. Elhaladok mellette, még egy 
villanásra rá is mosolygok. Nem szól semmit. Ahogy 
tovább megyek iaz egyik sínen — utólag ezt is kérdeztem 
magamban: európai vagy szovjet sín volt-e? —, a vágá-
nyokon átvezetett egy út. Szegényes külvárosi házak 
tűntek fel a közelben, valami utcaféléhez érkeztem. Ek-
kor hátrafordultam. Az őrök a bejáratnál tovább beszél-
gettek, a tiszt a táboron kívül egyre távolodott. Jobbra 
néztem. Megláttam a hegyeket és elindultam. 

Most jött az a hét nap, amely alatt kínnal-keservesen 
átjutottam a Kárpátokon. Románul nem tudtam. De azt 
sem, hogy milyen messze vannak a Kárpátok. Csak he-
gyeket láttam. Egy román az egyik kertes házból ked-
vesen odaszólt nekem. Én rámosolyogtam és mentem 
tovább. Egyenruhadarab nem volt rajtam. A fejemen 
egy nyomorúságos sapka, az viszont eltakarta kopaszra 
nyírt fejemet. 

Mielőtt folytatnám, valamit el kell mondanom álta-
lában a szökésről. Amióta szögesdrót vett minket körül, 
csak egyetlenegy esetről tudok, amikor valaki a dróton 
át próbált kijutni, kísérlete azonban tragikusan végző-
dött. Ez Ceglédbercelen történt, ahol egy debreceni, ti-
zenkilenc éves formájú fiatalember hajnalban megkísé-
relte a szökést és az őr lelőtte. Ott feküdt a holtteste, 
otthagyták néhány órán át. 

— Okulásul. 
— A focsáni táborból lehetetlen volt megszökni. Egy 

ilyen sok-sok éves tapasztalattal megépített lágerben 
még a drót közelébe sem lehetett menni sem belülről, 
sem kívülről. A drót mellett egy-egy sáv fehér porral 
volt behintve, úgyhogy az őr a toronyból nyílegyenesen 
látta a két sávot. És mégis volt szökés. Ennek a tábor 



a csodájára járt. A lágerbe éjszaka érkeztek nagy teher-
autókon a szállítmányok, nagy zajt csapva. Ott álltak 
egy darabig, égő reflektorral. Bentről nézve, a bejárattól 
úgy tizenöt-húsz méterre balra három magyar tiszt a 
motorok zajában, kihasználva, hogy az őrséget elvakí-
totta az erős fény, a szögesdrót alatt rókalyukat ásott 
és meg tudott szökni. Másnap magas szovjet szakértői 
küldöttség érkezett a helyszínre, csodálattal nézték a 
három magyar tiszt teljesítményét. Ezt az esetet azért 
említem most meg, mert a Kárpátokon át bolyongva leg-
alább kétszer találtam olyan helyet, ahol nyolc-tíz nap-
pal előttem ezek a tisztek jártak. 

Visszatérek saját szökésemre, arra a pillanatra, ami-
kor nekivágtam a hegyeknek. Mentem, amíg bírtam, 
este egy fa alatt összeroskadtam és aludtam reggelig. 
Majd újra mentem tovább. Addig eszembe sem jutott, 
hogy valamikor ennem is kell. Ahogy éhségem jelent-
kezett, felötlött bennem egy pillanatra, hogy milyen kin-
cseket hagytam ott a vagonban: kenyeret, szalonnát, 
két-három inget és néhány kis értéktárgyat, amelyhez 
ugyancsak csere útján jutottam. Csak évekkel később 
olvastam Szolzsenyicin könyvét, az Iván Genyiszovics 
egy napját, ahol a fogoly Iván büntetőtáborban egy este, 
lefekvéskor azt mondja magában: ez a nap tulajdonkép-
pen nem is volt olyan rossz. Annyira hozzászokott már 
a láger mindennapjaihoz, hogy élete folyását aszerint 
mérte. A vagon elhagyásakor én is sajnáltam egy pilla-
natra, amit otthagytam: éppen most, amikor a többi fo-
golyhoz viszonyítva már valóságos kincsekkel rendel-
keztem, hagyjam ott, amit elértem? Ismét a szökésemet 
követő napokra térve, az éhség kezdett jelentkezni, de 
egyelőre mentem tovább. Óriási völgyek, katlanok, hol 
erdők, hol csak ritka növényzet. Ahogy megyek felfelé 
az egyik magas hegyoldalon, hangos orosz káromkodást 
hallok azzal a kiáltással, hogy „Sztoj! Kudá igyos? 
Sztoj!" Ha megállok, végem van. Hirtelen elkezdtem 
szaladni. Futottam fel a hegyoldalon, felérve egy széles 



mély völgyet láttam. Szaladtam tovább lefelé, le, le, le, 
amíg csak bírtam. Végül belevetettem magam a bozót-
ba. A teljes kimerültségtől elaludtam. Ha az őrnek ku-
tyája van, könnyen megtalál. Nyilván nem volt kutyája. 
Valamikor délután felébredtem. Ekkor néztem csak iga-
zán szét, hogy hol vagyok. Aki hosszú hónapok óta csak 
szürkét látott, azt elbűvölte a természet, a sok zöld, a 
virágzó június a napsütéses Kárpátokban. Ittam a szí-
neket. Most mit csináljak? Vajon merre lehetett az orosz 
katona? Ott nem maradhattam. Elindultam, és egy szé-
les, kavicsos mederhez értem, benne nagyobb patakkal. 
Minden oldalról látható voltam. Lábam nyoma pedig a 
kavicsos homokban. Bármily komikusan hangzik, gye-
rekkori indián-olvasmányaim jutottak eszembe. Lehúz-
tam a cipőmet, bementem a patakba és száz-kétszáz 
méterrel odébb léptem ki belőle a túloldalon. Nyomom 
nem volt követhető. Távolabb haladtam, most már a 
gyengeségtől teljesen elcsigázottan, szinte ötméteren-
ként megpihenve. Végül megpillantottam egy falut. Be 
merjek-e menni? Etel nélkül nem mehetek tovább. A 
falu szélén az első házhoz érve beléptem a kapun, mire 
egy román paraszt, amolyan fiatalabb ember azt kérde-
zi: „Prizoner?" Hát ezt értettem, vagyis szökött fogoly 
vagyok-e. Kérdezi ezután, hogy „Foc?án? Odobest?" Ott 
is volt tehát egy láger, amiről nem tudtam. Mondom: 
„Focsán". „Hű, most ment el itt az orosz járőr." Bement 
a házba, kijött egy tányér puliszkával, tejet öntött rá, 
kézmozdulattal is magyarázva: „Most egyél nyugodtan, 
én kimegyek és nézem, jön-e a járőr." Megettem a pu-
liszkát, ő visszajött: „No, most mehetsz tovább." Újra 
neki a hegynek. Fogalmam sem volt, milyen messze van 
Erdély, a történelmi magyar határ. Gondoltam, egyszer 
csak majd átjutok a Kárpátokon és elérek egy magyar-
lakta falut. Egy pásztorfiúba ütköztem. Próbáltam tőle 
megkérdezni az irányt, mire azt a választ kaptam, hogy 
Magyarországig — azt mondta románul, hogy Magyar-
ország — „patru dzi", és négyet mutatott az ujjával. Azt 



hittem, hogy ez négy órát jelent. Csak később tudtam 
meg, hogy négy nap volt, amit mondott. Persze csak 
akkor, ha lehetőleg egyenesen megyek. Mutatott egy he-
gyet, az az irány. De alig jutottam tovább, azt a hegyet 
a sok között már sehogy sem találtam. Egyszer éjszaka 
azt hittem, már a határon vagyok, a közeli épület egy 
régi őrszoba. A földön kúszva nagy ívben megkerültem 
a házat, amelynek lakói valójában éjszakai álmukat 
aludták. A következő éjjel eső ért. Egy fa alatt aludtam, 
utána hetekig fájt az oldalam. így tartott ez egy hétig. 
Nem tudtam, van-e a Kárpátokban határvonal, mert 
sejtésem szerint addig még nem született döntés Észak-
Erdély sorsáról. A hetedik-nyolcadik nap lehetett, ami-
kor olyan pásztortanyához érkeztem, amelyet egy favá-
gó úgy nevezett meg, hogy az egy „esztyena". Éz már 
az erdélyi havasokon egy kovásznai román paraszté 
volt. A pásztorok románok voltak, de tudtak magyarul. 
Szívesen fogadtak. Egész menekülési utamon a hegyek 
és falvak egyszerú románjai — azért kivétel is akadt — 
barátságosak, segítőkészek voltak. Baj ott akadt, ahol 
később már nagyobb faluba vagy városba kerültem, és 
a megszólított román, odavaló vagy betelepedett, fel-
sőbb társadalmi rétegbe jutottnak érezte magát, aki fa-
luja erkölcsét már elvesztette, de újat még nem tudott 
teremteni. Ott aludtam tehát az esztenán. Ősi hortobá-
gyi képre emlékeztetett, amikor együtt kanalaztuk a 
bográcsból a vacsorát, majd amikor másnap reggel az 
öreg pásztor búcsúzáskor kezet nyújtott nekem, meg-
szorította és jó szerencsét kívánt. Utam Kovásznára úgy 
zajlott le, hogy a gyerekekkel le kellett hajtanunk hat 
malacot. A gyerekek nagy gyönyörűségére a malacok 
egy helyen belefeküdtek a patakba, alig tudták őket to-
vábbzavarni. Útközben találkoztunk két román pa-
raszttal, nagygazdák voltak a megosztott nemzetiségű 
Kovásznán. Amikor megtudták, hogy magyar vagyok, 
pálinkával üdvözöltek. Egyikük ezt mondta: „Milyen 
kár, hogy a magyar uralom alatt Erdélyben jó néhány 



magyar hivatalnok nem úgy viselkedett, ahogy kellett 
volna. О — a román — azt mondja, hogy akkor a köz-
hangulat magyar-román viszonylatban bizony jobb len-
ne. Menjek be a városba, az ó házába, ott gondoskodnak 
rólam." El is mentem a városba, a házába, de ott nem 
gondoskodtak semmiről. A felesége és a lánya nyilván 
megijedt, olyan ridegen fogadtak, hogy biztonságom ér-
dekében jobbnak láttam továbbállni. Mit csinál az em-
ber ilyen helyzetben, ha megérkezik az első településre, 
ahol magyarok élnek? Van egy ortodox templom, egy 
katolikus és egy református. A pópához nem merek 
menni, a katolikus pap valószínűleg magyar, de nem 
biztos. így a reformátushoz kopogtam be. Havadtőy Ist-
vánnak hívták. О maga betegen feküdt, nem találkoz-
tam vele, felesége és fia barátságosan fogadott. Szállást 
a szénapadláson kaptam. A fiával, ifjabb Havadtőy Ist-
vánnal néhány napos ottlétem alatt többször hosszab-
ban beszélgettem. Emlékszem az erdélyi magyarság 
helyzetét jellemző kijelentésére — a Groza-kormány és 
a Magyar Népi Szövetség idejében vagyunk —: „az a 
tragédiánk, hogy vezetőink elárultak minket". Jó né-
hány évvel később, már Münchenben, a Szabad Európa 
Rádió szerkesztőségi tagjaként megtudtam, hogy ifjabb 
Havadtőy István az Egyesült Államokban él, egy ma-
gyar gyülekezet papja, aki rendszeresen küld hangsza-
lagon prédikációkat rádiónk, vasárnapi református egy-
házi műsorának. írtam neki, hosszú levélben válaszolt. 
Mindenre emlékezett. Csak ekkor, hosszú évek után kö-
szönhettem meg neki és édesanyjának az akkori segít-
séget, 1945 politikai viszonyai között nem mertem nekik 
írni. Visszatérve Kovásznára, az én esetem is mutatta 
az erdélyi magyarság ötletességét, életrevalóságát. 
Hogy pénzt szerezzenek és engem, valamint az esetleg 
odasodródó menekülteket megsegíthessék, bált rendez-
tek. Igen ám, de ez a bál valamilyen okból ráfizetéssel 
végződött. Más módon kaptam támogatást. Elküldtek a 
még hivatalban lévő magyar jegyzőhöz, aki hamis iga-



zolványt adott nekem, miszerint a bécsi döntés után 
odakerült anyaországi magyarként most elhagyom Ro-
mániát. Ezt a román hatóságok szerették. Kaptam hoz-
zá még egy igazolást, ami a vasúti jegyhez kellett, hogy 
nincsenek tetveim. Pedig voltak. Ez volt a lágernek a 
nagy pestise, a ruhatetű. Mindenütt megbújt a varra-
tokban. Kaptam tovább vasúti jegyet, elemózsiát és cí-
met Sepsiszentgyörgyön. Kedves, békés, meleg hangu-
latú városka volt Sepsiszentgyörgy. Onnan hasonló 
eljárással küldtek tovább Marosvásárhelyre. Ott sajátos 
helyzetbe kerültem. A Sepsiszentgyörgyön kapott levél 
egy szakszervezeti vezetőnek szólt. Marosvásárhelyen 
eddig csak Auschwitzból jött zsidókat és politikai me-
nekülteket segítettek. Most összeült a szakszervezet, a 
kommunista párt és a Magyar Népi Szövetség megbí-
zottja, talán mások is, hogy döntsenek, mit tegyenek 
egy orosz láger menekültjével. Végül úgy döntöttek, 
akárki akárhonnan jön, segíteni fogják. A kommunista 
megbízott ezt a következő szavakkal közölte velem: 
„Megadjuk a támogatást, pedig maguk ott Pesten nagy 
fasiszták voltak." Éjszakára beutaltak egy szállodába. 
Odamentem. Délután volt, de az étteremben láttam, 
hogy orosz tisztek már akkor félig részegen zenéltettek 
maguknak. Én most odamenjek aludni? Zavaromban ki-
mentem az állomásra. Szerencsémre nem maradtam 
ott, mert ha valahol, akkor ott elfogtak volna. Vissza-
sétáltam a szállodába és kértem, mutassák meg a szo-
bámat. Annak ajtaján belépve megláttam, hosszú-
hosszú hónapok után, november óta az első megvetett 
fehér ágyat. Döntöttem: „Akármi történik, én ebbe be-
lefekszem." El kellett mennem jelentkezni a sigurantá-
ra. Ott elmondtam azt, ami az igazolványomban van. A 
rendőrtiszt kérdezte, mi volt Kovásznán a foglalkozá-
som? Mondom, tisztviselő voltam. Milyen tisztviselő? 
Amolyan raktárnok. Hol, milyen cégnél? Emlékeztem, 
hogy a vonatból láttam valamilyen gyárnak a nevét, 
amelyet hirdettek, bemondtam hát ezt a nevet. Ezzel 



megelégedett, a marosvásárhelyi éjszakám zavartalan 
volt. Ott megint elemózsiát, zsebpénzt kaptam és vasúti 
jegyet Kolozsvárra. Havadtóy azonban már Kovásznán 
azt javasolta, nehogy kiszálljak Kolozsvárt, mert az 
most olyan város, amit jobb kikerülni. így Nagyváradig 
váltottam jegyet. Este érkeztem, hol tudnék megaludni? 
Bolyongtam a városban, végül egy sötét parkba kerül-
tem. Ahogy lépegetek és szemem megszokja a sötétsé-
get, megdöbbenve veszem észre, hogy szovjet páncé-
losok között járok. Gyorsan ki a parkból, egyenesen az 
állomásra. Az éjszakai vonattal sikerült szabályosan át-
jutnom Magyarországra. 

A fogságból való szökésemről el kell még valamit 
mondanom. Ha a lágerben csak sejtettem volna, hogy 
mi van kint a szovjet megszállta Romániában, ezt a szö-
kést soha meg nem kísérlem. Még az erdők is tele voltak 
szovjet járőrrel. Sőt, mint hallottam, a sűrűben fegyve-
res német katonák is megbújtak. Megállapítottam utó-
lag: a szerencsék sorozata kísért. Mindenütt veszélyek 
lestek rám. A Kárpátokban az egyik alkalommal oláh-
cigány-tanyára érkeztem. Amikor a cigányok megtud-
ták, hogy honnan jövök, sűrűn hányták magukra a ke-
resztet. Izgatottan mutattak egy ösvényelágazásra: én 
a jobb oldalin jöttem fel, a bal oldalin pont most ment 
le a „patruj", a szovjet járőr. Nagyon fiatalnak, nagyon 
vakmerőnek kell lennie annak, aki ilyesmibe belefog, 
de igen szerencsésnek is kell lennie. Sértetlenül eljutot-
tam Budapestre. 

— Ez mikor volt? 
— 1945. június végén. Napot nem tudok, naptáram 

nem volt. Visszaszámlálva ekkor lehetett. Ezzel új sza-
kasz kezdődött. 

— Milyen papírok, milyen okmányok alapján indultál 
Pesten? Mint szovjet láger szökevényének nem voltak ne-
hézségeid? 

— Megvolt még a vasúti diákigazolványom, amellyel 
Munkácsra utazhattam az anyámhoz féljeggyel. Ezzel 



az igazolvánnyal jelentkeztem, simán megkaptam min-
dent, ami kellett. Ennek a jelentkezésnek azonban ké-
sőbb furcsa és súlyosabb következményei lettek, ame-
lyekre vissza kell még térnem. 

— Elmondtad-e valamilyen hivatalban, hogy orosz 
fogságban voltál? 

— Sehol. Csak a diákigazolványomat mutattam fel. 
A belügyminisztériumnak volt akkor egy gyorssegély-
osztálya, ahol a volt magyar területekről menekültek-
nek egyszeri, kis támogatást adtak az újrainduláshoz. 
Ekkor jött az az időszak Pesten, amikor az ember min-
dennel foglalkozott, csak hogy megéljen. Egy barátom-
mal, aki később egyetemi tanár lett Pécsett a jogi karon, 
cserebere révén vidéken lisztre, krumplira, libára tet-
tünk szert. Mulatságos volt, amikor mi ketten — a há-
ziasszonyunk sopánkodott is: „Édes Istenem, doktorok!" 
— libát mentünk árulni a Garay-piacra. Ilyen élmé-
nyekkel abból az időből, azt hiszem, mindenki dicseked-
het. 

Térjünk rá inkább a következő szakaszra, amelyről 
van érdemi mondanivalóm. 1946 február végén meg-
kötötték a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyez-
ményt. Röviddel azután egy hajdani késmárki osztály-
társam keresett fel. Közölte: a külügyminisztérium 
magunkfajta személyeket keres összekötőnek a Ma-
gyarországra érkező csehszlovák delegációk mellé. Ket-
tős feladattal. Egyrészt a csehszlovák — gyakorlatilag 
szlovák — delegációnak kell segítségére lenni a magyar 
hatóságoknál az akkor még elég zűrzavaros közigazga-
tásban, másrészt ügyelni arra, hogy ezek a delegációk 
korrektül járjanak el, és betartsák az egyezmény ren-
delkezéseit. Tehát szemmel kellett őket tartani, és he-
tenként jelentést kell tenni a külügyminisztériumnak, 
így történt, hogy ezzel a barátommal, Pliskó Józseffel 
— aki tavaly nyáron halt meg Keszthelyen — Miskolcra 
kerültünk a borsodi csehszlovák delegáció mellé. A po-
zsonyi küldöttségben tanítók, hivatalnokok, hajdani 



jegyzők, de színészek is voltak, akik olykor egy-egy szlo-
vák politikus segítségével hirdették a szlováklakta fal-
vakban az áttelepülés előnyeit. Olyan úgynevezett szlo-
vákokat is örömmel vettek, akik egy kukkot sem tudtak 
ezen a nyelven, de akikről ők azt mondták, származá-
suk alapján ma is szlovák a szívük, jöjjenek tehát, az 
anyanemzet a keblére fogja őket ölelni. Miskolcra érke-
zésünk egy anekdotával kezdődött. Egy Gállfy nevű, na-
gyon jó megjelenésű úr volt akkor Miskolc polgármes-
tere. Feladatunkat azzal kezdtük, hogy elvittük hozzá 
bemutatni a delegáció vezetőit. Maga a vezető még a 
régi magyar világból származó és magyarul nagyon jól 
tudó szlovák jegyző volt, aki odautaztunkban az autóból 
mutogatta, merre járt katonakorában. Jó kedélyű, bo-
rozó ember volt, aki a kelet-szlovákiai „vihodnyár", va-
gyis sárosi és zempléni tájszólással beszélt. Nem is 
hagyták meg sokáig a posztján, helyére öntudatosabb 
szlovákot küldtek. Szóval őt és egy-két társát mentem 
bemutatni a miskolci polgármesternek. Azzal fogadott 
bennünket, hogy mindenben kész a delegációt segíteni, 
„csak hát szállás terén eléggé csehül állunk". Ez nagy 
derültséget keltett, a polgármester zavarba jött, de a 
pozsonyi vendégek megnyugtatták, hogy ismerik ezt a 
magyar kifejezést. Végül a miskolci főutcán lévő Pan-
nónia Szállóban kaptunk elhelyezést. Ennek kapcsán el 
kell mondanom valamit, aminek egyik részletét most 
árulom el először. A külügyminisztérium bennünket, 
mint szerződéses alkalmazottakat, heti pesti jelen-
téstételünkkor fizetett. A nagyszámú szlovák delegáció 
egy csoportja minden szerdán kisbusszal Budapestre 
utazott, ahol a csehszlovák külképviseleten az ország 
más pontjain is állomásozó küldöttekkel együtt értekez-
letet tartottak. Mivel jó viszonyban voltunk velük, ben-
nünket is felvittek és késő este visszahoztak Miskolcra. 
A heti fizetésünk, amit ilyenkor átvettünk, az infláció 
közepette, átszámítva egy dollár volt. Ebből Miskolcon 
még vajas kenyérre sem futotta volna. Mi a szlovákok-



hoz hasonlóan a Pannónia Szállóban laktunk és velük 
is étkeztünk. A csehszlovák delegáció nem fizetett sem-
mit, költségeiket a Magyarországra kirótt háborús jó-
vátételből számolták el. Most jön a titok, amit elárulok. 
A szálló tulajdonosa felismerte feladatunk missziós vol-
tát és anyagi lehetőségeink teljes hiányát. Hazafias 
gesztussal kettőnk szállásának és ellátásának költsége-
ithozzácsapta a csehszlovák delegáció számlájához. Míg 
Borsod népe éhezett, mi a csehszlovák delegációnak járó 
békebeli kosztot kaptuk, úgyhogy minden ott töltött éj-
szakánkkal és étkezésünkkel csökkentettük Magyaror-
szág háborús jóvátételi terhét. A pozsonyi küldöttek 
többségével kellemesen, értelmesen együtt lehetett len-
ni, súrlódásunk tulajdonképpen nem volt. Egy kivétel-
lel, amely már egy országos jelentőségű miskolci ese-
ménnyel is összefüggött. Kíséretükben járva a megyét, 
az volt a feladatom, hogy bemutassam őket a jegyzőnek 
vagy más hatósági személynek és részt vegyek a lakos-
ság számára rendezett gyűléseiken. Meg kell jegyez-
nem, hogy a szlovákok propagandájában rengeteg volt 
a demagógia. Egy Ziak nevű pozsonyi parlamenti képvi-
selő például, akinek később komoly szerepe lett a szlo-
vák politikában, a magyarországi inflációra utalva így 
kezdte a beszédét: „Hallom, hogy ti mind milliomosok 
vagytok! Mi Szlovákiában nem vagyunk milliomosok, 
de mindenünk megvan." Ilyen tónusban toboroztak, 
aminek meg is lett az eredménye. Tudok olyan fiatal 
magyar anyáról, akinek semmi köze nem volt a szlo-
váksághoz, de szlovákként áttelepülésre jelentkezett, 
mert Csehszlovákiában volt cukor. Az egyik bükki fa-
luban elmondta nekem a jegyző: áldja a lakosságcsere-
egyezményt, mert az összes nemkívánatos személy je-
lentkezett áttelepülésre, és ő ezektől a rettenetes 
emberektől végre megszabadul. Jónéhányan voltak, 
akik valamilyen jobb jövő reményében jelentkeztek. Az 
ország lélektanilag mélyponton volt, a háború és követ-
kezményei okozta cinizmus meglehetősen elterjedt. 



Bármit is mondogattak nekünk a pozsonyi küldöttek és 
bárhogy is dicsekedtek a növekvő jelentkezési számok-
kal, igazi öntudatos szlovákkal, aki ezért telepedett vol-
na át — bizonyára volt ilyen is — nem találkoztam. 
Egyetlenegyszer történt egy incidens, ha nem is volt je-
lentős. Pozsonyból hozott színészekkel kis jeleneteket 
akartak előadatni. Közöltem velük, ez ellen nincs sem-
mi kifogásom, de előírás, hogy a szöveget be kell mu-
tatni a rendőrségen. Ez úgyis csak formalitás lesz, mert 
én majd megmondom a rendőrtisztnek, hogy miről van 
szó. A szlovákok fel voltak háborodva, rendőrségi enge-
délyeztetésre nem voltak hajlandóak. Én viszont hang-
súlyoztam, hogy bármennyire sajnálom, ehhez ragasz-
kodom. Hiába tiltakoztak a vélt cenzúrázás ellen, végül 
nagyon-nagyon kedvetlenül elmentek velem a miskolci 
rendőrkapitányságra, ahol a politikai rendőrség pa-
rancsnoka vagy parancsnok-helyettese, Fogarasi Artúr 
fogadott minket. Előttem a kép: Fogarasi fehér angóra-
pulóverben, a falakon a miskolci csendőrség tagjainak 
kinagyított arcképe. Bemutatkoztam és elmondtam, mi-
ről van szó. Fogarasi természetesen nem értett semmit 
az írott szövegből, és az én tájékoztatásomra volt utalva. 
Egyetlen kérdése így hangzott: „Mondja, nincs abban 
valami fasiszta?" Mondtam, garantálom, hogy nincs. A 
szlovákok is megnyugodtak és belátták, hogy nem volt 
érdemes ügyet csinálni az esetből. Hozzá kell fűznöm: 
ez a Fogarasi Artúr egész lényében egy budapesti jó-
zsefvárosi kistextiles benyomását keltette, aki a poszt-
ján egyáltalában nem állhatott feladata magaslatán. 
Ezt azért kell kiemelnem, mert néhány héttel később, 
1946 júliusában tört ki Miskolcon a tömegfelkelés, 
amelynek során Fogarasi Artúrt agyonverték. Olvas-
tam, sőt nyugaton is megjelent a zsidók és a magyar 
lakosság viszonyát elemző szakkönyv, amely miskolci 
pogromról beszélt. A felkelés időpontjában éppen Pesten 
voltam jelentéstételen, és valamilyen okból egy vagy két 
napot ott is maradtam. Csak azt tanúsíthatom, hogy 



Miskolcon akkor senki sem beszélt pogromról. Moldova 
György a nemrégiben megjelent Bűn az élet című köny-
vében idéz egy nyugalmazott miskolci rendőrtisztet, aki 
antiszemitizmusról egyáltalán nem beszél, hanem a tör-
ténteket a korrupt közellátással magyarázza. A diós-
győri és a perecesi munkások éheztek. Amikor a nép 
morajlik, el-elhangozhat egy-két antiszemita megjegy-
zés. Fogarasi Artúrról pedig utólag azt hallottam, hogy 
lefasisztázta a tüntetőket. De felidézhetek még egy ki-
sebb incidenst is. Az egyik faluban a tanító az akkori 
felfokozott légkörben — ne felejtsük, a szomszédos szlo-
vákiai területeken akkor folyt a legnagyobb magyar-
üldözés — felháborodásának adott hangot a csehszlovák 
delegáció jelenléte miatt. Én a tanítót nem ismertem, 
nem találkoztam vele, de tudomásomra jutott, hogy az 
orosz parancsnokság a pozsonyi küldöttség panasza 
alapján letartóztatta. Mire én saját szakállamra — és 
ez nagyon érdekes tapasztalat volt — elmentem a mis-
kolci NKVD parancsnokához. Mint a külügyminisztéri-
um képviselője, megkértem, szíveskedjék nekem felvi-
lágosítást adni az ügyről, mert jelentést kell tennem 
róla. A beszélgetést a parancsnok tolmácsa fordította. 
Az NKVD főnöke formailag nagyon korrekt volt. Azt 
mondta, hogy a tanító a szovjet emlékművet gyalázta. 
Természetesen nem erről volt szó, csak ezzel az 
ürüggyel vették őrizetbe. Fellépésemnek az lett az ered-
ménye, hogy a tanítót néhány óra múlva minden indok-
lás nélkül szabadon engedték. Az eset még egy tanul-
sággal járt. Szlovák nyelvtudásom és szerény orosz 
ismereteim alapján megértettem a parancsnok szavait, 
így a tolmács fordítása alatt egy kis időt kaptam saját 
válaszom végiggondolására. Ekkor jöttem rá, aminek 
később nagy hasznát láttam a pályámon, hogy az ember 
hivatalos tárgyaláson akkor is ragaszkodjon tolmács-
hoz, ha érti a másik nyelvét. Még annyit a Magyaror-
szágkülönböző pontjain működő pozsonyi delegációkról, 
hogy — ami hamar kitudódott — azok mindegyikében 



ott volt a csehszlovák titkosrendőrség embere. Miskol-
con a leleplezett besúgót a többiek nyíltan ugratták, 
hogy vegye be ezt vagy vegye be azt is a jelentésébe. 
Nagy szégyen volt számára, hogy szerepét mindenki is-
meri, s míg a többiek este a fehér asztalnál beszélget-
nek, ő a szobájában írja a jelentését, amit aztán zárt 
borítékban szerdán Pestre küld. Az egyik joviális szlo-
vák, akit egyébként is a legjobban kedveltem közülük, 
felmutatott nekem egyszer egy vastag borítékot, mond-
ván: „Most képzeld, ezt nekem kell felvinnem." A dele-
gátusok között akadt egy-két vad soviniszta is, akik 
igyekeztek hangadók lenni. 

Érdemes valamit elmondanom a csehszlovák delegá-
ciók munkáját irányító budapesti központ módszereiről. 
A vezető személy Dániel Okály, magát költőnek valló, 
a szó legigazibb értelmében magyargyűlölő politikus 
volt. Szerdánként előadást tartott az egybegyűlteknek, 
hogyan igyekeznek a magyar hatóságok a különböző 
körzetekben aljas módszerekkel gáncsolni a delegációk 
munkáját. Egyes miskolci szlovák küldöttek becsületére 
legyen mondva, nekem ezt elmondták, megjegyezve, ők 
ilyesmit nem tapasztalnak és ilyenről Magyarország 
más vidékeiről sem hallottak. De sokan elhitték, hogy 
valahol a másiknál ez így van, tehát tanácsos a magyar 
hatóságokkal szembeni bizalmatlanság. Okály és társai 
így lázítottak módszeresen a magyarság ellen, és terem-
tettek feszültséget. A miskolci városi közhangulatot fe-
jezte ki egy sajátos összetűzés. Az utcán több ízben ta-
lálkoztunk fiatalemberek egy bizonyos csoportjával, 
akikről később tudtam meg, hogy a háború alatt kezd-
ték tiszti pályafutásukat. Ezek akkor bizonytalanság-
ban éltek jövőjük miatt. Egy alkalommal egy vendéglő-
ben együtt ültünk a pozsonyiakkal, egy másik asztalnál 
a volt tisztek társasága beszélgetett. Húzta a cigány. A 
két asztal között egy jelentéktelen megjegyzés nyomán 
hirtelen szóváltás támadt, mire verekedés tört ki. Ez 
ugyan egy percig sem tartott, mert mindenki hamar ész-



hez tért. Kiderült, hogy a fiatalemberek szemében Plis-
kó Jóska barátom és én voltam a vörös posztó. Már a 
szlovákok Miskolcon való megjelenése és a Pannónia 
Szállóbeli jóléte ingerültséget váltott ki. Kettőnk szere-
pére nem találtak magyarázatot, árulóknak, a szlová-
kok kiszolgálójának tekintettek bennünket. Miután 
minden tisztázódott, a miskolci főutcáról, ahol ők, az 
állástalanok gyakran sétáltak le-fel, eltűnt a feszültség. 

— Volt-e információtok arról, hogy a határ másik ol-
dalán, Szlovákiában mi zajlik? 

— Természetesen. Én megpróbáltam átjutni Kassá-
ra, de nem sikerült. 

Valamikor a nyár folyamán befejeződött a magyaror-
szági csehszlovák delegációk munkája, s ezzel a mi fel-
adatunk is. Ekkor a külügyminisztérium a csehszlovák-
magyar lakosságcsere lebonyolítására létesített 
kormánybiztosság rendelkezésére bocsátott bennünket. 
A kormánybiztos Jócsik Lajos érsekújvári publicista és 
közgazdász, vezető parasztpárti politikus volt. Ebben az 
időpontban szövetkezeti államtitkár is volt, tehát kettős 
feladatot kapott. A kormánybiztosság hamarosan való-
ságos minisztérium lett, a lakosságcsere nagy gépezetet 
igényelt. Jócsik, mint gondos főnök, időnként be-bené-
zett az egyes hivatali szobákba és tájékozódott beosz-
tottjairól, azok munkájáról. így abba a szobába is, ahol 
az én új munkahelyem volt. Nevem hallatán megjegyez-
te: „Volt nekem egy barátom a pozsonyi egyetemen, 
Skultéty László." „Igen, ő a bátyám, aki szovjet hadi-
fogságban van." Akkor még nem kapcsoltam, hogy 
együtt tevékenykedtek az emlékezetes Sarló mozgalom-
ban, annak indulásakor. Amikor ugyanis a Sarló erősen 
balra tolódott és kommunista vezetés alá került, bá-
tyám eltávolodott tőlük. Mi volt a Sarló? — ezzel a cím-
mel jelent meg néhány évvel ezelőtt a mozgalom törté-
nete, abban megtaláltam bátyám nevét is. Jócsik 
érdeklődött még egy kicsit, majd a szomszéd szobába 
nézett át. Néhány nappal később hívatott. Azzal foga-



dott: „Akarsz-e a titkárom lenni?" Természetesen öröm-
mel vállalkoztam. Miért fordult éppen hozzám? Azok-
ban a politikailag zavaros időkben, amikor a kommu-
nista párt minden hivatalba és minden fontosabb 
politikus mellé beépítette a maga emberét, a kormány-
biztos nyilvánvalóan olyan valakit keresett maga mellé, 
akiben megbízhat. Bizonyos, hogy beszerezte rólam a 
szükséges információt. A Szabadság tér mellett, a Géza 
utcában volt a kormánybiztosság. Én ott ültem Jócsik 
előszobájában. О a nap első óráit a közeli Földmüvelés-
ügyi Minisztériumban töltötte, később délelőtt jött át 
a kormánybiztosságra. Hol csehszlovák hivatalos sze-
mélyek, hol magyar politikusok keresték fel, vezető be-
osztottjai tettek jelentést és vették át utasításait. Szlo-
vákiai magyar üldözöttek igyekeztek hozzá bejutni, 
nekem kellett őket az illetékes tisztviselőhöz irányítani. 
Különböző felvidéki személyiségek természetes joguk-
nak tekintették, hogy bejelentés nélkül bemenjenek 
hozzá. Krammer Jenőre emlékszem, akinek sokszor si-
került becsúsznia anélkül, hogy elkaphattam volna a 
frakkját. így tett Kovács Endre történész is. Amolyan 
érsekújvári garnitúra volt Jócsik körül. Szobájában 
gyakran voltam tanúja hosszú telefonbeszélgetéseinek. 
Kommunista oldalról már ekkor támadták szövetkezeti 
politikája miatt. El-elkísértem őt. El kell mondanom 
egy anekdota-csemegét. Átvitt magával a külügymi-
nisztériumba. Míg ő Gyöngyösi János külügyminiszter-
rel tárgyalt, én a titkársági előszobában vártam rá. Az 
egyik titkárnő jegyzett valamit, a másik telefonált. A 
belügyminisztériumot hívta. A következő szavakra let-
tem figyelmes: „Gyöngyösiné kegyelmes asszony üzeni 
Rajkné kegyelmes asszonynak, hogy..." Demokrácia ide, 
demokrácia oda, a miniszterfeleségek ragaszkodtak eh-
hez a tituloshoz. Jócsiknál ismertem meg Szabados Mi-
hályt, a kormánybiztosság telepítési főosztályának ve-
zetőjét, akit nagyon becsültem tárgyilagos, szakszerű 
munkájáért. Egy alkalommal, talán éppen Szabados je-



lenlétében, azt hallom Jócsiktól: „Két embert kell Po-
zsonyba küldenem. Wagner Ferenc pozsonyi magyar 
kormánymeghatalmazott kéri tőlem a két munkatársat 
a külügyminisztériumból kirendeltek mellé." Megjegyzi 
Jócsik, hogy az egyiket, Réthelyi Mihályt, aki előzőleg 
az önálló Szlovákia idején volt Pozsonyban sajtóattasé, 
már delegálta is. Most azon gondolkozik, hogy ki legyen 
a másik. Rámnéz: „Te, mintha úgy látnám, te is szeret-
nél Pozsonyba menni." Kérdő tekintetére bevallottam, 
hogy nagyon is. így történt, hogy Jócsik Lajos 1946 no-
vember végén mint saját megbízottját Pozsonyba ren-
delt az ideiglenes magyar külképviseletre. Elindulásom 
napján azonban huzavonát észleltem. Jócsik nem volt 
ott aznap, az elnöki osztály élén álló Horváth Mihály 
parasztpárti politikus helyettesítette. Amolyan pártem-
ber volt, akit saját pártjában sem tartottak sokra. Neki 
kellett aláírnia a kiküldetésemet. A déli vonattal akar-
tam utazni. Bizonyos sürgés-forgás után, szinte az utol-
só pillanatban adták át a megbízólevelemet. A velem 
kapcsolatos izgalom nyitjára később jöttem rá. Előlegez-
ve, ezt már most elmondom. Szilveszter estéjét ünne-
peltük Pozsonyban kollégákkal és feleségeikkel. Po-
zsony akkor fontos átmenő állomás volt, politikusok, 
diplomaták jöttek-mentek Pestről és Pestre. Érdekes 
beszélgetéseim voltak. Akkor tanultam meg mit jelent, 
ha valaki hallgatni tud. Ezzel-azzal a kisebb vagy na-
gyobb rangú személyiséggel találkozva, csak később fe-
deztem fel, hogy beszélgetésünk tárgyáról sokkal többet 
tudtak, mint amennyit elárultak nekem. Nem tévesz-
tettek meg, csak hallgattak. Szakasits Árpád eléggé szé-
gyenteljesnek bizonyult prágai tárgyalására utazott, 
részt vettem az állomáson a közös vacsorán. Egy szil-
veszter estéjén befutott átutazó bizalmasan félrehívott: 
„Csaba, ellened folyik valami, vissza akarnak hívni." 
Döbbenettel fogadtam a hírt, háttere azonban hamaro-
san világos lett előttem. 1943. júniusában az egyetemen 
jelesre tettem le egyik szigorlatomat. Annak alapján — 



ez volt az egyetlen kedvezmény, amit pesti diákkorom-
ban kaptam — lehetőségem nyílt Balatonszántódon egy 
kéthetes nyaralásra. A diákszállóban — mi sem termé-
szetesebb — politizáltunk. Volt köztünk egy Tőkés Ottó 
nevü egyetemista. Csak jóval később tudtam meg, hogy 
ő akkor már a magyar kommunista párt földalatti szer-
vezetében működött, de ha ezt tudom sem érdekelt vol-
na, mert mi diákok ahhoz szoktunk, hogy szabadon vi-
tatkozunk. Hogy én akkor nem voltam szovjetbarát, 
biztos. Említettem, hogy a foc§áni fogolytáborból való 
szökésem után a budapesti belügyminisztérium segély-
osztályán vasúti diákigazolvánnyal jelentkeztem. Eb-
ben az állt, hogy lakóhelyem Munkács. Néhány hétre 
rá olyan híresztelés jutott el hozzám, hogy a Belügymi-
nisztériumban a kartotékokat felosztották az egyes ál-
lamok között, és a kárpátaljaiakat külön kezelik. Meg-
ijedtem, hogy ezeket ki fogják adni a Szovjetuniónak. 
Időközben azt is megtudtam, hogy Tőkés Ottó Rajk 
László belügyminiszter titkára lett. Óriási naivitásom-
ban, hogy a mindenható belügyminiszter előszobájában 
ül egy barátom, felkerestem a hivatalában Tőkés Ottót. 
Kölcsönös barátságos üdvözlés után megkérdeztem, 
van-e valami reális alapja a gyanúmnak, hogy a kár-
pátaljaiaként számontartottak kartotékjait, sőt talán 
őket magukat is kiadja Magyarország a Szovjetuniónak. 
„Van" — volt a válasza. Megköszöntem neki. Hozzá kell 
tennem, hogy ritkán találkoztam olyan szép szál fiatal-
emberrel, mint amilyen Tőkés Ottó volt. Ahogy elbú-
csúztunk és kezét nyújtotta, ez az izmos kéz szivacsként 
nyomódott össze a kezemben. Kínos érzéssel távoztam. 
Ez az aggodalmam beigazolódott. Most Pozsonyban, a 
számomra hirtelen nyomasztóvá vált este eszembe ju-
tott Jócsik Lajos egyik telefonbeszélgetése, amelyről a 
kormánybiztos később tájékoztatott. A beszélgetőtárs 
Tőkés Ottó volt, aki azt mondta neki: „Te a kormány-
biztosságodon körül vagy véve mindenféle fasisztákkal." 
Szabados Mihályt említette, de a későbbiek során az én 



nevemet is. Ez volt az oka annak, hogy Pozsonyba való 
kiküldetésemkor valami susmogás volt a megbízóleve-
lem körül. Alighogy elmentem Pozsonyba, jött Pesten 
egy letartóztatási hullám. Az érintettek között volt Sza-
bados Mihály és Jócsik több beosztottja. Nemsokára 
újabb telefonbeszélgetésre került sor Jócsik és Tőkés 
Ottó között. Tőkés ennek során miniszterére hivatkoz-
va, az ő nevében mutatott rá, hogy a kormánybiztos 
titkára már 1943-ban egyértelmű tanújelét adta kom-
munista- és szovjetellenességének. Jött 1947 januáija. 
Kapok egy telefonhívást Jócsiktól: „Maradj nyugton, jö-
vök Pozsonyba." Néhány nappal később meg is érkezett. 
Azt kérdezte tőlem: „Mi bajod van neked Tőkés Ottó-
val?" Mindent elmondtam neki. 

Beszámolómon Jócsik elgondolkodott, majd ezt 
mondta: „Tudod mit? Holnap vagy holnapután megyek 
vissza Pestre. Gyere velem. Hagyj itt mindent, tehát 
nem visszahívásról van szó." így is történt. A vonaton 
hosszabban beszélgettünk, az ügyemről is. A következő 
gondolattal fordultam hozzá: „Mi lenne, ha megint el-
mennék Tőkés Ottóhoz? Én vállalom. Megkérdezem, mi 
a kifogása ellenem, hiszen egyetemista fiatalok útkere-
sésében mindenféle vita, mindenféle álláspont lehetsé-
ges. Hogyhogy ő ebből ilyen messzemenő következtetést 
von le?" Jócsik, némi mérlegelés után, helyeselte a gon-
dolatot. „Tedd meg. Csak annyit közölj majd velem te-
lefonon, hogy beszéltél vele." És én elmentem megint 
oda, Rajk László előszobájába. Díszes terem volt, a mi-
niszter párnázott ajtaja közelében ült asztala mögött 
Tőkés Ottó. Odamentem és köszöntem, majd megkér-
deztem: „Mondd Ottó, miért üldözöl Te engem? Nézd 
meg az egyetemi korosztályunkat. Ez elesett, ez bom-
batámadáskor halt meg, ezt Auschwitzban megölték, ez 
hadirokkant, ez meg kis állásban nyomorog. Én azon 
kevesek közé tartozom, akik úgy érezhetik, hogy a ma-
guk posztján tudnak valamit végezni. Te útkereső fiatal 
voltál, én is az voltam. Ugyanazt az álláspontot, mint 



akkor, biztosan egyikünk sem képviseli. Én minden-
esetre nem. Én nem kérem tőled, hogy támogass. De 
annyit talán megtehetnél, hogy nem ártasz nekem." És 
érdekes volt ez a Tőkés Ottó. Kezet nyújtott, és ez férfias 
kézfogás volt. Tudtam, hogy nyert ügyem van. Kimen-
tem, felhívtam Jócsikot. Azt mondta: „Hívj vissza két 
nap múlva." Visszahívtam. „Mehetsz vissza Pozsonyba." 
Ez volt az én „Rajk-ügyem". 

— Valamilyen elvi következtetést le lehetett-e már ak-
kor vonni a magyar politikai pártok közötti villongások-
ból, és arról, hogy miért volt érdeke a kommunista párt-
nak a ti munkátok akadályozása? 

— A kommunista pártnak szerintem nem Jócsik át-
telepítési kormánybiztosi munkája ellen volt kifogása. 
Nyilvánvaló, hogy őt, mint belügyminisztert, nem Jó-
csik kormánybiztosi funkciója zavarta, hanem a szövet-
kezeti államtitkársága. Jócsik ebben a minőségében 
egészen más politikát vallott, mint a kommunista párt. 
Ezért a személyét akarták lehetetlenné tenni, ott, ahol 
elérhették. „Fasisztákkal veszi körül magát" — ez volt 
a jelszó. így lett volna nekem is szerepem a sakktáblán. 

— És most Pozsony, a pozsonyi munkád. 
— 1946. november végén kerültem oda, amikor tel-

jében volt a deportálás a csallóközi és a dél-mátyusfóldi 
falvakból Csehországba, a kiürült Szudéta-vidékre. En-
gem a lakosságcsere magyar kormánybiztosa delegált, 
a cseh földre való deportálás tehát hatáskörömön kívül 
esett. A magyar érdekek képviselete Wágner Ferenc 
kormánymeghatalmazott és helyettese, Farkas Lehel 
követségi titkár feladata volt. Segítségükre körülbelül 
velem egyidőben érkezett Pestről Ravasz Károly, ugyan-
csak mint követségi titkár. A jogi helyzet így festett: 
Magyarország és Csehszlovákia között nem volt diplo-
máciai kapcsolat. Prágában székelt Rosty-Forgách, ma-
gyar külügyi rangja szerint követ, hatáskörébe azonban 
csak a magyar állampolgárok érdekvédelme tartozott. 
Szlovákia területén helyettese volt Wágner Ferenc. A 



lakosságcsere-egyezmény nyomán ugyanakkor Wágner 
az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok érdekvé-
delmének a kormánymeghatalmazottja lett. Ebben a 
minőségben voltunk a korábban említett Réthelyi Mi-
hály és én a beosztottjai. A pozsonyi magyar külképvi-
selet épülete előtt, a Mudrony utcában kora reggeltől 
hosszú sorok álltak. Hihetetlen volt az elnyomás, az ül-
dözés, az önkény. Mindenkit ezer baj terhelt: rettenetes 
sérelmek, teljes vagyonelkobzás, a legmélyebb emberi 
megaláztatások. Jöttek, hogy fogadjuk őket és tegyünk 
értük valamit. Különbséget tenni, hogy melyik panasz 
kinek a hatáskörébe tartozik, szinte lehetetlen volt. 
Azon túl, hogy meghallgattuk őket, alig tehettünk va-
lamit. Kivéve azok esetét, akiket valamilyen címen le-
csuktak. Rajtuk segíthetett az, ha a kormánymeghatal-
mazott vagy a helyettese felkereste az illetékes pozsonyi 
hivatalt, annak vezetője az esetleges következmények-
től tartva megijedt, és a szóban forgó személyt kienged-
te az internáló táborból. A magyarok az ex-lex, a teljes 
törvényen kívüliség állapotában éltek. Odaérkezésem 
első napján Farkas Lehel elém tett egy köteg aktát. „Ol-
vasd át, ebből látni fogod a valóságot." A vezető téma 
akkor a deportálás borzalma volt. Ez többnyire úgy tör-
tént, hogy a csehszlovák karhatalom az éjszaka leple 
alatt körülvett egy magyar falut. Abból se ki, se be. A 
kijelölt személyeket családjukkal együtt vonatra tették 
és elhurcolták Csehországba, mialatt odahaza elkoboz-
ták a vagyonukat. Pozsonyba érkeztemkor ez volt a leg-
újabb fejleménye a magyarság teljes felszámolására irá-
nyuló kormánypolitikának. Az első akció már a háború 
legvégén megtörtént: rajtaütöttek kiszemelt házakon és 
lakóikat áttették a határon. A legnagyobb érvágást a 
lakosságcsere-egyezménnyel akarták elérni: ahányan 
jelentkeznek Magyarországról Csehszlovákiába, annyi 
magyart telepítenek át a trianoni Magyarországra. A 
háborús búnösök kvótán kívül kiutasíthatók, vagyonuk 
egyidejű elkobzásával. A csehszlovák, azaz ez esetben 



a szlovák politika rendkívül egyszerű megoldáshoz fo-
lyamodott. A magyar falvakban összeírták a legvagyo-
nosabbakat, ők lettek a háborús bűnösök. A középpa-
rasztságot a csereegyezmény alapján áttelepítésre 
szánták. Mivel Magyarországról leginkább ágrólszakad-
tak jelentkeztek, jelentős anyagi különbség mutatkozott 
a mérlegben. Ezt a különbözetet Magyarország háborús 
jóvátételi kötelezettségéből levonták, tehát már kétsze-
res volt a nyereség. Következett az úgynevezett reszlo-
vakizáció, vagyis az üldözött magyar számára a ments-
vár a magyarságáról való lemondás lehetett. Ez még 
semmilyen joggal sem járt, a kérelem elbírálását ha-
lasztgatták, a kérelmező nyilatkozata egyoldalú volt, ar-
ról igazolást sem kapott. Maradt tehát a kiszolgáltatott-
sága. Kétszázezer magyar kitelepítéséhez pedig kérte a 
párizsi békekonferencia jóváhagyását a csehszlovák 
kormány, amit azonban nem kapott meg. Közben a ha-
tóságok azt tartóztatták le, akit akartak. Ilyen hivatalos 
politikával találtuk magunkat szemben Pozsonyban. 
Ennek a legszörnyűbb időszaknak a közvélemény által 
nem ismert hőse Farkas Lehel volt. Amikor Budapesten 
minden kerületi kommunista párttitkár autón járt, a 
pozsonyi külképviseletnek egyetlen gépkocsija sem volt. 
Bizalmas előzetes értesülés nyomán, hogy éjszaka me-
lyik községet fogják körülvenni, Farkas Lehel biciklin 
lehajtott a faluba, hogy tanúja legyen az akciónak. Dél-
előtt visszatért Pozsonyba, megírta jelentését a buda-
pesti Külügyminisztériumnak, a következő éjszaka pe-
dig átkerékpározott Rajkára, így jelentése reggel a 
miniszter asztalán volt. О lett ennek az egész deportá-
lási tragédiának a magyar szakértője. Noha a kérdés 
hatáskörömön kívül esett, a legkülönbözőbb panaszosok 
között naponta fogadtam elmenekült érintetteket, illet-
ve hozzátartozóikat. Huszonöt éves voltam, feladatom 
és a rám nehezedő felelősség messze meghaladták élet-
koromat. Minden olyan állítás, miszerint Budapesten a 
kormány minden tőle telhetőt megtett a szlovákiai ma-



gyarság védelmére, valótlan. Utaltam arra, hogy egyet-
len autónk sem volt, a kilengéseket pedig csak a hely-
színen lehetett ellenőrizni. Magunkra, saját önkéntes 
munkánkra voltunk utalva. A szó legszorosabb értelmé-
ben reggeltől estig, gyakran késő estig a külképviseleten 
voltunk, magánbeszélgetéseinknek is mindennapos 
gondjaink voltak a legfontosabb témái. Engem 1947 ta-
vaszán — ekkor már autóval és sofőrrel — kirendeltek 
Lévára és környékére, ahonnan sűlyos panaszok érkez-
tek. A szlovák hatóságok igen meglepődtek, hogy meré-
szelek fellépni a szörnyű önkényességek által sújtottak 
érdekében. Már az is meghökkentette őket, hogy tudok 
ezekről és felkeresem az illetékes hivatal vezetőjét. Köz-
vetlenül a lakosságcsere lebonyolítása előtt a lévai csen-
dőrparancsnok nyíltan megfenyegetett: „Jól tenné, ha 
vigyázna magára! Ha nem akarja, hogy baja, testileg 
baja legyen, akkor hagyja abba ezt a tevékenységet." 
Egy ilyen fenyegetés nem volt veszélytelen, mert ha ép-
pen nem tartózkodott a közelemben a sofőr, egyedül vol-
tam. A fenyegetést nem jelentettem Pozsonyban, nem 
akartam különösebb bonyodalmakat. Amikor az áttele-
pítés megkezdődött és megindultak Magyarország felé 
az első szerelvények, az egyik faluban egy öreg paraszt-
ember főbe lőtte magát. 

Felkerestem a szlovák telepítési hivatal megbízottját 
— Imrich Belanik volt a neve —, akivel egyébként nem 
voltam rossz viszonyban. Tiltakoztam az áttelepülőkkel 
szembeni kíméletlenség és sokfelé tapasztalt brutális 
eljárás ellen, majd utaltam az imént történt tragédiára. 
Ugyan kérem, „Jeden starec!" — egy öregember, mit 
számít az —, volt a válasza. Mire én felháborodásom-
ban, azoknak a napoknak az újsághírére utalva, rári-
pakodtam, ismeri-e a nürnbergi pert és tudja-e, hogy 
mit jelent a „bűncselekmény az emberiesség ellen?" Be-
lanik elsápadt. Hogy a továbbiakban változtatott-e a 
magatartásán, nem tudom. Szavai azonban tükrözték 
a szlovák felső vezetés beállítottságát. Alkalmam volt 



megismerni Ján Őeh -et, a szlovák Telepítési Hivatal 
vezetőjét és annak helyettesét, akit emlékezetem sze-
rint Gaspareknak hívtak. Pipázó, kedélyes, egy kicsit 
dzsentrieskedó ember volt Ga§parek. Kávé mellett, 
amolyan kötetlen beszélgetésben szó szerint azt mondta 
nekem: a hiba tulajdonképpen 1918 után történt, már 
akkor ki kellett volna telepíteni a magyarokat erről a 
területről. Ilyen ismeretei voltak Trianonról, a határ-
megvonás körülményeiről, így gondolkodott a magyar 
kisebbség kérdéséről. 

A legmegdöbbentőbb eset előzménye még miskolci 
tartózkodásomra nyúlik vissza, àtefanik, a szlovákiai 
tartományi kormány igazságügy-minisztere megláto-
gatta a borsodi megyeszékhelyen működő csehszlovák 
delegációt. Kíséretében volt titkára, akivel elbeszélget-
tem. Tavasszal Pozsonyban újra összeakadtam vele. 
Együtt ültünk le vacsorázni a Színház téren lévő Carl-
ton Szállóban, amely az egyetlen nemzetközi találkozó-
helynek számított. A vacsora során elmesélt nekem egy 
történetet, amely kitörölhetetlenül emlékezetembe vé-
sődött. A Szlovákiából való kitelepítés megindulásakor 
a miniszterével együtt az egyik helyszínre utaztak. A 
vasútállomáson a szerelvénynél a miniszter beszédbe 
elegyedett a kitelepülőkkel. így egy fiatal tanítónővel 
is. A miniszter megkérdezte tőle, milyen gondolatokkal 
hagyja el Szlovákiát és kezd új életet Magyarországon. 
Mire a tanítónő a következő feleletet adta: „Miniszter 
úr! Eddig ha egy gyereket az első számtani példákra 
tanítottam, azt kérdeztem tőle, ha négy almából meg-
eszel hármat, mennyi marad. Ezentúl azt fogom kér-
dezni, ha négy szlovákból agyonversz hármat, mennyi 
maradt." Min mehetett keresztül ez a tanítónő! A mi-
niszter titkárának becsületére válik, hogy elmondta ne-
kem a történetet. 

— Hogyan zárult ez a pozsonyi időszak? 
— 1947 augusztusában hazahívtak. A magyar kül-

képviseletek létszámát akkoriban duzzasztották fel 



kommunista pártemberekkel. Pozsonyi kerek fél évem 
idején már nagyban tartott Budapesten a belpolitikai 
átalakulás. Egymást követték a tisztán politikai célzatú 
perek. Ilyen volt az úgynevezett „Magyar Közösség" per 
is, amelynek egyik áldozata, sokéves börtönbüntetéssel, 
Szabados Mihály volt — majd más „összeesküvések". 
Az első csúcsot Nagy Ferenc miniszterelnök leváltása 
hozta. Ezekben a hónapokban sorra érkeztek a semmi-
hez sem értő, kirendelt kommunisták a külföldi posz-
tokra, párhuzamosan megkezdték a korábbi garnitúra 
hazarendelését. Augusztus végétől kaptam meg a bu-
dapesti kormánybiztosságon az új feladatomat. Ekkor 
a kormánybiztosság már minisztériumi méretben mű-
ködött, mindennek és mindenkinek megvolt a maga he-
lye. Pozsonnyal kapcsolatos ügyeket bíztak rám, ez a 
feladat azonban teljesen jelentéktelen volt, szinte nem 
is tudtam, mit is csináljak az íróasztalomnál. Pozsony 
és ottani munkám után ez valóságos zuhanást jelentett. 
Még eleven volt bennem saját kis „Rajk-ügyem", közben 
láttam, hogyan romlanak a közállapotok. Javulásra 
semmi kilátás, minden a rosszabbodás felé halad. Ekkor 
érlelődött meg bennem Magyarország elhagyásának 
terve. Nyugati kapcsolattal nem rendelkeztem, de Pá-
rizs mindig vonzott. Amikor visszarendeltek, elfelejtet-
ték bekérni az útlevelemet. Budapesten a csehszlovák 
külképviselettől, illetve Prágában a külügyminisztéri-
umtól folyamatosan háromhónapos tartózkodási enge-
délyt kaptam. Most újabb három hónapra kivettem a 
vízumot. Közben Prágában és Pozsonyban a magyar 
külképviseleten személyi változások történtek. Nagy 
Ferenc miniszterelnök botrányos lemondatása után, 
amely világszerte megütközést keltett, sorra disszidál-
tak magyar diplomaták. így nyugatra menekült Prágá-
ból Rosty-Forgách követ és titkára is. A budapesti Kül-
ügyminisztérium, zavarában, Farkas Lehelt, Wagner 
Ferenc kormánymeghatalmázott helyettesét Pozsony-
ból Prágába rendelte. Ügyvivőként kellett vezetnie a 



külképviseletet, amíg a diplomáciai kapcsolatok helyre-
állításával kinevezendő Bolgár Elek első nagykövet el 
nem foglalja a helyét. Farkas Lehelt, aki ekkor már jó 
barátom volt, egy alkalommal megkérdeztem, ki tud-
na-e segíteni nyugatra? Határozott igennel felelt. Szep-
tembermásodik felében egy napon panaszkodtam a kor-
mánybiztosságon szobatársaimnak, hogy nem érzem jól 
magam, mire felettesem hazaküldött. Délben felültem 
a prágai gyorsra. Másnap reggel megjelentem Farkas 
Lehelnél, nekiszegezve a kérdést, áll-e még az ígérete? 
Természetesen — felelte. A következő vonattal vissza-
utaztam Budapestre. 1947. október 13-án megismétel-
tem a kormánybiztosságon rosszullétem színjátékát. 
Hazamentem csomagjaimért, két barátom várt már. A 
Keleti pályaudvar felé tartva egyikük a villamoson el-
sütötte a régi viccet, amelyet nem ismertem, megkér-
dezve engem, viszek-e magammal Párizsba Rákosi-ké-
pet. Megkérdeztem, vajon minek? „Hát honvágy ellen." 
Első párizsi időm nyomorában gyakran eszembe jutott 
ez a búcsúztatás: sok gondom-bajom van, de legalább 
nem kell vörös zászlókkal, Rákosi- és Szakasits-képek-
kel feldíszített utcákon járnom. Október 14-én reggel 
Prágában voltam. Lehel barátom számára az ígért ví-
zum beszerzése, kényes helyzeténél fogva, nem ment 
olyan könnyen. Eleinte nála laktam, amivel bizony koc-
kázatot vállalt, később szállodai szobát vettem ki, ami 
majdnem elvitte amúgy is kevés pénzemet. A várakozás 
kínos volt, mert Pesten úgy szerepeltem, mint aki oda-
haza betegen fekszik. Végül, három hét után, Lehel egy 
diplomáciai fogadáson ígéretet kapott a belga követtől, 
hogy ad nekem egy egyhónapos látogatási vízumot. De 
én nem Belgiumba, hanem Párizsba akartam menni. 
Lehel erre hivatalos átiratot, „note verbale"-t küldött 
át a francia nagykövetségnek. Ott csóválták a fejüket, 
mert a „szóbeli jegyzékben" Farkas Lehel magyar ügy-
vivő átutazó vízumot kért számomra öt napos megsza-
kítással. Mind a belga, mind a francia nagykövetségen 



jól tudták akkor, hogy egy ilyen vízumkérelemnek mi a 
célja. Prágából Brüsszelbe közvetlen vonat indul Né-
metországon át, egy franciaországi kitérő indokolatlan. 
A vízumokat megkaptam. Előzőleg azonban a magyar 
külképviselet útlevélügyeinek az intézője, akit Lehel 
beavatott, kiterjesztette útiokmányom érvényét egész 
Európára, lejárati idejét pedig három évvel meghosz-
szabbította. Ahogy a „note verbale"-t, úgy ezeket a vál-
toztatásokat is természetesen „elfelejtették" a külkép-
viseleten beiktatni. így 1947. november 6-án reggel 
felültem Prágában a vonatra és 7-én reggel megérkez-
tem Párizsba. De nem minden izgalom nélkül. Aki is-
meri az 1948. februári csehszlovákiai fordulat előzmé-
nyeit, az tudja, hogy éppen ottlétem alatt volt a kom-
munista hatalomátvétel főpróbája, vagy talán már ma-
ga a puccskísérlet is. Ha ez akkor sikerül Gottwaldék-
nak, aligha jutok tovább Prágából. A Öedok csehszlovák 
utazási irodában, ahol beszerezték nekem az átutazási 
vízumot Németország nyugati megszállási övezetein, és 
ahol feltúnt az ablaknál ülő tisztviselőnek mind az út-
levelemben eszközölt változtatás mind az a körülmény, 
hogy csak oda kérek jegyet, vissza nem, már akkor 
majdnem lebuktam. A tisztviselő hátrament útlevelem-
mel a főnökéhez, aki — gesztusaiból láttam — azt 
mondhatta neki: ez a magyar állam, a magyar külkép-
viselet ügye, nekik abba nem lehet beleszólásuk. így 
Párizsban november 7-én reggel a Gare de L'Est-en 
elhelyeztem csomagjaimat, utána zsebemben vagy ti-
zenkét-tizenhárom dollárral elindultam arra a két tel-
jesen bizonytalan címre, amelyet Pesten kaptam. így 
kezdődött nyugati emigrációm. 

— Ez valóban új szakasz számodra. De akármilyen 
szegény is voltál, bármennyire is nyomorogtál, azért 
mégis egy nagy vágyad vált valóra. 

— Ez természetesen nem indult ilyen egyszerűen. El-
ső fél évem nagyon nehéz volt, ezeket a hónapokat éle-
tem legkeményebb szakaszai közé sorolom. Akkoriban 



a munkanélküliséggel küzdő Franciaországban még a 
legprimitívebb munkára sem nyílt lehetőség. A tél be-
következtével egy protestáns segélyszervezet párizs-
környéki barakkjába sikerült bekerülnöm, ahol örökké 
mandulagyulladásban szenvedtem. Ha egy-egy napra 
munkát találtam, a keresetemből kivettem egy kis szál-
lodai szobát csak azért, mert fűtés volt benne, és kikú-
rálhattam a betegségemet. Tavasszal végül megoperál-
tathattam magam. Egyszer havazott, elmentem havat 
lapátolni. Legalább volt egy pár napig mit ennem. A hó 
sajnos hamar elolvadt, közben erre a munkára ráment 
a jó cipőm. Később ablakot tisztítottam, egy szakácsnő 
dugott oda nekem valami kis ennivalót. Az egyik párizsi 
plébánián segédlelkészként működött Gácsér Imre ben-
cés pap, aki hogy hogy nem, az argentin nagykövetség 
bizalmát élvezte. A külképviselet Gácsér Imrére bízta, 
hogy döntsön, ki mehet ki, ki kaphat vízumot mint ki-
vándorló Argentínába. A kivándorlási országoknak volt 
akkor egy bizonyos hierarchiája. A legkönnyebben Ve-
nezuela adta a vízumot, míg Argentína rangos helynek 
számított. Különösen volt magyar köztisztviselők és 
jobboldalinak tekintett tisztek érezték úgy, hogy szá-
mukra elviselhető hely Argentína, és ott viszonylag szí-
vesen fogadják őket. Németországban mindenütt tömér-
dek magyar menekült igyekezett valahová a háború 
utáni nyomorból. Özönlöttek a vízumkérő levelek Gá-
csér Imre címére. Megint titkár lettem, Gácsér Imre 
káplán titkára argentin vízumügyekben. Képzeljünk el 
az Eiffel-torony közelében egy plébániai padlásszobát, 
ahol a földön tornyosulnak a mindenfelől érkezett ví-
zumkérelmek. Ha valaki valamilyen adatot elfelejtett 
és arra szükség volt, csak akkor volt esélye, ha minden 
adátöt egyetlen levélben újra megírt, különben a kiegé-
szítésnek szánt levele aligha találkozhatott az eredeti 
beadványával. A vízumkérő listákon a keresztnevek 
spanyolul szerepeltek: Istvánok helyett Estebanok so-
rakoztak, és — mert Argentínának főleg mezőgazdasági 



munkásokra volt szüksége — a legtöbb jelentkező cso-
dálatos módon azt adta meg foglalkozásként, hogy „föld-
műves". Valóságos rémregény volt ez az Európaszerte 
ismert plébániai iroda. Volt, aki a vízumértesítés kéz-
hezvétele után egyenesen Párizsba utazott, ott taxiba 
ült és megjelent Gácsér Imrénél, szállást kérve arra a 
néhány hétre vagy hónapra, amíg helyet nem kap a ha-
jón. Voltak drámai napjaink is. Levél érkezett Német-
országból, melynek feladója fenyegetett: ha Gácsér Imre 
el nem küldi egyhamar a címére feladott Napóleon-ara-
nyakat egy megadott harmadik helyre, feljelentést tesz. 
Egymásra néztünk: a földön heverő halmokban ezt a 
küldeményt, ha van ilyen, elő kell keríteni. 1948 pün-
kösdjén kimentünk a francia-magyar Davis-kupa te-
niszmérkőzésre. Akkor még igen jó magyar csapat állt 
ki, Asbóth-tal győzött is. A küzdelem három napja közül 
a harmadikat a Napóleon-aranyak felkutatásának 
szenteltük, nehogy — ideiglenes tartózkodási enge-
déllyel rendelkeztünk — valamilyen rendőrségi ügyünk 
legyen. Végül én voltam a szerencsés és felkiálthattam: 
heuréka, itt a boríték! Ez a kápláni lakás volt tehát az 
első párizsi munkahelyem. Néhány hónap múlva, nem 
tudom milyen okból, Argentína felfüggesztett minden 
bevándorlást Európából, így Gácsér Imre sem alkalmaz-
hatott tovább. Ebben a fél évemben, e munkaviszonyom 
előtt és után, a szó legszorosabb értelmében éheztem. 
Volt úgy, hogy kis sötét szállodai szobámban melegvizet 
ittam a csapból, csak hogy valami meleg legyen a gyom-
romban. Sehol sem tudtam munkát kapni. Álláskeresé-
seim során, kezemben egy apróhirdetéssel, ugyanazok-
kal a franciákkal találkoztam, akik hozzám hasonlóan 
munka után futottak. Kínomban végül bekopogtam a 
menekült diákok számára létesített ösztöndíj-tan ács-
hoz. Vezetője, Madame Meuvret legendás személy volt 
a párizsi magyar és a kelet felől jött többi fiatal körében. 
Azt mondtam neki, az Istenért, adjon vagy szerezzen 
nekem valamilyen munkát, mert éhen halok. Ez 1948 



májusában lehetett, amikor az argentin akciót az első 
felhők kezdték fenyegetni. A hölgy meglepve nézett 
rám, mondván, hogy hozzá még senki sem fordult mun-
káért. Ide mindenki csak ösztöndíjért jön. „Madame, ak-
kor ösztöndíjat kérek." „De uram, hogy adjak én vala-
kinek ösztöndíjat májusban?" Majd végignézett rajtam 
és hozzáfűzte: „Tudja mit, húzza ki valahogy októberig, 
és jöjjön vissza akkor." Ezt tettem. Október elején be-
állítottam hozzá. Felvette az adataimat és elküldött egy 
tanulmányi tanácsadóhoz. A megértő és rokonszenves 
fiatal professzor tanácsára a jogi karra iratkoztam be. 
Elismertek Budapestről hat szemesztert, úgyhogy el-
kezdhettem tanulni. Szívós küzdelemmel, a kapott ta-
nács alapján szakosított tanulmány útján megszerez-
tem a nemzetközi jogi diplomát. Az ösztöndíj, amit 
kaptam, olyan szerény volt, hogy éppen csak ki tudtam 
fizetni a szobámat, és néha az ebédjegyemet. De Párizs-
ban ez akkor úgy ment közöttünk, magyar diákok kö-
zött, hogy az ember reggel elkezdett tanulni, és még 
nem tudta, de egyelőre nem is törődött vele, fog-e, hol 
és hogyan ebédelni. Úgy háromnegyed tizenkettő táján 
aztán elindult a Boulevard St. Michel-en, és sorra járta 
a diákkávéházakat. Ott biztosan lesz valaki, aki ad köl-
csön menzajegyet. A baráti körben állandó klíring-el-
számolásban voltunk egymással, mindenki örökké tar-
tozott mindenkinek. Végül sikerült bekerülnöm a 
rangos Egyetemi Városba, ahol Spanyolország pavilon-
jában kaptam szobát. Ezért már többet kellett fizetnem, 
a megélhetéshez pedig így sem volt pénzem. Ekkor ju-
tottam egy magyar barátom révén egy egészen szokat-
lan álláshoz. A munkaadómat végig csak úgy ismertem, 
hogy „Virág úr". Klasszikus fezőr volt, aki papír szerint 
egy utazási iroda tulajdonosaként szerepelt. Igaz, ez az 
iroda már régóta nem működött, „en repos", azaz átme-
netileg felfüggesztett volt a jogállása. Az opera közelé-
ben, az első emeleten én voltam az egyetlen alkalma-
zott. Virág úr nagyon rosszul fizetett, arra hivatkozva, 



hogy „Skultéty úr, magának semmi dolga nincs, csak 
egész nap itt kell ülnie." A feladatom ugyanis az volt, 
hogy ha valaki netalán betévedt, utazni akart valahová 
— ezek mindig hajóutak voltak a tengerentúlra — 
mondjam neki, hogy ez most nem megy, jöjjön legköze-
lebb. A fő problémám és gondom azonban az volt, hogy 
Virág úr, aki zsidó volt — nem tudom, vallásilag hogyan 
állt —, kedvenc kísérleti hely volt „tarhálásra" párizsi 
magyar zsidó körökben. A legelmésebb ürügyekkel pró-
báltak az ilyen látogatók személyemen át bejutni a szo-
bájában újságot olvasó Virág úrhoz. Erélyes megbízatá-
som arra szólt, hogy akadályozzam ezt meg és dobjam 
ki őket. Ha netalántán valaki mégis túljárt az eszemen 
és valamilyen trükkel sikerült átlépnie a mágikus ajtó 
küszöbét, Virág úr nagy haragra lobbant. Szobája vissz-
hangzott felemelt hangjától. Jó humorú és szókimondó 
ember lévén, ilyen kiabálásokat hallhattam: „Most ben-
ne van a pácban, mi? De még tavaly Pesten jó volt ren-
dőrtisztnek lenni?!" Ez volt az 5 barátságos stílusa. Egy-
szer elküldött egy hangversenyirodába jegyet venni. 
Kérdeztem, ennyire érdekli a zene: „Egy fenét! Egy jó 
nőt akarok fogni" — ez volt a válasza. Egyszer — ez 
még előttem volt — nagy bajba került. Valamilyen — 
feltételezem, hogy nőügyben — szolgálatot tett a chilei 
konzulnak. A konzul ennek ellenében — Chile igen kí-
vánatos kivándorlási hely volt akkor — adott neki ötven 
aláírt biankó vízumot. Virág úr ezzel a következőképpen 
járt el: ha bejött valaki, hogy Dél-Amerikába szeretne 
kijutni, felmérte, mennyi pénze lehet az illetőnek. Ha 
feltételezhette, hogy sok, azt mondta neki: „Hát majd 
megpróbáljuk, nagyon nehéz ügy, a legjobb ország per-
sze Chile. Jöjjön vissza a jövő héten, talán akkor többet 
tudok mondani." Ez így ment egy darabig. A végén, ami-
kor Virág úr biztos volt a jó árban, fél órával az ügyfél 
bejelentett érkezte előtt kiállította neki a chilei vízumot. 
Hát ilyen állásaim voltak. Párhuzamosan azonban, az 
egyetemi tanulmányaim mellett, módomban volt a ma-



gyar közügyeket is szolgálni. Még nem volt igazi vas-
függöny, a különböző nyugati politikai és társadalmi 
mozgalmak még fenntartották a helyet Magyarország 
valamilyen módon legitimált képviselői számára. Ezt 
tette a földrészünk jövője szempontjából akkoriban dön-
tő jelentőségű Európa Mozgalom is. Ez a tömörülés volt 
a Közös Piac megteremtésének a politikai rugója. A 
mozgalom és annak tagszervezetei konferenciákat, 
kongresszusokat tartottak, ahol szívesen vették Közép-
Európa keleti részének a delegátusait is. Magyar rész-
ről a delegálást olyan tekintélyes személyiségek intéz-
ték, akik a közelmúltban disszidáltak. Ilyenek voltak 
Auer Pál volt párizsi magyar követ, Közi-Horváth Jó-
zsef kereszténydemokrata politikus, Czupy Bálint — a 
Szabad Európa Rádió későbbi „Bálint gazdája" — és 
Hajdú-Németh Lajos kisgazda-, majd Sulyok-párti 
képviselő. Mások is jöttek akkor Párizsba, de további 
nyugat-európai fővárosokba is. Többségük nem tudott 
nyelveket, más okok is megnehezítették az utazásaikat, 
így ezekre a konferenciákra magamfajta fiatalokat lát-
tak alkalmasnak. Ezekben az években a magyar ügy 
szolgálatában bejártam Nyugat-Európát. Az Európa-
mozgalomnak három nagy tagszervezete volt: a keresz-
ténydemokrata, a szocialista és a liberális. Ezek külön-
külön tartották kongresszusaikat, de olykor együtt is. 
Én főleg a kereszténydemokrata konferenciákon vettem 
részt, de például az Európa-Mozgalom londoni gazda-
sági értekezletén is. A sorozat 1948 őszén Hágában kez-
dődött a kereszténydemokrata pártok értekezletével. Az 
ő kongresszusukon vettem részt Nápoly mellett Sorren-
tóben, továbbá, ifjúsági síkon, az ausztriai Hofgastein-
ban. Az útiköltséget általában megbízóink teremtették 
elő, a szállásra a rendező szervezet vendégei voltunk, 
ami pedig az étkezést illeti, koplaltunk. Ez sajnálatos 
módon azt jelentette, hogy míg a többiek együtt étkez-
tek, mi félrevonultunk, és csendben megettük a zsem-
lénket, a dús záróbankett reményében. Mindez egyete-



mi tanulmányaim és állásaim közben, de végül diplo-
mával a kezemben. A doktori disszertációra — mivel 
nem az első, hanem a második vizsgaterminusnak mer-
tem csak nekimenni — már nem futotta az ösztöndíj. 
Ekkor létesült a strassburgi Európa Tanács alapítása 
nyomán a belgiumi Bruges-ben az Európa kollégium, 
amely egy-egy esztendőre már végzettséggel rendelkező 
fiatalokat hozott egybe politológiai tanulmányokra kon-
tinensünk különböző országaiból. Auer Pált értesítet-
ték, hogy két helyet magyaroknak tartanak fenn. Auer 
az egyikre engem jelölt. A másik a Belgiumban élő Kor-
moss István lett. О jogászként kezdte a budapesti kul-
tuszminisztériumban, majd nyugatra vetődve, autó-
stoppal sorra járta az országokat. Ez annyiban érdekes, 
hogy későbbi barátom beleszeretett a földrajzba. Kollé-
giumi évünk után Bruges-ben térképészeti intézetet lé-
tesített, amely ma is szállítja a különböző szaktérképe-
ket a közös európai politikai és gazdasági szerveknek, 
intézményeknek. A kollégiumban a francia és az angol 
volt a tanítási nyelv. Az egyiket szóban és írásban bírni 
kellett, a másikat legalább megérteni. Ha mondjuk egy 
tanár angolul adott elő, jogomban állt a számomra 
könnyebb francia nyelven kérdést intézni hozzá, amire 
angolul válaszolhatott. Hallatlan érdekes év volt ez. A 
Hendrik Brugmans holland rektor által vezetett tanári 
gárdához egy-egy napra politikusok, újságírók történé-
szek, különböző szakemberek csatlakoztak az egyes eu-
rópai országokból. Együtt laktunk velük, rendelkezé-
sünkre álltak az előadóteremben vagy a társalgóban. 
Eltünk is kiadósan ezekkel a lehetőségekkel. Rengete-
get tanultam. Mondhatom, más ember lennék, ha nem 
deportáltak volna az oroszok, ha nem vehettem volna 
részt a felvidéki magyarság életküzdelmében, ha nem 
lettem volna egyetemista Párizsban, de akkor is, ha 
nem kaptam volna meg ebben a csodálatos ősi flamand 
városban ezt a gazdag évet. Évfolyamainkból, így az 



enyémből is számosan komoly szerephez jutottak a nyu-
gat-európai diplomáciai és politikai életben. 

— Mindez számodra előképzést jelentett a későbbi 
munkádhoz, amikor a Szabad Európa Rádió szerkesz-
tőségébe kerültél. De még mielőtt erre rátérnénk, mert ez 
nagy falat, néhány szót a párizsi kapcsolataidról. Ter-
mészetes, hogy egy emigráns keresi azoknak a közelségét, 
akik egy nemzethez egy közösséghez tartoznak. Te kikre 
emlékszel azok közül, akik kimenekültek? 

— Egész névsort mondhatnék. Egyeseket már emlí-
tettem. Ami a párizsi magyarokat érinti, miből éltek? 
Említettem a budapesti parlament volt parasztképvise-
lő tagjait, mint későbbi testvéri — atyai jóbarátaimat, 
Czupy Bálintot és Hajdú-Németh Lajost. Czupy Bálint 
azon magyarok közé tartozott, akik Párizsban éjjeliőri 
munkából éltek. Ez a szolgálat egy magántársaság 
megbízásából folyt. Mondjuk, egy üzlet biztosítást köt 
betörés ellen. Ezt a biztosító csak úgy vállalja, ha az 
üzlet tulajdonosa szerződést köt egy olyan intézmény-
nyel, amelynek egy-egy megbízottja az éjszaka folya-
mán legalább egyszer körbemegy és megnézi, be van-
nak-e zárva az ablakok, nem próbált^e valaki betömi, 
nincs-e valami gyanús jel. Ilyen feladatokat látott el jó 
néhány magyar, úgyhogy én azzal ugrattam őket, hogy 
ha akarnák, egyszer átvehetnék hajnalban a hatalmat 
Franciaországban, mert akkor csak ők vannak ébren. 
Hogy a többiek közül ki-ki miből élt, az külön regény 
lenne. A Mindszenty-per kapcsán tartott sajtóértekez-
leten megkérdezte valaki Gácsér Imrétől: „Bocsánat, de 
ön miből él?" Gácsér, aki akkor sovány fizetésű segéd-
lelkész volt, de minden téren igyekezett szolgálni a köz-
ügyet, azt felelte nevetve: „Ez az egyetlen, amire a leg-
jobb akarattal sem tudok válaszolni." Felsorolnék 
néhány nevet, akikkel valahol összejöttem. Kezdem 
Dessewffy Gyulával, aki később Münchenben a Szabad 
Európa Rádió első főszerkesztője lett. Egyszer Szélig 
Imre szociáldemokrata politikussal tárgyaltam London-



ban. Párizsban Bakáts-Bessenyei György diplomatával. 
Londonban meglátogattam Ullein-Reviczky Antalt, aki 
a háború alatt a kormány sajtófőnöke, majd stockholmi 
követ lett. Ismét Párizsban Pálffy József ke-
reszténydemokrata politikussal. Rómában Barankovics 
István Demokrata Néppártja több képviselőjével, akik 
röviddel előtte hagyták el az országot. Az Albanói-He-
gyekben, San Pastoréban egyhetes találkozó volt a ma-
gyarországi politikai helyzetről, amelyre engem is meg-
hívtak. Varga László, Babóthy Ferenc — folytathatnám 
a résztvevők névsorát. Én voltam a Benjámin. Ez töb-
bek között azzal járt, hogy Közi-Horváth József tréfás 
megbízásából nekem kellett az étkezésekhez meghúz-
nom a csengőt. 

— Károlyi Mihály környezetével? 
— Nem. Azt sem tudom hol élt akkor Károlyi. Vejé-

vel, Szabó Zoltánnal később Münchenben találkoztam. 
Károlyinak a mi köreinkben nem volt tekintélye, ottlé-
tem alatt nem emlékszem, hogy valaha is bármilyen 
szerepet játszott volna. 

— A Párizsban alakuló emigráns fórumhoz nem volt 
közöd? írással még nem próbálkoztál? 

— Ez is mulatságos. Egy időben együtt laktam Zoltai 
Tiborral, aki később Amerikában lett geológuspro-
fesszor. Annyira együtt, hogy takarékossági okokból 
egyágyas — igaz, széles franciaágyas — szobában lak-
tunk, ami nem tartott sokáig, mert sosem voltunk ki-
aludva. Nos, abban a szobában alakult talán, de a szoba 
mindenesetre nagy szerepet játszott az előkészítésben, 
az Ahogy lehet című, első párizsi magyar folyóirat. Ad-
dig csak politikai újság létezett, a Mikes Imre, azaz Gal-
licus által szerkesztett Nyugati Hírnök. Az Ahogy lehet 
lelke Rezek Román, a néhány évvel ezelőtt Brazíliában 
meghalt fiatal pap volt. Rezek lett Teilhard de Chardin 
talán legjobb magyar ismerője, egyben fordítója. Az ak-
tív maghoz tartozott Gáspár Lóránd medikus, aki tud-
tommal jelenleg Tunéziában él. Egy ideig a jeruzsálemi 



francia kórház igazgatója volt, akkor kapott francia ver-
seiért — tehát mint francia költő — Párizsban irodalmi 
díjat. Azt mondod, hogy ilyen helyzetben főleg magya-
rok iránt vonzódik egy magyar fiatal. Nálam ez nem így 
volt, hiszen amikor valaki kikerül a nagyvilágba, és ez 
esetben Párizsba, pont a magával hozott korlátokat sze-
retné túllépni, meg akaija ismerni az új világot, amely-
be bekerült. A mi pénztelen és lerongyolódott állapo-
tunkban rendkívül nehéz volt azonban francia 
társaságba bejutni. Tehát nem azért, mert így akartuk, 
hanem mert a szükség úgy hozta, a legtöbbet magyar 
társainkkal éltünk. Ebbe a körbe belekerült — ha már 
politikusokat kell említenem — egy fiatal volt paraszt-
párti képviselő, egyetemi kollégám Vas megyéből, Bor-
sos Sándor. Egyik alapítója volt a Látóhatár című ran-
gos emigráns folyóiratnak, amelyből az Új Látóhatár 
lett. Első magyar nyelvű cikkem nyugaton a lap máso-
dik vagy harmadik számában jelent meg. 

— Úgy érzem, hogy Bruges-ben már nem voltak kü-
lönösebb egzisztenciális gondjaid a párizsi évekhez ké-
pest. 

— A valóság sajnos nem így festett. Az egy diákra 
eső ösztöndíj Bruges-ben gigantikus volt, de ebből a kol-
légium hallgatója nem látott egy fillért sem. Akkor az 
Európa Kollégium diákjainak a létszáma még ötven 
alatt volt, ma már kétszáz felé tart. A hatalmas appa-
rátust ezekből az ösztöndíjakból fedezték. A nyugati or-
szágokból érkezettek — olaszok, belgák, svédek stb. — 
valahonnan, valakitől csak-csak kaptak valami pénzt, 
hiszen volt családjuk, otthonuk. Én semmilyen forrással 
nem rendelkeztem. Ott álltam tehát a hatalmas ösztön-
díjammal, és egy pohár sört sem tudtam meginni. A 
végén egy helybeli jótékonysági intézet vett nekem egy 
pár cipőt. Mindenem megvolt, de szegény voltam, mint 
a templom egere. 

Amikor a Bruges-i évem véget ért, és 1950 nyarán 
visszakerültem Párizsba, éjszakáról éjszakára más-



más barátomnál aludtam, mert nem volt pénzem egy 
szobára. Ekkor kezdett keringeni a hír Párizsban és má-
sutt, hogy Münchenben megalakult a Szabad Európa 
Rádió. Mindenki, aki csak élt és mozgott, igyekezett be-
jutni oda. Engem ez a lehetőség nem érdekelt, leg-
alábbis kezdetben nem. Az én akkori életszakaszomban 
az lett volna az érdekes, ha valamilyen nyugati intéz-
ménynél kapok munkalehetőséget. Még Bruges-ben azt 
az ajánlatot kaptam az egyik tanártól, ha vállalom, és 
bedolgozom magam a szociológiába, előadó lehetek Da-
karban, Szenegál egyetemén. Ez elől az ajánlat elől ki-
tértem — ha az ajánlat a nemzetközi jogra szólt volna, 
elmegyek. Ekkor ért el Párizsban a Szabad Európa Rá-
dió láz. 

— Hogy zajlott a munkatársak felvétele1? Úgy, hogy a 
rádió vezetői jöttek és toboroztak? 

— Nem. Elmondom, mert ez az esetemben mulatsá-
gosan alakult. A legszívesebben nem mentem volna el 
Párizsból. Különösen Münchenbe nem: egy évvel előtte 
jártam ott, a város csupa rom. Ahogy hallottam, hogy 
mindenki az alakuló rádióról beszél, kezdtem a dologra 
felfigyelni: talán mégis csak érdekes lenne egy kis időre 
odamenni. Amit nem tudtam: a rádióállomás amerikai 
szervezői a Magyar Nemzeti Bizottmány New York-i és 
párizsi központjától névlista-ajánlatot kértek. Erre a 
listára a két helyen elsősorban régi újságírókat vettek 
fel. Melléjük olyan fiatalokat is, akik majd szerkesztők-
ké válhatnak. Anélkül, hogy erről sejtelmem lett volna, 
nevem rajta volt mind a New York-i, mind a párizsi 
névsoron. Úgy látszik, sikerült bizalmat ébresztenem a 
magyar politikusok és diplomaták körében. Ekkor jött 
a gyors drámai fordulat. Táviratot kaptam egy Wiggin 
nevű amerikai úrtól, aki a rádió magyar osztályát szer-
vezte, hogy ekkor és ekkor délután legyek ebben és eb-
ben a párizsi nagyszállóban, mert beszélni szeretne ve-
lem. Elindultam Mr. Wigginhez, útbaejtve egy 
barátomat, aki szerencsémre otthon volt. Megkértem, 



nem tudna-e kölcsönadni egy ruhát, mert jelenlegi kül-
sőmmel senki előtt sem lehet megjelenni. Hutiray János 
adott is egy ruhát — ennek árát később Münchenből 
törlesztettem. A szállóban mások is vártak már, ők is 
kaptak ilyen táviratot. Mr. Wiggin, akit azután is rend-
kívül barátságos és magyar ügyünket szívén viselő em-
bernek ismertem, már nyilvánvalóan kellően tájékozó-
dott rólam. Csak angolul akart velem beszélni. Én 
éppen ennek a nyárnak az elején jártam be autóstoppal 
Angliát egészen Skóciáig, angol nyelvismeretem azon-
ban még igen kezdetleges volt. így csak dadogtam és 
nyögtem, próbáltam franciára váltani a szót. Egyszer-
csak azt mondja nekem nagy meglepetésemre: „Mr. 
Skultéty, ön fel van véve." Megköszönöm, majd kérde-
zem, hogy mikorra? „Tegnapra" — volt a válasza. — 
„Majd kap értesítést." A liftben magyarul szólított meg 
valaki, akit nem ismertem. László István volt, a Magyar 
Távirat Iroda egyik volt vezető munkatársa, a párizsi 
béketárgyalás idején a hírügynökség tudósítója. Azt 
kérdi tőlem: „Te vagy Skultéty Csaba?" Mondom, igen. 
Rövid de igen magvas párbeszéd következett. О lesz a 
magyar Hírszerkesztőség főnöke, én az ő osztályára ke-
rülnék. „Hogy tudsz angolul?" „Rosszul" — feleltem. Ek-
kor mondott valamit, ami mélyen bevésődött emlékeze-
tembe: „Hajói tudsz angolul, de nincs politikai érzéked, 
akkor sohasem fogsz nálam megfelelni. De ha van po-
litikai érzéked és nem tudsz angolul, akkor megtanulsz 
angolul. Mivel azt hallottam rólad, hogy van politikai 
érzéked, az én osztályomra jössz, de most menj haza és 
reggeltől estig tanulj angolul." 

így indultam Münchenbe. De odautazásunknak 
anekdotikus előzménye volt. Nekünk ugyanis, akik ed-
dig a „fény városában" éltünk és ott koplalva, de igen 
jól éreztük magunkat, sehogy sem akarózott eltávoz-
nunk, tehát megpróbáltuk késleltetni az elutazást a si-
vár és még romokban heverő távoli Münchenbe. Külö-
nösen, amikor a kijelölt főszerkesztő és a rádió magyar 



osztályának a megszervezője, Dessewffy Gyula — aki, 
ugyancsak „párizsi" lévén, jól ismerte lelkivilágunkat — 
kezünkbe nyomott, hajói emlékszem, öt-ötezer frankot, 
ami számunkra óriási összeg volt. De teltek a napok és 
egyikünk sem mozdult. Majd jött egy újabb távirat, ez-
úttal Dessewffy Gyulától, mire megjelentünk a szállo-
dájában. Azt hiszem, csütörtöki nap volt. Gyula pedig 
ezt mondta nekünk: „Figyeljetek ide. Aki hétfőn délig 
nincs Münchenben, az nincs felvéve, az előleget pedig 
vissza kell fizetnie." Mire mi ama augusztusvégi vasár-
nap este bánatos szívvel vonatra szálltunk, harmadosz-
tályra, rögtön megtakarítva az engedélyezett hálókocsi-
különbözetet (Gyula, főszerkesztő lévén, néhány 
vagonnal odébb, a hálóhelyén feküdt). így kezdődött 
ama harminchárom évi müncheni szakasz, amelyet mi 
annakidején ideiglenesnek, átmenetinek gondoltunk. 
Olyannyira, hogy egyikünk még a párizsi szegényes kis 
szobáját is megtartotta, persze nem sokáig. Ebből a har-
minchárom évből az első tizenhárom a hírosztályon, az 
óránkénti és mindig frissességet követelő híradás éjjel-
nappali nyomása alatt telt. Utána — a szívósabb hall-
gatók tudják, gondolom emlékeznek rá — Ambrus Már-
tonként a világpolitikai eseményeket és azok hátterét 
ismertető, kommentáló, a nemzetközi sajtószemlét ké-
szítő szűk külpolitikai szerkesztőgárda tagja voltam. 

— Hogyan és miért lett Skultéty Csabából Ambrus 
Márton ? 

— Az ok egyszerű. Amikor először elém tették a mik-
rofont, megkérdezték, hogy milyen néven akarok szere-
pelni. Mindenkinek jogában áll választani, saját nevét 
akarja-e használni, vagy valamilyen választott nevet, 
amelyet azután végig megtart. Anyám akkor még élt, 
soha nem is tudta meg, hogy hol dolgozom. Arra gon-
doltam: amikor lemegy a közértbe, ne kelljen tekinte-
teket vagy megjegyzéseket elviselnie, nem szólva az ak-
kor szokásos rendőrségi zaklatásokról. így hirtelen az 
az ötletem támadt: nagyapámat Skultéty Ambrusnak 



hívták, ez családnévként sem ismeretlen a magyar iro-
dalomban. A fiam — akkor még kisfiú — Márton. így 
tettem össze egy villanásszerű gondolattal a kettőt. A 
mikrofon előtt tehát Ambrus Márton voltam mindaddig, 
amíg a Szabad Európa Rádióban dolgoztam. A rádiót 
elhagyva ez a név megszűnt. 

— Melyek voltak a rádió hírforrásai ? Ezek a források, 
különösen a magyarországi fejleményekkel kapcsolato-
sak, megbízhatóak voltak-e, kellő támpontot nyújtottak-e 
a kommentáláshoz? E tekintetben milyenek a tapasz-
talataid? 

— A Szabad Európa Rádió története ilyen vonatko-
zásban nem egyvonalú, az egyes szakaszok nem voltak 
egyformák. Ne felejtsük: a rádió a hidegháború kellős 
közepén létesült, akkori hangvétele is csak így érthető. 
A harcos kezdeti években, a sztálinizmus tetőfokán az 
egész irányzat harciasan kommunistaellenes volt. A 
nemzetközi helyzet későbbi enyhülésével lett aztán a 
rádió az én beállítottságomnak is sokkal jobban megfe-
lelő információs eszközzé a hallgatóság számára, amely 
egyedülállóan gazdag tájékoztató anyagból meríthetett. 
De nézzük a forrásokat. A legfontosabbak mindvégig a 
nyugati távirati irodák és vezető újságok jelentései vol-
tak. Ugyanide sorolhatjuk az egyes kommunista rend-
szerek rádióállomásait, amelyek adásait Münchenben 
egy-egy külön osztály folyamatosan hallgatta. így egy 
magyar szerkesztő, amikor reggel bement, a sokszoro-
sított hatalmas nemzetközi h í r - és sajtóanyag mellett 
ott találta asztalán szó szerint, tartalomjegyzékkel, 
mindazt, amit a budapesti rádió az elmúlt 24 órában 
mondott, a budapesti és magyar vidéki lapokból heten-
ként kétszer készült sajtóösszeállítással együtt. Egy 
időben érdekes volt az újvidéki magyar nyelvű adás hír-
anyaga is. A tényközlő kommunista rádiójelentésekből 
azok vétele után azonnal angol nyelvű fordítás készült, 
amit az egyes hírszerkesztőségek már a következő ke-
rek órában felhasználhattak. Hírszerkesztőségi mun-



kám első éveiben, amely egybeesett a sztálini sötétség 
utolsó rugaszkodásaival, a legfontosabb a hajnali szol-
gálat volt. Az Egyesült Államokban akkor volt este, ak-
kor futottak be az elóző nap hírei. Keleten pedig — ez 
hallatlanul érdekfeszítő volt — a moszkvai rádió külön 
hullámhosszának adása a birodalom valamennyi újság-
ja számára. Ezt a Reuter angol hírszolgálati iroda Tö-
rökországban hallgatta, és közléseit, beleértve a Pravda 
vezércikkét, angol nyelven világgá röpítette. Sztálin 
utolsó ámokfutása, az orvos-per, a diktátor betegsége 
és halála, majd ami azután következett, Berija kivég-
zése és így tovább — mindezt közvetlen szovjet forrásból 
jelenthettük, még mielőtt arról a moszkvai újságolvasó 
értesülhetett volna. Ami pedig a washingtoni híreket 
illeti, a külügyminiszter és az elnök hétről hétre gon-
doskodott izgalomról. Dulles külügyminiszter és Eisen-
hower elnök min dig egymást követő napokon tartott ter-
jedelmes sajtóértekezletet. Aminek olykor az lett az 
abszurditása, hogy az elnök helyesbítette azt, amit előző 
nap a minisztere mondott. A magyar hírszerkesztőnek, 
akinek egy ilyen hajnalon egyedül, az első években gép-
írónő nélkül kellett ellátnia a feladatát, valóságos hír-
anyag-özönnel kellett megbirkóznia. Mindez később 
fokról-fokra megkapta — elsősorban az egyes nyelve-
ken sugárzó szerkesztőségek számára létesített közös, 
selejtező és kompiláló hírosztály közbeiktatásával — a 
megfelelő, szakmailag kitűnően működő szervezeti for-
mát. 

— Az amerikai munkaadó mennyiben határozta meg 
a mozgásszabadságotokat? Voltak-e direktívák vagy 
olyan fontos amerikai politikai elgondolások, amelyek-
hez a kommentátorokat igazítani kellett? 

— Az amerikai vezetés ilyen szempontból a rádió tör-
ténete során — mert most már történetéről beszélhe-
tünk — nem volt egyforma. Az első években a magyar 
osztálynak a többihez hasonlóan — úgynevezett politi-
kai tanácsadója volt, aki valójában, a főbb vonalakat és 



olykor a konkrét kérdéseket illetően, irányító szeiftélye 
lett a műsorpolitikájának. Mr. Griffith hozzáértő, de 
meglehetősen kiegyensúlyozatlan, rapszodikus ember 
volt, amire a hírszolgálatból is — hogy adott esetben 
leadjunk-e egy értesülést avagy nem — hozhatnék ta-
pasztalati példát. Hiba volt ezekben a kezdeti esz-
tendőkben, hogy az amerikai kormányférfiak, így maga 
Eisenhower elnök, egy-egy Kelet-Európával, a vasfüg-
gönnyel vagy egyenesen Magyarországgal kapcsolatos 
nyilatkozatát, állásfoglalását fontosnak tekintettük — 
ami természetes volt —, de túl is értékeltük. A hallgató 
ezt a túlértékelő benyomást kapta. Mi sem vettük észre, 
amit egy publicista — ha jól emlékszem, a New York 
Times egyik vezető munkatársa — úgy fogalmazott 
meg, mint különbséget Washington deklaratív és reál-
politikája, vagyis az amerikai kormányt vezető elvek és 
a valós lehetőségek között. Ez a kijózanító megfogalma-
zás 1956 magyar tragédiája után jelent meg, nyilván 
felső hely sugalmazására. En azidőtájt a hírszerkesztő-
ségben dolgoztam. Egyetemről kerültem oda, olykor a 
híradásban is több higgadtságot kívántam volna. A har-
cias szakasz után aztán a rádió a nemzetközi politika 
módosulásával párhuzamosan a széles és gazdag, ala-
pos és megbízható információt nyújtó rádióállomássá 
vált. Jó lelkiismerettel állíthatom, hogy nekem, mint 
háttér-tájékoztatónak, kommentátornak, sajtószemle-
készítőnek, vagy bánnilyen napi nemzetközi politikai 
műsor vezetőjének, egyetlen alkalommal sem kellett a 
meggyőződésemmel ellenkező szellemben állást foglal-
nom. Olyan esetek viszont voltak, amikor — itt magyar 
kisebbségeink helyzetére gondolok — szólni szerettem 
volna, de az amerikai vezetőség kínos óvatossága foly-
tán — főszerkesztőnk erre hivatkozott — nem nyílt rá 
közvetlen, csak itt-ott valamilyen közvetett lehetőség. 
A napi munka során felmerülő egyes kérdésekben a rá-
dió nagy apparátusán belül természetesen az egyes or-
szágok vagy témakörök szakértőire támaszkodtam. 



— Ez mit jelentett a gyakorlatban? 
— Ehhez el kell mondanom a szerkesztőségi munka 

működési menetét. Reggel az aznapi műsorok vezetői 
megbeszélik a főszerkesztővel adásuk előrelátható té-
máit. Ennek alapján szétosztják a feladatokat a mun-
katársak között. Ezt követte tíz órakor a házi zsargon-
ban „amerikai értekezletnek" nevezett konferencia, 
amelyen az amerikai politikai osztály vezetőjének el-
nökletével valamennyi nemzeti szerkesztőség főszer-
kesztője és esetleg egy-egy munkatársa vett részt. Ezen 
a lengyel, a magyar, a csehszlovák, a román és a bolgár 
főszerkesztő elmondta, hogy országában, illetve azzal 
kapcsolatban az elmúlt 24 órában milyen nagyobb vagy 
érdekes kisebb esemény történt, amelyre felhívja a fi-
gyelmet és elmondja arról a véleményét. Erről adott 
esetben kérdés-felelet avagy vita folyt, egymás tájékoz-
tatása, értékelés. Történt, mondjuk valami Lengyelor-
szágban. A lengyel osztály főszerkesztője vagy munka-
társa elmondja annak a lényegét, összefüggéseit, a 
véleményét. Szükségessé válhat, hogy ezt le is írja. Ez 
aztán angolul megtörténik, a magyar műsor lengyel fej-
leményekkel foglalkozó munkatársa délután kézhez 
kapja, tehát tájékozott a lengyel kollégák értékeléséről. 
Ez szóban már előzőleg is megtörtént: az „amerikai ér-
tekezletet" követően a szerkesztőségek mindegyike, te-
hát a magyar is, saját konferenciáját tartja. Ezen a fő-
szerkesztő beszámol az előző közös értekezleten 
elhangzottakról, majd jönnek egyéb napi információk, 
utána az aznapi műsorok vezetői beszámolnak az addig 
elhatározott témáikról. így indul a munka, majd foly-
tatódik a telexgépekből érkező hír- és sajtóanyagok kö-
vetésével. Ha aznap én kaptam a lengyel témát feldol-
gozásra, a lengyel kollégáktól hozzám érkezett értékelés 
természetesen komoly segítséget jelentett. A feszített 
ütemben, a változó feladatokra való koncentrációt 
igénylő mindennapos munka nem is lett volna elvégez-
hető az ilyen jól megszervezett együttműködés nélkül. 



— Harminchárom évig voltál a Szabad Európa Rádió 
munkatársa. Kik voltak, milyenek voltak a főnökeid, a 
magyar osztály vezetői? Mennyiben határozták meg, 
egyéniségüknél fogva, a rádió hangját, stílusát? 

— Valóban, a magyar főszerkesztők — hivatalos ne-
vükön igazgatók — igen különböző személyiségek vol-
tak, ennek megfelelően más-más hozzáállással, emberi 
stílussal és a munkatársakkal szembeni magatartással. 
Erdemeiknek és az én megítélésem szerinti hibáiknak 
a vizsgálata alaposabb elemzést igényelne, amire itt 
most nincs lehetőség. Az első főszerkesztő az említett 
Dessewffy Gyula publicista, a kisgazdapárt ismert 
politikusa volt, a kezdeti korszakot ő fémjelezte. A 
„Gründerzeit" mindig sajátos helyzetet jelent, az indu-
lás megannyi nehézségével, a még tisztázatlan játék-
szabályokkal és legtöbbünk tapasztalatlanságával, ami-
kor egy sokfelől összehozott garnitúrával kell valami 
teljesen újat teremteni. Ekkor a régi nevek, hétpróbás 
pesti és erdélyi újságírók domináltak, ambícióik tusája 
a hírszerkesztőséget is elérte. Nyugat-Európa különbö-
ző pontjairól és néhányan New Yorkból az első, még 
ideiglenes müncheni rádióépületbe érkezve — egy bér-
ház felső emeleteire — mindannyian a helyünket keres-
tük. Én, mint a legfiatalabbak egyike, a hírosztályon 
húzódtam meg, így a músor, a tartalom és a feladatkö-
rök felosztása körüli súrlódásokból nagy megelégedé-
semre kimaradtam. A főszerkesztővel, aki érezhető jó-
indulattal volt irántam, ritkán akadt dolgom. Dessewffy 
Gyula utódja Gellért Endre lett, a forradalom kavargó 
napjaiban is ő állt az osztály élén. Szűkebb baráti és 
tanácsadói környezetét ama régi „nagy" újságírók alkot-
ták. Emlékezetem szerint tartós egészségügyi gondjai 
voltak. Akkor és utólag is az volt az érzésem, hogy 1956 
drámai szakaszában nem tudta a munkatársi gárdát és 
a mondanivalót úgy kézben tartani, ahogy valószínűleg 
szükséges lett volna. Beosztásom során vele is alig-alig 
kerültem közvetlen kapcsolatba. Utána Bede István kö-



vetkezett. Régi típusú diplomata és hivatalfőnök — a 
háború után londoni követ — volt. Az ő idején kerültem 
át — ehhez neki nem volt köze, csupán jóváhagyta — 
a tulajdonképpeni szerkesztőségbe. Láttam hibáit, de 
itt most az erényeire szeretnék szorítkozni. Fő erénye-
ként, mint beosztottja, azt emelném ki, hogy nem volt 
kicsinyes, az ilyen szerepet másoknak adta át. A műsort 
nem ő, hanem helyettese tartotta kézben. Bede — úgy 
fogalmazhatnám — hagyott dolgozni. Ha látni akart egy 
kéziratot: „Hozd be, öcsém, a kommentárodat" — 
mondta. Figyelmesen elolvasta, nem javított bele, még 
kevésbé írta át. Csak az érdekelte, megfelel-e monda-
nivalója. Tőle származik egy kedves mondás. Amikor a 
kommunista világ valamilyen fejleménye vagy kor-
mányainak baklövése könnyű prédát nyújtott a kom-
mentálásra, így adta ki az irányelvet: „Akkor mondd 
majd el, öcsém, csak közben nem szabad csámcsogni." 
Bede utóda Szabados József lett, távozásomig ő volt, 
főszerkesztőként, a főnököm. New Yorkból jött Mün-
chenbe. Lővenben és Strassburgban végzett közgaz-
dászként — főleg a gazdaságpolitika érdekelte — me-
rőben más ember volt elődjeinél. A műsor minden 
részletét, mondhatnám minden mondatát kezében 
akarta tartani. Saját politikai vonalát szem előtt tartva 
— de toleranciával — a legapróbb részletbe is belené-
zett. Kellemes partneri stílusával a belső légkört tekint-
ve bizonyos lazább kedélyességet hozott a munkatársak 
közé. Kerek egy évtizedet dolgoztam mellette. A min-
dennapos munkában bizony lenne vele szemben komoly 
és indokolt kritikai mondanivalóm. De maradjunk az 
erényeinél, amelyek nem kis mértékben játszottak sze-
repet abban, hogy a rádióban töltött harminchárom 
évemből a legjobb érzéssel az utolsó tíz esztendőre te-
kintek vissza. Röviddel Szabados Józsefnek a főszer-
kesztői posztról való távozása előtt, a nyugdíjhatárt 
megelőzve váltam meg munkahelyemtől. A döntést ma-
gánéletem szempontjai érlelték bennem: annyi minden 



érdekel — történelem, kultúrtörténet, irodalom, az ala-
posabb törődés magyar kisebbségeinkkel — amire a fe-
szített napi munkában nem maradt időm, lehetőségem. 

— Térjünk vissza 1956-hoz. A Szabad Európa Rádió 
magyarországi — így pontosítanám: a rendszer részéről 
hivatalos — megítélésének ez az egyik meghatározó idő-
szaka. Azt állították, hogy a rádió Magyarországon min-
denkor felforgató tevékenységet folytatott — 1956-ban 
különösen — és nagy a felelőssége abban, hogy ámították 
a magyar népet, segítséget ígérve. Te ezt onnan, illetve 
ott, hogyan láttad? 

— Kétsíkú, amit erre felelhetek. Az egyik az, hogy 
engem a magyar forradalom kitörése Párizsban ért, te-
hát nem Münchenben. 

Akkoriban még franciaországi illetőségű voltam — 
csak évekkel később lettem német állampolgár —, ami 
azzal járt, hogy rendszeresen Párizsba kellett utaznom 
tartózkodási engedélyem meghosszabítása végett. A Bu-
dapestről érkező hírek nyomán szerettem volna mielőbb 
visszautazni Münchenbe, arra is gondolva, hogy most 
nagy szükség lehet a munkatársak mindegyikére. Ez 
azonban nem volt olyan egyszerű, a meghosszabbítás 
megadása — ha egyáltalában megkaptam volna még, 
annyi éves távollét után — bizonyos időt vett volna 
igénybe. Ezt abban az idegfeszültségben nem tudtam 
kivárni, futni hagytam az engedélyt és rohantam Mün-
chenbe. A napot nem tudnám pontosan megmondani, 
de még október végén azonnal elfoglaltam a helyem a 
hírosztályon. A rádió által sugárzott hírek egy részét 
tehát — éjjel-nappal, váltásban, párhuzamosan ketten-
hárman dolgoztunk — én írtam. November 3-án este 
is szolgálatban voltam. Tudom, akkor vagy előző nap 
idéztem a párizsi Le Monde első oldalas glosszáját, 
amely a helyzetet, a kialakult szovjet—magyar viszonyt 
vészjóslóan úgy jellemezte, hogy vajon eltűri-e a medve, 
ha egy egér csörgőt köt a farkára. Jött november negye-
dike hajnala. Szolgálati lakásban laktam, kocsival tíz-



tizenöt percre a rádiótól, megosztva azt a gépírónők fő-
nökével, tehát magyar kollégával. Hajnalban félálom-
ban ismételt csengetést, hangos beszédet hallottam. 
Majd a lakótásam felvágta az ajtót és bekiáltott: „Csaba, 
az oroszok lövik Budapestet!" Kábultan a másik olda-
lamra fordultam, meghallva azért a kollégámért jött ko-
csi távozását. Felriadva megértettem, mi történt. Au-
tómba ugrottam, hogy — előző éjjel éjfél utánig 
dolgoztam bent — felajánljam segítségem a jelentések 
áradatával küzdő hajnali szolgálatos hírszerkesztő kol-
légának. Talán délig voltam bent, lehet hogy tovább is, 
vagy aznap este újra, erre már nem emlékszem. Novem-
ber negyedikén azonban és azt követően, beosztásom-
nak megfelelően, a hírek egy részét én írtam. Hozzá kell 
tennem, hogy a rádió abban az időben — addigi gyakor-
latának megfelelően — a hírek közlésekor nem jelölte 
meg értesülése forrását, vagyis kényes esetekben a táv-
irati irodát avagy más hírszolgálati szervet, esetleg egy 
rádióállomást vagy mást. A tapasztalat ugyan azt mu-
tatja, hogy a forrásmegadásnak alig van jelentősége, 
mert a hallgató a hírt már csak ügy adja tovább, hogy 
„a Szabad Európa Rádió bemondta". Mégis: azokban a 
napokban kifejezetten éreztem ennek a gyakorlatnak a 
veszélyességét, mert előfordulhat, hogy egy jelentés, 
akár csak részben is, téves, a rádió pedig nincs lefedez-
ve. Ennyit saját szerepemről, végzett munkámról azok-
ban a napokban. Ezt ki szeretném egészíteni a magyar 
szerkesztőségi értekezletek egyikén kapott élményem-
mel. Körülbelül egy héttel november 4-e után lehetett, 
amikor az aznapi konferenciára elmentem. Hírszerkesz-
tőségi beosztásomnál fogva akkoriban nem jártam ezek-
re az értekezletekre, mivel vagy egybeesett a szolgá-
latommal és helyemet nem hagyhattam el, vagy délelőtt 
szabad voltam és ezért külön nem mentem be a rádióba. 
A szóban forgó napon, hajnali szolgálat után, hullafá-
radtan megvártam az ülést. A magyar konferenciate-
rem zsúfolt volt. Az értekezletet Gellért Endre vezette. 



Az ülés alatt belépett az egyik munkatársunk, közölve: 
most vették egy vidéki magyar rádióállomás segélyké-
rését — a Dunántúlról, a Bakonyból? — már nem tu-
dom, honnan. Gellért utasítást adott: rádiónk igazolja 
a segélykérés vételét azzal, hogy az üzenetet illetékes 
helyre továbbítottuk. A jelenlévő Farkas Lehel, akivel 
hasonló hullámhosszon gondolkodtunk, ekkor kért szót: 
ilyen válasz a mi rádiónk részéről nem lehet helyénvaló, 
mert ha azt feleljük, hogy a segélykérés „illetékes hely-
re" továbbíthatjuk, akkor ez azt jelenti, hogy van erre 
„illetékes hely". Ez pedig megtévesztő lehet, mert ma-
gyarországi katonai segélykérés elfogadására — a kérés 
katonai volt — ilyen segítség esetleg megadására Nyu-
gaton nincs illetékes hely. Gellért azt felelte: mi csak 
továbbítunk egy segélykérést, a többi nem a mi dolgunk, 
a válasz tehát menjen ki. Erre jelentkeztem. Azonosí-
tottam magam a Farkas Lehel által elmondottakkal, 
utalva a veszélyre, amely szükségképp adódhat a felké-
résből. Gellért válaszában megismételte: nagyon érde-
kes az érveléstek, dehát mi csupán jelezzük, hogy egy 
üzenetet továbbítottunk. Az utasítás tehát: az ilyen ér-
telmű igazolást adjuk le. Ezekben a hetekben más szer-
kesztőségi értekezleten nem vettem részt: munkaidőt 
alig ismertünk, zaklatottan jártunk be, csak éppen 
annyi pihenéssel, amennyi elkerülhetetlen volt. Az em-
lített értekezletről azzal az érzéssel távoztam, hogy a 
rádió, anélkül, hogy észrevette volna, közlési tárgyila-
gosságának a tudatában túllépte újságírói, rádiószer-
kesztői hatáskörét. Válaszom tehát kétsíkú: az egyik a 
saját magam akkori helye a rádió munkájában, a másik 
az intézmény, mint médium szerepe. Ez utóbbihoz hoz-
zá kell tennem: nem ismerem a rádiónak azokban a na-
pokban sugárzott anyagát. Vagy végeztem saját mun-
kámat, vagy házon kívül voltam, adásainkat otthon 
nem hallgattam, mint ahogy egyébként se lehettünk 
kellően tájékozottak arról, hogy a többi műsorban aznap 
mi megy. Utólag, ha nagyon akartam volna, lett volna 



lehetőség végigrágni mindazt, ami elhangzott, ezt vi-
szont elmulasztottam. Végül megnyugtatott és némi 
kétségemet eloszlatta Adenauer német kancellár nyilat-
kozata, miszerint a szövetségi köztársaság, mint ven-
déglátó ország kormányának alapos vizsgálata a rádiót 
a vele szemben emelt vádak alól felmenti. Annyit vi-
szont a gyakorlatból én is tudok, milyen veszélyes a zárt 
kommunista rendszerben élő emberek számára egy 
olyan tájékoztató műsor, mint például a nemzetközi saj-
tószemle. A magyar hallgató hozzászokott ahhoz, hogy 
amit a Szabad Nép vagy a rendszer bármely újságja ír, 
az a kormány, azaz a hatalom hivatalos álláspontja. En-
nek megfelelően így értelmezi amerikai viszonylatban 
mondjuk a New York Times kommentárját. Ebből az 
akkori világban rettenetes félreértések, téves magyará-
zatok keletkeztek, aminek a magva a teljesen más-más 
politikai környezetben rejlett. 

— Magyarországon évtizedekig, a kommunista hata-
lomátvétel óta mindvégig mostohán kezelték a határon 
túli magyarság sorsát, olykor egyenesen szankciókkal is 
sújtották azokat, akik foglalkoztak vagy foglalkozni 
akarnak a magyar kisebbségekkel. Amennyire ismerete-
im alapján mondhattom: úgy tűnt, hogy a kérdést a Sza-
bad Európa Rádió sem tartotta fontosnak. Ezt Te, be-
lülről, hogyan láttad? 

— Valóban így van, a rádió történetének legnagyobb 
részében így volt. Azt tapasztaltam, hogy az amerikai-
ak, függetlenül kormányuk politikai megfontolásaitól, 
országokban gondolkodnak. Tudják — mármint a poli-
tikával foglalkozók —, hogy ilyen kérdés van, de ez ne-
kik peremjelenség. A probléma puszta léte a nyugati 
politikai közvéleményben csak a legutolsó évek szovjet-
unióbeli és kelet-közép-európai fejleményei nyomán tu-
datosodott. A rádió vezetősége ezen felül az elmúlt év-
tizedekben nyilván rettegett az egyes nemzeti 
szerkesztőségek közötti súrlódások, harcok lehetőségé-
től. A kisebbségi ügyek felvetésére irányuló minden kí-



sérlet, mondhatni a legtöbb esetben, komoly ellenállás-
ba ütközött. Egy-egy szerkesztőnek néha bravúrt kel-
lett végrehajtania, hogy ilyen kérdésre is kitérhessen. 
Én — ezt nyugodt lelkiismerettel állíthatom — ahol le-
het, ott beleszőttem kommentáraimba. Fogalmazásaim 
eleve az összmagyarságot tartották szem előtt. Hogy 
egyes, méghozzá nagyon művelt kollégák is mennyire 
beleeshettek — gondolom a budapesti sajtó szükségsze-
rű állandó olvasásának a hatására — az akkor elural-
kodott szemlélet csapdájába, mutatta egyik munkatár-
sunk március 15—i ünnepi kommentárja (ez valamikor 
a kádári korszak elején történhetet), amely a következő 
szavakkal kezdődött: „Március 15-e minden magyar 
szívügye, éljen bár a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén 
vagy a Tiszántúlon." Rettenetes dolog felelős ember szá-
jából ilyet hallani. Az elhallgattatás szelleme tehát még 
nálunk is idáig ment. Hogy pedig a szomszéd állambeli 
osztályok figyelme és érzékenysége milyen volt, arra el-
mondok egy személyes példát. Ez Bede István főnöksége 
idején történt. A párizsi Le Monde, a francia nyelvterü-
let legtekintélyesebb lapja vezető helyen cikksorozatot 
indított bukaresti tudósítója, Michel Tatu tollából az er-
délyi magyar kisebbség helyzetéről. Én éppen akkor be-
tegen feküdtem otthon. Bede felhívott vagy felhívatott 
— a szerkesztőségben alig tudott valaki tisztességesen 
franciául — nem vállalnám-e a cikkek lefordítását, 
azaz három részben, húsz-húsz perces terjedelemben 
való feldolgozását. Bedének nyilván sikerült kiharcol-
nia, hogy ezt a tudósítást leközölhessük. Ez volt emlé-
kezetem szerint az első eset, amikor az erdélyi nemze-
tiségi állapotokat ilyen részletességgel tárgyalhattuk. 
Az újságszámokat taxin hozták ki hozzám München 
külvárosába és vitték el a kész műsorszöveget. Miután 
az így feldolgozott tudósítás kiment az éterbe, a román 
szerkesztőség nyomatékos kívánságára az amerikai ve-
zetőség az általam készített szöveget visszafordíttatta 
angolra, megadva a lehetőséget az ellenőrzésre, hiteles 



volt-e, amit írtam, nem került-e bele valamilyen ferdí-
tés. A román osztály kéziratom egyetlen szavába sem 
tudott belekötni. Jellemző példa volt ez arra, hogy ro-
mán kollégáink milyen árgus szemekkel, milyen gyanú-
val figyeltek mindent, ami a nemzetiségi kérdésről a 
magyar adásban netalán elhangzott. Az ügyhöz tartozik 
még, hogy egy belgiumi konferencián összeakadtam Ta-
tu francia tudósítóval, akinek elmondtam, hogy mi kö-
zöm lett a cikkeihez. Mire ő: „Maga volt az! Tudja-e, 
hogy nekem mennyi bajom lett ebből Bukarestben?! 
Örökké a szememre hányták ezt az írásomat. Meg hogy 
maguk magyarok ott Münchenben a tudósítást kihasz-
nálták és nemcsak akkor adták le, program szerinti is-
métléseikkel, hanem karácsony és újév között újra!" A 
román kollégáknál maradva, szomorú volt tapasztalni 
(a helyzet a későbbi években, új emberekkel, javult) 
ugyanazt, amit a jó szándékú és közeledést kereső ma-
gyar a Kárpát-medencén belül megél: nehéz a témáról 
európai szellemű beszélgetőpartnert találni. Példa egy 
apró eset, a napi munkámból. Ceausescu körúton volt 
Erdélyben, nekem kellett róla beszámolnom. Felmerült 
egy román városnév, ahol beszédet mondott, a helység 
magyar nevére volt szükségem. Hogy időt nyerjek, fel-
hívtam a román kutatási és dokumentációs osztályt, há-
zi nevén a „román research"-öt. Kérdésemre azt a vá-
laszt kaptam: „egy pillanat". Majd jön valaki más (a 
főnök?). Megismétlem a kérdésem, amire, a kagylótól 
egy kicsit távolabb, hangos fogcsikorgatást hallok, majd 
néma csend. Bizonyos idő múlva jön a felelet: „Mi ezt 
nem tudjuk". Utánanéztem: a város Csíkszereda volt. 
Amikor az ember ilyen mentalitásba ütközik, némileg 
megérti, miért féltek az amerikaiak a nemzetiségi kér-
déstől. Később Szabados József főszerkesztő előtt újra 
kifejtettem, próbálja meggyőzni az amerikai vezetőséget 
arról, hogy nincs annál rosszabb, mint egy tartósan ége-
tő problémáról hallgatni. A helyes eljárás a kérdés 
konstruktív szellemben való tárgyalása. Nem tudom, fő-



szerkesztőm mit gondolt, de nem volt sem az az érzé-
sem, hogy meggyőztem, sem az, hogy ő kész ilyen állás-
pontot képviselni a vezetőségnél. Ami engem illet, az a 
valóság, hogy örültem, ha egy kommentárból, amit egy 
kisebbségeinkre vagy valamelyik kisebbségünkre utal-
ható mellékmondatom miatt írtam meg szívesen, ezt a 
mellékmondatot nem húzta ki. A kérdés kezelése nem 
volt könnyű. E tekintetben az igazi változást Reagan 
elnökké történt megválasztása, annak hozzánk, a rádió-
ba is elérkezett később utóhulláma hozta. Részben a 
vezetőségben beállt személyi változások miatt, de azért 
is, mert sorra jöttek a hírek a nemzetiségi problémák 
előtérbe kerüléséről, reálisabb lett a szemlélet. De ez 
már a rádióban töltött utolsó éveimre esett. Hogy távo-
zásom után a kérdés kezelése hogyan alakult, arról 
részletekbe menő ismeretek híján csak annyit tudok, 
hogy a gyakorlatban érezhető javulás állt be. De ez már 
egybeesett azzal, hogy a problematika Magyarországon 
is — előbb az ellenzéknél, majd a reformkommunisták-
nál és végül az új parlamenti pártokban — a vezető 
politikai témák közé került. Magamról továbbá annyit, 
hogy már korábban — ez öt-hat évvel a rádióból való 
kiválásom előtt történt — egy alkalomhoz kapcsolódva 
felkaroltam az akkoriban agyonhallgatott kárpátaljai 
magyarság ügyét. Ekkor kezdtem céltudatosan a külön-
böző műsorokba — még a zenés üzeneteket is beleértve —, 
kárpátaljai témájú hírt vagy más anyagot elhelyezni, 
beszőni. Mármint az akkor elérhető forrásaim alapján. 
Egy figyelmes kollégám, aki ezt felismerte, jópofa mó-
don azt mondta nekem: „Te Csaba, Te egyszemélyes 
maffia vagy." Szükségesnek tartottam a kárpátaljai ma-
gyaroknak legalább a puszta létét emlékezetbe idézni, 
ezáltal is utalva arra, hogy a magyarság nem végződik 
a trianoni határoknál. De a napi eseményekhez kap-
csolódó, komoly fajsúlyú kommentátorokban is volt al-
kalmam ki-kimondani valamit, így a Ceausescuval a 
román-magyar viszonyról itt vagy ott folytatott tárgya-



lások nyomán. Az igazsághoz tartozik, hogy e kommen-
tátorszövegeken Szabados főszerkesztő soha egy fikarc-
nyit sem változtatott. Az amerikai vezetőséget érdeklő 
szövegeket utólag általában lefordították angolra. Kom-
mentárjaim ellen kifogást sohasem kaptam. De tudom, 
hogy valóságok kimondásában körülbelül a nálunk ki-
mondható határig mentem el. 

— Kárpátalja hosszú ideig annyira el volt zárva még 
Magyarországtól is, hogy ide, Budapestre is alig érkeztek 
hírek. Amikor a Szabad Európa Rádióban valamilyen 
kárpátaljai vonatkozású közlést hallottam, mindig arra 
gondoltam: a betyárját! Ki lehet az, aki ilyen híreket be 
tud szerezni, és ki lehet az, aki ezeket Münchenbe eljut-
tatja? Bocsánat, senkit sem akarok leleplezni, de mégis: 
hogyan jutottál akár csak hírtöredékekhez is? 

— A történet egyszerű. Egy budapesti barátom, Soly-
mosi Sándor, mérnök, aki Kárpátaljáról származik, az 
én magánpénzemből eljuttatott Ungvárra annyit, hogy 
valaki előfizethetett az engem érdeklő sajtóanyagra és 
más kiadványokra. Abban az időben volt ez, amikor az 
Ungváron, az utcasarkon árult újság sem hagyhatta el 
a Szovjetunió területét. Józan ember nem tudja elkép-
zelni, hogy ez valahol titok lehet, de hát ilyen utat kel-
lett követni. A Pestre került újságokat és kiadványokat 
a barátom postán adta a müncheni címemre. De egy 
további csodabogárról is beszámolhatok. Legutóbb, Pes-
ten járva, leadtam egy listát a Széchenyi könyvtárnak 
a birtokomban lévő kárpátaljai újságokról, kérdezve, 
vajon az egyéb, főleg nyugati magyar emigráns lapok 
régi számai mellett amelyeket a könyvtárnak felaján-
lok, érdekli-e őket ez az ungvári anyag. Nagy meglepe-
tésemre azt a választ kaptam, hogy, egy-két szám ki-
vételével, nekik semmi sincs meg belőle. így történt, 
emberöltőnk annyi abszurditása közölt, hogy Magyar-
ország központi könyvtára a kárpátaljai újságokhoz tő-
lem, Nyugat-Németországból jutott hozzá. 



— A Szabad Európa Rádió és Kárpátalja — ide kí-
vánkozik egy kérdés, amely a rádiót illeti. A mai Ma-
gyarországot és a megváltozó világot, a sajtószabadság 
terjedését tekintve véleményed szerint hogyan fest ennek 
a rádiónak a jövője? Lesz-e ezentúl is szerepe? 

— Meggyőződésem, hogy erre csak egyetlen válasz 
lehetséges. Nem tudom elképzelni, hogy az amerikai 
törvényhozásnak azok a tagjai, akik évről-évre előter-
jesztik a költségvetést, ha Magyarországon tartóssá vál-
nak a normális demokratikus állapotok, ne vessék fel, 
miért szükséges egy ilyen egész nap sugárzó rádióállo-
másnak a fenntartása. Akkor, amikor Washington ál-
láspontjának a kifejezésére alighanem megmaradnak 
az Amerika Hangja magyar adásai, Németországnak 
pedig, ahol a Szabad Európa Rádió székel, ugyancsak 
van saját magyar nyelvű rádióműsora. Vagyis szerin-
tem a Szabad Európa Rádió missziója befejezéséhez kö-
zeledik. Évtizedről itt már nem lehet szó. Eljön az az 
időpont, amikor a rádió kimondhatja: elérte célját, va-
gyis a pillanatot, amikor többé nincs rá szükség. 

— De térjünk még vissza Kárpátaljára. Ezzel a kér-
déssel most, nyugdíjasként is aktívan foglalkozol, talán 
még többet is, mint korábban. Írsz, előadsz. Említetted 
az alkalmat, amely elindította ezt. Mi volt ez és hogyan 
lett belőle szélesebb tevékenységi kör? 

— Svájcból érkezett egy kérés. Már akkor hosszabb 
ideje működött egy Svájci Magyar Irodalmi és Képző-
művészeti Kör, rövidített nevén SMIKK, amely évente 
október végén egyhetes tanulmányi konferenciát rendez 
valamely meghatározott témáról. Abban az évben — ez 
1980-ban volt — egy Magyar Mérleg című hároméves 
ciklus harmadik részeként a kisebbségi magyarság 
helyzetének, háború óta történt alakulásának feldolgo-
zását tűzték ki célul. A kárpátaljai viszonyokat ismer-
tető előadásra engem kértek fel. Ezt az év elején, vagyis 
hat-hét hónappal a konferencia előtt vállaltam el. Ami-
kor elkezdtem dolgozni a témán, megijedtem, mert szin-



te semmilyen alapanyag sem állt rendelkezésemre. Ne-
kigyürkőzésemben végül két forrás adta meg a legfon-
tosabbat ahhoz, amit kerestem. Az egyik a rádiónk ar-
chívuma volt. Áttanulmányoztam azokat a híreket, 
cikkeket, amelyek a magyarországi sajtóban az évtize-
dek során Kárpátaljáról megjelentek. Ehhez járult más, 
többnyire ugyancsak a rádióban megtalálható doku-
mentáció, így a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádió 
ukrán osztályának az anyaga. A másik a már említett, 
Budapesten át meginduló kárpátaljai magyar nyelvű ki-
adványok sora. Mozaikszerűen, amennyire lehetséges 
volt, átfogó képet nyűjtottam arról a magyarságról, 
amelyről Kárpátalja szovjet uralom alá kerülése óta a 
magyar nagyközönség abban az időben mondhatni sem-
mit, vagy legalábbis rendkívül keveset tudott. Ez a ta-
nulmányom, amely azután a SMIKK kiadásában a Ma-
gyar Mérleg III. című kötetben nyomtatásban is 
megjelent, bizonyos értelemben szenzációszámba ment. 
A téma ugyanis a nyugati magyarság körében teljesen 
ismeretlen volt, az ügy budapesti szakértői pedig akko-
riban nem publikálhatták ismereteiket. Feldolgozásom 
olyan érdeklődést keltett, hogy fokról-fokra kiegészített 
előadásanyagommal — magyar intézmények, egyesüle-
tek meghívására — végigjártam Nyugat-Európa váro-
sainak egész sorát. Az első, lugánói előadásom lett egy-
ben a rádióban Kárpátaljáról kifejtett munkám 
elindítója is. A kárpátaljai magyarság ügyének a szol-
gálata most azzal bővült, hogy ezt immár német helye-
ken, valamint itt Magyarországon és a Kárpát-medence 
más helyein is folytathatom. 

— Néhány évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, 
felmerült köztünk annak a gondolata, hogy esetleg ellá-
togathatsz majd Ungvárra, Kárpátaljára is. Amit akkor 
még elképzelhetetlennek tartottunk, azóta megtörtént. 
Mikor is volt ez és hány esztendő után? 

— 1988-ban, több mint négy évtized, 1944 óta elő-
ször. Temetőlátogatás címén azonnal megkaptam a ví-



zumot. Igaz, a Szovjetunióban mindenki az útlevele sze-
rinti árban fizeti a szállodai szobáját, így ez a három 
éjszakára, amelyre éppen ez okból az ottjártamat kor-
látoztam, horribilis összeget jelentett. A négy nap alatt 
minden bejárhatót bejártam, a Tuija völgyétől Husztig. 
Mit, kit keres fel az ember, amikor gyerek- és fiatalkora 
helyeire eljut? Rokonok, barátok, temetők, a táj, utcai 
hangulatok, séta az Ung-parti sétányon, a Tisza part-
ján, a huszti vár alatt. Az ungvári várban, szerencsére 
még azelőtt, hogy restaurálás miatt bezárták volna, a 
múzeum megtekintése. És egy villámkirándulás Nagy-
dobronyba. 

— Nagydobrony. Álljunk meg egy pillanatra ennél a 
névnél. Tüzes témáról van szó, a nyugati magyar pub-
licisztikának sajátos színfoltja ama nagydobronyi törté-
net. Te is cáfoltad, én is igyekszem cáfolni, de vannak 
mendemondák, amik igen szívósak. Mármint az az el-
terjedt híresztelés, hogy a szovjet légierő nem is háború-
ban, hanem azután, 1946. július 18-án és 19-én porig 
bombázta ezt a falut. Elmondanád, hogyan találkoztál 
ezzel a témával és hogyan kerekedhetett abból ekkora 
lavina? 

— E téves hír elterjedésének az alapoka, hogy a hely-
szín a legújabb időkig ellenőrizhetetlen volt. Ékes példa 
erre Recsk: Magyarországon belül sem tudtak ennek a 
szibériai mintájú büntetőtábornak a létéről. Olyannyira 
nem, hogy amikor sikerült egyetlenegy fogolynak elme-
nekülni onnan úgy, hogy Nyugatra is kijutott, nem hit-
ték el, amit mond. A háborúban, alatta és utána is tör-
téntek szörnyűségek a hadseregek részéről. Ami a 
szovjet haderőt illeti, sok mindent tudunk róla. A furcsa 
az, hogy éppen Nagydobronyban és éppen ama időpont-
ban nem történt semmi. Mégis, onnan, a határvidékről 
indult el egy hír, amely végül úgy került ki Nyugatra, 
mint egy magyar Oradour, egy magyar Lidice tragédiá-
ja. Azt adta hírül, hogy a nagy magyar falut elpusztí-
tották, mert fellázadt a teljesíthetetlen beszolgáltatási 



kötelezettség ellen. Ez a nagydobronyi álhír Nyugaton 
azáltal kapott hitelességet, hogy Sulyok Dezső — előbb 
neves kisgazdapárti képviselő, majd az ebből a pártból 
kivált Szabadság Párt vezére — Nyugatra jövet politi-
kai emlékiratát a nagydobronyi vérengzés áldozatai em-
lékének ajánlotta. Hivatkozik egy újságíróra, aki ren-
delkezésére bocsátotta bizonyítékait. A nyugati magyar 
újságírás — tegyük hozzá, nemcsak a magyar — akko-
riban hozzászokott ahhoz, hogy a szovjet hadseregről 
ritkán hallott jót. A hír tehát beleillett az általános kép-
be, nem láttak okot a kételkedésre. A felelősségtudatos 
publicisztika feladata, hogy az igazságot kiderítse és a 
hibát helyreigazítsa. Nagydobrony esetében ezt kell ten-
ni. Nemrégiben a Dátum című budapesti napilap is ve-
zető helyen tért vissza az esetre, valóságként állítva be 
az állítólagos vérengzést. A lap becsületére válik, hogy 
néhány nappal később megszólaltatta kettőnket. Te 
meg én, elsőoldalas interjúban, megcáfolhattuk a cik-
ket, a Dátum így helyrehozta a ballépését. Jellemző, 
hogy valahányszor valahol előadást tartok Kárpátaljá-
ról, a hallgatóságból valaki ma is mindig felveti: mi igaz 
a nagydobronyi pusztításból? 

— Kárpátalján járva és a sajtóból a folyamatokat is-
merve, de személyes beszélgetéseid alapján is: reálisnak 
tartod-e azokat az ott megfogalmazódott elképzeléseket, 
hogy a magyarság igyekezzék a maga számára autonóm 
területet kiharcolni? 

— A Szovjetunióban a centrifugális erők egyre na-
gyobb súllyal lépnek fel, mindenesetre döntően befolyá-
solhatják a birodalom jövőjét. Ami a balti államokban, 
a Kaukázusban és másutt történik, jelzi, hogy a sok-
nemzetiségű hatalmas államtestben az egyes nemzeti-
ségek síkra akarnak szállni saját identitásuk mellett. 
Ebbe a folyamatba sorolnám a kárpátaljai magyarság 
törekvését, amely ösztönzést kap a Magyarországon 
végbemenő örvendetes irányú változásoktól. Tudom, a 
kárpátaljai magyarság maga megosztott ebben a kér-



désben, hiszen ha megvalósulna ez az autonóm terület, 
hol lenne a határa? A magyarság nem jelentéktelen tö-
redéke ezen kívül esne, ugyanakkor magába foglalna 
ruszin falvakat is, avagy egyáltalában ruszinokat. Ezért 
én inkább azoknak a véleményét osztom, akik nem a 
kárpátaljai magyarságnak, hanem magának Kárpátal-
jának követelnek autonómiát, vagyis az őslakos ruszin 
és magyar lakosság, a többi szórvánnyal együtt, élhesse 
saját életét, az óvodáktól a munkahelyen át a kulturális 
intézményekig. 

— De az utóbbi években, amióta aktivitással teli úgy-
nevezett nyugdíjban élsz, van még egy munkaterületed, 
amely erősen igénybevesz: a nyugat-európai magyarság 
egyik rangos intézménye, a Pax Romana. Néhány szóban 
erről is szeretnék hallani valamit. 

— Széles érdeklődési köröm következménye, hogy eb-
be a feladatba is beleestem. Régóta eljártam a mai ne-
vén Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Pax 
Romana kongresszusaira, amit minden évben, húsvét-
hétfői kezdettel Nyugat-Európa más-más országában 
és városában rendeznek. Az emigrációs élet egyik nagy 
veszélye mindenfelé — egyesületekben és különböző tö-
mörülésekben — az elharapózott dilettantizmus volt. 
Ebben a körben nem dilettantizmust találtam, hanem 
egyetemi színvonalat, ez ragadott meg benne. Egy al-
kalommal, az esedékes tisztújítás előtt néhány héttel, 
olyan személyi konstelláció alakult a mozgalmon belül, 
hogy egy csoport bennem látta azt az elnökjelöltet, akit 
a többség elfogadna. így lettem előbb két, majd — ez-
úttal már egyhangú szavazattal — újabb három évre 
ennek a szellemi csoportosulásnak az elnöke. Protes-
táns testvérszervezeteinkkel karöltve jövő tavasszal sa-
ját konferenciák, akadémiai napok helyett immár ne-
gyedízben tartunk Magyar Ökumenikus Találkozót. 
Mandátumom lejártakor nem jelöltetem magam újra, a 
feladatot most másnak kell átvennie. Ebben a tevékeny-
ségben igen gazdagon telt öt esztendő van mögöttem. 



Európai szétszórtságunkban rengeteg nehézséggel járó, 
igen nagy bevetést igényelt a funkció betöltése. A hiba 
bennem is van, mert nem tudok egy feladatot felszíne-
sen elvégezni. De e munka során — az említett tanul-
mányi heteken, helyi csoportjainkban, világi és egyházi 
intézményekkel való érintkezéskor, de főleg a hallott 
sokrétű előadási anyagból — rengeteget tanultam. Egy-
ben Európa-szerte érdekes és értékes embereket ismer-
tem meg, új és általam nagy becsben tartott baráti szá-
lak szövődtek. De — ha már felelnem kell a kérdésre, 
ezt a vallomást sem hagyhatom ki — keresztény hitem 
alapjai is szilárdabbak és tudatosabbak lettek. Felad-
atomat ugyanakkor a mozgalom élén itt-ott egybe tud-
tam kapcsolni a kárpátaljai magyarság szolgálatával. 
Az emigrációban és a kisebbségben végzett tevékenység 
egy pontban megegyezik: eredményt mindkettőben csak 
szívós aprómunka árán lehet elérni. 
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Erdélyi eldadókörűtjaim egyikén, Zilahon 
történt,- 1992 októberében. Odajött hozzám 
három fiatal lány, hogy adjak nekik interjút 
gimnáziumi diáklapjuk számára. Nyilván fi-
gyelmesen hallgattak,, meg is leptek intelligens 
kérdéseikkel és észrevételeikkel. Ègyiktik "azt 
szerette volna tudni, hogy hozzám, aki 
annyifelé éltem és jártam a világban, érzel-
mileg melyik város áll a legközelebb, melyik 
az „én városom"? A kérdés mellbevágott. De 
csak egy pillanatig kellett gondolkoznom. Azt 
feleltem: Ungvár. 




