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Magyarok egy nemzetközi pártszervezetben

A mai értelemben vett politikai pártok a modern polgári társadalmak szü-
löttei. A pártok országhatárokat átlépõ, nemzetközi szintû szervezõdésére a
munkásosztály érdekét kifejezni hivatott politikai szervezetek körében találjuk
az elsõ példákat (1864, 1889), de a polgári pártok körében sem volt ismeretlen
— ha ma nem is annyira köztudott — egy ilyen összefogás gondolata.

1823-ban Párizsban adtak ki egy olyan lapot, amely francia és spanyol li-
berálisok, olasz karbonárik, angol radikálisok együttmûködését szorgalmazta.
Az európai liberális és demokratikus pártok 1913-ban Hágában alapítottak
nemzetközi politikai szervezetet, ám az rövid ideig mûködött, a megválasztott
svájci elnök halála és az I. világháború után 1920-ban megszûnt létezni. 1924 és
1934 között francia radikálisok kezdeményezésére 11 ország liberális és demok-
ratikus pártjai — közöttük nyugat- és kelet-közép-európai országok politikai
szervezetei is — egy európai nemzetközi liberális szervezetbe tömörültek (The
Entente Internationale des Partis Radicaux et des Partis Democratiques), amely-
nek munkáját és célkitûzéseinek megvalósítását jobb- és baloldali diktatúrák
kiépülése tette lehetetlenné.

A II. világháború befejezése után a politikai pártok nemzetközi szerveze-
tei hamar újraéledtek. 1947-ben több szervezet is megalakult, viszonylag elég
hamar, egymás után. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája 1947
szeptemberében a kelet-közép-európai szovjet dominanciájú országok Moszk-
vából irányított külpolitikájának termékeként jött létre. S a kommunista orszá-
gok ellenõrzött és egyesített külpolitikájának Moszkvából vezérelt tanácskozó
szerve maradt 1956-os fennállásáig, abban Nyugat-Európát csak az Olasz Kom-
munista Párt és a Francia Kommunista Párt képviselte. 1947. június 3-án Bel-
giumban alakult meg a Nouvelles équipes internationales, a kereszténydemok-
rata pártok nemzetközi szervezete, mai jogutódja a Kereszténydemokrata In-
ternacionálé (Christian Democrat International, CDI), míg a szociáldemokrata
pártok világuniója, a Szocialista Internacionálé újjáalakítására 1951. június
30-án Frankfurt am Mainban került sor.

Tanulmányunk tárgya a Liberális Internacionálé (Liberal International,
LI), melynek alakuló ülését 1947. április 10. és 14. között az angliai Oxfordban,
a Wadham College-ban tartották. Létrehozásának gondolata 1946. június 16-án



a Belga Liberális Párt centenáriumi ünnepségén fogalmazódott meg, ahol a bel-
ga, francia, német, brit, olasz, spanyol, svájci és svéd liberális pártok képvisel-
tették magukat. Rövid elõzetes oslói tanácskozás után a Liberal Manifesto elfo-
gadásakor 19 országból érkezett küldöttek erõsítették meg aláírásukkal párt-
juk csatlakozását a memorandumhoz. Magyarországról magát liberális pártnak
tekintõ politikai szervezet (mint a Polgári Demokrata Párt és a Magyar Radiká-
lis Párt) nem delegálhatott küldöttet a tanácskozásra. A külföldön élõ magyar
liberálisok nevében Hevesy Pál volt diplomata, Magyarország egykori állandó
népszövetségi képviselõje írta alá a memorandumot.1 (Szerepe erre az egyetlen
alkalomra szorítkozott, neve késõbb nem fordult elõ az LI és a Magyar Csoport
egyetlen iratában sem.) A korábban ismert — fõleg a kommunista — nemzet-
közi szervezetek centralizált mûködésével ellentétben, az LI a kezdetektõl fog-
va a szabadelvû pártoknak olyan világméretû fóruma volt, amely tagszerveze-
teit egyenlõnek tekintette, s kiemelt figyelmet fordított a vasfüggöny mögött
élõ országok számûzött liberálisainak tömörítésére is.

A liberális világszervezet alapintézményei hamar kialakultak; az éves
kongresszuson a szervezet tagpártjainak küldöttei, egyéni tagok és megfigyelõ
státuszú személyek vitatják meg ma is a nemzetközi helyzetet, s a liberalizmus
idõszerû helyzetével kapcsolatos határozatokat fogadnak el. A kongresszus a
legfõbb politizáló fórum, ahol az LI bizottságai által kijelölt témákat a nemzeti
csoportok ajánlásainak figyelembe vételével nyílt fórumokon beszélik meg s
szavazással alakítják ki a végsõ határozatokat.

Két kongresszus között az évente három alkalommal ülésezõ végrehajtó
bizottság (Executive Committee, EC) az egyik legfontosabb döntéshozó szerv; az
adminisztratív ügyeket intézi, s figyelemmel kíséri a nemzetközi politikai hely-
zetet. (Újonnan belépni szándékozó liberális párt csatlakozásának ügye is elé-
jük kerül, s álláspontjuk ismeretében dönt a jelölés sorsáról a kongresszus.) Ma
már létezik az alelnökökbõl álló Bureau, 1964-tõl fóruma van a pártvezérek ta-
nácskozásának (Leaders‘ Meeting), és ismert a speciális szak-albizottságok
rendszere (Special Sub-Committees) is.

A nemzetközi politikához hasonlóan a politikai pártok terrénumában is
jelentkezett a világ kettéosztódása, a hidegháború megnyilvánulása. Ez a Libe-
rális Internacionálé életében is nyomon követhetõ. A rendelkezésre álló forrá-
sok szerint 1948 végén, 1949. január elején alakult meg a Számûzött Liberáli-
sok Bizottsága (Committee of Liberal Exiles, CLE), azon küldöttekbõl, akik li-

984 SZABÓ RÓBERT

1 Julie Smith: A Sense of Liberty. The History of Liberal International. London 1997. 81. –
Hevesy Pál (1883–1987) diplomata, külügyminisztériumi munkatárs. Külföldi jogi tanulmányok foly-
tatása után Budapesten vármegyei jegyzõ volt, majd 1908-ban külügyi szolgálatba állt. Elsõ állomás-
helye Konstantinápoly volt, a Monarchia utolsó diplomatájaként Madridban képviselte a dualista ál-
lamot. 1927 és 1931 között a Népszövetségnél a magyar delegáció vezetõje. 1942-ben kilépett a kül-
ügyi szolgálatból, angol állampolgárságot kapott, Londonban élt, késõbb a szigetországból Ausztriába
költözött. – Már a kortársak sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy ki is képviselte Magyarorszá-
got a Liberális Internacionálé megalakításakor. Vészy Mátyás pl. Apponyi György gróf jelenlétére
emlékezett. Archiv des Liberalismus (ADL) der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. ADL
10472/2, Liberal International:Hungary (BDP, 1957–82). Mrs. Daisy Finney levele Derick Mirfin fõ-
titkárnak, 1958. január 6.



berális meggyõzõdésük miatt fõleg a szovjet fennhatóság alatt álló kelet-kö-
zép-európai országokból voltak kénytelenek elmenekülni. A csoport jelentõsé-
gét mutatta, hogy az LI elsõ elnöke, a maga is spanyol emigráns Salvador de
Madariaga egyben a CLE vezetõje is volt. A bizottság ülésein a mindenkori fõ-
titkár is gyakran megjelent, egyfajta összekötõ szerepet is játszott a Végrehajtó
Bizottság és a CLE között. A liberális világszervezet alapokmánya szerint az
évenkénti kongresszuson mindegyik emigráns tagszervezet három teljes jogú
delegátussal, az e szervezeteket tömörítõ CLE a végrehajtó bizottságban össze-
sen négy szavazati joggal bíró küldöttel képviseltethette magát.

A kongresszus volt az a fórum, ahol a hazájukban betiltott liberális pártok
menekült képviselõi a tanácskozás ideje alatt erõteljes lobbitevékenységgel el-
nyerhették küldött-társaik figyelmét és szavazatát a Kelet-Közép-Európa népe-
ivel foglalkozó határozatok támogatására, ébren tarthatták a nyugat-európai
kormányzati pozícióban is lévõ liberálisok révén az elnyomott népek ügyét.

Bár sok pozíció fontos az LI munkájában, néhány tisztséget külön is ki
kell emelnünk. A szervezet élén megalakulása óta elnök áll, ám a vizsgált idõ-
szakban egyszer sem választottak meg a tisztség betöltésére a szigetországban
tevékenykedõ politikust.2 Ezzel ellentétben, mivel a szervezet hivatalos székhe-
lye Londonban a Whitehall-on található, az adminisztráció irányításáért is fele-
lõs fõtitkári poszton az 1970-es évek végéig mindig angolszász személyiség állt.3

A „patron” tisztség ugyan csupán tiszteletbeli poszt, ennek megszerzése azon-
ban tekintélyt, erkölcsi elismerést jelent minden liberális politikus számára —
s némi kiváltságot a kongresszuson és az EC munkájában saját jogon való rész-
vételre — mert a liberális eszmények egy életen át tartó képviseletének elisme-
réseként ajánlják fel. Az EC ajánlására a kongresszus dönt a jelöltek megvá-
lasztásáról. A, mint említettük, fõleg emigráns kelet-közép-európai liberáliso-
kat tömörítõ Committee of Liberal Exiles (CLE)-ben a nemzeti csoportok közös
képviseletükre titkárt választottak, aki gyakorlati okok miatt minden esetben a
szigetország fõvárosában élõ emigráns volt. Személye azért lett fontos, mert a
központ és az Európa nyugati felén szétszórtan élõ csoportok vezetõi között a
koordinátor szerepét kellett ellátnia. Ezt a tisztséget elõbb a litván Stasys
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2 Az elnökök sorát a volt spanyol köztársasági külügyminiszter, Salvador de Madariaga (1886–
1978) nyitotta meg, aki 1952-tõl utódához hasonlóan haláláig az LI tiszteletbeli elnöke volt. Roger
Motz belga szenátor (1904–1964) 1958-ig állt az LI élén, Giovanni Malagodi olasz liberális pártvezér
(1904–1991) 1958-tól 1966-ig, majd 1982 és 1989 között két különbözõ periódusban is elnök volt.
Edzo Hendrik Toxopeus a holland liberális párt elnökeként (1918–2009) 1966-ban lett az LI elsõ szá-
mú vezetõje. Gaston Thorn luxemburgi külügyminiszter (1918–2007) 1970-tõl tizenkét éven át töl-
tötte be tisztségét. Adolfo Suárez (1932–2014) volt spanyol miniszterelnök 1989-ben került az LI élé-
re, Otto Graf Lambsdorff (1926–2009) korábbi német gazdasági miniszter 1992-tõl 1994-ig volt az LI
elnöke.

3 Peter Calvocoressi az LI elsõ fõtitkára 1949-ig, akit egy évig valamint 1951–1957-ben John
H. MacCallum Scott követett, közben 1950–51-ben Francis Bennett is betöltötte ezt a tisztséget. Õt
1957. decembertõl Derick Mirfin váltotta fel, 1961-tõl, majd 1975. márciustól egyaránt három-három
évig Richard Gillachrist Moore volt a fõtitkár. Vernon Dawson tizenegy éven keresztül (1964–1975)
volt ezen a poszton hivatalban. A svájci Urs Schoettli személyében 1978-ban elsõ ízben került a
posztra a kontinensrõl származó politikus. A szervezeti átalakítások után a fõtitkári tisztség tíz éven
át betöltetlen maradt, majd 1992-ben a holland Julius Maaten személyében lett az LI-nek ismét fõ-
titkára.



¡ymantas,4 1951-tõl a bolgár M. J. Pejev,5 majd 1963-tól a szerb Nenad Petroviæ6

töltötte be.
A magyar csoport a CLE mûködésének megindulásakor még nem létezett7

és egészen 1950. november végéig nem is jött létre, bár egy-két magyar liberális
politikus részvételét már megemlítették.8

Magyar politikus megjelenésére azonban nem kellett sokat várni a Szám-
ûzött Liberálisok Bizottságában. 1950-ben érkezett menekültként a szigetor-
szág földjére Vészy Mátyás, a Polgári Demokrata Párt volt országgyûlési képvi-
selõje.9 Angol liberális ismerõsein keresztül hamar jelentkezett az LI fõtitkárá-
nál, aki felhívta figyelmét az emigráns politizálás lehetõségére a CLE keretén
belül.

Vészy Mátyást 1951. januárban10 tüntették fel elsõ ízben a Számûzött Li-
berálisok Bizottsága (CLE) londoni ülésének jegyzõkönyvében s haláláig tagja
maradt a testületnek. Bár 1951. február 16-án alakult csoportja hamarosan
csatlakozási szándékát is bejelentette az LI-nek, az egyelõre hivatalosan nem
lett tagja a bizottságnak. Egyéni tagsága azonban lehetõséget adott Vészynek
arra, hogy a magyar liberalizmus ügyét képviselje. A Vészy-csoport — amely
önmagát a liberális számûzöttek bizottsága magyar csoportjának (Hungarian
Group of the Committee of Liberal Exiles) nevezte — eredeti taglétszámát nem
ismerjük, rendelkezésre áll viszont egy késõbbi kimutatás, amely szerint 1953
végén 53 tagot számláltak s 14 fõbõl állt a csoport vezetésére hivatott végrehaj-
tó bizottság. A névsorból Vészy Mátyáson kívül csak Emõke nevû leánya, akit a
források (férjezett nevén) mint Mrs. D. E. Finneyt említenek, játszott késõbb is
fontos szerepet a magyar liberális emigráció tevékenységében. 1951 októberé-
ben a CLE titkárhelyettese (assistant secretary) lett, egyik feladata volt az ülés-
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4 Stasys ¡ymantas (1908–1973): jogász, szerkesztõ. A vilniusi egyetem jogi karának dékánja,
az 1941. évi felkelés egyik vezetõje volt. A megtorlás elõl Angliába menekült, csatlakozott a Liberális
Internacionáléhoz, megválasztották a Számûzött Liberálisok Bizottsága titkárává. Késõbb az Ameri-
ka Hangja Rádió alkalmazta, az USA-ban telepedett le. A külföldi litván szervezetek egyik vezetõje-
ként több emigráns lap szerkesztõje volt.

5 Nevén kívül nincs több információnk róla.
6 Nenad Petroviæ (1925): író, politikus. Középiskolásként részt vett a németellenes felszabadí-

tó mozgalomban, majd az angol hadsereg tolmácsa Olaszországban és Németországban. 1947-tõl
Londonban élt, politikai gazdaságtan tanult. Bekapcsolódott a liberális szerb emigráns irodalmi moz-
galmakba, tagja lett a Liberális Internacionálénak, 1963-tól a CLE titkára a szervezet fennállásáig.

7 ADL 10415/b, Liberal International : Committee of Liberal Exiles (CLE) 1951. Report by the
executive secretary of the CLE to the Conference of liberal Executive 1949. június 3.

8 ADL 10472/3, Liberal International Liberal Union, 1949–1963.) 123. John MacCallum Scott
fõtitkár levele Vészy Mátyásnak. 1950. november 28.

9 Vészy Mátyás (1892–1959): ügyvéd, politikus. 1945-tõl a Polgári Demokrata Párt tagja, or-
szágos pártszervezõ, 1947-tõl a PDP országgyûlési képviselõje, majd párton kívüliként vett részt a
törvényhozás munkájában. 1949-ben emigrált, Londonban bekapcsolódott a Liberális Internacionálé
tevékenységébe, 1955-ig a Magyar Nemzeti Bizottmányban is szerepet vállalt. – Vö. : Szabó Róbert:
Egy liberális ügyvéd a parlamenti padsorokban. Vészy Mátyás törvényhozói tevékenysége 1947–
1949. In: Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára.
Szerk. Réfi Attila, Sziklai István. MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócso-
port, Bp. 2010. 391–402.

10 ADL 10415/b, Liberal International: Committee of liberal Exiles (CLE) 1951. Jegyzõkönyv a
CLE 1951. január 19-ei ülésérõl



rõl elkészített jegyzõkönyvek hitelesítése,11 amelyek alapján képet tudunk al-
kotni a CLE mûködésérõl is. A CLE tevékenységének kezdeti éveire a szerveze-
ti megerõsödés, a más világszervezetekben dolgozó honfitársakkal való kapcso-
latkiépítés és közös akciók szervezése volt jellemzõ. Az emigráns vezetõk tisztá-
ban voltak azzal, hogy a szervezet jelentõsége és jövõje tagságuk létszámának
növelésétõl és az LI-ben való súlyuk erõsödésétõl függ. 1950 és 1953 között több
CLE ülés is foglalkozott jelenlétük erõsítésének kérdésével, az 1953-as mondorfi
világkongresszusra elkészítendõ CLE-tagszervezeti brosúra ügyével, többnyire
eredménytelenül. Ezekben az ügyekben Vészy Mátyás nagyfokú aktivitást mu-
tatott, például az 1952-es strasbourgi kongresszus elõtt csoportja nevében hat
pontos kiegészítõ javaslatában egy újabb bizottság létrehozásának szükségessé-
gét indokolta (Provisional Committee of the Liberal Movement for an United
Europe) a CLE végrehajtó bizottsága elõtt.12 1951-ben több alkalommal a BBC
magyar adásában is népszerûsítette a liberális eszméket.

A liberális gondolat magyar emigrációs képviseletének ügye évekig két párhu-
zamos vonalon futott. Két álláspont, két személy és két felfogás jellemezte azokat az
éveket, amelyek során hol egymással vitázva, olykor egymást cáfolva és támogatva,
mindvégig saját csoportjuk képviseletére helyezve a hangsúlyt küzdöttek az egyedü-
li legitimitásért. Míg Vészy Mátyás személyében a magyar liberalizmusnak az 1945
utáni nemzedéke jelentkezett, gróf Apponyi György13 a Horthy-korszakban tevé-
kenykedõ hazai liberálisok nevében vindikálta magának és híveinek a magyar libe-
ralizmus nemzetközi képviseletét. Apponyi, mint a new yorki Magyar Nemzeti Bi-
zottmány belgiumi képviselõje megpróbálkozott egy emigráns magyar liberális párt,
illetve csoport megszervezésével is. Támogatói között Fábián Béla,14 Lázár Miklós15
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11 ADL 10415/b, Liberal International Committee of liberal Exiles (CLE) 1951. Jegyzõkönyv a
CLE 1951. október 19-ei ülésérõl, valamint ADL 10472/3, Liberal international : Liberal Union
1949–63. 102. Vészy Mátyás levele John Maccallum Scott fõtitkárnak 1953. július 12. – Vészy Emõ-
ke, Mrs. Daisy E. Finney (1933): ügyvéd. A londoni egyetemen szerzett jogi oklevelet, majd ügyvédi
diplomát. Jogi munkakörökben dolgozott, elõbb a British Council magyar osztályának szakértõje-
ként, majd a Szabad Európa Rádió európai jogi osztályának munkatársaként, késõbb 18 évig a Béke-
hadtest alkalmazottja volt.

12 ADL 10415/b, Liberal International Committee of liberal Exiles (CLE) 1951. Jegyzõkönyv a
CLE 1952. márciusi ülésérõl.

13 Apponyi György (1898–1970): földbirtokos, legitimista, majd liberális magyar politikus. A
Rassay Károly vezette Nemzeti Szabadelvû Párt tagja, 1931–1944 között országgyûlési képviselõ. A
német megszálláskor letartóztatták, Mauthausenbe hurcolták. Kiszabadulása után nem tért vissza
Magyarországra. Részt vett a külföldi magyar emigráció tevékenységében. – Vö.: Szabó Róbert: Legi-
timista politikus egy liberális pártban. Adalékok gróf Apponyi György politikai életrajzához (Éber-
hárd, 1898 – Saarbrücken, 1970). In: MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kuta-
tócsoport évkönyve 2010/2011. Szerk. Réfi Attila, Sziklai István. MTA–ELTE Pártok, Pártrendsze-
rek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Bp. 2011. 81–92.

14 Fábián Béla (1889–1966): ügyvéd, politikus, publicista. 1922-tõl 1939-ig képviselõ a Nemzeti
Demokrata Párt, ill. az Egyesült Szabadelvû és Demokrata Ellenzék programjával. A német megszál-
lás idején koncentrációs táborba hurcolták. Kiszabadulása után külföldön maradt. 1948. októbertõl
az USA-ban élt. 1957-ig a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottság tagja, a társadalompoli-
tikai bizottság vezetõje.

15 Lázár Miklós (1887–1968): újságíró, szerkesztõ. 1921-tõl A Reggel címû hétfõi lap fõszerkesz-
tõje. 1925-ben a budapesti fõvárosi törvényhatósági bizottság tagja. 1930-ban, valamint 1931-tõl
1936-ig országgyûlési képviselõ. 1948-ban Nyugatra menekült, a Szabad Európa Rádió New York-i
külsõ munkatársa. 1954 novemberétõl 1957. július végéig a müncheni szerkesztõség munkatársa.



és Durugy Ferenc16 neve, mint prominens hazai liberálisok neve többé-kevésbé
még az óhazában is ismert volt. Az 1951. december 1-jén megalakított Demok-
rata Párt (Democratic Party of Hungary) egy általuk jogelõdnek tekintett párt
ötven év elõtti megalakulására utalva bontott zászlót.17 A new yorki központ-
tal, Fábián Béla elnökletével létrehozott csoport feladatának a liberális és de-
mokrata érzelmû magyar emigráció összefogását és egyesítését jelölték meg a
Magyar Liberális Unió (Hungarian Liberal Union, HLU) keretében, amelyet az
emigránsok gyûjtõhelyének szántak. Fõ céljuk a „a kommunizmus elleni harc
és a vasfüggöny mögötti Európa liberalizálása” volt, ezért liberális gondolkodá-
sú egyesületek, szervezetek csúcsszervezeteként kívánták azt mûködtetni. (Eh-
hez való csatlakozásra szólították fel 1951. október elején a londoni csoportot
is.)18 Két nappal késõbb Apponyi György, mint az új szervezetnek a Liberális In-
ternacionáléval kapcsolatos ügyeiben egyhangúan megbízott képviselõje benyúj-
totta csatlakozási kérelmüket az Internacionálé fõtitkárának.19 Az LI és a CLE
a felvételi kérelemmel jelentkezõ csoport összetételének és létszámának bõvíté-
sét ajánlotta.20 A felvétel elõtt a CLE vezetõi a két magyar csoport viszonyának
tisztázását is sürgették, ezért tárgyalásra bíztatták õket. A jelentkezõket fel-
szólították, hogy csoportjuk bõvítését oldják meg pártokhoz még nem tartozó,
liberális gondolkodású személyek bevonásával.

Az emigrációs létre jellemzõ, évekig tartó rivalizálás vette ezzel kezdetét. Az
Apponyi-csoport (Hungarian Bourgeois Democratic Party of Exiles) tagjainak a két
világháború közötti liberális politikai és parlamenti múltjára hivatkozott, s arra,
hogy személyükkel a magyar liberális jogfolytonosságot hangsúlyozzák; emellett
Apponyinak az LI megalapításában játszott — inkább csak vélelmezett — szerepére,
kialakult kapcsolatrendszerére utaltak. A riválisnak (is) tekintett Vészy-csoportban
politikai múlttal nem rendelkezõ, tapasztalatlan társaságot láttak. Vészy Mátyás le-
veleiben csoportja nagyobb létszámára, jelentkezésük korábbi idõpontjára s olykor a
nevével fémjelzett társaság demokratikusabb összetételére utalt.21 A nézeteltérés
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16 Durugy Ferenc (1894–?): jogász, minisztériumi osztályfõnök. 1919-tõl a Külügyminisztérium
alkalmazottja, 1941-tõl Magyarország nizzai képviseletének munkatársa. 1947–1948-ban rendkívüli
követ, majd állásából elbocsátották. Az USA-ban telepedett le, a Liberal Democratic Union of
Central Eastern Europe in the United States c. szervezet fõtitkára lett. 1962-tõl a CLE Magyar Cso-
port tagja, delegált az 1962. évi hágai kongresszuson s jelölt volt a St. Gallenben rendezett találkozón is.

17 A névválasztásnál feltehetõleg az 1900. március 11-én megalakult mérsékelt polgári demok-
rata parlamenti pártra utaltak, amely Vázsonyi Vilmos pártvezérsége alatt a választójog megrefor-
málásért szállt síkra, a politikai szabadságjogok, az általános titkos választójog kivívását követelte.
Vö. Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010) I. kötet. Parlamenti választásokon jelöltet
állító pártok. Fõszerk. Vida István. Gondolat Kiadó – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parla-
mentarizmus Kutatócsoport, Bp. 2011. 45–46.

18 A megalakulás ténye és célja ellentmond Borbándi Gyula megállapításának, miszerint a ma-
gyar liberálisok nem alakítottak pártot az emigrációban. -Vö. Borbándi Gyula: A magyar emigráció
életrajza, 1945–1985. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1985. 103.

19 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–63.. 111. Apponyi
György levele John MacCallum Scott LI fõtitkárhoz. 1951. december 3.

20 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–63. 104. Apponyi
György levele John MacCallum Scott LI fõtitkárhoz. 1952. február 15.

21 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 78. és 76.
Apponyi György levele Fiona Baker LI végrehajtó titkárhoz. 1954. március 2. valamint Apponyi
György levele Roger Motz LI elnökhöz és az LI Végrehajtó Bizottságához. 1954. március 17.



végsõ oka nem politikai-elvi jellegû volt, hanem presztízs szempont és némi sze-
mélyes ellentét dominált. Eleinte Apponyiék látszottak gyõztesnek, a CLE 1954.
áprilisban elfogadott felvételi határozata azonban a Vészyékkel folytatandó
egyesítõ és egyeztetõ tárgyalást is elõírta számukra. A megbeszélések sokáig el-
húzódtak. Amikor 1957. decemberben Vészy csoportja is bekerült a CLE tagjai
közé, a lengyel emigránsokhoz hasonlóan a magyar liberálisokat is két csoport
képviselte. Ez a tény Apponyit elutasító álláspontjának módosítására ösztönöz-
te, s hajlandó lett a Vészy-csoporttal kölcsönösen elõnyös, harmonikus — az LI
által már évekkel korábban is javasolt — kapcsolat kialakítására.22 Ennek vég-
sõ megoldására 1958 júniusában kompromisszumot dolgozott ki: a két csoport
egyesülését indítványozta a kisebb politikai múlttal és tapasztalattal, de na-
gyobb létszámmal rendelkezõ Vészy Mátyás vezetésével, aki közvetlenül tudná
képviselni a magyar liberalizmus és a számûzött magyar liberálisok érdekeit.
Apponyi megegyezés híján, kilátásba helyezte minden világszervezeti tisztségé-
bõl (így a Liberális Internacionálé Végrehajtó Bizottsága) való lemondását, azt,
hogy egyik csoportot sem képviselve, egyéni tagként folytatja liberális tevé-
kenységét.23 (A képviselet megosztásának ötlete csírájában már 1953-ban meg-
fogalmazódott Apponyi írásaiban, amikor Vészy londoni képviseletét és a CLE-
ben betöltendõ vezetõ szerepét javasolta, maga pedig az EC-ben képviselte vol-
na a magyar liberalizmus ügyét.)24 Apponyit liberális tevékenysége elismerése-
ként a Végrehajtó Bizottság döntésének megfelelõen a világszervezet 1963-ban
St. Gallenben tartott kongresszusán az LI patronjává (tiszteletbeli alelnök) vá-
lasztották.25 (Utolsó ismert levelében méltatta a magyar liberálisok háború
elõtti és alatti küzdelmét, ugyanakkor jogosnak és megkérdõjelezhetetlennek
tartotta a magyar liberális emigráns csoport — Vészy utódainak — a hagyomá-
nyoknak megfelelõ s általa is sikeresnek tartott munkáját.)26 Az 1956-os ma-
gyar forradalom leverése utáni exodus hullám a magyar liberális mozgalom
megújulását és vérfrissítését eredményezte. Az LI-ben a magyar képviselet ki-
zárólagosságáért folytatott küzdelemben a Vészy- és az Apponyi-frakció kez-
dettõl fogva zömében idõs tagokból állt, szimpatizánsaik körében is az idõsebb
korosztály dominált. Az általános kiöregedés miatt is sürgõssé vált az évtizedek
óta a külföldi emigráns létben élõk mellett a frissen kimenekült fiatalabb kor-
osztályok között olyan liberális gondolkodású személyeket találni, akik át tud-
ják venni a stafétabotot s egyúttal utánpótlásként számba jöhetnek a magyar li-
berális mozgalom számára. A lehetõség elvileg mindkét frakció számára adott
volt ugyan, de sikert Vészy és köre tudott inkább felmutatni. Ehhez persze sze-
rencsés véletlenek összjátéka is kellett.
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22 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 21. Derick
Mirfin fõtitkár levele Apponyi Györgyhöz. 1958. január 1.

23 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 13. Apponyi
György levele John MacCallum Scott fõtitkárhoz 1958. június 21.

24 ADL 10472/3, Liberal International:Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 87. Apponyi
György levele Fiona Baker LI végrehajtó titkárhoz. 1953. november 13.

25 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 6. Apponyi
György válasza Richard Moore fõtitkár részére. 1963. július 14.

26 ADL 10441/2b, Liberal International: Committe of liberal Exiles (CLE) (1957–1966)/1. Appo-
nyi György levele Barbara Solomons LI adminisztratívtitkár részére. 1964. december 16.



Az LI 1957-es oxfordi kongresszusának egyik fõ témája Magyarország
volt. A Vészy-csoport a kongresszusi felkészülés során az 56-os forradalom bu-
kása után menekültektõl támogató nyilatkozatokat szerzett be, mely szerint a
õk is támogatják és bizonyítják, hogy Vészy és társai a magyar liberalizmus
egyedüli követõi. Az egyik támogató személy — biztonsági okok miatt neveket
nem, csak tevékenységi köröket és többnyire hamis monogramot adtak meg —
a késõbbiekben fontos szerepet töltött be a magyar csoport tevékenységében.

Vészy Mátyás egyik budapesti barátjának fia, Szöllõsy Pál27 1956. decem-
berben vette fel az 1949-ben megszakadt kapcsolatot családjuk londoni barátjá-
val. A fiatal ügyvéd — akit Vészy mérsékelt, a szélsõségektõl mentes, a libera-
lizmus eszméjéhez közel álló gondolkodásúnak ismert — az emigránsok többsé-
gétõl eltérõen az 1956-os forradalomban játszott szerepe elõtt is foglalkozott
közéleti politizálással; az 1947. évi országgyûlési választások idején, pártonkí-
vüliként a Polgári Demokrata Párt (PDP) egyik budai választókerületében bi-
zalmi volt. 1946–1948-ban a jogi kari egyesület fõtitkáraként tevékenykedett
amíg az ÁVH fenyegetése miatt minden politizálástól visszavonult. Kialakult
levelezésükben Vészy kezdettõl fogva az LI Magyar Csoportjához való csatlako-
zásra buzdította, mert visszavonulása esetére benne látta a liberális emigráns
csoport késõbbi vezetõjét.28 Megnyerése érdekében azzal érvelt, hogy a szocia-
lista/szociáldemokrata és a kereszténydemokrata pártok nemzetközi szerveze-
teiben tömörült magyar emigránsok29 mellett nemzeti érdek, hogy a Liberális
Internacionáléban is erõs magyar képviselet legyen jelen. Maga is érezte, hogy
a magyar liberalizmus külföldi képviselete számára generációváltásra van
szükség: „Ti vagytok a jövõ és nem az a pár tehetetlen...” – írta egyik elsõ leve-
lében.30 Hosszas érvelésére Szöllõsy mint a St. Galleni Gazdasági Fõiskola hall-
gatója három hónapos koppenhágai szakmai gyakorlata idején, 1958 késõ nya-
rán elvállalta, hogy az Internacionálénak éppen a dán fõvárosban rendezett
kongresszusán a CLE Magyar Csoportja javaslatának elõadója lesz, majd a Vég-
rehajtó Bizottság tagjaként31 megismerkedett a világszervezet vezetõivel, né-
hány politikusával. A sikeres bemutatkozás eloszlatta korábbi kétségeit, így be-
jelentette a Vészy vezette magyar csoporthoz (Hungarian Group of the CLE)
való csatlakozását. Még a csoport vezetõjének életében elõbb a VB tagja, majd
csoport alelnöke lett.32 Érdemi politikai tevékenységet azonban tanulmányai
miatt 1960. októberig nem fejtett ki. Csupán az 1959 áprilisában, a Zürichben
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27 Szöllõsy Pál (1927): ügyvéd, közgazdász, vállalati jogász. 1950-ben a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen jogi doktorátust, 1955-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Veszprémi ügyvéd, 1956. októ-
berben a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács jogi tanácsadója és megbízottja a helyi lap-
nál. 1956 decemberében Ausztriába menekült, 1957. augusztus végéig a Bécsi Magyar Híradó szer-
kesztõje volt, (Paál Szabolcs néven) Svájcban telepedett le, a St. Galleni Gazdasági Fõiskolán közgaz-
dász doktorátust szerzett. Biztosítási jogászként Genfben, majd 1964 és 1992 között Zürichben dol-
gozott.

28 Szöllõsy Pál iratai. (A szerzõ birtokában.) Vészy Mátyás levele Szöllõsy Pálhoz, 1958. május 5.
29 Akik a szociáldemokrata Kéthly Anna, illetve a kereszténydemokrata Közi-Horváth József

személyében nyugaton is elismert, tekintélyes politikusokkal rendelkeztek.
30 Szöllõsy Pál iratai. Vészy Mátyás levele Szöllõsy Pálhoz, 1957. július 7.
31 Szöllõsy Pál iratai. Vészy Mátyás levele Szöllõsy Pálhoz, 1959. március 19.
32 Szöllõsy Pál iratai. Vészy Mátyás levele Szöllõsy Pálhoz, 1958. február 13.



megrendezett végrehajtó bizottsági ülésen — lakóhelyéhez közel — tudta a
CLE egyik delegátusi posztját elvállalni.33 Idõközben a Vészy és az Apponyi ve-
zette csoport együttmûködése konszolidáltabb formát mutatott. Az 1957-es
kongresszuson Vészy mellett leánya, Emõke és Hammersberg Viktor,34 vala-
mint a Fábián-Apponyi vezette csoport képviselõje is megjelent. 1959-ben az
itáliai Gardone-ban Hammersberg mellett Markos Hannát35 nevezték meg a
CLE részérõl, mint potenciális magyar küldöttet. Bár a CLE még Apponyi cso-
portját tartotta egyedül affiliáltnak — Apponyit delegálták például a végrehajtó
bizottságba is — akadályoztatása esetén már Vészy Mátyás volt a kijelölt he-
lyettese.36 A Vészy-csoport helyzete fokozatosan megszilárdult: 1958. januárjá-
ban még megfigyelõ státuszban voltak a CLE-ben,37 majd nemcsak, hogy támo-
gatták a teljes jogú tagságuk elnyerését, de kilátásba helyezték Vészy megvá-
lasztását a CLE egyik alelnökének is.38 A Számûzött Liberálisok Bizottságán
belül Vészy Emõke pozíciói is erõsödtek; 1957-ben a Magyar Csoport titkára,39

1958 végétõl a CLE ügyvezetõ titkára (acting secretary) a szervezet végleges tit-
kárának megválasztásáig,40 majd 1960 márciusában a CLE titkárának válasz-
tották meg s egyben átvette elhunyt apja helyét is a végrehajtó bizottságban.41A
CLE titkáraként õ volt a közvetlen kapcsolat a mindenkori fõtitkár és a CLE
keretében tevékenykedõ nemzeti csoportok között. Sokrétû feladata közé tarto-
zott az Internacionálé utánpótlását szervezõ School of Freedom tanfolyamaira
angol és francia nyelvet beszélõ, fiatal, liberális gondolkodású ifjak, leányok be-
iskolázásának elõsegítése és elõkészítése. A két csoport párhuzamos mûködése
erre az idõre teljesen zökkenõmentessé, súrlódásmentessé vált; ezt az Interna-
cionálé vezetése elfogadta, sõt ez az adminisztráció tekintetében is dokumen-
tálható.42 Apponyi s az Egyesült Államokban mûködõ liberális csoport(Liberal
Democratic Union of Central Eastern Europe in the USA) nevében is jelentkezõ
Durugy Ferenc kapcsolata a CLE-vel is rendezõdni látszott,43 bár az amerikai
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33 Szöllõsy Pál iratai Szöllõsy Pál levele Vészy Mátyáshoz, 1959. április
34 Szöllõsy Pál iratai. Vészy Mátyás levele Szöllõsy Pálhoz, 1957. július 7. – Hammersberg Vik-

tor 1956 elõtt a Ganz-MÁVAG fõtisztviselõjeként dolgozott.
35 Személyérõl nem sikerült bõvebb információt szerezni, korábban neve az LI School of Freedom

hallgatói között is szerepelt.
36 ADL 10441/2a, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. Mrs. Daisy

E. Finney levele Derick Mirfin fõtitkárnak, 1958. december 2.
37 ADL 10441/2a, Liberal International:Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. M. J. Pejev

CLE titkár levele Johnson LI titkárnak, 1958. január 11.
38 ADL 10441/2a, liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. M. J. Pejev

CLE titkár levele Derick Mirfin fõtitkárnak, 1958. január 9.
39 ADL 10472/3, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1949–1963. 13. Mrs.

Daisy E. Finney levele Derick Mirfin fõtitkárnak, 1957. november 19.
40 ADL 10441/2a, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. Mrs. Daisy

E. Finney titkárhelyettes levele Derick Mirfin fõtitkárnak, 1958. december 2.
41 ADL 10512/3, Liberal International: Committee of liberal Exiles (CLE) 1953–1966. Jegyzõ-

könyv a CLE 1960. március 2-i ülésérõl.
42 ADL10441/2a, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. A tagnyil-

vántartások szerint 1955 és 1962 között mindkét csoport külön-külön fizette be az évi 5 angol font-
nyi tagdíjat.

43 ADL 10441/2a, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union) 1957–1966. Durugy Fe-
renc levele Derick Mirfin fõtitkárnak, 1957. november 22.



liberális magyar szervezettel a kölcsönösen elõnyös kapcsolatok kiépítése a gya-
korlatban igen vontatottan haladt.

A Liberális Internacionáléban az emigráns csoportok mûködése — s eb-
ben a vonatkozásban a magyar csoportok sem voltak kivételek — eléggé sajáto-
san alakult. A világszervezet adminisztrációjától eltérõen nem voltak hivatalos
alkalmazottaik, más pártokhoz hasonló tagsági igazolvánnyal nem rendelkez-
tek, szigorú pártnyilvántartást sem vezettek. A politikai tömegpártokra jellem-
zõ tervszerûség, a naptári rendszerû rendezvények és akciók helyett kicsit a 19.
századi állapotokra hasonlítva inkább a társasági, klubszerû mûködés jellemez-
te ezeket a csoportokat. csoportokat. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy emig-
ráns csoportbaa tagok egyöntetû véleményére volt szükség, és a liberális elvek
elfogadása és képviselete, minden bal- és jobboldali szélsõségtõl való tartózko-
dás volt a fõ kritérium. Az 1950-es évek végén a CLE és az LI központja között
ellentétek merültek fel; az emigránsok azt panaszolták, hogy a liberális világ-
szervezet vezetése által elfogadott határozatokban, a nemzetközi helyzet érté-
kelésénél nem veszik eléggé figyelembe a kelet-közép-európaiak véleményét,
nem utasítják el egyértelmûen a szovjet álláspontot, s ezt a szovjetek által el-
nyomott országok közvéleménye csalódottsággal éli meg.44 A központ szerint
viszont nem látható eléggé a CLE aktivitása, súlytalanságának okát az alapsza-
bályban az emigráns szervezetet megilletõ képviselõi, szavazati jogok ki nem
használásában és a nyilvánosság elõtti ismeretlenségével, publikálási lehetõsé-
gek hiányával magyarázta.45 A felrótt vádakra hamarosan csattanós válasz ér-
kezett; Pétery Zoltán46 és Szöllõsy Pál — hazai családtagjaikat védendõ okok
miatt álnéven — válaszoltak Ljubo Sirc47 cikkére, amelyben a magyar liberáli-
sok nevében a szlovén szerzõ Kelet-Közép-Európa jövõjével kapcsolatos állítá-
sainak egy részét vitatták. Helyeselték a fokozatos konföderáció ideáját, támo-
gatták, hogy Trianon következményeit békés tárgyalások utáni határkiigazí-
tások révén rendezzék. Elfogadták az önálló Szlovákia létét, de elutasították a
kossuthi dunai konföderáció kiterjesztését bolgár, török és görög területek be-
vonásával, elsõsorban etnikai elvek miatt.48
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44 ADL 10441/2a, Liberal International: Hungary (BDP, Liberal Union)1957–1966. Mrs. Daisy
E. Finney titkárhelyettes levele a CLE nevében Derick Mirfin fõtitkárnak, 1959. május 25.

45 ADL 10512/3, Liberal International: Committee of liberal Exiles (CLE) 1953–1966. Jegyzõ-
könyv a CLE 1960. március 2-i és május 19-i ülésérõl.

46 Pétery Zoltán (1925–2012): geológus, közgazdász, egyetemi tanár. Diákkorában kapcsolatba
került a katolikus tömegmozgalmakkal, a KALOT-tal, 1944-ben részt vett a németellenes ellenállás-
ban. A Budapesti Közgazdasági Egyetemen geológus és közgazdász fokozatot szerzett. 1951–56-ig a
Budapesti Városépítészeti Tervezõ Irodán dolgozott, 1956 decemberében Ausztriába, majd Svédor-
szágba menekült. A lundi egyetemen doktorált, 1990. évi nyugdíjaztatásáig a gazdaságföldrajz docen-
se volt.

47 Ljubo Sirc (1920): közgazdász, politikus. 1944-tõl a szlovéniai partizánmozgalomban harcolt.
Liberális nézetei miatt a titói Jugoszláviában halálra, majd 20 évi börtönre ítélték. Kimenekítése
után Angliába ment, a Glasgowi Egyetemen tanított, a szocialista országok gazdaságtörténetével fog-
lalkozott. Csatlakozott a Liberális Internacionáléhoz. A független Szlovénia kikiáltásakor bekapcso-
lódott a szlovéniai pártküzdelmekbe, az 1992. évi elnökválasztáson a Liberális Demokrata Párt jelölt-
je volt. – A cikk címe: The Future of South-Eastern Europe, Pall Mall Quarterly, 2. (1959) 3–10.

48 József Nagy /Pétery Zoltán/ and Szabolcs Paál /Szöllõsy Pál/ More Thoughts on The Future
of South Eeastern Europe. Pall Mall Quarterly, 3. (1960–61)22–27.



Szöllõsy mint alelnök — még ha nem is tudott olyan mértékben részt ven-
ni az LI CLE tevékenységében, mint Vészy Mátyás és leánya — kezdettõl fogva
a csoport létszámának növelésére törekedett. Ismeretségi körében, a magyar
emigránsok soraiban olyan személyekkel próbálta felvenni a kapcsolatot és
megnyerni õket az ügy számára, akik a liberális alapelvek vállalása mellett haj-
landók és képesek részt venni az LI CLE Magyar Csoportja aktív képviseleti
munkájában. Az emigráns életforma közepette ez nem kis feladat volt: egzisz-
tenciális okok miatt mindenki állást vállalt, hivatásos politikusi gárda kiépíté-
se, nevelése szóba sem jöhetett. Minden tag hivatali elfoglaltsága mellett, csa-
ládja és saját szabadideje rovására vállalta a feladatokat, az LI kongresszusán,
annak végrehajtó bizottságában vagy a CLE összejövetelein a részvételt és kép-
viseletet. A csoporton belüli kapcsolattartás levelezés és telefon útján történt,
talán egyetlen alkalom sem volt, hogy akár a csoport vezetõsége teljes létszám-
ban összeüljön, találkozzon. Azokban az országokban, ahol nagyobb létszámú
háló, emigráns közösség tömörült, a helyi vezetés és a szimpatizánsok között a
találkozás gyakoribb lehetett. A csoport döntésében a konszenzuson alapuló
többségi elv volt a domináns, a felmerült kérdésekrõl sok esetben telefonon
konzultálva alakították ki a közös álláspontot, amelynek háttere nem minden
esetben érhetõ tetten a dokumentumokban. Nem is kis gondot okozott az LI
EC ülésein, de még inkább az éves kongresszusokon való magyar képviselet biz-
tosítása, az alkotmány adta lehetõségek kihasználása a végsõ döntések megho-
zatalakor, a magyar érdekek állandó érvényesítése. A kongresszusi képviselet
sok esetben csak liberális szellemiségû „külsõ támogató” bevonásával volt le-
hetséges Európában is (például 1961-ben Támedly Erzsébet volt a CLE magyar
csoportjának jelöltje a brüsszeli kongresszusra,49 majd 1969-ben is, amikor Sod-
ró László képviselte ily módon a CLE Magyar Csoportját a végrehajtó bizottság
egyik ülésén).50 1979-tõl a probléma még inkább akuttá vált, amikor kong-
resszusi helyszínként tengerentúli városok is felmerültek. Bár a Magyar Cso-
port zömmel Nyugat-Európában és Skandináviában rendelkezett képviselettel,
megkísérelték egy amerikai bázis kiépítését is. Szilassy Sándor,51 Szöllõsy egy-
kori veszprémi ügyvéd kollégája és barátja — aki 1961-ben csatlakozott hozzá-
juk — felhatalmazásukkal megpróbálta egy észak-amerikai csoport létrehozá-
sát is. (Kezdeti biztató lépések után azonban Szilassy gyakori munkahely vál-
toztatása miatt ez nem járt eredménnyel.) Sikerült viszont ez Belgiumban, az

A LIBERÁLIS INTERNACIONÁLÉ MAGYAR CSOPORTJA 1949–1994 993

49 Nevén kívül alig rendelkezünk róla információval, még 1963-ban is a magyar csoportnál tûnt fel.
50 Sodró László (1932): mérnök, üzletember. A miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki

Egyetem kohómérnöki szakán szerzett oklevelet. Harcolt az 56-os forradalomban, majd bukás után
Angliába menekült. Birminghamben, majd Spanyolországban egy angol autóipari cég mérnökeként
dolgozott, az 1970-es évektõl egy kanadai nagyvállalat európai eladási fõnöke volt.

51 Szilassy Sándor (1921–2004): ügyvéd, könyvtáros, egyetemi tanár. A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem jogi karán doktorált. 1949-tõl ügyvédi gyakorlatot folytatott Veszprémben. Az 56-os
forradalmat követõen az USA-ba emigrált, ahol Indiana egyetemén könyvtár- és történettudomány-
ból Master of Arts diplomát szerzett. 1960-tól több egyetemen könyvtáros, majd egyetemi könyvtár-
igazgató és tanár. – Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál, a CLE magyar csoport alelnöke és Mrs. Daisy E.
Finney titkár megbízólevele Szilassy Sándor részére, 1961. július 7.



ott élõ Halász Iván52 révén erõsebb csoportot létrehozni. Az LI EC londoni ülé-
sein Vészy Emõke — ha munkája és családja miatti elfoglaltsága lehetõvé tette
— a CLE képviseletében rendszeresen megjelent és képviselte a CLE-ben egye-
sített csoportok és a magyar liberálisok saját álláspontját.53 1963-tól azonban ez
a lehetõség is megszûnt, mert a CLE titkári megbízatásáról lemondott.54

A CLE-ben tömörült országok súlyát jól tükrözi képviseleteik erõssége.
Miután fõleg Kelet-Közép-Európa és a Baltikum elnyomott, szovjet megszállás
és befolyás alá került népeinek liberálisait reprezentálták, feltételezhetõ lenne,
hogy minden ország létre tudott hozni emigráns liberális csoportot. Ez azonban
nem egészen így történt; a CLE fennállásáig igen erõs, befolyásos csoporttal a
magyarok mellett két nemzet, a lengyel és a jugoszláv rendelkezett – utóbbi
csoportban etnikai alapú szervezõdések voltak jellemzõk, s így szerb, szlovén és
bosnyák frakcióra tagolódott. A lengyel nemzeti csoport létszáma volt a legna-
gyobb, s közülük került ki — Madariaga után — a CLE elnöke55 is, amely pozí-
ció azonban nem járt különösebb jogosítványokkal. Kezdetben erõs csoportot
állítottak ki a litván liberális emigránsok, míg az észt csoport csak 1983-ban
jött létre. Román és bolgár liberális emigráns csoport nem alakult meg, bár le-
hettek egyéni tagjaik az Internacionáléban; Dél-Európa katonai diktatúra alá
került országaiból, Görög- és Spanyolország területérõl érkezõk csak jóval ké-
sõbb próbáltak szervezeteket kiépíteni.

A magyar liberálisok emigráns képviselõi hamar felfigyeltek az erdélyi
magyarságot sújtó diszkriminatív intézkedésekre, s ezt a szervezet fórumain
több ízben szóvá is tették. Az 1965-ben a svédországi Saltsjöbadenben rende-
zett kongresszuson a CLE nevében Szöllõsy és Vészy Emõke aláírásával be-
nyújtott egyik javaslat a kongresszus napirendjére kívánta felvetetni a románi-
ai magyar kisebbség jogfosztásáról szóló nyilatkozatot. A „Memorandum”
ügye56, amelynek forrásanyagát Svájcba menekült erdélyi magyarok beszámo-
lói is bõvítették, a kongresszus elõtti sajtókonferencián is — ahol Hámori Lász-
ló57 és Bejczy Antal58 külsõ megbízottként jelent meg Szöllõsy Pál kérésére —
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52 Halász Iván (1928): jogász, üzletember. Az ELTE-n szerzett jog- és államtudományi doktorá-
tust 1951-ben, majd a Tanimpex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 1956 novemberében
Brüsszelbe emigrált, ahol saját export-import vállalatot szervezett, s azt vezeti ma is.

53Szöllõsy Pál iratai. Vészy Emõke levelei Szöllõsy Pálhoz,1960. június 13., 1963. április 2.
54 Szöllõsy Pál iratai. Vészy Emõke levele Szöllõsy Pálhoz, 1963. április 2.
55 Edward Bernard Raczyñski (1891–1993), a londoni emigráns lengyel kormány volt külügy-

minisztere töltötte be leghosszabb ideig ezt a tisztet.
56 Memorandum on the problem of the Hungarian Minority living in Tansylvania. Submitted

by the Hungarian Group of the CLE Paul Szöllõsy chairman, Mrs. D. E. Finney secretary.
57 Hámori László (1911–1983): újságíró, író. Budapesten a Népszava munkatársa volt, 1949-

ben emigrált Svédországba fõleg svéd napilapokban publikált. Német, angol, svéd nyelven jelentek
meg írásai, könyvei.

58 Bejczy Antal (1930): fizikus, ûrkutató. A Budapesti Mûszaki Egyetem villamosmérnöki kará-
nak hallgatójaként 1956-ban hagyta el az országot. A Nyugatra menekült Szabad Magyar Egyetemis-
ták Szövetsége (UFHS) alapító tagja, az 1960-as években a belgiumi Louvain-ban újraalapított Kato-
likus Magyar Egyetemi Mozgalom (KMEM) egyik vezetõje. Norvégiában folytatta tanulmányait, dip-
lomájának megszerzése után három éven át az oslói egyetemen tanított. 1966-tól NATO-ösztöndíjjal
az Amerikai Egyesült Államokban tanult tovább a California Institute of Technology egyetemen.
1969-tõl nyugdíjazásáig a kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) kutatójaként a távoli
ûrkutatás témáiban dolgozott.



szóba került volna. A Magyar Csoport kezdeményezése azonban nem ért el si-
kert; szervezési hibák miatt a sajtókonferencián az ügy nem került napirendre,
a kongresszuson a delegátusok a NATO és az Európai Közösség (EK) problémá-
ival foglalkoztak, s a CLE tagcsoportjai elõre nem egyeztetett javaslataikat kü-
lön-külön akarták elfogadtatni.59 A kongresszus végén aztán mégis született
egy valamennyire elõre mutató döntés: az LI Témacsoport Bizottsága (Steering
Committee) a plenáris ülés napirendjére való felvétel helyett a fõtitkár feladatá-
vá tette a Memorandumban foglaltak megvizsgálását és a jelentéstételt a szer-
vezet végrehajtó bizottsága felé, arról, hogy szükséges-e ebben a témában egy
nyilatkozat kiadása.60 Bár a kérdés utóélete az LI adminisztrációjában nem is-
mert, Szöllõsy Pálnak a vezetõ svájci liberális napilapban megjelent levele61 —
és más hasonló sajtóhangok — révén a nyugati közvélemény számára is ismert-
té lett a Ceauºescu-rezsimnek a romániai magyarságot sújtó intézkedéssoroza-
ta. Ez egyúttal megalapozta a romániai kisebbségek helyzetének állandó felszí-
nen tartását az LI fórumain.

A Magyar Csoport helyzetének stabilizálódása a Liberális Internacionálé és
a számûzött liberálisok szervezetében, 1968–1976

1968. januárjában a Magyar Csoport — egy, az LI központ részére készí-
tett beadványa szerint — már szervezeti-személyi bõvítésrõl számolhatott be.
A szervezet titkára Mrs. D. E. Finney (Vészy Emõke), elnöke Szöllõsy Pál s az
aktív tagok között is ismerõs neveket olvashatunk.62 A következõ évben elvi-po-
litikai kérdésben kellett állást foglalniuk: a kezdetben átmenetinek tûnõ görög
jobboldali katonai diktatúra elõl elmenekült görög liberálisok felvétele ügyében
kérték ki véleményüket. A CLE megkeresése után Szöllõsy körlevélben kérte ki
a csoport tagjainak véleményét, s közös állásfoglalásuk szerint a liberális eszme
és alapelvek alapján egyaránt el kell ítélni a baloldali és jobboldali diktatúrák-
nak, egyeduralmi rendszereknek a klasszikus polgári szabadságjogok felszámo-
lására, a sajtószabadság megszüntetésére irányuló lépéseit. Ezért a görög cso-
port felvételét javasolták a végrehajtó bizottságba, de a végsõ döntés különbözõ
okok miatt késõbbre halasztódott.63 Még ugyanabban az évben a Számûzött Li-
berálisok Bizottsága nevében az EC zürichi ülésén Szöllõsy Pál a magyar és a
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59 Szöllõsy Pál iratai. Hámori László levele Szöllõsy Pálhoz, 1965. október 5.
60 Szöllõsy Pál iratai. Bejczy Antal levele Szöllõsy Pálhoz, 1965. október 24.
61 Die ungarische Minderheit in Siebenbürgen. Neue Zürcher Zeitung 144 (1966. október 7.), a

levél aláírójaként a Számûzött Liberálisok Magyar Csoportja szerepelt.
62 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál jelentése az LI CLE Hungarian Group EC tagjairól: Halász

Iván, Kõszegi Rudolf, Pétery Zoltán, Szilassy Sándor, továbbá Unger László (1935) közgazdász. Utób-
bi a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakának hallgatója 1953–1956-ig.
Svájci emigrációja elsõ éveiben a Nyugatra menekült Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége (an-
gol nevének rövidítése: UFHS), majd MEFESZ vezetõségének tagja, 1964–1965-ben az UFHS elnöke.
A St. Galleni Kereskedelmi Fõiskolán (késõbb Egyetem) tanult, 1962-ben üzemgazdaságból, a genfi
egyetem bölcsész karán francia nyelvbõl, majd 1966-ban nemzetközi gazdaságból Masters diplomát
szerzett. Vállalati közgazdászként a genfi gyógyszer- és vegyi iparban dolgozott.

63 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál és Nenad Petroviæ levélváltása 1969. január 17., március 7.,
április 10.



kelet-európai helyzetrõl, Adil Zulfikarpašiæ a jugoszláviai állapotokról számolt
be, s az ülés alkalmat adott arra, hogy a CLE az LI felsõbb fórumain is hallassa
a hangját.64

A magyar csoport minden liberális gondolkodású emigránst szívesen foga-
dott soraiba. Néha azonban teljesen irreális elképzelésû személyek jelentkezé-
sével kellett foglalkozniuk. Mészöly Loránd 1970-ben az egy évvel korábban
megalakult, s kérészéletûnek bizonyult „Nyugat-Európai Magyar Társaság“65

nevében jelezte csatlakozási szándékát az LI fõtitkárán keresztül. Az emigráns
politizálás kereteit félreismerõ, a vezetést tömegrendezvények ötletével, zava-
ros politikai kapcsolataival terhelõ, szüntelenül magyar liberális pártot szer-
vezni akaró, a nyugatnémet liberális párt (FDP) pénzügyi támogatására hivat-
kozó volt katonatiszt sok fejtörést okozott a Magyar Csoport vezetésének. Fel-
kérték, hogy megbízható magyar liberálisokból szervezzen az NSZK-ban emig-
ráns csoportot, de ez eredménytelen lett. Sok töprengés után a magyar csoport
társult tagjává (associate member) fogadta, a rendes tagság jogai nélkül. Ilyen
minõségben az LI 1971. évi zürichi kongresszusán a CLE magyar képviselõi (Kõ-
szegi, Szöllõsy) mellett megfigyelõként szerepelt. Miután tovább folytatta a nyugati
liberálisok elõtt a magyar liberális csoport tekintélyét lejárató szereplését, távozásra
bírták.66 A kongresszuson sikert értek el azzal, hogy az Egyesült Királyság belépését
követõen az LI üdvözölte az Európai Közösség bõvítését és kifejezte, hogy az EK ka-
puja nyitva kell, hogy álljon azon országok elõtt is, amelyek jelenleg a belépésben
akadályoztatva vannak. Bár a CLE elsõsorban Kelet-Közép-Európa elnyomott népe-
ire gondolt, a nemzetközi sajtókonferencián az LI nevében Giovanni Malagodi az
olasz liberális párt fõtitkára a kétszer is feltett kérdésre csak dél-európai országokat
(Spanyol- és Görögország, Portugália) említett. Nem csak ebben a kérdésben volt el-
térés a kongresszusi küldöttségek között, hanem a Szovjetunióval folytatott enyhü-
lési politika eredményessége és célja kérdésében is megoszlottak a vélemények. A
CLE tagjai a túlzott várakozásokat igyekeztek lehûteni és rámutattak, hogy
Kelet-Közép-Európában nem látszanak a belsõ demokratizálódás jelei.67 Az
1972. évi párizsi konferencián Kõszegi Rudolf68 és Auer Pál,69 Magyarország
volt párizsi követe képviselte a Magyar Csoportot, Auer volt a delegáció vezetõ-
je. A veterán politikus — akinek a felfogása szerint az 1945 utáni Független
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64 Szöllõsy Pál iratai. Nenad Petroviæ levele Szöllõsy Pához, 1969. december 1. – Adil Zulfikar-
pašiæ (1921–2008): bosnyák politikus. Boszniában a németellenes felszabadítási mozgalomban har-
colt, majd a Tito vezette koalíciós kormányban a kereskedelmi miniszter helyettese volt. Rövidesen
emigrált, Svájcban telepedett le. Csatlakozott a Liberális Internacionáléhoz. Bosznia-Hercegovina
függetlenedése után hazatért és bekapcsolódott a politikai életbe.

65 1969-ben Heidelbergben megalakított magyar emigráns szervezet. Vezetõje Mészöly Loránd
katonatiszt szovjet hadifogsága után 1956-ban menekült Nyugat-Európába, s könyvelõként helyez-
kedett el az NSZK-ban. A szervezet két éves mûködés után befejezte tevékenységét.

66 Szöllõsy Pál iratai. Vernon Dawson LI fõtitkár és Szöllõsy Pál levélváltásai, 1970. augusztus
4., október 12., október 17.

67 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levele Vészy Emõkéhez, 1971. november 19.
68 Kõszegi Rudolf (1922–2012): vegyészmérnök. Magyarországon érettségizett, 1946-ban a zü-

richi Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) elvégzése után szerzett doktori fokozatot. A
Geigy gyógyszeripari gyár vegyészmérnöke Bázelban, majd a cég jogutódjának, Ciba-Geigy ausztriai,
késõbb brazíliai fióküzemének igazgatója volt nyugdíjazásáig.



Kisgazdapárt tulajdonképpen liberális párt volt — mint a Hungarian Group
tiszteletbeli tagja – másodmagával jegyezte azt az elõterjesztést, hogy az Euró-
pai Biztonsági Konferencia (EBK) hatálya a szovjet érdekszférában lévõ ke-
let-közép-európai országokra is terjedjen ki. Úgy vélték, hogy a valódi enyhü-
lésnek belsõ demokratizálódással és az emberi jogok erõsítésével kell együtt jár-
nia ezekben az országokban. Óva intettek attól, hogy a détente oltárán feláldoz-
zák Kelet-Európát azzal, hogy az EBK keretén belül nemzetközileg szentesítik
a Szovjetunió kelet-közép-európai térhódítását. A közgyûlési határozatba a ja-
vaslat egy része be is került.70

Mint említettük, elõfordult, hogy a CLE tagjainak együttmûködése meg-
bicsaklott, így volt ez a Firenzében 1971-ben megrendezett kongresszuson,
amikor a lengyel csoport azt javasolta, hogy a CLE-t vegyék fel a Európai Kö-
zösség liberális pártjainak szövetségébe (Federation of the Liberal Parties of the
European Community), amit még az Európai Közösséghez nem tartozó álla-
moknak az emigránsok ügyével szimpatizáló liberális küldöttségei is elutasítot-
tak.71 Az 1973. évi luxembourgi közgyûlésen a CLE magyar csoportját hárman
(Szöllõsy, Halász és Kõszegi) képviselték. Itt egyöntetûen támogatták a benyúj-
tott lengyel határozati javaslatot, amely a helsinki biztonsági konferencia tá-
mogatásának feltételeként a szovjet elnyomás alá került országok önrendelke-
zési jogának elismerését jelölte meg, s elítélte a szovjet befolyás alá került or-
szágok korlátozott szuverenitását rögzítõ ún. Brezsnyev-doktrínát. A határoza-
ti javaslat lényeges részét a kongresszus 2. napirendi pontja (European
Security) feletti határozatba is felvették.72 Az 1975. évi edinburghi kongresszu-
son a brit delegáció, a CLE tagjaival egyeztetve, egy albizottság megalakítását
javasolta, amely a Helsinki Egyezménynek az eszmék és személyek szabad
mozgására vonatkozó ún. harmadik kosarának alkalmazását figyelje, s jelent-
sen az LI következõ kongresszusán minden tudomására jutott esetet, ahol sze-
mélyek üldöztetésnek vannak kitéve vagy megtagadják jogukat országuk sza-
bad elhagyására. E bizottság felállítására, a CLE két küldöttének részvételével
tett javaslatot az EC elfogadta.

1975–1976-ban, az LI alapításának 30. évfordulóján sokat foglalkoztak a
szervezet jövõbeni szerepével. Az 1976-ban Giovanni Malagodi elnökletével —
és a CLE részérõl Nenad Petroviæ részvételével — felállított bizottság javaslata-
it az LI jövõjére nézve a következõ évben hozták nyilvánosságra. A kérdés felve-
tését az Európai Unió Liberális és Demokrata Pártjai Szövetségének létrehozá-
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69 Auer Pál (1885–1978): ügyvéd, diplomata. Jogi tanulmányait Budapesten, Párizsban és Ber-
linben folytatta, majd ügyvéd a magyar fõvárosban. 1943-tól a Független Kisgazdapárt tagja, 1945–
1946-ban nemzetgyûlési képviselõ, 1945-tõl a Nemzetgyûlés külügyi bizottságának elnöke, 1946-tól
párizsi magyar követ, Nagy Ferenc lemondatása után, 1947-ben távozott a követség élérõl. Párizsban
maradt, ahol tevékeny szerepet vállalt a Magyar Nemzeti Bizottmány és utódszervezete munkájá-
ban, az emigrációs politikában.

70 Szöllõsy Pál iratai. Auer Pál levele Szöllõsy Pálhoz, 1972. október 5. LI/72/106. dokumen-
tum.

71 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levele Vészy Emõkéhez, 1974. október 12.
72 Szöllõsy Pál iratai. 1973 Congress of the Liberal International.
73 Szöllõsy Pál iratai. Report on the Future of the Liberal International (LI / 77 / 3).
74 Szöllõsy Pál iratai. Kõszegi Rudolf levele Nenad Petroviæ CLE titkárnak. 1976. január 21.



sa is indokolta. A bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a két szervezet
célja és mûködési területe nem azonos. A Liberális Internacionálét nem meg-
szüntetni, hanem inkább erõsíteni kell, fõként nemzetközi vonatkozásban,
mert tevékenysége a közvélemény szemében nem eléggé ismert. Jövõbeni fon-
tos feladatai között jelölték meg, hogy mindenütt segítsen a liberális eszmék
képviselõinek, ahol a liberális demokrácia alapelveit megsértik, és e tekintet-
ben különös súllyal essen latba a CLE képviselõinek véleménye is.73 1976. janu-
ár 16–17-én az LI EC ülésén Kõszegi Rudolf javaslatára a CLE 3 tagját: Sirc ju-
goszláv (szlovén), Terras észt és Szöllõsy Pál magyar küldöttet választották
meg a helsinki „harmadik kosár” végrehajtását felügyelõ albizottságba.74 Az
1976. évi brüsszeli kongresszuson Halász Iván és Ljubo Sirc is felhozta az em-
beri jogok változatlan semmibe vételét Délkelet-Európában, a helsinki egyez-
mény rendelkezéseinek megsértésével. Az LI jövõjével részletes jelentés foglal-
kozott, amely szükségesnek tartotta a kelet-európai helyzetnek, valamint a hel-
sinki egyezmény gyakorlati megvalósításának szigorú megfigyelését, és szoros
kapcsolatok kiépítését szorgalmazta a vasfüggöny mögötti országokban olyan
személyekkel, akik érintettek az emberi jogok elõmozdításában.75 Ekkoriban
merült fel az a gondolat, hogy a CLE változtassa meg nevét. Ebben maga a
CLE-titkár és a Magyar Csoport egyes tagjai is elõnyt láttak, ha az a világszer-
vezetben képviselt szerepük erõsödéséhez vezetne. Az addiginak a javasolt
Committee of Free Liberals from Central and Eastern Europe (Közép és Ke-
let-európai Szabadelvûek Bizottsága) névre változtatását azonban többen elle-
nezték – köztük Szöllõsy is, aki a földrajzi elhatárolódás ily módon történõ rög-
zítésével az LI-ben való elszigeteltségük további veszélyére figyelmeztetett.76

(A terv végül nem valósult meg.) Elvetélt ötlet maradt egy orosz emigránsokból
álló liberális csoport csatlakozása is a CLE nemzeti csoportjaihoz.

A Magyar Csoport a hidegháború utolsó éveiben, 1977–1989

Az 1978. szeptember 28. és 30. között Zürichben tartott kongresszuson a
CLE négy küldöttel, köztük két magyar delegátussal (Szöllõsy Pál és Unger
László) képviseltette magát. A kongresszus fõ témája ugyan gazdasági volt:
Nyitott piacgazdaság egy liberális demokráciában (Open Market Economy in a
Liberal Democracy), de részletesen foglalkoztak az emberi jogok helyzetével is a
világban. A brit delegáció határozati javaslata elítélte a szovjet kormányt, mert
a megkötött szerzõdéseket is semmibe véve büntetõeljárást indított azok ellen,
akik a szovjetek által is aláírt helsinki egyezmény alkalmazását követelték ha-
zájukban. A javaslathoz a CLE magyar és lengyel csoportja nevében Szöllõsy
módosító indítványt nyújtott be, mely szerint az LI ne csak a szovjet, de a többi
kelet-európai kormánynak a helsinki egyezményt sértõ, elnyomó politikáját is
ítélje el. A javaslatot alapos vita után a kongresszus határozattá emelte.77 Az
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75 Szöllõsy Pál iratai. LI/76/35, September 1976, 6. old. d. pont.
76 Szöllõsy Pál iratai. Szõllösy Pál levele Nenad Petroviæ CLE titkárhoz, 1976. december 21.
77 Wege der Freiheit in Politik und Wirtschaft. Rede Bundesminister Lambsdorffs- Olympiade

1980 und Dissidentenverfolgung. Wietere Resolutionen.Neue Zürcher Zeitung 156 (1978. október 2.
)17–18.



1979. október elején a kanadai Ottawában tartott kongresszuson Sonkodi Lász-
ló,78 a kanadai kormány közgazdásza vállalta a magyar képviselet ügyét. Az LI
ekkor nyitott igazán a latin-amerikai országok felé, és ismét foglalkozott az em-
beri jogok kérdésével, kivált a kelet-közép-európai államokban.79 1981. január
30–31-én az EC ülésén Halász Iván képviselte a CLE Magyar Csoportját. A vég-
rehajtó bizottság részletesen foglalkozott a kelet-európai helyzettel, fõleg a len-
gyelországi eseményekkel; teljes szolidaritását fejezte ki a Solidarnoœæ mozga-
lommal, együttérzését a lengyel nép bátorsága iránt, és elutasított minden, bár-
honnan érkezõ külsõ beavatkozási kísérletet.80 Ezt a határozatot az 1981 szep-
temberében Rómában tartott kongresszus is megerõsítette.81 Az 1983. április
8–9-én Bécsben tartott EC ülésen a CLE részérõl Kõszegi Rudolf volt jelen. Az
ülés azért volt a Magyar Csoport számára különösen fontos, mert így alkalma
volt kiosztani a delegátusok között — a fõtitkár támogatásával — az Ellenpont-
ok c. romániai magyar szamizdat kiadvány 1982. szeptemberi memorandumá-
nak rövidített angol fordítását, mely felhívta a szabad világ politikusainak fi-
gyelmét az erdélyi magyar kisebbség identitását veszélyeztetõ elnyomásra és a
beolvasztási politikára. Különösen a svájci és német delegátusok érdeklõdtek a
memorandum tartalma iránt, amelyrõl a nyugati sajtó is beszámolt.82 Az LI —
érvelésük szerint — hatásköri hiány miatt nem tudott közbelépni, hiszen sem
Magyarországon, sem Romániában nem létezett liberális párt.83

Az 1980-as években a magyar csoport személyes részvétele az LI és a CLE
munkájában csökkent. Rendszeres kapcsolatot tartottak viszont az Internacio-
nálé illetékeseivel levelezés, telefonok útján. Margaret Burnett, az LI titkársá-
gának vezetõje értesítette a csoport vezetõjét a fontosabb eseményekrõl, a CLE
titkára minden esetben kikérte véleményüket, amikor a CLE nevében határo-
zatot kellett hozni vagy az LI valamely határozatához állást foglalni.

Így történt, amikor a torontói kongresszuson az LI alapokmányának mó-
dosításáról tárgyaltak, majd amikor az újonnan alakult litván csoport felvételét
kérte a CLE-be.84

Az 1986. október 2–4-ei hamburgi kongresszus elfogadta az LI — az alap-
elvek tekintetében változatlan — módosított „Alkotmányát”. Ez megerõsítette
a liberális számûzöttek bizottságának (Committee of Liberal Exiles) státusát,
de képviseletét az LI közgyûlésén 10 szavazati joggal rendelkezõ delegátusra és
a végrehajtó bizottságban 2 teljes jogú tagra korlátozta.85 (A korlátozást el kel-
lett fogadni, miután a CLE gyakran ennél kevesebb tagot tudott delegálni a
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78 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levele Sonkodi Lászlóhoz, 1979. augusztus 23. Az ismeretség
1961-bõl, Szöllõsynek a London School of Economics-on folytatott tanulmányai idejébõl származott.

79 Szöllõsy Pál iratai. Nenad Petroviæ CLE titkár levele Szöllõsy Pálnak, 1979. október 11.
80 Szöllõsy Pál iratai. Minutes of 107. meeting in Brussels, LI/81/8, 3.
81 Szöllõsy Pál iratai. Nenad Petroviæ CLE titkár levele Szöllõsy Pálnak, 1981. szeptember 29.
82 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levele Nenad Petroviæ CLE titkárhoz, amelyben kéri közben-

járását Urs Schöttli fõtitkárnál, hogy az ülés jegyzõkönyvének ezt a részét pótolják, 1983. május 15.
83 Szöllõsy Pál iratai. Kõszegi Rudolf levele Szöllõsy Pálhoz. 1983. április 11.
84 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levelei Nenad Petroviæ CLE titkárhoz. 1983. június 8., au-

gusztus 21.,1987. január 18.
85 Szöllõsy Pál iratai. Constitution – Approved by the Hamburg Congress 1986, 17. (e) és 23. (d)

pont.



gyûlésekre.) A magyar csoport — a CLE nevében — ismételten az LI döntésho-
zóihoz fordult, alkalmanként angol, holland és finnországi delegátusok közvetí-
tésével, állásfoglalásukat kérve a romániai Ceauºescu rezsimnek a kisebbsége-
ket egyre brutálisabban elnyomó politikájával szemben. A helyzet az LI vezetõi
számára akkor igényelt intézkedést, amikor bejelentették az ún. szisztematizá-
lási programot, 8000 falu felszámolását, lakosságuk „agro-ipari komplexumok-
ba” történõ telepítését. Az LI tényfeltáró küldöttséget jelölt ki, melynek beuta-
zását a román hatóságok elõször engedélyezték, majd megtagadták. 1988 szep-
temberében a pisai LI kongresszus kemény hangú határozatot hozott a román
rezsimmel szemben, mely mindenben megfelelt a magyar csoport elvárásának.
A határozat utolsó pontjában felhívja a világ kormányait, hogy tiltakozzanak a
román hatóságok elnyomó intézkedései ellen.86 Az elõzõ évinél még továbbmen-
tek 1989-ben a romániai helyzetre való reagálás érdekében. Felhívták a helsin-
ki egyezményhez csatlakozott országok figyelmét, hogy vizsgálják meg alapo-
san az emberi jogok tiszteletben tartásának helyzetét Romániában és kezdemé-
nyezzenek errõl tárgyalásokat a román hatóságokkal. Az 1989. évi párizsi
kongresszuson pedig felhívást intéztek a kormányokhoz, hogy a romániai hely-
zet fennmaradásáig ne kössenek kereskedelmi vagy más egyezményt Romániá-
val s gyakoroljanak fokozott nyomást a román kormányra.87

1989–1993: az LI és a kelet-közép-európai átalakulás; a CLE megszûnése

A CLE Magyar Csoportja figyelmét — hasonlóan a világszervezet funkcio-
náriusaihoz — már csak a személyes érintettségnél fogva is a magyarországi
politikai helyzet gyors változása keltette fel. Az LI vezetõi — elsõként felismer-
ve, hogy Magyarország döntõ politikai változások elõtt állhat — 1988. decem-
berben az LI Iroda révén egy tanulmányi csoport kiküldését határozták el. A
terv gyakorlati kivitelezésében, az LI megfigyelõi státusában lévõ National
Democratic Institute for International Affairs (NDI), az amerikai Demokrata
Párt politikai intézete vállalt részt s anyagilag fedezte a költségeket. 1989. ja-
nuár 16-ai memorandumukban már a tervezett magyarországi út hátterét és
célját is összefoglalták. A Magyar Csoport támogatta az elképzelést és felaján-
lotta tevékeny részvételét az út sikeres megszervezése érdekében is. Az LI elfo-
gadta a segítséget, de óvatosságból a hivatalos látogatást elõkészítõ titkársági
delegációba nem jelöltek emigráns magyar liberális képviselõt. 88 A kedvezõ be-
nyomások után 1989. májusban az LI elnöke vezetésével 10 tagú hivatalos kül-
döttség érkezett a magyar fõvárosba, ahol a kormány és az állampárt vezetõivel
folytattak tárgyalásokat. Nem hivatalos minõségben a Magyar Csoport vezetõje
is részt vett az öt ellenzéki párttal, csoporttal és egy független szakszervezeti
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86 Szöllõsy Pál iratai. (1988 Congress Pisa – Resolutions, p. 12, IX Rumania).
87 Szöllõsy Pál iratai. (Human Rights in Romania – Speech delivered at the Liberal Inter-

national Congress; Congress Paris 1989: X Abuse of Human Rights in Rumania)
88 Szöllõsy Pál iratai. Susan Johnson, az LI Titkárságának vezetõje (director) és Szöllõsy Pál le-

velezése, 1989. január 28., 1989.február 3. Ugyanott a titkársági küldöttség jelentése : Conclusion
and recommendation of prepatory visit to Hungary 27th April– 1st May 1989.



szövetség képviselõvel lezajlott tárgyalásokon. Szerepe volt abban is, hogy
Madeleine Albright, a késõbbi amerikai külügyminiszter és Urs Schöttli, az LI
elnökhelyettese kedvezõ benyomásokat szerzett egy vidéki MDF szervezet láto-
gatása során a reform erõk céljairól, elképzeléseirõl. Ennek hatására rövidesen
az LI történetérõl jelent meg írás a legnépszerûbb ellenzéki folyóirat hasábja-
in.89 A hivatalos delegáció jelentésében a demokratikus ellenzéki erõk támoga-
tását, képviselõinek liberális nemzetközi rendezvényekre, az LI kongresszusá-
ra történõ meghívását javasolta s ezt a megállapítást a Magyar Csoport tevé-
kenysége központi elemévé tette. Az 1989. évi párizsi konferencián az SZDSZ,
az MDF és a Független Kisgazdapárt képviselõi a jelen lévõ magyar emigránsok
véleménye szerint „kitûnõen léptek fel.”90 A Magyar Csoport vezetése már
1989. novemberben úgy látta, hogy a magyarországi reformoktól nincs visszalé-
pés, az eddigi reformintézkedések és a Magyar Köztársaság kikiáltása valóban
fordulópont lehet az átalakulás terén.91 Emellett rámutattak arra is, hogy a
magyar átalakulás még nem zökkenõmentes, s fontos lesz az 1990. évi választá-
sokra delegált LI –NDI megfigyelõket olyan északi és keleti területekre külde-
ni, ahol még erõs az állampárt helyi hatalma és befolyása. A Walter Mondale,
korábbi amerikai alelnök vezette megfigyelõcsoportot végül az ajánlott terüle-
tekre összpontosították.92

1990 októberében a finnországi Espooban megrendezett kongresszuson
meghívottként az SZDSZ és a Fidesz képviselete mellett a szlovákiai magyar li-
berálisokat tömörítõ „Együttélés” Mozgalom küldöttei is megjelentek, akik
öt-ötpercet kaptak pártjuk bemutatására. Az SZDSZ és Fidesz — egyelõre —
meghívott vendégként vett részt a tanácskozáson, amelyen az Együttélés a Ma-
gyar Csoport ajánlására felvételét is kérte az LI-be. Ugyanekkor került sor a
zsilvölgyi bányászok bukaresti zavargására is, amikor a liberális román párt
(Nemzeti Liberális Párt) helyiségeit feldúlták és ellenzéki politikusokat bántal-
maztak. A kongresszuson az amerikai National Democratic Institute nevében be-
adott határozati javaslat a kelet–közép–európai változásokkal felszínre tört, már
leküzdöttnek vélt etnikai ellentétekkel és nacionalista törekvésekkel szemben a
kisebbségvédelem egyéni emberi jogaira, mint önvédelemre hivatkozott. A CLE
Magyar Csoportja nem tartotta elegendõnek az egyéni emberi jogokra való hivat-
kozást. A módosítás szerint az õshonos kisebbségek kollektív jogait is meg kell véde-
ni, amit a kongresszuson szavazásra jogosultak többsége elfogadott.93

A CLE Magyar Csoportja — érzékelve a hazai politizálás szabadságának
kiszélesedését és az emigráns politikai élet kereteinek gyökeres megváltozását
— 1990. június 15-én korábbi nevét az LI Magyar Csoportja (Hungarian Group
of Liberal International) nevére változtatta.94 Korábbi politikájának megfelelõ-
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89 Urs Schoettli: A Liberális Internacionálé. Hitel 2. (1989. október 18.) 60–62.
90 Szöllõsy Pál iratai. Kõszegi Rudolf levele Szöllõsy Pálhoz. 1989. október 23.
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94 Szöllõsy Pál iratai. Szöllõsy Pál levele Susan Johnson, az LI Titkárságának vezetõje
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en elõsegítette a már korábban LI tagságra ajánlott Együttélés és a Fidesz szlo-
vákiai magyar társszervezete, a Független Magyar Kezdeményezés közötti
együttmûködés kialakítását, amelynek döntõ szerepe volt abban, hogy
1992-ben az LI kongresszusa mindkét szervezet felvételi kérelmét pozitívan bí-
rálta el. Az etnikai kisebbségek helyzetével a Liberális Internacionálé 1991-ben
Luzernban megrendezett kongresszusa fõtémájában foglalkozott, ami a Ma-
gyar Csoport jelen lévõ tagjai és magyar liberális pártok valamint a két szlová-
kiai magyar párt képviselõi megelégedésére történt, miután a kongresszus is-
mét elfogadta az etnikai kisebbségek kollektív jogainak elvét. Az LI Emberi Jo-
gok Bizottságának 1991. november 30-ai ülésén döntöttek arról, hogy kisebb-
ségvédelmi kérdések intézését ezután a londoni Kisebbségi Jogok Csoportjával
(Minority Rights Group) koordinálják. Ez a döntés a magyar álláspont szerint
azt is igazolta, hogy a kisebbségek védelmét nem lehet csupán az (egyéni) em-
beri jogok szemszögébõl kezelni. Miután az LI 1991-ben az SZDSZ-t felvette
megfigyelõ tagjai sorába, a Fidesz — amely akkor még kivárt — 1992-ben mind-
járt rendes tagként kérte felvételét, amelyet a Mainzban tartott kongresszus
jóvá is hagyott.

A kelet-közép-európai politikai változások további felgyorsulása
kikényszerítette az Internacionáléban tömörült eddig emigráns nemzeti cso-
portok jövõbeni szerepének újragondolását. 1989 nyarán elõször a jugoszláv
csoport szlovén tagozata vetette fel az átalakítás gondolatát. Vezetõjük szüksé-
gesnek tartotta az otthoni, szlovéniai liberálisok bevonását csoportja tagjai
közé úgy, hogy az így bõvített csoport az LI tagja maradjon, nevébõl a „szám-
ûzött” („exiles”) jelzõ elhagyásával. A tervezetnek ellene volt a Magyar Csoport,
mert elsietettnek vélte s azt az LI-n belül 40 éven át fenntartott státus feladá-
sának vagy veszélyeztetésének tartotta.95 (Óvatosságra intett az észt csoport
esete, amely egyesült az Észtországban újra megalakult Liberális Demokrata
Párttal, s ilyen néven kérte rendes tagként való felvételét az LI-be. Ám az 1991.
szeptemberi luzerni kongresszuson csak megfigyelõi státust kapott.)

Természetesen 1989 nyarától a CLE magyar csoportja is kereste az
együttmûködést magyarországi liberális erõkkel, de az Ellenzéki Kerekasztal
kilenc pártja közül több, és további három újonnan alakult párt is liberálisnak
vallotta magát, ki kellett várniuk, mely párt(ok) mûködése látszik leginkább
összhangban lévõnek az LI liberális alapelveivel.96 1991 folyamán kapcsolatba
léptek az SZDSZ, a Fidesz és az MDF „liberális mûhelyének” képviselõivel. A
CLE Magyar Csoportjában az a vélemény kerekedett felül, hogy nyugati példa
alapján a Liberális Internacionálé Magyarországi Csoportját hozzák létre a ha-
zai liberális pártok néhány független gondolkodású prominens képviselõje,
akár pártonkívüli szabadelvû személyiségek és a CLE magyar csoportja tagjai-
nak részvételével. Úgy gondolták, hogy a csoportnak pártokon felül kellene áll-
nia, inkább összekötõként és az LI alapelveinek propagálóiként kellene szolgál-
nia a liberális gondolat érvényesülését a magyar politikában. A pártokon felül
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álló, azoktól független magyar liberális csoport megalakítása azonban nem si-
került. A Fidesz és az SZDSZ érdeklõdése idõközben lecsökkent — mindkét
párt az LI rendes tagja lett valamint a Friedrich Naumann Alapítvány budapes-
ti irodájának — ami az eredeti elképzelés keretét adta volna – új vezetése más
feladatokat kapott németországi megbízóitól. Ilyen körülmények között az LI
CLE Magyar Csoportja kevés számú magyarországi liberális aktív közremûkö-
désére számíthatott s nem tudott egy önálló, életképes csoportot szervezni,
mely megfelelt volna az LI-tagság feltételeinek. A Magyar Csoport fennmaradá-
sának kérdését a Liberális Internacionálé vezetésében történt szemléletváltás
pecsételte meg végérvényesen. Julius Maaten fõtitkár 1993. szeptember 17-ei
levele a CLE titkárához már elõjele volt a késõbbi végleges döntésnek. Ebben
jelezte, hogy az LI Irodája az utóbbi évek „drámai” politikai változásai, a ke-
let-európai liberális pártok szabad mûködése miatt a korábban számûzött libe-
rálisokat képviselõ csoport további létjogosultságát megszûntnek tekinti. Észt
és magyar kísérletek is történtek a nemzetközi szervezet döntéshozóinak meg-
gyõzésére, azzal, hogy hagyják meg státusukat még 2–3 évi átmeneti idõre.
1993. novemberben a szokásos konferencia helyett a magyar fõvárosban liberá-
lis világtalálkozót (World Conference) rendeztek, amelyen az LI magyar cso-
portját Kõszegi, Szöllõsy és Ungár György budapesti ügyvéd képviselte. A kong-
resszus egyik szünetében az LI német elnöke közölte velük, hogy a határozatuk
értelmében a csoportnak a következõ évtõl be kell szüntetnie a mûködését. For-
málisan Otto Lambsdorff elnöknek a CLE titkárához írott 1994. május 5-ei le-
vele vetett véget a Committee of Liberal Exiles s az abban tevékenykedõ emig-
ráns liberális csoportok történetének. A köszönõlevél rögzítette, hogy a CLE
befejezte hivatalos mûködését.

EPILÓGUS

A magyar liberális politikai eszmék további képviseletére 1949 nyarától
Magyarországon nem volt lehetõség. Néhányan a több százezer külföldre me-
nekült honfitársunk közül — többségében az 1956-os forradalom után Nyu-
gat-Európa különbözõ országaiba kerülve — képviselték a Liberális Internacio-
nálé különbözõ szervezeteiben a szabad és független Magyarország ideálját. Az
LI magyar tagjai kötelességüknek tartották, hogy a létszám és a befolyás szem-
pontjából legkisebb világszervezetben is hallható legyen a szabad Magyaror-
szág és a határon túli magyar kisebbségek hangja. A csoport arra vállalkozott,
hogy munkatársai Nyugat- és Észak-Európában, sõt egyes esetekben, Kanadá-
ban és az USA-ban is, az LI kongresszusain, fontosabb grémiumaiban, rendez-
vényein képviseljék a szabad Magyarország gondolatát. Az LI nem tudott a
szovjet érdekszféra országainak helyzetén változtatni. A csoport tagjai azonban
elérték céljukat hogy ébren tartsák a szabad világ figyelmét a szovjet elnyomás
alatt álló országok ügyében. Sikeresen oda hatottak, hogy az LI folyamatosan
foglalkozott az emberi jogok helyzetével, Emberi Jogi Bizottságot állított fel,
majd a világ kormányaihoz intézett sorozatos felhívásokkal elítélte a romániai
kommunista diktatúrát. Aktivításukkal elõsegítették, hogy az LI foglalkozott a
kisebbségek jogaival, és meggyõzték a delegátusok többségét a kisebbségek kol-
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lektív jogai tekintetében is. A magyar csoport kérésére az LI külön figyelmet
fordított a csehszlovákiai magyar kisebbségre és pártjaira; támogatásuk nyo-
mán felvette mind a két szlovákiai magyar liberális pártot megfigyelõként. Lét-
számuk és a hazai politikai élettõl való kényszerû elszakadásuk miatt azonban
nem sikerült elérniük, hogy Magyarországon létre jöjjön egy független liberális
csoport.

THE HUNGARIAN GROUP OF THE LIBERAL INTERNATIONAL 1949–1994
Hungarians in an International association

by Szabó Róbert
(Summary)

After World War II, from 1947 the international organisations of the political parties were
reestablished. At the founding session of the Liberal International, formed earliest, Hungary was
represented by an emigré diplomat. After the summer of 1949 there remained no room in Hungary
for the representation of liberal ideas. It was some among the hundreds of thousands of Hungarian
emigrés, mostly driven after the Revolution of 1956 to various countries in Western Europe, who
continued to endorse the idea of liberalism and of a free and independent Hungary in the different
branches of the Liberal International and the Hungarian Group of the Committee of Exiled Liberals.
The members of the group represented the idea of a free Hungary at congresses and other major
events organised by the LI in Western and Northern Europe, Canada and the US, as well as in the
major leading bodies of the organisation. They attained there their chief goal, namely to maintain
the attention of the free world in the matter of the countries under the Soviet yoke. They ensured
that the LI should deal continuously with the situation of human rights, and even set up a
Committee of Human Rights which condamned the Romanian Communist Dictatorship by repeated
manifestos directed to the governments of the world. Their activity yielded fruit in that they manged
to convince the majority of the delegates in the LI of the importance of collective rights for the
national minorities. Yet, on account of their small number and isolation from political life in Hunga-
ry, they failed after the fall of the communist regime to establish in Hungary an independent liberal
group. They supressed activity abroad as well, upon a decision of the LI itself, after political
conditions in Hungary had moved towards freedom.
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