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M. Madarász Anita 

 

BRIT–MAGYAR KULTÚRDIPLOMÁCIA, 1953–1956 

 

„Külpolitikánkra jellemző ez a törekvés, hogy valamennyi 

országgal, tekintet nélkül társadalmi rendszerére, békés 

viszonyban kívánunk élni, a népek egyenjogúságának, 

szuverenitásának, a belügyeinkbe való be nem avatkozásnak, 

valamint egymás érdekei kölcsönös tiszteletben tartása alapján.”1 

(Irányelvek, 1955. május) 

 

A Sztálin halálát követő időszakban a NATO-tagállamok a szovjet blokk országainak 

fokozatos liberalizálását óvatos taktikával kívánták biztosítani, anélkül, hogy túlzottan 

kifejezésre juttatták volna szándékaikat. Megpróbáltak egy önrendelkezési és saját 

liberalizációs folyamatot is beindítani közvetett módon, nem katonai eszközökkel, 

hanem a propagandára koncentrálva. Macher Anikó ezzel kapcsolatban úgy 

fogalmazott, hogy Magyarország ígéretes területnek bizonyult, mivel a kommunista 

rezsimnek nem volt olyan hosszú hagyománya, mint a Szovjetunióban. A „nyugati 

diplomaták a nemzethez tartozás erős érzelmeit a  magyar társadalomban a rezsimmel 

szembeni potenciális fenyegetésként értékelték. Az idősebb értelmiség iek 

nosztalgiával fordultak a nyugati kultúra felé, ugyanakkor a fiatalság elégedetlen volt 

                                                 
1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), Az államigazgatás felsőbb 

szervei, 1862–2014, Külügy, 1862–1995, Külügyminisztérium, TÜK iratok, Anglia, 1945–1964 (a 

továbbiakban XIX-J-1-j), 14. doboz. 27. tétel. 005129. Tárgy: Az országgyűlés külpolitikai vitája. 

Irányelvek Boldoczki elvtárs parlamenti beszámolójának feldolgozásához. 2. A levéltári iratanyagban 

szereplő Boldoczki János 1953. július 4. és 1956. július 30. között töltötte be a külügyminiszteri posztot. 

Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945–1990. Szerk. Baráth Magdolna  – Gecsényi Lajos. A bevezető 

tanulmányt írta: Baráth Magdolna. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudom ányi 

Intézet, Bp. 2015. 35. 
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a szovjet kultúrával, amelyet kívülről tehertételnek látott.”2 E mellett 1954 tavaszától 

kezdve a Szovjetunió a korábbiakhoz képest aktívabb külpolitikára „serkentette” a 

blokkhoz tartozó országokat, „mintha valódi önálló szereplői lennének a nemzetközi 

rendszernek: kezdeményezzenek a nemzetközi szervezetekben, a kétoldalú 

kapcsolatokban, hogy ezzel erősítsék a tábor szövetségesi karakterét és nemzetközi 

befolyását”. Ennek eredményeként az 1954–1956 közötti időszakban minőségileg és 

mennyiségileg is megélénkültek a kapcsolatok a Nyugattal.3   

 

 

Az 1950-es évek első felének változásai 

 

Az Egyesült Királyság és Magyarország diplomáciai kapcsolatai az 1950-es évek első 

felében mélypontra zuhantak.4 Ennek magyarázata részben a nemzetközi 

hidegháborús feszültségben, részben Magyarország belpolitikai átalakulásában 

keresendő. A brit állampolgárok, üzletemberek sorozatos kiutasítása, illetve vád alá 

helyezése (lásd: Standard-per), a brit tulajdonok államosítása,5 a British Council 

budapesti irodájának kikényszerített bezárása6 tovább mélyítette az amúgy is fennálló 

szakadékot a két ország között. Hogy ebből a diplomáciai gödörből kikerüljön az 

ország, szükség volt arra, hogy a magyar fél engedményeket tegyen, s nagyobb 

                                                 
2 Anikó Macher: Hungarian Cultural Diplomacy, 1957–1963. Echoes of Western Cultural Activity in a 

Communist Country. In: Searching for a Cultural Diplomacy. Eds. Jessica C. E. Gienow -Hecht – Mark 

C. Donfried. Berghahn, New York–Oxford 2013. 77. Magyarország hidegháborús külpolitikai 

tevékenységéről bővebben lásd: Békés Csaba: Európából Európába: Magyarország konfliktusok 

kereszttüzében, 1945–1990. Gondolat, Bp. 2004.; Fülöp Mihály–Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a 

20. században. Aula, Bp. 1998. 
3 Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig. Helikon, Bp. 2011. 207. 
4 A két ország 1953 és 1956 közötti általános diplomáciai kapcsolatáról lásd: Hegedüs Gyula: Magyar–

angol kapcsolatok, 1944–1956. ELTE BTK, Budapest, 2011. (Doktori disszertáció)  

(http://doktori.btk.elte.hu/hist/hegedusgyula/diss.pdf, letöltés 2016. márc. 24.) 218–222. 
5 Erről lásd bővebben: Hegedüs Gyula: A brit tulajdon államosítása Magyarországon, 1945–1950. Múltunk 

52. (2007) 4. sz. 282–306. 
6 Varsón kívül a szovjet blokk összes országában bezárták a BC-t, pl. Bulgáriában ugyancsak 1950-ben. 
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hajlandóságot mutasson a britek irányában. Ilyen volt például az a „gesztus”, hogy 

feloldották azt a tilalmat, amely kimondta: a külföldi diplomaták csak Budapesttől 30 

km-es távolságra utazhatnak; többen érkezhettek Magyarország területére a 

korábbiakhoz képest; valamint a nyugati követségek fogadásain több személy jelent 

meg a Külügyminisztériumból, mint a megelőző években, de azért nem annyian, mint 

a szovjet blokkhoz tartozó országok rendezvényein. A londoni magyar követ és a 

beosztottak különböző fogadásokra kaptak meghívást – még a brit koronázási film 

bemutatásán is részt vettek. Fontos változásnak tekinthető az is, hogy enyhült a 

magyar sajtó kritikája az Egyesült Királyság irányában.7 Kulturális szempontból ennek 

a „nyitásnak” az egyik legfontosabb lépése minden kétséget kizáróan az lett volna, ha 

Magyarország újra engedélyezi a British Council irodájának megnyitását: erre azonban 

szinte semmilyen esély nem mutatkozott, hiszen az engedélyezés egy gesztusértékű 

üzenettel ért volna fel, erre azonban még nem érett meg a helyzet.  

Sztálin halála után megmutatkoztak a változás jelei: a szocialista fejlődés 

különböző irányait tudomásul vették (lásd az 1955. évi szovjet–jugosz láv 

nyilatkozatot8), s a nagyobb külpolitikai lehetőségekre nagy hatást gyakorolt, hogy a 

magyar belpolitikai események is egyfajta enyhülést eredményeztek 1953 márciusát 

követően. Rákosi Mátyást a szovjetek leváltották és Nagy Imre lett a miniszterelnök, 

aki egy sor  új kísérleti politikai intézkedést vezetett be, amellyel elindította a 

                                                 
7 Ez volt a külpolitikában a „New Look” irányvonal. H. Haraszti Éva: Változások Magyarországon a 

budapesti angol követ 1953–1957. évi jelentéseinek tükrében. Világtörténet 1996. tavasz -nyár. 84. 
8 „A jugoszláv partner egy semleges helyet, esetleg egy dunai hajót vagy szigetet javasolt. Hruscsov 

azonban úgy vélekedett, hogy »ha a Dunán találkoztunk volna, akkor kb. úgy nézett volna ki a dolog, 

mintha a rekettyésben találkoztunk volna«. A szovjet vezetés úgy vélte, hogy a politikai változás ország-

világra szóló demonstrációjára csak egy belgrádi találkozó lehet alkalmas , hiszen ekkor még a szovjet 

főváros szóba sem kerülhetett. A szovjet békeküldöttség Hruscsov vezetésével 1955. május 26 -án 

érkezett Belgrádba. Így kezdődött a viszontagságos viszony egy új, szintén »hullámzó érzelmekben« 

gazdag szakasza.” Sipos Péter: Szovjetunió és Jugoszlávia, 1945–1955. História 14. (1992) 4. sz. 30–31.; A 

nyilatkozatot a két fél 1955. június 2-án írta alá. Juhász József: A lehetséges szövetséges szembefordulása: 

Jugoszlávia és a magyar '56. História 28. (2006) 10. sz. 6. 
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desztalinizációt.9 Kevesebb lett a letartóztatás, október folyamán feloszlatták az 

internálótáborokat, intézkedéseket foganatosítottak a parlament szerepének 

növelésére10 stb. és, ami számunkra a legfontosabb, „kevésbé volt érezhető a Nyugat 

felé irányuló hivatalos ellenséges magatartás”.11 Mindezek alapján elmondható, hogy 

1953 folyamán – annak ellenére, hogy a kapcsolatok az „enyhülés”12 mellett is változó 

képet mutattak – úgy tűnt, megindultak azok a tárgyalások, amelyek arra voltak 

hivatottak, hogy pozitív irányba billentsék a fennálló állapotot. Ugyanakkor látni kell 

azt is, hogy ez egy hosszú folyamat kezdete volt csupán, s mindkét fél meglehetős 

távolságtartással kezelte a kérdést.  

 

„Az év első felében bár a diplomáciai érintkezések hangja általában 

barátságosabb volt az előző évinél, több barátságtalan, sőt határozottan 

ellenséges gesztus is történt angol részről […].”13 Ennek ellenére „a két 

ország közötti viszony lényegesen megjavult a nyár folyamán. Az új 

angol követ [Sir George Labouchère, 1953–1955 – megj. M. M. A.] 

                                                 
9 Glatz Ferenc: A desztalinizáció első hulláma Magyarországon. Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953–

1956. História 28. (2006) 6–7. sz. 50–59.  
10 Az 1950-es évek magyar bel- és külpolitika eseményeiről bővebben többek között lásd: Borhi László: 

Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945–1956. Corvina, 

Bp. 2005.; Fülöp M. – Sipos P.: Magyarország külpolitikája i. m.; Gyarmati György: A Rákosi-korszak. 

Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. ÁBTL-Rubicon, Bp. 2013. 

Az Egyesült Királyság 1950-es évekbeli bel- és külpolitikájáról többek között lásd: David Childs: Britain 

since 1945. A political history. 5th Edition. Routledge, London–New York 2001.; Egedy Gergely: Nagy-

Britannia története, 1945–1987. HVG Rt, Bp. 1991.; Robert Self: British foreign and defence policy since 

1945: Challenges and Dilemmas in a Changing World. Palgrave Macmillan, New York 2010. 
11 Haraszti É.: Változások Magyarországon i. m. 82. 
12 Az 1950-es években fellépő nemzetközi enyhülésről lásd bővebben: Békés Csaba: Hidegháború-

enyhülés új megközelítésben. Külügyi Szemle 13. (2014) 4. sz. 3–18.   
13 Lásd többek között: Sanders és Lee Meng cseréjének visszautasítása, Tar Fer enc londoni attasé 

kiutasítása. Tar Ferenc főrezidenst 1953 májusában utasították ki a brit hatóságok – de csak 

általánosságban utaltak arra, hogy erre azért került sor, mert felmerült a kémtevékenység gyanúja. 

Ungváry Krisztián: „Anglia a második legnagyobb ellensége Magyarországnak”. A londoni magyar 

hírszerző rezidentúra működése saját jelentései tükrében 1951 és 1965 között. Századok 147. (2013) 6. 

sz. 1522. 
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ideérkezése után nemsokára szabadon engedtük Sanderst14 és 

megszüntettük az utazási korlátozásokat. Mindezeken túlmenően a jobb 

kapcsolat kialakulása természetesen elsősorban a nemzetközi feszültség 

enyhülésének tulajdonítható.”15 

 

Ezenfelül, a két ország között jelentkező enyhülésben minden bizonnyal 

szerepet játszott a magyar és angol labdarúgó-válogatott november 25-i 6:3-as 

mérkőzése a londoni Wembley Stadionban. A nagy jelentőséggel bíró sportesemény az 

elkövetkezendő időszakban a diplomáciai tárgyalások során is szinte mindig 

előkerült, s bizonyos szempontból képes volt arra, hogy enyhítse a hivatalos 

találkozók olykor feszült hangulatát. A két ország közötti társadalmi érintkezésekb en 

is pozitív irányú változások következtek be az előző évhez képest: „az angolok 

úgyszólván valamennyi fontosabb rendezvényükre meghívták a Külügyminisztérium 

vezető beosztottait.”16  

                                                 
14 Harold Wilson munkáspárti politikus, későbbi miniszterelnök ekképp vélekedett a Sanders -ügyről: 

„Megítélésem szerint a magyarok belátták, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok helyreállítása 

nem lehet Sanders szabadon bocsátásának előfeltétele. Tekintettel arra, hogy Mr. Sanders jó néhány évet 

töltött fogságban, itt az ideje, hogy amnesztiát kapjon.” Pál István: A részmunkaidős ellenzéki képviselő. 

Harold Wilson politikai pályafutása 1951–1959. In: Hindu istenek, sziámi tigrisek. Balogh András 70 

éves. Szerk. Majoros István – Antal Gábor – Háda Béla – Hevő Péter – Madarász Anita. ELTE, Új - és 

Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp. 2014. 448. E fordulatnak nagy jelentősége volt: Sanders 

augusztus közepi elengedése és kiutasítása nagy visszhangot keltett a brit közvéleményben és hatással 

voltak a vegzáló kereskedelmi kapcsolatokra is. „Úgyszólván valamennyi angol újság ezt az eseményt 

összekapcsolta a magyar–angol kereskedelmi tárgyalások újrafelvételének kérdésével. […] Egyáltalán 

nem volt meglepő, hogy augusztus 27-én a Board of Trade közleményt adott ki, amely elrendeli a magyar 

importra alkalmazott kivételes korlátozások megszüntetését.” MNL OL XIX -J-1-j 11. doboz. 26. tétel. 

00743. Politikai Főosztály, Villányi Antónia. 1953. december 21. Tárgy: Angol–magyar diplomáciai 

kapcsolatok alakulása 1953. év folyamán. 3.  

A Sanders-ügyről lásd továbbá: Szörényi Attila: A brit–magyar diplomáciai kapcsolatok és a Sanders-

ügy, 1949–1953. Valóság 49. (2006) 6. sz. 74–92.; Uő: A Standard-per előzményei és előkészítése 1948–

1950. PPKE BTK, Piliscsaba, 2012. (Doktori disszertáció) 

https://btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudomany/szorenyi_attila/tezis_hu.pdf, letöltés 2017. okt. 29. 
15 MNL OL XIX-J-1-j 11. doboz. 26. tétel. 00743. Politikai Főosztály, Villányi Antónia. 1953. december 21. 

Tárgy: Angol–magyar diplomáciai kapcsolatok alakulása 1953. év folyamán. 1. 
16 Uo.  
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Szigeti Károly diplomata17 jelentése alapján megállapíthatjuk, hogy 1954-ben – 

abban az évben –, amikor ismét „megnyíltak a kapuk” a két ország között, a kulturális 

kapcsolatok kifejezetten jó irányba haladtak. A kulturális és tudományos érintkezés 

további fejlesztésének előterében az állt, hogy az eddigi ismeretségeket felhasználják 

újabb ismeretségi körök szerzésére. Magyar részről olyan szervezeteket és 

intézményeket kívántak felkutattatni, ahol lehetséges a jó kapcsolati hálóval 

rendelkező személyekkel való érintkezés. Ezen kívül kiemelkedő feladattá vált, hogy 

„elfogadjuk” a különböző brit egyetemek és iskolák meghívásait.18 A következő nagy 

előrelépés egy kiemelkedően fontos nemzetközi eseményhez volt köthető. Az 1955-ös 

genfi kormányfői értekezletet19 követően ugyanis egyre nagyobb lehetőség nyílt arra, 

hogy Magyarország minél kiterjedtebb kapcsolatokat építsen ki a kultúra területén a 

nyugati országokkal. Szigeti Károly 1955. december 2-i jelentésében olvasható, hogy 

az ilyetén irányú érintkezések azt a célt szolgálták volna, hogy elősegítsék a „békés 

együttélésre irányuló politikánk” mielőbbi megvalósulását. Az irat szerint „az utóbbi 

időben, Angliában is mutatkoznak jelei annak a pozitív hatásnak, amely elsősorban az 

érdeklődés fokozódásában nyilvánul meg, nemcsak a széles népi tömegek vagy 

haladó személyek részéről, hanem burzsoá körök részéről is. Ezt bizonyítja a szovjet 

művészek, a Mojszejev együttes angliai szereplése, valamint magyar–angol 

viszonylatban tudósdelegációnk angliai útja, hegedűművészeink sikere és az állami 

népi együttesünk jövőbeni útjával kapcsolatos előkészületek is.”20 Annak érdekében, 

                                                 
17 Beosztott diplomata a londoni követségen 1953 és 1955 között (I. o. követségi titkár). A III. Politikai 

(angolszász) Osztály helyettes vezetője, 1955–1958. Főkonzulok, követek i. m. 269. 
18 MNL OL XIX-J-1-j 4. doboz 14. tétel. 00498/1955 – A követség kapcsolatai. London, 1954. december 23.  
19 A genfi csúcstalálkozóra 1955. július második felében (18-23.) került sor brit, amerikai, francia és 

szovjet részvétellel. (Anthony Eden, Dwight D. Eisenhower, Edgar Faure, Nyikolaj A. Bulganyin). Erről 

lásd bővebben: Cold War Respite: The Geneva Summit of 1955. Eds. Guntner Bischof – Saki 

Dockrill. Louisiana State University Press, Baton Rouge 2000.;  J. P. D. Dunbabin: The Cold War: The 

Great Powers and Their Allies. Vol. I. Second Edition, Pearson Longman, Harlow 2008. 222–228. 
20 MNL OL XIX-J-1-j 42. doboz. 141. tétel. 0018273. Kelet–nyugati kulturális kapcsolatok a genfi 

értekezletek után.  
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hogy további sikereket érhessen el Magyarország a kultúrkapcsolatok területén, 

Szigeti Károly írásban kérte Katona János követet,21 hogy a következő javaslatokat 

mérlegelje munkatársaival együtt: 

 

1. „Fokozott mértékben kísérje figyelemmel és tanulmányozza a 

Szovjetunió és a baráti országok kulturális és tudományos 

kapcsolatainak alakulását a fogadó ország kulturális és tudományos 

szerveivel. 

2. Szélesítse kapcsolatait elsősorban olyan kulturális és tudományos 

szervekkel, ezeknek vezetőivel és tagjaival, amelyek a Szovjetunió és más 

népi demokratikus országok hasonló kezdeményezésére pozitívan 

reagáltak és érdeklődést mutatnak az ilyen kezdeményezés iránt. 

3. Rendszeresen tanulmányozza az angol kulturális és tudományos élet 

napirenden lévő legfontosabb problémáit, azokat értékelve tegye meg 

észrevételeit a központ felé. 

4. Mérlegelje a különböző, főleg tudományos delegációk cseréjének 

lehetőségét és ilyen irányban tegyen további javaslatokat, szem előtt 

tartva az MDP Központi Vezetőségének határozatának irányelveib ől 

eredő feladatokat.   

5. Igyekezzen további kapcsolatok szerzésére, film, színház, 

képzőművészeti és sportkörökben is. 

6. […] 

                                                 
21 Katona János 1953 és 1957 között töltötte be a követi posztot Londonban. 
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7. A követség készítsen összefoglaló jelentést az angol kulturális helyzetről, 

különös tekintettel Anglia és a baráti országok kapcsolatainak 

alakulásáról és azok hatásáról az ország különböző köreiben.”22 

 

A világpolitikában bekövetkező enyhülést a kultúrdiplomácia területén 

erősítette, hogy az SZKP február 14. és 25. között ülésezett XX. kongresszusa23 új 

lendületet adott a Kelet–Nyugat közötti kulturális kapcsolatok fejlesztésének. A 

kulturális cserék a Szovjetunió békés egymás mellett élési politikájában fontos szerepet 

töltöttek be, és Magyarország csatlakozva a többi népi demokráciához, követte a 

szovjet direktívákat. A kongresszus után a NATO-országok úgy határoztak, hogy 

követik  a fentebb említett összehangolt óvatos politikát, amely a szovjet blokk 

egységének fokozatos megbontását, az egyes országok autonómia törekvésének 

bátorítását célozta.24 Macher munkájában olvashatjuk, hogy amíg Franciaország 

például megállapodott Magyarországgal kulturális csereprogramban, addig az 

Egyesült Királyság a kétoldalú kapcsolatokat nem kormányzati szinteken támogatta. 

Júliusi határozatában az MDP Központi Vezetősége többek között kijelentette, hogy „a 

szocialista országok közötti szoros barátság és együttműködés további ápolása mellett 

sokoldalú – gazdasági, tudományos, művészeti, sport- és egyéb – kapcsolatokat 

óhajtunk kiépíteni a szocialista világrendszeren kívül álló országokkal”.25  

Ezek a mozzanatok hozzájárultak ahhoz, hogy minden területen új 

lehetőségekkel nyissanak egymás felé az érintett felek – nem volt ez másként a 

kulturális kapcsolatok esetében sem. Két probléma azonban a tárgyalt időszakban 

meglehetősen hátráltató tényezőként jelentkezett: az egyik a már említett British 

                                                 
22 MNL OL XIX-J-1-j 42. doboz. 141. tétel. 0018273. Kelet–nyugati kulturális kapcsolatok a genfi 

értekezletek után. 
23 Baráth Magdolna: Az SZKP XX. kongresszusa a legújabb orosz szakirodalom tükrében. Múltunk 51. 

(2006) 2. sz. 177. 
24 Macher, A.: Hungarian Cultural Diplomacy i. m. 78. 
25 Győri Sz. R.: A magyar külpolitika története i. m. 220. 
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Council volt, illetve az annak budapesti irodája újbóli megnyitásával kapcsolatos 

magyar elutasítás; a másik a londoni magyar követség operatív munkájában és 

szervezeti felépítésében jelentkező hiányosságok voltak – a tanulmány ez utóbbi 

problémát ismerteti. 

 

 

A londoni magyar követség tevékenysége 

 

„Korántsem mondhatjuk, hogy az angol kormány magatartása népi 

demokráciánk felé alapvetően megváltozott volna; ellenkezőleg, 

továbbra is népi demokráciánkat gyűlölő, ellenséges magatartást tanúsít 

hazánkkal szemben.”26 

 

A londoni magyar követség második világháborút követő munkája évről évre számos 

kivetnivalót hagyott maga után. A súlyosnak tekinthető problémákat több tényező 

együtthatása generálta: az angol nyelvtudás alacsony szintje, a követségi beosztottak 

hiánya és az ennek köszönhetően fellépő túlterheltség,27 a munkamorál kevéssé 

tapasztalható jelenléte, a pénzügyi és adminisztratív problémák, a határidők pontatlan 

                                                 
26 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia 1945–64). 1. doboz. 13. tétel. 001529. Tárgy: Az 1954. évi 

összefoglaló jelentés. A Követség munkájának főbb eredményei és hiányosságai. A követség 

legfontosabb és legsürgősebb feladatai. 1. 
27 Várkonyi Péter, későbbi külügyminiszter, államvédelmi hadnagyként „Szendrői” álnéven 

tevékenykedett. 1955. április 20-án történt hazarendeléséig mint sajtóattasé dolgozott a londoni magyar 

követségen. Ungváry K.: A londoni magyar hírszerző rezidentúra i. m. 1517. 1524.  

1953-ban többek között kulturális ügyekkel foglalkozott a követségen belül, s a következő feladatokat 

látta el egy személyben: „kulturális események figyelése és jelentése, rejtjelezés, protokolláris ügyek 

(jegyzékek, rendezvények, angol levelezés stb.) segédhivatali beosztottak nyelvtanulásának ellenőrzése, 

könyvbeszerzések, Sajtóiroda irányítása, tájékoztató anyagok elosztása, futáronként egy vagy két 

politikai jelentés elkészítése, ideológiai oktatás ellenőrzése, szakmai tanulás.” MNL OL XIX -J-1-k 

(Nagy-Britannia 1945–64). 1. doboz. 12. tétel. 00510. Tárgy: Követség személyzeti problémája. 2. 

Várkonyi 1953 tavaszán lett megbízva a titkos és szigorúan titkos irattár kezelésével is. MNL OL XIX -J-

1-k (Nagy-Britannia 1945–64). 1. doboz. 13. tétel. 001032/1. Tárgy: Titkos ügykezelés. Életéről lásd: 

https://www.neb.hu/asset/phpn0j7tU.pdf, letöltés 2016. márc. 29. 
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betartása, illetve a politikai megbízhatóság győzelme a szakértelem fölött. Ezek a 

hiányosságok a külügyi munka minden területén éreztették negatív hatásukat.28 A 

Központ (a Külügyminisztérium) és a követség közötti levélváltások alátámasztják, 

hogy a fejlődésre és a fejlesztésre ugyan lett volna igény, de a támasztott igények és a 

gyakorlati megvalósulás sok esetben közel sem fedték egymást. Jelen tanulmányban a 

kulturális kapcsolatok szintjén vizsgáljuk meg e kettősség történetét.  

1953 nyarán készült el az a dokumentum, amely a magyar Külügyminisztérium 

és a magyar diplomáciai külképviseletek munkájára vonatkozó irányelveket 

tartalmazta. E szerint 

 

„a nemzetközi helyzetet az utóbbi időben azok a következetes 

erőfeszítések jellemzik, melyeket a Szovjetunió és a béketábor többi 

országai tettek és tesznek az irányban, hogy az évek óta tartó és a 

legutóbbi időkig egyre élesedő nemzetközi feszültség enyhülését és ezen 

keresztül a két rendszer országai egymással való normális, békés 

együttműködésének helyreállítását elérjék”.29 

 

  Az irányelvek egy érdekes pontját jelenti az a pár mondat, amely a békés 

együttélés lehetőségét hangsúlyozza: 

 

„a Magyar Népköztársaság a Szovjetunióval összhangban folytatja 

békepolitikáját, amely az összes népekkel való együttműködés 

biztosítására, a béke megőrzésére és megvédésére, az imperialisták 

                                                 
28 A londoni magyar diplomáciai képviselet munkájáról lásd bővebben: Hegedüs Gyula: A londoni 

magyar diplomáciai képviselet 1945–1956. In: Modern Magyarország 3. (2014) 1. Különszám. 303–333. 

http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_303-333.pdf, letöltés 

2016. márc. 24. 
29 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz 13. tétel. 00150/6. Tárgy: Irányelvek a III. negyedévi munkatervhez. 1. 
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agressziós terveinek leleplezésére irányul. »Nincs egyetlen állammal se 

oly vitás ügyünk, melyet ne lehetne békés úton elintézni. Békében 

akarunk élni minden országgal, bármilyen is legyen annak belső 

rendszere…«”30 

 

  Ezt a gondolatmenetet folytatva a szövegben meghatározásra került, hogy 

 

„ebből a belpolitikából következik az a törekvésünk, hogy az ENSZ tagjai 

sorába belépve aktív részvételünkkel mozdítsuk elő a béke 

megőrzésének és a nemzetek békés együttműködésének ügyét. Mint 

népfrontunk választási felhívása leszögezte: »a Magyar Népköztársaság 

őszintén és fenntartás nélkül részt kíván venni a népek nemzetközi 

együttműködésében.« […]”31 

 

  Az irányelvekben megfogalmazott feladatok között szerepelt jelen tanulmány 

témájának szempontjából az egyik legfontosabb tétel: „a nemzetközi helyzet enyhítése 

érdekében mindent meg kell tennünk az irányban, hogy ahol csak lehet, élénkebbé 

tegyük gazdasági és kulturális kapcsolatainkat a kapitalista országokkal. Ez a 

leghatékonyabb mód arra, hogy a vasfüggöny meséjét megcáfoljuk. Különösen széles 

tér nyílik a kapitalista országokkal fennálló sportkapcsolataink további fejlesztésére, 

valamint gazdasági és kulturális kapcsolataink kiszélesítésére is. Ebből a szempontból 

kell megvizsgálnunk a nemzetközi szervezetek tevékenységében és a különböző 

nemzetközi konferenciákon való részvételünket is.”32 A követség IV. negyedévi 

munkaterve kis részben ugyan, de szintén foglalkozott a kapcsolatok kulturális 

                                                 
30 Uo. 4.  
31 Uo.  
32 Uo. 5. 
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vetületével: „otthonról kapott segítséggel főleg kulturális területen növeljük a Magyar 

Klub aktivitását. Megteremtjük szintén otthoni támogatással annak feltételeit, hogy az 

Angol–Magyar [Baráti – kieg. M. M. A.] Társaság33 kiterjedt programokat tartalmazó 

három hónapos munkatervét sikerrel teljesítse.”34  

1953. december 4-én Katona János, az új londoni magyar követ bemutatkozó 

látogatást tett Anthony Eden külügyminiszternél. Katona e találkozásra ekképp 

emlékezett vissza:  

 

„Igen barátságosan üdvözölt és kijelentette, mindenkor rendelkezésemre 

áll, ha hozzá fordulok. Örül annak, hogy javult a viszony a két ország 

között és arra törekszik, hogy tovább javuljon nemcsak velünk, de a 

Szovjetunióval is. […] Ő azon van, hogy csökkenjen a nemzetek közötti 

feszültség. Kijelentettem, én is nagyon örülök, hogy munkámat már egy 

kellemesebb légkörben kezdhettem meg. Én magam is arra törekszem, 

hogy a két ország közötti viszony tovább fejlődjön. […] Gratulált 

futballcsapatunk nagyszerű győzelméhez és helyeselte a két ország 

sportkapcsolatainak fejlesztését. Én kijelentettem, hogy örülök a magyar 

csapat itteni jó szereplésének, de még inkább annak a ténynek, hogy jó 

sportkapcsolat alakul ki és kívánom, hogy ez más területen is létrejöjjön, 

így kulturális vonatkozásban is.”35  

                                                 
33 J. S. Champion 1968. március 7-én az Angol–Magyar Baráti Társasággal kapcsolatban úgy 

fogalmazott, hogy az „aktívabb ‘baráti társaságok’ közé tartozik. 1951 -ben brit kommunisták és 

szimpatizánsok alapították. [...] A magyar forradalom miatt az ősz végén majdnem megsemmisült, 

azonban a titkára – Charles Ringrose úr, aki most  egy jól ismert kommunista – türelmes gondoskodása 

révén túlélte az időszakot és 1961-re megint több mint 1000 fős tagságot mondhatott magának.” The 

National Archives of UK FCO 13/221. GB/East Europe Centre: Hungarian colloquium. Reference: CRE 

10/7. J. S. Champion 1968. március 7.  
34 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz 13. tétel. 00150/12. Tárgy: A követség IV. negyedévi munkaterve. 2.  
35 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 12. tétel. 002259. Tárgy: Látogatás Eden külügyminiszternél. 
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A londoni magyar követség 1953 végétől kezdődően egyre intenzívebben 

kezdett foglalkozni a kulturális kapcsolatok ápolásával, elmélyítésével és a brit kultúra 

egyre alaposabb megismerésével, illetve megismertetésével. Ennek egyik fajsúlyos 

lépcsőfoka volt az, hogy a Központba irányuló kulturális jelentések színvonalában is 

minőségi változás következett be – ez azonban nem volt olyan mértékű, melyet a 

követség a beosztottaktól elvárt, így az 1954-es év részben ennek javításáról szólt.36 E 

szerint például „fokozni kell a kulturális élet egyes területeiről összefoglaló jelentések 

készítését és folyamatosan felhívni a Központ figyelmét az egyes aktuális kulturális 

eseményekre”,37 valamint „mindenképpen igyekezni kell anyagi erőink 

figyelembevétele mellett, szaporítani rendezvényeinket, elsősorban a kis 

létszámúakat, amelyek alkalmasabbak komolyabb megbeszélésekre”.38 Az 1954. évi II. 

negyedévi munkaterv alapelvei között nagy hangsúlyt kapott a kulturális kapcsolatok 

megerősítésének irányába tett törekvés: „kulturális jelentéseinkben a napi kulturális 

események figyelése továbbra is elsőrendű feladatunk lesz. A kulturális szerveink 

munkáját és hatáskörét növelni [kell] és a nemzetközi helyzet enyhüléséből, valamint 

a két ország közötti viszony javulásából adódó lehetőségeket ki fogjuk használni.”39 A 

III. negyedévi munkaterv alapján igyekeztek még a meglévőnél is nagyobb mértékben 

fókuszálni a kulturális kapcsolatokra, s kísérleteket tettek arra, hogy újabb területeken 

szélesítsék az érintkezési felületet: „ebben az évnegyedben megkezdjük a kulturális 

szerveink, köztük az AMBT [Angol–Magyar Baráti Társaság – megj. M. M. A.], 

széleskörű vidéki rendezvényei elősegítését”.40 Hogy a fejlesztés mértéke mennyire 

                                                 
36 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 13. tétel. 00149. Tárgy: 1954 I. negyedévi munkaterv, illetve MNL OL XIX-

J-1-k 1. doboz. 13. tétel. 08342/1. Tárgy: A követség diplomáciai tevékenysége. A követség 1953. évi 

munkájának eredményei és hiányosságai. 3. 
37 MNL OL XIX-J-1-j 20. doboz. 47. tétel. 00624. Tárgy: Az 1953-as évi összefoglaló felterjesztése. VI. 

Követség 1953. évi munkájának eredményei és hiányosságai. 3. 
38 uo. 5. 
39 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 13. tétel. 00149/3. Tárgy: 1954. évi II. negyedévi munkaterv. 4. Várkonyi 

P. volt a felelőse a brit–magyar kulturális vonalnak. 
40 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 13. tétel. 00149/6. Tárgy: Követség III. negyedévi munkaterve. 5. 
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volt kielégítő, az a negyedéves munkatervből világosan látszik: „kulturális és 

tájékoztató munkánkban az előző negyedévvel szemben már fejlődés tapasztalható. 

Erre a területre a következő évnegyedben nagyobb figyelmet fordítunk.”41 A követség 

kapcsolatairól szóló 1954. december 23-i jelentés szerint a kultúra vonatkozásában elég 

erősnek mondhatóak a hivatalos érintkezések.42 Éves összefoglaló jelentésében a 

Központ részéről Hajdú József főosztályvezető a kulturális kapcsolatok terén az új 

„jelenségekre” hívta fel a figyelmet: „ennél kérünk figyelmet szentelni a haladó 

jelenségekre, azokra a megnyilvánulásokra, amelyek a haladó és reakciós erők közötti 

ingadozás jeleit mutatják, továbbá az amerikai kulturális behatolás elleni küzdelem 

alakulására.”43 Kiterjedtebb megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy  

 

„kulturális tájékoztató munkánkban, amely a követség operatív 

munkájának jelentékeny része, keresni kell az új lehetőség eket 

sajtóirodánk hathatós felhasználásával. Kultúrfronton fel kell tárni a 

reakciós és progresszív irányzatok harcát, ami angol vonatkozásban 

bonyolult feladat, mert ezek igen sok esetben csak mint tendenciák , 

jelenségek mutatkoznak és kevésbé mint szervezett csoportok 

megnyilvánulásai. Rendkívül szükség van a sajtóval való jó közvetlen, 

avagy közvetett kapcsolatok kiépítésére. […]”44  

 

Katona a jelentésében, a magyar követség 1955. évi első negyedévi munkaterve 

értékeléséhez kapcsolódóan kijelentette, hogy 1954 utolsó negyedében a követségi 

                                                 
41 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 13. tétel. 00149/8. Tárgy: Negyedik negyedévi munkaterv.  
42 MNL OL XIX-J-1-j  4. doboz. 14. tétel. 00498. Tárgy: Követség kapcsolatai. 4. 
43 MNL OL XIX-J-1-j 1. doboz. 13. tétel. 001529. Tárgy: Az 1954. évi összefoglaló jelentés.  
44 Uo. Tárgy: Az 1954. évi összefoglaló jelentés. VII. Követség feladatai az elmúlt év tapasztalatai 

nyomán. 5. 
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munka a kultúra és tájékoztatás területén fejlődött a legjobban.45 Ehhez kötődően 

érdemes röviden kitérni arra, hogy még július 14-én jelentés készült a 

Külügyminisztériumon belül működő Angolszász Osztály46 felülvizsgálatáról. Az írás 

szerint az osztály „fontos területen dolgozik és igen széleskörű munkát végez. Az 

osztály számos eredményt ért el már eddig is az aktív külpolitika megvalósítása, a 

követségek munkájának megjavítása terén.”47 A kulturális kapcsolatok 

vonatkozásában ugyanakkor általánosan úgy fogalmaztak, hogy „sem az osztályon, 

sem a követségeken nem mutat egyenletes képet”.48 Ezt alátámasztandó, az október 

27-én keltezett feljegyzés a londoni magyar követség munkáját súlyos kritikai 

megjegyzésekkel illette:  

 

„komoly erőfeszítéseket tesz, hogy fenntartsa az aktív külpolitika, a 

kapcsolatok szélesítése, a jelentőmunka stb. terén korábban elért 

színvonalat. A követségnek ez a törekvése azonban nem sikerült minden 

tekintetben, s diplomáciai-politikai munkájában, a jelentőmunkában, a 

kapcsolatok fejlesztésében bizonyos fokú stagnálás, egyes esetekben 

pedig visszaesés tapasztalható.” 

 

                                                 
45 MNL OL XIX-J-1-j 2. doboz. 13. tétel. 001413. Tárgy: Londoni követség 1955. évi első negyedévi 

munkaterve. 3.  
46 A Szarka Károly vezette (1951–1953) Angolszász Osztály a Külügyminisztériumon belül a II. Politikai 

Főosztályvezető-helyettes irányításával működött. Szarka Károly mellett két amerikai, három brit és 

egy dél-amerikai előadó látta el a feladatokat. Sáringer János: Mozaikok a magyar Külügyminisztérium 

történetéből (1944–1951). Grotius. 8. 

http://www.grotius.hu/doc/pub/RSSTJE/2010_74_saringer_janos_mozaikok.pdf, letöltés 2016. márc. 

29.; illetve Garadnai Zoltán: Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1957–1962). 

Magyarország és a világ. Sorozatszerk. Ormos Mária  – Gecsényi Lajos – Vida István. Gondolat, Magyar 

Országos Levéltár, Bp. 2011. 352. 
47 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 003844. Tárgy: A követség egyes beosztottjainak reszortja. 2.   
48 Uo. 2. 
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  Ha ezt a kultúra területére vetítve nézzük, akkor belátható, hogy szinte csak és 

kizárólag baloldali intézményekkel és személyekkel tartották, illetve vették fel a 

kapcsolatot, valamint a kulturális jelentések száma is látványos mértékben csökkent, 

1955 második felében a követségnek még előadásokat sem sikerült tartania 

Magyarországról.49 Ezt követően az év végén felülvizsgálták a londoni magyar 

követség munkáját és állományát. Kulturális szempontból a fejlődő tendencia ellenére 

ismételten súlyosnak mondható hiányosságokkal szembesültek. Eszerint a kulturális 

munka „egészében elég gyengén áll”. Sík Endre, a külügyminiszter első helyettese 

által aláírt jelentés úgy fogalmaz, a  

 

„legfőbb hiba, hogy Arányi50 elvtárs, a kulturális és sajtóbeosztott, nem 

él benne az angol kulturális életben, amely iránt nem is mutat 

különösebb érdeklődést. Arról sincs világos képe, hogy a két ország 

közötti kulturális kapcsolatoknak milyen irányban kell fejlődni. Leíró 

jelentéseket a fogadó ország kulturális életéről egyáltalán nem készít. A 

kulturális munkának tulajdonképpen csak azokban a szektoraiban van 

élénkség, amelyek a baráti társasághoz tartoznak. Olyan jelentős 

területeken, mint a filmmunka, a Corvina kiadványainak terjesztése, 

könyvkiadás, alig történik valami.”51 

 

Arányit úgy jellemzik e dokumentumban, mint az egyedüli olyan követségi 

beosztottat, aki jól tudott angolul. A kulturális feladatoktól meglehetősen eltérő 

munkákkal is ellátták, ezért folyamatosan le volt terhelve; ugyanakkor az irat szerint  

                                                 
49 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 003844. Tárgy: A követség egyes beosztottjainak reszortja. 

932/1955. Tárgy: A londoni követség munkája. 1–2. 
50 Arányi Tibor a sajtóattasé beosztottja, majd attasé volt. 1955-ben beszervezték, fedőneve: „Pártos” volt. 

Ungváry K.: A londoni magyar hírszerző rezidentúra i. m. 1524. 
51 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 0010770. Tárgy: Londoni követség felülvizsgálása. 1955. 

december 21. 2. 
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„eléggé felületes és nem egyszer felelőtlen is. […] A kulturális 

kapcsolatok fejlesztésének tervszerűtlensége is megbosszulja magát. Pl. 

Britten, az egyik híres zeneszerző, akit a Kultúrkapcsolatok Intézete 

meghívott Budapestre, a meghívást nem fogadta el, mert semmilyen 

kapcsolata sem volt a követséggel és a magyarokkal. Az ilyen 

meghívások már előre kudarcra vannak ítélve.”52  

 

Az 1955. évi összefoglaló jelentés úgy fogalmazott, hogy a követség kulturális 

munkája operatív jellegű volt az esetek döntő többségében. Ennek oka az volt, hogy a 

londoni magyar követ a hiányos személyi állomány miatt képtelen volt arra, hogy egy 

munkatársat csak és kizárólag kulturális ügyekkel bízzon meg.53  

Amikor az 1956. évi első negyedévi munkaterv került napirendre, Szigeti 

Károly január 16-i feljegyzésében kiemelte, hogy a kulturális jelentő és értékelő munka 

képviseli a leggyengébb láncszemet a követségen.54 A február 20-án keltezett 

jelentésben a magyar követ szerint  

 

„Angliában nagyon sok szépirodalmi mű jelenik meg, az 

olvasóközönség nagy részét nem érdeklik a magyar vonatkozású 

problémák. Az egyes könyvkiadók éppen ezen okoknál fogva nem 

mernek magyar könyvekhez nyúlni, mivel ez számukra ráfizetést 

jelentene. Egyébként is a megjelenő szépirodalmi könyvek aránylag 

nagyon olcsóak és sok esetben a magyar könyvek kiadása drágábba 

kerül.”55  

                                                 
52 Uo. 2. 
53 MNL OL XIX-J-1-j  20. doboz. 47. tétel.  002899. Tárgy: 1955. évi összefoglaló. 1955. évi sajtó- és 

kultúrösszefoglaló. 9. 
54 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 00318. Tárgy: 1956. évi I. negyedévi munkaterv. 2. 
55 MNL OL XIX-J-1-j  46. doboz. 145. tétel. 003033. Tárgy: Könyvkiadás. 5. 
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A könyvkiadással kapcsolatban Szigeti osztályvezető július 6-án úgy 

fogalmazott, hogy „rendkívül fontosnak tartjuk a magyar könyvek angliai kiadását, 

tekintettel arra, hogy bizonyos területekre éppen az angliai piac meghódítása révén 

tudunk eljutni. Nagyon fontosnak tartjuk tehát, hogy a követség tegyen meg mindent 

annak érdekében, hogy az ottani kiadók magyar könyvek kiadását vállalják.”56  

Összességében megállapítható, hogy 1956-ra a korábbi évekhez képest 

jelentősebb minőségi változásra került sor a követség munkájának egészére 

vonatkozólag. Megnőtt azon beosztottak száma, akik már közvetlenül is le tudtak 

folytatni tárgyalásokat az angol partnereikkel, ennek köszönhetően megnőtt ez 

irányban a kezdeményező készség is. Katona János követ a nyelvtanulássa l 

kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „minden elvtárs nagy szorgalommal és 

igyekezettel tanulja az angol nyelvet”, ennek eredménye pedig minden valószínűség 

szerint a következő hónapokban már jelentkezni fog.57 Ezzel kapcsolatban április 20-

án Szigeti úgy fogalmazott, hogy a  

 

„jelenlegi nemzetközi helyzet, a XX. kongresszus szellemében követendő 

külpolitika alapvető feltétele: minden követségi beosztott nyelv- és műveltség, 

politikai képzettség terén a leggyorsabban fejlődjön. Csak ennek alapján 

várható, hogy a kívánalmaknak megfelelő sok kapcsolatot kiépítő, javaslatokat 

tevő és kezdeményező diplomatáink legyenek.”58  

 

A londoni magyar követség dolgozóinak május 14-i munkaértekezletéről 

készült jegyzőkönyv a kulturális munkáról a következőket állapította meg:  

                                                 
56 Uo. 
57 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 00318/2. 250/1956/sz.t. Tárgy: 1956. évi I. negyedévi munkaterv.  
58 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 00672/1. Tárgy: 1956. II. és III. negyedévi irányelvek. 
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„kulturális tevékenységünk egyike a legoperatívabb követségi 

munkának, mely téren nagy lehetőségek vannak számunkra. Vannak 

hiányosságaink. Angyal [Sándor – kieg. M. M. A.]59 elvtárs ma még nem 

rendelkezik megfelelő angol nyelvtudással. Igyekszik ezt leküzdeni és 

próbál felszínen maradni. Elsősorban angolul kell megtanulnia. 

Kulturális területen sok összeköttetést lehet szerezni magunknak, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ma kedvezőbb körülmények 

között végezzük munkánkat, mint azelőtt.”60  

 

1956 nyarán egyre több diplomata, illetve külügyi munkatárs érkezett a 

követségre, minek következtében a munka kisebb-nagyobb időszakokra megtorpant a 

betanítás miatt, s a színvonal ennek megfelelően csökkent. Mindemellett Szigeti 

véleménye szerint  

 

„néha úgy tűnik, mintha egyes esetekben a kapkodás, a rendszertelenség 

lenne úrrá egyes elvtársak munkáján. Megemlítjük itt […] az olyan 

eseteket, hogy gyakran nagy a távolság egyes beszélgetések és az azokról 

készített feljegyzések időpontja között. Néha az is tapasztalható, hogy 

nem elég mély egyes kérdéseknek a tanulmányozása. […]”61  

 

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a követségen az utánpótlás lehetővé tette, 

hogy a kulturális munka javuló tendenciát mutasson, mivel ezzel a területtel többen 

kezdhettek el foglalkozni s ennek következtében részben megoldódtak a 

                                                 
59 Angyal Sándor 1956. szeptember 14-én Budapestre utazott, hogy részt vegyen a kultúrattaséi 

értekezleten. Az októberi eseményeket követően nem tért vissza az Egyesült Királyságba. MNL OL XIX -

J-1-j  1. doboz. 12. tétel. 001189. Tárgy: Angyal Sándorral kapcsolatos újságcikk. 1.  
60 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 005271. Tárgy: Munkaértekezlet jegyzőkönyve. 2. 
61 MNL OL XIX-J-1-j  2. doboz. 13. tétel. 00672/1956. 1956. II. negyedévi munkaterv. 
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„káderproblémák”. A fellendülést alátámasztja, hogy a követség „jó munkát” végzett 

a Magyar Népi Együttes kiutazásának előkészítésében, népszerűsítésében. Bár a 

munka egészében véve közel sem volt tökéletes:  

 

„sok értékes kapcsolatot szerzett zenei, film, televíziós és egyéb művészi 

körökben. A kulturális jelentések színvonalán azonban még sok 

javítanivaló van. Az eredmények ellenére követségünk kulturális 

munkája még most is igen szűk körű. A jelentések nem foglalkoznak az 

angol kulturális élet legfontosabb problémáival, a kapcsolatok sok 

esetben nem terjednek túl a kint élő magyar művészeken, a kulturális 

beosztott nem elég kezdeményező az egyes jobboldali körök felé, nem 

kapunk javaslatokat meghívásokra vonatkozóan, stb. A jelentések nem 

foglalkoznak a Szovjetunió, a népi demokratikus országok és Anglia 

kultúrkapcsolataival sem, amelyre a jövőben ismételten fel kell hívnunk 

a követség figyelmét. […] Az elkövetkezendő időben kulturális területen 

követségünknek elsősorban az a feladata, hogy szélesítse ismeretség i 

körét, főként jobboldali körök felé, mivel baloldali körökben jó 

kapcsolataik vannak. Film, televízió, zenei kérdéseken kívül egyéb 

fontos művészeti és sport problémákról is rendszeresen terjesszen fel 

jelentést.”62 

 

  A történet ezen a ponton átmenetileg megszakad, mivel az 1956-os októberi 

forradalmat és szabadságharcot megelőző utolsó jelentések, feljegyzések a nyár 

folyamán érkeztek meg. A két ország közötti kulturális kapcsolatokat jobbító szándék 

jellemezte, az ezzel összefüggésben lévő tervek, fejlesztések, folyamatosan napirenden 

                                                 
62 MNL OL XIX-J-1-j 2. doboz. 13. tétel. 005271. Feljegyzés. Tárgy: A londoni követség munkájának 

értékelése. 1956. augusztus 4. 
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voltak. A hivatalos kapcsolatok helyreállításának egyetlen akadálya volt még: a British 

Council léte, illetve nem léte.  

 

* 

 

A felvázoltak alapján megállapítható, hogy az 1950-es évek első fele a brit–magyar 

kulturális kapcsolatok terén az útkeresésről, a lehetőségek feltérképezéséről, a 

fejlesztésről és a fejlődésről szólt, oly módon, hogy az érdekek közben ne sérüljenek. 

Ezt az úgymond felívelő folyamatot törte meg mindkét ország számára az 1956-os év. 

Robert Hewison szavait, gondolatait hívjuk segítségül, aki munkájában úgy érvelt, 

hogy  

 

„az 1950-es években nincsenek olyan kényelmes események és dátumok , 

amelyek egyfajta tokba zárnák a II. világháborút. Ehelyett az évtized 

súlyos változások felé haladt és vitte tovább azokat az energiákat, 

amelyeket a világháború szabadított fel. S ha így tekintünk az 1950-es 

évekre, akkor 1956 van a fókuszban. Ez az első pillanat a II. világháború 

utáni történelemben, amit egy állandó mítosz övez, s amely, mint a 

háborús mítoszok általában, történelmi igazságok és populáris torzítások 

kombinációja. A mítosz kialakulásának a sémáját a politikai változások 

és a kultúra váltásának az egybeesése alakította.”63 

 

  Az 1956-os év világszerte megrengette az addig fennálló világpolitika i 

rendszert. Európa több országában, így Magyarországon és Lengyelországban is az 

emberek a fegyverek erejével hallatták hangjukat. Egyiptomban a szuezi válság 

                                                 
63 Robert Hewison: In Anger: British Culture in the Cold War 1945–1960. Oxford University Press, New 

York 1981. 127. 
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okozott fejtörést a nyugati hatalmaknak, kiemelten az Egyesült Királyságnak. Latin-

Amerikában szintúgy változások szelét lehetett érezni: sztrájkok, puccsok, felkelések, 

különböző mozgalmak ütötték fel a fejüket.64 Ez az év valóban súlyos változások 

folyamatát indította el… 

 

 

 

                                                 
64 Anderle Ádám: Előszó. In: A magyar forradalom és a hispán világ, 1956. Szerk. Anderle Ádám. Szegedi 

Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hispanisztikai Tanszék, Szeged 2007. 14.  
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