
Az 1956. októberi forradalom és sza-
badságharc szovjet katonai agresszióval
történt leverését követõen csaknem két-
százezren menekültek Magyarországról
Ausztriába, illetve – egy kisebb töredékük
– Jugoszláviába. Egy részük tengerentúl,
fõként Észak-Amerikában vagy Ausztráli-
ában keresett és talált menedéket, többsé-
güket azonban nyugat-európai országok
fogadták be. A magyar forradalom iránt,
majd annak a szovjetek általi eltiprása
után a forradalom menekültjei iránt rend-
kívüli szimpátia nyilvánult meg a nyu-
gat-európai államokban, így Svájcban is.
Az ENSZ menekültügyi szervezete felhí-
vására ún. kvótákban rögzítették, hogy
melyik állam hány menekültet hajlandó
befogadni. Svájc 1956 decemberéig tízez-
res kvótát állapított meg, majd a követke-
zõ hónapokban még két ízben hajlandó
volt e számot megemelni. Így 1957 nyará-
ig hozzávetõleg 12 000 magyarnak nyúj-
tott menedéket, amivel a kis alpesi ország
akkori 5,2 milliós lakosságához viszonyít-
va az elsõ helyet foglalta el Nyugat-Euró-
pában a menekültek befogadása terén.1

A menekültek közt sokkal nagyobb
számban voltak fiatalok, köztük – érthe-
tõen – egyetemisták és értelmiségiek,
mint ahogyan az otthoni számarányuk-
nak megfelelt volna. Az elsõ években 
tanulmányaik folytatása vagy befejezése,
illetve elhelyezkedésük, általában beil-
leszkedésük az idegen környezetbe, eg-
zisztenciájuk biztosítása volt a fõ gondjuk.
De hamarosan felébredt a menekültek
nagy részében az igény anyanyelvük, 
a magyar kultúra, az idegenbe szakadt
honfitársaikkal való közösség ápolására.
Erre kezdetben a számos nyugat-európai
országban magyar katolikus és protestáns
lelkészek vezetésével már mûködõ, vagy
1956 után létesült egyházi közösségek
nyújtottak lehetõséget. Emellett egyre-
másra alakultak azokban a városokban,
ahol magyarok nagyobb számban éltek,

magyar egyesületek, szervezetek, ame-
lyek kulturális, társasági rendezvényeket,
bálokat, nemzeti ünnepeinken, az ’56-os
forradalom évfordulóján ünnepségeket
szerveztek; némelyikük tagjaik képvisele-
tét is vállalta a hatóságok felé. Svájcban
szinte mindegyik nagyobb városban mû-
ködött évtizedeken át magyar egyesület,
közülük egyesek ma is mûködnek még. 

A magyar értelmiségiek, fõként a fia-
talok egy részét ez a tevékenység azon-
ban nem elégítette ki. A belgiumi Leuven
(Louvain) tekintélyes katolikus egyetemén
tanuló vagy ott egybegyûlt magyar fiatalok
1959-ben elhatározták a Katolikus Magyar
Egyetemi Mozgalom (KMEM) mint a nem-
zetközi Pax Romana magyar tagszövetsé-
ge – mely a kommunista hatalomátvétel
elõtt már mûködött Magyarországon –
újraalapítását.2 A szervezet ettõl kezdve
találkozókat, konferenciákat szervezett
Nyugat-Európa különbözõ országaiban,
amelyeken a résztvevõk a napi szentmisék
mellett magyar nyelven teológiai, tudomá-
nyos és kulturális elõadásokat hallgattak,
pódiumvitákon vettek részt, elsõsorban 
a magyarságot érdeklõ, aktuális kérdések-
rõl. Ennek hamarosan visszhangja támadt
nyugati magyar protestáns részrõl: a nor-
végiai Trysilben 1960-ban Terray László
és további evangélikus és református lel-
készek kezdeményezésére megalakult az
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia – késõb-
bi nevén: Európai Magyar Evangéliumi 
Ifjúsági Konferencia (EMEIK) –, mely az-
óta elsõsorban a Nyugat-Európában szét-
szórtan élõ magyar fiatalok számára nyújt
minden nagyhéten „találkozási alkalmat,
amelyen kicserélhetik gondolataikat, hi-
tükben és magyarságtudatukban erõsöd-
hetnek”.3 E találkozók szellemisége alap-
vetõen protestáns, de sem ezek, sem a ka-
tolikus Pax Romana tanulmányi hetei nem
voltak kizáróan felekezeti jellegûek.

Az EMEIK, mint erre neve is utal, a fi-
atalokat kívánta megszólítani. Találkozó- világablak
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in a kezdetektõl fogva részt vettek külön-
bözõ nyugat-európai országokban élõ ma-
gyar értelmiségiek, akik az evangelizáció
mellett elsõsorban a magyarság – és az
emberiség – sorskérdéseivel kívántak fog-
lalkozni. Az évek múlásával e résztvevõk
már nem voltak „fiatalok”, a hatvanas
évek végére többen közülük átlépték a
részvételre megszabott felsõ korhatárt.
Ezt ugyan a konferenciák rendezõi elõbb
40 évre emelték, végül el is törölték, de
addigra többekben megérlelõdött az igény
más jellegû, Cs. Szabó László, a kiváló
emigráns író szavaival élve intellektuáli-
sabb szövésû tanulmányi hetek megren-
dezésére. Az 1968 nagyhetén a svédor-
szági Växjöben tartott találkozón négyük
– Szépfalusi István bécsi evangélikus lel-
kész, Tóth János genfi nemzetközi jogász,
Balla Bálint berlini szociológus és e sorok
írója – megállapodott abban, hogy létre-
hoznak, mintegy az Ifjúsági Konferencia
„felnõtt tagozataként”, egy új nyugati ma-
gyar értelmiségi szervezetet.4

A terv egyévi elõkészítés után az 1969
áprilisában a Bolzano/Bozen melletti
Eppanban (Dél-Tirol, Olaszország) tartott
ifjúsági találkozón öltött konkrét formát.
A résztvevõk közül mintegy húszan – a
kevésbé fiatalok – elhatározták egy új szer-
vezet alapítását Európai Magyar Evangéli-
umi Ifjúsági Konferencia Szabadegyeteme
néven. Ehhez fontos erkölcsi támogatást
kaptak a jelen lévõ tekintélyes magyar
íróktól, a londoni Cs. Szabó Lászlótól és
Szabó Zoltántól, valamint az erdélyi
Kányádi Sándortól és Székely Jánostól.
Az új szervezet mûködését az EMEIK ke-
retében, azzal szorosan együttmûködve
képzelték el. De az Ifjúsági Konferencia
egyes vezetõi ellenezték egy külön szer-
vezet létrehozását, amelyben konkurenci-
át láttak. Az elhúzódó, eredménytelen
megbeszélések után az alapítók végül egy
független, önálló szervezet mellett dön-
töttek. Ennek elsõ rendezvénye 1970 nya-
rán egy jugoszláviai „vándorkonferencia”
volt, amelynek során vagy kéttucatnyi
résztvevõ egy 8–10 kocsiból álló autóka-
ravánnal meglátogatta a jelentõsebb dél-
vidéki magyar településeket, Lendva,
Eszék, Pacsér, Szabadka, Kórógy magyar
gyülekezeteit s az újvidéki magyar kultu-
rális és tudományos központot.5

A következõ évben, 1971 áprilisában
sor került a már Eppanban tervbe vett 
elsõ magyar Ökumenikus Találkozóra, a
Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom és

– még ezen a néven – az EMEIK Szabad-
egyeteme közös rendezésében. A találko-
zó helyszíne a svájci Sion (Wallis kanton
székvárosa) volt, az ünnepélyes megnyi-
tón F.-N. Adam, Sion római katolikus
megyéspüspöke és W. Sigrist, a Svájci
Protestáns Egyházak Szövetsége elnöke
köszöntötte az egybegyûlt, száznál több
nyugat-európai magyar résztvevõt. Neves
katolikus és református teológusok, írók,
tudósok, köztük Cs. Szabó László és Ha-
nák Tibor mellett Teichman Jakab zürichi
fõrabbi is az elõadók közt szerepelt, Pi-
linszky János és Rónay György költõk iro-
dalmi esten léptek fel. Az elsõ, testvéri
szellemû ökumenikus találkozó jelentõs
kezdeményezés volt a magyar kommu-
nista államhatalomnak az egyházakat
egymás ellen felhasználó politikájával
szemben. (Ezt Nyugat-Európában még
három hasonló találkozó követte.) Április
15-én a protestáns résztvevõk közgyûlést
tartottak, amelyen kimondták az új szer-
vezet megalakulását Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem (EPMSZ) néven,
elfogadták az ideiglenes alapszabályt, a mû-
ködési tervet, és megválasztották az ide-
iglenes intézõbizottságot, a Svájcban élõ
Tóth János elnökletével.

A Szabadegyetem mûködését elvileg
ki akarta terjeszteni Európában minden-
hová, ahol protestáns magyarok éltek, 
a közismert politikai okok miatt azonban
a keleti blokk államaiban nem fejthetett
ki tevékenységet. Munkaterülete tehát
gyakorlatilag a nyugat- és észak-európai
államokra korlátozódott, ahol nagyobb
számban éltek magyarok, továbbá Jugo-
szláviára egy idõszakban, amikor azt Tito
viszonylag liberális politikája megenged-
te. Alapítói a Szabadegyetem sorsát és
mûködését emellett elsõsorban Svájchoz
kötötték. Ennek több oka volt:

– Szépfalusi István lelkész, a Szabad-
egyetem legagilisabb szervezõje, svájci
származású felesége, Wanner Márta révén
kitûnõ kapcsolatokkal rendelkezett svájci
egyházi körökhöz, köztük a Svájci Protes-
táns Egyházak Szövetsége (Schweizeri-
scher Evangelischer Kirchenbund, SEK)
vezetõihez.

– A magyarországi és a svájci refor-
mátus egyházak között évszázados test-
véri kapcsolatok állnak fenn. E hagyo-
mánynak is köszönhetõ, hogy a HEKS, 
a svájci protestáns egyházak segélyszerve
megszervezte és hosszú ideig anyagilag is
biztosította az ’56-os protestáns menekül-100

2013/11



tek magyar nyelvû lelkigondozását, és ál-
talában megértést mutatott a menekültek
vallásos és szellemi igényei iránt.

– Svájc semleges állam, szövetségi
rendszere biztosítja a germán és a latin
népcsoportok toleráns együttélését, há-
rom hivatalos nyelve: a német, a francia
és az olasz egyenrangú, s ezek mellett 
a kicsiny, de õslakos rétoromán kisebbség
nyelve is állami védelmet élvez.

– Európában páratlanul liberális a
svájci egyesületi jog, amely a kulturális és
vallásos célokat követõ, gazdasági tevé-
kenységet ki nem fejtõ egyesületek mûkö-
dését nem köti sem bírósági határozathoz,
sem bejegyzéshez; a civil egyesületek szá-
ma Svájc lakosságához képest rendkívül
magas.

– A Szabadegyetem elsõ elnöke, Tóth
János, a genfi egyetem docense, akárcsak
1971-tõl a vezetõségnek több tagja, svájci
lakhelyû volt.

A második szabadegyetemi találkozó-
ra 1972 májusában a karintiai St. Georgen
am Längsee katolikus tanulmányi köz-
pontjában került sor. A helyválasztás is
kinyilvánította a Szabadegyetem ökume-
nikus beállítottságát s azt a szándékát,
hogy találkozóit felváltva más-más euró-
pai országban rendezze meg. Az ugyanitt
megtartott közgyûlés elfogadta az idõköz-
ben Tóth János és e sorok írója által kidol-
gozott végleges alapszabályt, hatályos né-
met szövegével és ennek magyar fordítá-
sával, egyben megválasztotta a szervezet
vezetõségét. 

A Szabadegyetem alapszabálya betû
szerint és szellemében is követi az 1907-
bõl származó svájci Polgári Törvény-
könyvnek (Schweizerisches Zivilgesetz-
buch, ZGB) az egyesületekre vonatkozó
elõírásait. A törvénykönyv 60. cikkelye –
szabad magyar fordításban – kimondja:
„Egyesületek, amelyek mûködésüket po-
litikai, vallásos, tudományos, kulturális,
társadalmi vagy más nem gazdasági fel-
adatnak szentelik, (jogi) személyiséggel
rendelkeznek, mihelyt testületként való
létrehozásuk szándéka az alapszabályból
kitûnik. Az alapszabályt írásba kell fog-
lalni, s abban ki kell nyilvánítani az egye-
sület célját, eszközeit és szervezetét.”

Az alapszabály elfogadásával az Eu-
rópai Protestáns Magyar Szabadegyetem
Baráti Társasága – ezen a végleges néven
– a svájci polgári jog szerint létrejött egye-
sületté vált. További bejelentés, bejegyzés
szükségtelen volt, de a szervezetnek sváj-

ci székhellyel kellett rendelkeznie. Az
alapszabály erre a fõvárost, Bernt jelölte
ki, tekintettel a Szabadegyetem megala-
kulását erkölcsileg támogató SEK berni
székhelyére.6 Az egyesület szabadon ha-
tározhatta meg céljait és szervezetét az
alapítók szándéka szerint, tekintettel a
nyugat-európai magyarság szellemi igé-
nyeire. Ennél szem elõtt tartotta Szabó
Zoltán iránymutatását a diaszpóranem-
zet fogalmáról, miszerint ahol magyarok
összejönnek a maguk ügyeiben, ott õk
nemzet, ha nem is a nemzet – bárhol le-
gyenek is.7

Alapszabálya szerint az egyesület
célja „a magyar kultúra és a magyarság
szellemi kincseinek ápolása Európa kü-
lönbözõ országaiban élõ magyar vagy
magyar származású értelmiségiek köré-
ben, a magyarságot érintõ kérdések tanul-
mányozása, különös tekintettel a magyar
protestantizmus szellemi értékeire és 
az ökumenikus gondolat fejlesztésére”. E
célok megvalósítására évente, változó
helyszíneken Európában „Akadémiai 
napok” elnevezéssel tanulmányi hetet,
valamint más rendezvényeket tart, ame-
lyeken magyar értelmiségieknek és a ma-
gyar kultúra támogatóinak alkalmat ad 
találkozásra, közöttük a kapcsolatok fej-
lesztésére és szabad véleménycserére. 
A találkozókon kívül könyvkiadással és
könyvterjesztéssel is foglalkozik; ezek
elõmozdítására létrehozza Könyvbaráti
Körét. A Szabadegyetem protestáns véd-
nökség alatt és értékek mentén szervezõ-
dik, ugyanakkor nyitott, az ökumené gon-
dolatát magáénak érzõ, a magyarság sors-
kérdéseit ilyen kontextusban megvitató
közösség kíván lenni.8

A Szabadegyetem 1972-ben megvá-
lasztott elnökségének tagja lett Daniel von
Allmen, a svájci Egyházak Szövetsége
(SEK) képviselõje. Rajta kívül az elnök-
ségben három svájci magyar foglalt he-
lyet, kettõnek Angliában volt a lakhelye,
egy-egy tag volt berlini, jugoszláviai és
svédországi magyar. A tanácsadó lelké-
szek közül a református Bárczay Gyula
Svájcban, az evangélikus Vajta Vilmos
Franciaországban élt, a titkárságot az
ausztriai Szépfalusi István vezette. 1973-
ben az egyesületnek 30 tagja volt, közülük
9 svájci, 4–4 angliai, ausztriai, németor-
szági és jugoszláviai magyar. Svájci túl-
súlyról beszélni mégis túlzás lenne: a
más nyugat-európai országokban élõ ta-
gok mindig a többséget alkották, akkor is, világablak
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amikor a taglétszám elõbb 42-re, majd
1977 tavaszára 105-re emelkedett. Az ala-
pítók csakúgy, mint a késõbbi vezetõség,
súlyt helyeztek a Szabadegyetem „nemzet-
közi” jellegére, vagyis hogy tagjait, vezetõ-
ségét minél több európai országból tobo-
rozzák. Ez, mint említettem, a keleti blokk
államaiban 1990-ig nem volt lehetséges,
Jugoszláviában is csak idõlegesen, amíg a
tagság az „emigráns magyar szervezetben”
nem okozott a belépõknek hátrányt.

Anyagilag az új szervezet az elsõ
években a svájci egyházi segélyszerv, a
HEKS támogatására szorult, mely évente
7000 svájci frank szubvencióval segítette
munkáját. Az 1976-ban megválasztott 
elnök, Szöllõsy Árpád elérkezettnek látta
az idõt, hogy a Szabadegyetem anyagi vo-
natkozásban is saját lábára álljon, függet-
lenítse magát minden más szervezettõl.
Ezt a taglétszám és a tagdíj felemelésével,
a Könyvbaráti Kör kiépítésével, valamint
a tagok egy részének önkéntes megajánlá-
saival sikerült 1978-ra elérni, amikor
megszûnt a HEKS-tõl kapott támogatás. 
A következõ évben von Allmen svájci
egyházi megbízott lemondott elnökségi
tagságáról. A Szabadegyetem immár
alapszabályával egyezõen kinyilváníthat-
ta, hogy mind egyházaktól, egyházi szer-
vezetektõl, mind politikai pártoktól vagy
más világi csoportosulásoktól független
civilszervezet.

Az évente megtartott Akadémiai na-
pok és más találkozók, elõadóestek mel-
lett a Szabadegyetem 1977-tõl évi 3–4
könyv kiadásával Nyugat-Európa legte-
kintélyesebb magyar könyvkiadójává
emelkedett. Elsõsorban olyan könyvek
kiadását tartotta feladatának, amelyek
politikai okból Magyarországon nem je-
lenhettek meg. Itt nincs hely a hetvennél
több kiadvány felsorolására,9 ezek közül
csak Konrád György – Szelényi Iván Az ér-
telmiség útja az osztályhatalomhoz (1978),
Janics Kálmán A hontalanság évei. A szlo-
vákiai magyar kisebbség a 2. világháború
után 1945–48 (1980), Bibó István Össze-
gyûjtött munkái 1–4. (1981–84), Hamvas
Béla Az öt géniusz (1985), Ravasz László
Válogatott írások 1945–1968 (1988), Bíró
Sándor Kisebbségben és többségben. Ro-
mánok és magyarok 1867–1940 (1989),
Vályi Nagy Ervin Minden idõk peremén
(1993) és Vajta Vilmos Amíg idõnk van
(1998) címû, feltûnést keltõ könyveit em-
lítem meg. A politikai, teológiai tartalmú
mûvek mellett Nyugat-Európában élõ ne-

ves írók, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán,
Domahidy Miklós szépirodalmi jellegû
mûveit is kiadta a Szabadegyetem. A
könyvek többségét Molnár József mün-
cheni nyomdája állította elõ; terjesztésü-
ket Szépfalusi István Bécsbõl, 1982-tõl
Kovács Andor Bázelbõl intézte, amihez a
Könyvbaráti Kör tagjai a kiadványok át-
vételével járultak hozzá.

A Szovjetunió és a keleti blokk fel-
bomlása 1990-ben új helyzet elé állította
a Szabadegyetemet. A jövõt illetõen kér-
déses volt, hogy Nyugaton maradjon-e, s
a második generáció bevonásával próbál-
ja folytatni mûködését, vagy „hazaköltöz-
zék”, azaz tevékenységét helyezze át Ma-
gyarországra. Volt olyan hang, hogy be-
töltötte hivatását, a rendszerváltás után
nincs már szükség rá, tehát szûnjön meg.
Bárczay Gyula elnök kétségesnek tartotta,
hogy az élesedõ politikai ellentétek mel-
lett az EPMSZ Magyarországon hû tud
maradni eredeti céljához és szellemiségé-
hez. Két éven át folyt a vita, míg többségi
döntés született: az EPMSZ kiterjeszti
tevékenységét a Kárpát-medence orszá-
gaira, az évi Akadémiai napokat felvált-
va Nyugat-Európában, Magyarországon
és az egyik utódállamban rendezi, de
megmarad nyugati – svájci – egyesület-
nek, mert a Kárpát-medencei magyarok
számára is ez az egyik fõ vonzereje.
Ezenfelül társegyesületeket létesít ott,
ahol erre magyar értelmiségiek körében
megvan az igény és a szervezési készség.
Így jött létre 1996-ban budapesti társegye-
sülete, 2000-ben – Kántor Lajos, Lászlóffy
Aladár és Varga Gábor kezdeményezésére
– az EPMSZ Erdélyi Köre, majd Délvidé-
ki, Felvidéki és Kárpátaljai Köre, saját 
vezetõséggel és tevékenységgel. A svájci
„anya”-szervezet a találkozókat azóta is
évenként megrendezi, a fenti elvi hatá-
rozat szerint. (Tehát nem követte a nyu-
gati Pax Romana példáját, mely elõbb
létrehozta magyarországi szervezetét –
amelyik együttmûködik az EPMSZ bu-
dapesti egyesületével –, majd 2009-ben
feloszlatta magát.) Az elsõ magyarorszá-
gi találkozóra 1992-ben Balatonkenesén,
az erdélyire 1993-ban Szovátán került
sor. A Magyar Pax Romanával közösen
nagy sikerû ökumenikus találkozót szer-
veztek 1995-ben Gyulán, majd – sajnos
hosszú szünet után – hasonlót 2011-ben
Balatonszárszón.

2006-ban kiadott Tájékoztatójában a
Szabadegyetem megerõsíti, hogy napi po-102
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litikával nem foglalkozik, tagjai a demok-
rácia alapelveit vallják. Következéskép-
pen találkozóiból kizárja a szélsõséges,
faji vagy nemzeti diszkriminációt hirdetõ
eszméket, ezeknek híveit. A demokrati-
kus alapelvet a kisebbségi vélemény lehe-
tõ tiszteletben tartásával alkalmazza,
igyekszik a vitás kérdésekben konszen-
zusra jutni, megkívánja, hogy az ellenté-
tes vélemények kifejezése tárgyias,
visszafogott módon történjék. – Nyilván-
való, hogy ezeknek az alapelveknek meg-
fogalmazásánál és a gyakorlatba átülteté-
sénél komoly segítségünkre volt a svájci

modell: az ellentétes – akár politikai – né-
zeteknek ún. kontradiktórikus megvitatá-
sa, egymás nyugodt meghallgatása, a vál-
lalható kompromisszum keresése azzal
az alapállással, hogy az ellenféltõl is le-
het tanulni. Hogy a Szabadegyetem alapí-
tói és nyugati tagjai a Kárpát-medencei
magyarság táborokra szakadása ellenére
képesek voltak egymással együttmûköd-
ve egy magyar civilszervezetet, amelynek
elhivatásában hittek, immár 44 éven át
fenntartani, szerintem annak is köszön-
hetõ, amit Nyugat-Európában – és kivált
Svájcban – megtanultak.

világablak
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