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Témaválasztás 

 

A vasfüggöny két oldalán álló ellentétes politikai és katonai 

tömböt nem lehet szigorú értelemben szétválasztani egymástól: 

ez részben a határokon átnyúló együttműködésnek és a 

különböző kultúrközi cseréknek köszönhető, különösen a 

viszonylagos enyhülés időszakában; de annak is, hogy a hatalmi 

blokkok nem voltak közömbösek egymás kulturális 

képződményei és tudományos eredményei iránt. A kultúra a 

hidegháború éveiben képes volt arra, hogy hidat képezzen két 

ellentétes berendezkedésű állam között, de azt is lehetővé 

tehette, hogy különböző kulturális eszközök és intézmények 

segítségével feltérképezze, és ha kell, befolyásolja az ellenséges 

ország gondolkodását. A hidegháborús kulturális kapcsolati háló 

számos területen szolgálta, kiegészítette, sőt olykor felülírta a 

politikai manőverezéseket. Olyan lehetőségeket teremtett a 

Nyugat számára, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a 

szovjet blokk feltérképezéséhez és a minél eredményesebb 

beszivárgás megvalósításához; természetesen mindez fordítva is 

igaz volt, hiszen a Kelet számára is beszivárgási pontot 

jelentettek. Jelen dolgozatban csupán e terület kisebb – ám 

megkerülhetetlen – szeletével foglalkozunk, a brit 
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diplomáciának egy a közép- és kelet-európai térségben fekvő 

országhoz fűződő kapcsolatát kívánjuk bemutatni a kulturális 

érintkezés viszonyrendszerében az 1953/1956 és 1970 közötti 

periódusban.  

A dolgozat arra vállalkozik, hogy az 1945 és 1953 közötti 

időszak előzménytörténetének felvázolása után egy olyan 

periódusnak a történetét mutassa be a brit–magyar reláció 

szempontjából, amelyről eddig nem született átfogó munka. A 

brit–magyar kapcsolatok 1953/56–1970 közötti története több 

szempont alapján, számos irányból megközelíthető. Jelen 

disszertációban egy olyan utat választottunk, amely 

kronológiailag, ugyanakkor tematikus blokkokon keresztül 

ismerteti a két ország egymáshoz való viszonyát. Három fő 

tárgycsoport köré helyeztük a hangsúlyt, vagyis a brit–magyar 

kulturális tárgyalásokat, a British Council magyarországi 

helyzetét és az oktatásnak a hidegháborúban betöltött szerepét 

elemeztük konkrét példák alapján. Vizsgálatunk során az első és 

legfontosabb szempont az volt, hogy befoltozzuk azt az űrt, 

amely egyelőre a brit–magyar kulturális kapcsolatoknak az 

1950-es évek második felére és 1960-as éveire eső történetében 

tátong. Ez részben annak tudható be, hogy ezidáig számos olyan 

brit levéltári irathoz nem lehetett hozzájutni, melyek pontosabb 
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megvilágításba helyezték volna az eseményeket. Másrészt, a 

brit–magyar kulturális reláció 1956 utáni történetével eddig nem 

foglalkoztak behatóan – a vizsgálatok leginkább az 1956-ot 

megelőző időszak eseményeit ismertették forrásgyűjtemények, 

disszertációk, tanulmányok vagy tanulmánykötetek formájában, 

melyek hol részletesen, hol azonban csak érintőlegesen mutatták 

be a két ország ilyen irányú kapcsolatát. Jelen dolgozat az előző 

években, évtizedekben napvilágot látott munkákat egészíti ki oly 

módon, hogy ezidáig ismeretlen forrásokkal illusztrálja és 

színesíti a kulturális kapcsolatok történetét, valamint rávilágít 

eddig be nem mutatott összefüggésekre és olyan szervezeteknek 

a történetét ismerteti, melyekről a korábbiakban magyarul nem 

lehetett olvasni. A dolgozat ily módon megpróbálja újra 

elővenni, hangsúlyozni, ha kell kiegészíteni és nem egy esetben 

új információkkal gazdagítani a másodrendű hatalommá 

redukálódott Egyesült Királyság és a szovjet érdekszférába 

került Magyarország hidegháborús történetét.   

 

A disszertáció célkitűzései 

 

Értekezésünkben az első tematikus, ugyanakkor kronologikus 

blokk a kulturális tárgyalások folyamatának ismertetése. 
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Fontosnak tartjuk annak bemutatását, hogy a vizsgált 

periódusban milyen viszonyrendszerben, milyen intenzitással, 

valamint milyen eredménnyel zárultak az egyes kulturális 

tárgyalások. Mennyiben érvényesült az egy lépés előre, két lépés 

hátra elv a diplomáciai érintkezésekben? Mikor következett be a 

fordulat, s honnantól vált szorosabbá a kapcsolat, amely 

különböző egyezmények formájában öltött testet? A 

megbeszélések és találkozók részletes, konkrét 

forrásrészletekkel gazdagított bemutatása azért volt 

szükségszerű, mert az egy-egy elejtett mondat vagy éppen a 

többször ismételt kijelentés hol burkoltan, hol pedig nyíltan 

formálta a két ország kapcsolatát. Sztálin 1953-ban 

bekövetkezett halála és az ebből eredő viszonylagos enyhülés 

kezdete tette lehetővé, hogy a britek leporolják a régi aktákat, és 

újból várakozással tekintsenek a magyar kül- és belpolitikai 

eseményekre, hogy majd három évvel később ismét falba 

ütközzenek. Az Egyesült Királyság életében fordulópontot hozó 

szuezi válság és a magyar függetlenségért, az elnyomással 

szemben kirobbant forradalom és szabadságharc, valamint az azt 

követő megtorlás mind politikai, mind kulturális szempontból 

újból eltávolította egymástól a két országot. Ennek az évnek az 

eseményeit csupán röviden ismertetjük: kitérünk a szuezi válság 
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okozta brit nehézségekre, a magyar forradalomban betöltött – 

„világpolitikai realitásoknak” megfelelő – brit szerepkörre, 

mindezt oly módon, hogy a nagypolitika szintjén jelentkező 

távolságtartó magatartással párhuzamba állítjuk, mintegy 

ellenpéldaként, a BBC szerepvállalását. Ezt követően egy-két 

évnek el kellett telnie ahhoz, hogy a partnerek ismét egy 

tárgyalóasztalhoz ülhessenek. Ezt az enyhülést nagymértékben 

elősegítette az is, hogy a britek és a szovjetek aláírták első közös 

kulturális egyezményüket. Magyarország viszonylatában 

mindez azt jelentette, hogy a britek immáron hajlandóak voltak 

arra, hogy előzőleg lefektetett álláspontok és 

kötelezettségvállalások keretén belül csereprogramok és később 

egy-két éves időtartamot felölelő egyezmények formájában a 

kezdetben érintőleges kulturális kapcsolatokat egyre 

intenzívebb, ám nem zökkenőmentes érintkezéssé módosítsák.  

A dolgozat fő egysége ennek a folyamatnak a bemutatására 

épül, miközben külön alfejezetekben ismertetjük a következő 

vizsgált témakört, így a British Council (BC) visszatérése 

elutasításának, majd újbóli részleges elfogadásának rögös útját. 

Az Egyesült Királyság egyik legfontosabb kultúraterjesztő 

intézményének, a British Council budapesti irodájának erős 

magyar politikai nyomással kikényszerített bezárását követően a 
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brit–magyar kulturális kapcsolatok mélypontra zuhantak. 1950-től 

a BC nevének említése már-már kínos momentumként 

jelentkezett a tárgyalások során, s a magyar fél következetesen 

próbálta kikerülni és tulajdonképpen elutasítani az intézménnyel 

való – közvetlen – együttműködést a britek külön kérése és a 

nemzetközi helyzet fényében olykor már-már túlzó követelése 

ellenére is. 

Az egyes nagyobb fejezetek elején minden esetben kitérünk a 

Kelet és Nyugat, legfőképpen az Egyesült Királyság és a 

Szovjetunió között megvalósuló kulturális vetületű változásokra. 

Fontos megvizsgálni, hogy milyennek volt tekinthető a brit 

kulturális propagandapolitika a szovjet blokk irányában. 

Mennyire tudott hatékony szerepet vállalni a Szovjetunióval és 

annak befolyása alatt álló országokkal, így Magyarországgal 

szemben? Milyen típusú volt: „fekete”, „szürke” vagy „fehér”; 

hogy nézett ki szervezetileg és milyen mértékű és szintű 

teljesítményeket ért el a gyakorlatban? Részletesen csak a brit 

propagandapolitika lehetőségeit és egyes propagandaszervezetek 

– e tekintetben is különösen a Hírszerző Hivatal (Information 

Research Department, IRD), valamint a Kulturális Kapcsolatok 

Főosztálya (Cultural Relations Department, CRD) 

létrehozásának körülményeit, feladatainak sokszínűségét és 
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működésének egy-egy állomását ismertetjük. A szovjetekkel 

kötött első csereprogram, az utána következő kulturális 

események közvetett módon ugyan, de hatást gyakoroltak a 

brit–magyar kulturális kapcsolatokra is. A dolgozatnak nem 

célja, hogy mindenre kiterjedően vizsgálja meg ezeket a 

kérdéseket, csupán arra vállalkozik, hogy az elejtett morzsák 

segítségével árnyaltabb képet nyújtson a hidegháborús kulturális 

kapcsolatokról.  

Az 1953/1956–1970 közötti idősík utolsó nagy cezúrája 

1968, a Csehszlovákiába történő bevonulás pillanata. 

Magyarország részvétele újabb „kérdőjeleket” eredményezett a 

tulajdonképpen jónak mondható bilaterális kapcsolatokban, de e 

bizonytalanságok csak elméleti síkon mozogtak, mert a brit 

vezetés úgy ítélte meg, hogy amennyiben megszakítják az 

érintkezést a magyarokkal, az beláthatatlan következményekkel 

járt volna. Az 1968-as eseményt csak abból a szempontból 

értékeljük és ismertetjük, hogy az mennyiben befolyásolta a két 

ország viszonyát, így arra nem tettünk kísérletet, hogy magát a 

bevonulást, annak előzményeit és a nemzetközi életre gyakorolt 

hatását részleteiben taglaljuk. Elemzésünk záródátuma 1970 – 

bár kiemelkedő jelentőségű változás nem állt be ekkor a 

kapcsolatokban, mégis ez volt az első olyan év, amely mind a 



10 
 

brit–magyar általános kulturális érintkezésben, mind a British 

Councilhoz való viszonyulás tekintetében pozitív mérleget 

produkált. Ennek megfelelően az 1968–1970 közötti időszak 

ismertetése a bizalomvesztés, a mérlegelés és a helyreállítás 

fázisait mutatja be.  

A disszertáció utolsó fejezete taglalja a kutatás harmadik 

fontos állomását. Ez bizonyos szempontból eltér az eddigi 

gondolatmenettől, egyfajta kitekintés, ugyanakkor mégis szerves 

részét képezi a dolgozatnak, függetlenül attól, hogy egy 

különálló egységként zárja az értekezést. Az általunk vizsgált 

ország, az Egyesült Királyság számára az 1950-es évek közepén 

a hidegháború kulturális vetülete élvezett prioritást, e 

tekintetben próbált minél szélesebb körű kapcsolati rendszert, 

információs bázist kiépíteni, így nagy mennyiségű tőkét 

invesztált abba a projektbe, amely elsősorban az oktatás 

területén rejlő lehetőségeket kívánta kiaknázni. Az utolsó fejezet 

két konkrét példán keresztül bontja ki és válaszolja meg azt a 

felvetést, miszerint igaz-e az, hogy a brit hírszerzés felhasználta 

az oktatást és a kultúrát arra, hogy intézményesített keretek 

között hírszerzőket képezzen ki és idővel kiküldje őket új 

állomáshelyükre, a szovjet blokk országaiba, vagy ez csupán a 

politikai „hisztériakeltés” egyik eleme volt? A magyar 
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hírszerzés információi alapján a Londoni Egyetem Szláv- és 

Kelet-európai Intézete (School of Slavonic and East 

European Studies, SSEES), valamint a Fegyveres Szolgálatok 

Egyesített Nyelviskolája (Joint Service School for Linguists, 

JSSL) két olyan intézmény volt, amelyek több tevékenységet és 

feladatot láttak el, mint amit a külvilág ebből vélhetőleg 

megtapasztalt.   

Az értekezésben ezekre a kérdésekre keressük a választ, és 

ezeknek a célkitűzéseknek próbálunk eleget tenni, bizonyítva 

azon állításunkat, hogy a kultúra, a kultúrpolitika és a kulturális 

propaganda szerepe cseppet sem elhanyagolható terepet 

jelent(ett) a politikai játszmák világában. 

 

A disszertáció eredményei 

 

Dolgozatunkban arra a fő kérdésre kerestük a választ, hogy a 

hidegháborús időszakban az ideológiailag és politikailag is 

élesen szembenálló blokkok közötti kapcsolatok építésében, a 

közöttük lévő bizalmatlanság csökkentésében vagy esetleg 

erősítésében a kulturális kapcsolatok milyen szerepet játszottak. 

A hidegháború kontextusában a kulturális érintkezés 

motivációja és szerepe országonként eltérő volt, de egy 
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bizonyos ponton hasonlóság figyelhető meg. Kelet és Nyugat 

egyaránt olyan megoldásokat és lépéseket próbált alkalmazni, 

amelyek révén önmaga számára jövedelmezőbb eredményeket 

tud elérni. Gondoljunk itt például a brit–magyar kulturális 

egyezményekre és a benne foglalt – hol megvalósuló, hol 

akadozó – reciprocitásokra. A viszonosság elve fontos szempont 

volt mindkét ország számára, hiszen a reprezentáció, a jelenlét 

mind-mind az ország fontosságát, minőségi szintjét és a 

kölcsönös szándékot voltak hivatottak alátámasztani és egyben 

erősíteni. Mindent egybevetve megállapítható, hogy a vizsgált 

években születtek rendkívüli eredmények, létrejöttek váratlanul 

jó személyes kapcsolatok, amelyek közelebb hozták egymáshoz 

a két országot, valamint megvalósultak magas igénnyel 

megszervezett programok, előadások, kiállítások, amelyek a 

jobb megismerést és a „hamis” képzetek lebontását voltak 

hivatottak elősegíteni. S valóban, ez kiemelkedően fontos 

jelentőséggel bír, ugyanakkor a hidegháborúban – s mint a 

történelemben általában – semmi sem volt ennyire egyszerű és 

kiszámítható, fekete vagy fehér. A kultúra ebből a szempontból 

– természetesen a közvélemény részletes informálásának 

kihagyásával – politikai színezetet kapott, egy eszközzé vált, 

melynek segítségével az ellenséget gyengíteni és formálni 
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lehetett. Mindezekből látható, hogy a kulturális kapcsolat nem 

csupán arról szól, hogy két ország kiállítást cserél egymással, 

vagy bemutatják egymás könyveit, színházi darabjait és filmjeit. 

Ennél ez sokkal komplexebb, jelentősebb és a politikai 

hatásokra, a nemzetközi helyzet változásaira, a 

propagandapolitika és stratégia formálódására érzékenyebb 

területként értelmezhető. Ezért válik fontossá az ellentétes 

oldalon álló országok kulturális érintkezésének elemzése és 

vitaindító bemutatása.  

Jelen disszertáció az 1945 utáni évektől vázolta fel szigorúan 

csak a kulturális kapcsolatok alakulásának hullámvölgyekkel 

tarkított ívét. A brit–magyar kapcsolatok formálódását 

befolyásolta a két ország politikai viszonya, a brit–szovjet 

reláció, valamint a nemzetközi helyzet alakulása. Meggyőző 

példa erre az 1958-as év, mely kulturális téren közelebb hozta 

egymáshoz a briteket és a szovjeteket. A problémák ugyanakkor 

nem oldódtak meg, sőt, bizonyos szempontból a szorosabb 

együttműködés több konfliktushelyzetet teremtett. 

Mindazonáltal a közeledés új kapukat nyitott meg, amelyek 

hatással voltak a szovjet blokkhoz tartozó országok 

lehetőségeire és hozzáállására is. Ezen oknál fogva 

folyamatosan figyelemmel kísértük, hogy a kelet–nyugati 
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kapcsolatok, azon belül is az Egyesült Királyság és a 

Szovjetunió viszonya hogyan alakult az 1960-as évekig. 

Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a dolgozatban nem 

vállalkozhattunk arra, hogy a brit–szovjet kapcsolatokat 

mindenre kiterjedően, részletesen bemutassuk – csak egy-egy 

gócpontot, problémaforrást és a nyitási politika egy-egy témánk 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró eseményét 

vázolhattuk fel a teljesség igénye nélkül.  

Az értekezésben három fő téma köré építettük fel az 

elemzésünket. Az első a brit–magyar kulturális tárgyalások 

lassan előremutató, olykor szövevényes, taktikai elemekben 

bővelkedő történetét ismertette. Megállapíthatjuk, hogy az 

1953/54-től induló brit–magyar kulturális tárgyalások lépésről 

lépésre alakították a két ország e relációját. Amikor 

(„nagy”)politikai síkon megrekedtek a tárgyalások s megszűnt a 

kommunikáció, a kulturális kapcsolatok egy lehetőséget, 

mondhatni egy oldalkaput nyitottak meg, melyen a résztvevő 

felek könnyebben tudtak áthaladni. Mit jelent mindez? A 

kulturális tárgyalások, az ezek mentén létrejövő 

csereprogramok, valamint a rövid- illetve hosszúlejáratú 

egyezmények, habár bizonyos szempontból marginálisan, 

hozzájárultak ahhoz, hogy a szembenálló felek 
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„kommunikáljanak egymással”. Bár igyekeztünk részletesen – 

forrásrészletek ismertetésével – bemutatni a tárgyalások felemás 

érzetet keltő légkörét, mindenre kiterjedő, pontos válaszok nem 

adhatók arra vonatkozóan, hogy mi, miért és hogyan történt az 

egyes alkalmakkor, mivel a jelentések sok esetben valószínűleg 

nem a valós eseményeket tükrözik. Az viszont tény, hogy az 

Egyesült Királyság és Magyarország kereste egymással a 

kapcsolatot és a találkozók, illetve a megbeszélések, valamint a 

kulturális delegációk által lefolytatott, írásos egyezményeket 

célzó tárgyalásaik, a megvalósult programok és cserelátogatások 

ezt támasztják alá. A dolgozatban bemutatott brit, illetve magyar 

forrásközlések mind-mind azt bizonyítják, hogy a 

„szembenálló” két ország a kulturális kapcsolat elmélyítésével, a 

javíthatóságába vetett hittel és gyakorlatiasabbá tételével nem 

kevesebbre vállalkozott, minthogy megerősítse érdekeit, 

befolyásolja a tömegtájékoztatás által alkotott képet, és 

lehetőséget teremtsen a hírszerzés számára az 

információáramlás, a politikai, katonai és ideológiai 

feltérképezés biztosítására. Mindez alátámasztja azon 

állításunkat, miszerint a kultúra, a kultúrpolitika és a kulturális 

propaganda kiemelkedő jelentőségű terepet jelentett és jelent 

mind a mai napig a politikai játszmák világában.        
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A dolgozatban ismertetett második kutatási terület a British 

Council magyarországi helyzetének bemutatása volt. Fontos pár 

mondatban kitérnünk arra, hogy miért fektettünk ekkora 

hangsúlyt minden nagyobb fejezetben – önálló témaként – a 

British Council szerepére. Látni kell, hogy a BC magyarországi, 

második világháborút követő története és bezárása 

körülményeinek ismertetése nélkül nem értelmezhető, hogy a 

brit–magyar kulturális tárgyalások során miért is jelentkezett a 

BC állandó említése már-már kínos fordulatként és miért nem 

lehetett a britek álláspontja szerint a kapcsolatokat elmélyíteni 

és hivatalosabb formába önteni. Láthattuk, hogy a British 

Council magyarok általi állandó figyelmen kívül hagyása 

feszültséget, olykor szóváltást eredményezett a tárgyalások 

során – s így tulajdonképpen az általunk bemutatott első két 

téma minden kétséget kizáróan összefügg egymással. A British 

Council esetében egy olyan szervezetről beszélünk, mely a 

kulturális érintkezés működési rendszerében kiemelkedő 

jelentőséggel bírt már az 1930-as évektől kezdve. A 

hidegháborús feszültség és némi hisztéria ebbe a 

koordinátarendszerbe „rondított bele”, még akkor is, ha nem 

volt feltétlenül következetlen a magyarok lépése 1950-ben. A 

BC bezárása körül jelentkező magyar minta egy rövid időre 
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bénítólag hatott a brit politikai vezetésre. Az ismertetett brit 

dokumentumok alapján nem tudott ugyanis választ találni arra, 

hogy Magyarország miért lépett erre az útra, és miért kellett 

ilyen erővel szembeszállni a BC-vel. Ugyanakkor illúzióink ne 

legyenek a brit politikával, annak stratégiájával és 

irányvonalával kapcsolatban: a British Council szerepe a 

hidegháború kontextusában nem csupán arra terjedt ki, hogy a 

kultúra egyes termékeit népszerűsítse a szovjet blokkban. 

Belátható, hogy természetes reakcióként jelentkezett minden 

alkalommal a BC nevének tisztára mosása és a magyar állítások 

határozott elutasítása, egy-egy eset kivételével, amikor 

elhangzott az is, hogy talán voltak olyan munkatársai a 

szervezetnek, akiknek a magatartása hagyott némi kívánnivalót 

maga után. Ebben a légkörben kellett mindig egyről a kettőre 

lépni, olyan döntéseket hozni, amelyek előrelendítik a két ország 

kulturális kapcsolatát. 

Az értekezés harmadik tematikus egysége az oktatás 

hidegháborús szerepét taglalta két szervezet történetének a 

bemutatásán keresztül. A fejezet, reményeink szerint, 

rávilágított arra, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a 

tényt, miszerint a kultúra ezekben az években nem feltétlenül 

csak a kölcsönös megismerést és kapcsolatépítést szolgálta: 
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mindkét blokk felhasználta ezt a területet a politika, valamint a 

katonai célok kontextusában. Visszautalva a SSEES és a JSSL 

történetére, a brit politikai vezetés számára a kulturális behatolás 

a szovjet blokkhoz tartozó országok feltérképezésében 

kiemelkedően fontos lehetőségként jelentkezett s ez vica versa 

működött. Az 1950-es és 1960-as évek világpolitikai 

viszonyrendszerében ez a taktika leginkább a JSSL történetében 

ragadható meg. A SSEES ilyen irányú szerepe azonban a 

források egyoldalúsága miatt kétségessé válik, mégis az a tény, 

hogy a két szervezet története egy rövid időre egybefonódott, azt 

sugallja, hogy a kiterjedt szerepkör mégsem áll annyira távol a 

valóságtól.  

A disszertáció fejezetei így alkotnak teljes egészet. Az 

előzmények és a tágabb reláció ismertetése nélkül nem lehetett 

volna részletes képet festeni arról, hogy miért és milyen 

változások mentek végbe 1956-ot követően a két ország 

kulturális érintkezésében. S megítélésünk szerint ennek az 

időszaknak a bemutatása, vagyis a hidegháború 1970-es éveket 

megelőző időszaka bilaterális kultúrdiplomáciájának elemzése 

révén hozzájárulhatunk a kultúra szerepének ’70-es évek utáni 

értelmezéséhez is, a társadalmi változásokat generáló hatásának 

igazolásához. Összességében megállapítható, hogy két 
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egymással szöges ellentétes gondolkodású és politikai 

berendezkedésű ország egymáshoz való viszonya a hidegháború 

évtizedeiben mind a mai napig kiaknázatlan kutatási területként 

értelmezhető az ezzel az időszakkal foglalkozó történészek 

számára. Az egyes részterületek, így jelen esetben a brit–magyar 

kulturális vonatkozású kapcsolati rendszer 1956–1970 közötti 

periódusának átfogó vizsgálata korábban nem történt meg. 

Ennek a disszertációnak – a felvetett kérdéseken túl – az volt a 

célja, hogy ezt az űrt befoltozza.  
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