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céljaiknak megfelelôen kihasználták. Szinte egymást követték a korszak-
ban a színház elhelyezése és az épület felépítése körüli viták.3

1965 óta sokan, sokféleképpen magyarázták és magyarázzák, vajon
miért és miért épp akkor kellett lebontani a Nemzeti Színháznak 1908
óta otthont adó épületet. Több hivatalos dokumentum tanúskodik arról,
hogy a bontás elrendelése elôtt szakértôket kértek fel a színház mûszaki
állapotának elbírálására, esetleges felújítási költségeinek felbecsülésére.
Ugyanakkor az is tény, hogy a köztudatban egészen más kép él. Sokan,
közöttük a színészek a Nemzeti Színház elleni támadásként élték meg
az épület eltüntetését. Többen Aczél György személyes bosszúját látták
a háttérben. Berek Katalin, a színház mûvésznôje így írt errôl: „Ô döntött
úgy, hogy lebontatja – és le is bontották. Ez az ô személyes bûne, a metró-
építéshez nem sok köze van. Sokkal inkább ahhoz, hogy Aczél abban
az idôben nagyon jóban volt Majorral. A Nemzeti tagsága pedig egy
emberként felállt és követelte, hogy váltsák le ôt az igazgatói posztról.
[…] Majort végül is leváltották, de Aczél ezt sosem bocsátotta meg ne-
künk. Rögtön utána eldöntötték, hogy a színház útban van. Ez volt a
revans a társulat lázadásáért.”4

Úgy gondolták, a politikai döntéshozóknak nem volt érdeke az új szín-
ház felépítése, csak a régi lebontása. Ahogy Lukács Margit ezt megfo-
galmazta: „…azt képzelhette az a rendszer, hogy áltathatnak engem és
sokunkat másokat. Tudtam, hogy nem akarnak Nemzeti Színházat.”5

Elképzelésüket alátámaszthatja, hogy az épület bontásáról gyorsan ha-
tároztak, és végre is hajtották. Ezzel szemben az új színházépület elké-
szültére évtizedeket várni kellett, és már csak 1989 után épült fel. A Nem-
zeti Színház épületével már a második világháború vége óta voltak
komoly problémák, korábban mégsem határoztak a szanálása mellett.
Kérdés az is, miért nem maradhatott a társulat legalább az Izabella téri
épület rendbetételéig a Blaha Lujza téren?6 Ráadásul sokan nem is re-
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Az 1945 utáni Magyarország kulturális életének talán egyik legvitatottabb
kérdése a Nemzeti Színház sorsa: elhelyezése, felépítése, mûködése.
A Nemzeti Színházra a 19. században, a nemzeti kultúra megszületésének
és megerôsödésének idôszakában komoly feladatok hárultak1 – a német
nyelvû színházak egyeduralmát volt hivatva megtörni2 –, de a Nemzeti
Színháznak mint a magyar nemzeti kultúra egyik kiemelkedô reprezen-
tánsának a 20. század második felében is kiemelkedô jelentôsége volt,
és nem csak a társadalom, hanem a politikai döntéshozók szemében is.

A Nemzeti Színház épületét 1965-ben bontották le, és ez különös fo-
lyamatot indított el a társadalomban. A politikusok drasztikus dönté-
sével, a nemzeti kultúra egyik jelentôs szimbólumának lebontásával nem
értett egyet a társadalom nagy része. A színészek és a színházlátogatók
sem értették a döntést: a Nemzeti Színház épületének elpusztítását. Az
épület felrobbantásakor sokan vittek haza törmeléket emlékül. A felrob-
bantott épület helye emlékhellyé vált. A társadalmi diskurzusban szinte
állandóan jelen volt a színházépület felépítésének igénye. A társadalmi
konszenzus talán egyik leglátványosabb példája az, hogy nagy tömegek
többször is hajlandóak voltak adakozni az évtizedek folyamán. Ezt a poli-
tikai döntéshozók is támogatták, életben tartották, szükség esetén a saját

1 Bôvebben lásd MAGYAR Bálint: A százéves Nemzeti Színház. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1937;
KERÉNYI Ferenc: A nemzeti romantika színháza. In: Uô: A Nemzeti Színház 150 éve. Gondolat, Budapest,
1987; TÖRÖK András: „Újjáépíteni vagy újat építeni?” Beszélgetés Vadas Ferenc építészettörténésszel a
Nemzeti Színház építéstörténetének egyik kevésbé ismert korszakáról (1893–1911). Budapesti Negyed,
18–19. (1997/4–1998/1.) (Elektronikus formában http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/18_19/
vadas.html, letöltve 2008. október 5.)

2 GYÁNI Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Budapest, 2000. 81–94.

3 Bôvebben lásd RING Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítésének kérdése körül kialakult poli-
tikai diskurzus elemzése 1945–1989. Regio, 2005/4. 53–76.

4 BEREK Katalin: Tájkép magammal. Papirius Book, Budapest, 2004. 114–117.
5 Lukács Margit visszaemlékezése, idézi ABLONCZY László: Nemzeti a magasban: krónika dokumentumok-

ban, 1963–1996. CP Stúdió Bt., Budapest, 1996. 39.
6 A színház vezetôi kérték, hogy az Izabella téri épület felújításáig, a Nemzeti Színház a Blaha Lujza téri

épületben maradhasson. Vadász László (Színházi és Zenei Fôigazgatóság) feljegyzése Aczél György részé-
re. 1963. december 17. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) XIX-I-4-aaa-148. dosszié, 1963.
(66. d.) 1963. december 27-én megbeszélést tartottak a Nemzeti Színház bezárásának idôpontjáról. Ekkor
az a megállapodás született, hogy a Nemzeti Színház mûködését a Blaha Lujza téren 1964. december 3-án
be kell fejezni, ellenkezô esetben a metró üzembehelyezési határideje nem tartható. – Emlékeztetô az
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vállalat, de egyes állampolgárok is tettek spontán anyagi felajánlásokat
az építkezés elôsegítésére. Az elôterjesztés készítôi ezért a színház felépí-
téséhez szükséges anyagi fedezet egy részének (kb. százmillió forint)11

biztosítására társadalmi gyûjtést indítványoztak, azzal, hogy az építke-
zés megindítására, az állami költségvetés folyósítására a társadalmi ak-
ció végén, annak sikere esetén kerüljön sor.12 A társadalmi akciót 1971.
január–1972. december vége között javasolták lebonyolítani. Úgy vél-
ték, a gyûjtés megszervezésére a Hazafias Népfront a legalkalmasabb
szerv, melyet a Színházmûvészeti Szövetség, a Nemzeti Színház társula-
ta, a Mûvészeti Dolgozók Szakszervezete és a Magyarok Világszövetsé-
ge volt hivatott segíteni. A Hazafias Népfrontnak gondoskodnia kellett
az akció széles körû propagálásáról, a hozzájárulások összegyûjtésérôl
és számbavételérôl, illetve az akció eredményességét szolgáló megmoz-
dulásokat, rendezvényeket kellett szerveznie. A javaslat készítôi ekkor
még nem támogatták azt a gondolatot, hogy önkéntes felajánlásokat
kérjenek a nyugaton élô magyaroktól. A Politikai Bizottság 1971. április
21-i ülésén hozott határozatot az új Nemzeti Színház felépítésérôl, mely-
ben megerôsítette azt a kezdeményezést, hogy a Nemzeti Színház felépí-
tésének megsegítésére társadalmi erôforrásokat is igénybe kell venni.13

1971. július 5-én a Középület-tervezô Vállalat megbízást kapott arra,
hogy készítse elô a kormány-elôterjesztés anyagát is, majd hatévi csend
következett.14

1977-ben a Színházmûvészeti Szövetség közgyûlésén a Középület-ter-
vezô Vállalat és a tervezôk felajánlották, hogy társadalmi munkában fe-
lülvizsgálják a korábbi terveket. 1978-ban hivatalosan is megkezdték
az új fejlesztési cél kidolgozását két változatban, de a Politikai Bizottság
csak 1983-ban hozott határozatot az új Nemzeti Színház felépítésérôl.15

A határozatban széles körû társadalmi akció meghirdetését tartották
szükségesnek, melynek keretében különbözô felajánlásokat vártak,

„a nagy világon e kívül?”
emigráció, haza, politika224

ménykedtek abban, hogy a hatalom valóban új Nemzeti Színházat emel
majd.7 Az épület felrobbantásakor összegyûlt emberek értetlenül szem-
lélték az eseményeket. Többen nem értették, miért kell ilyen sietôsen el-
tüntetni a színházat. A tisztánlátást nagyban nehezítette, hogy a sajtó
képviselôi azt az utasítást kapták, hogy a Nemzeti Színház lebontásáról
minél kevesebbet írjanak.8

A Nemzeti Színház otthonát jelentô épület mindazonáltal elavult és
rossz mûszaki állapotú volt, habár az ott játszó színészek és a nézôk szá-
mára nyilvánvalóan többet jelentett egy színházépületnél: „Katedrálisnak
láttam az épületet. Mert tekintélyt sugárzott, akár a Magyar Tudományos
Akadémia, ami ezeréves mivoltunk erejét is kifejezi, s erôt ad önbecsü-
lésünk megtartásában” – fogalmazta meg Bessenyei Ferenc.9 A Blaha
Lujza téri épület viszont nem volt alkalmas a fennálló politikai hatalom
reprezentálására, ellenkezôleg, azt a Magyarországot jelképezte, amellyel
a fennálló hatalom képviselôi szakítani akartak. Ehhez egy új, robusz-
tus épület kellett, új helyen. Ehhez kapóra jött, hogy a Blaha Lujza téri
épület állapota is. A politikai élet irányítói tudták, hogy a társadalom
számára kiemelkedô jelentôségû a Nemzeti Színház eszméje, s igyekez-
tek ezt saját céljukra felhasználni.

A Mûvelôdési Minisztérium elôször 1970-ben készített elôterjesztést
az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága részére a Nemzeti
Színház felépítésére indítandó társadalmi akcióról.10 Ebben az elôterjesz-
tésben még csak arról van szó, hogy teret lehet engedni a társadalom-
ban megjelenô spontán gyûjtési szándéknak. Eszerint számos intézmény,

1963. december 27-én tartott megbeszélésrôl, résztvevôk: Aczél György a mûvelôdési miniszter elsô
helyettese, Kelemen Lajos a Fôvárosi Tanács VB elnökhelyettese, Fôvény László és Komáromi László
(Mûvelôdési Minisztérium), dr. Széchy Károly mûegyetemi tanár, Regele Zoltán mérnök, Szendrôi De-
zsô mérnök (a Szakértô Bizottság tagjai), Nagy Rudolf (Közlekedési Igazgatóság), Hidvégi Károly igazga-
tó (Földalatti Vasút Vállalat). A Nemzeti Színházat tehát senki nem képviselte! MOL XIX-I-4-aaa-148.
dosszié 1963. (66. d.)

7 „Nem hittük el, hogy az a rendszer felépíti az új Nemzetit, egyszerûen azért, mert évtizedeken át olyan
nemzet-ellenes politikát folytatott, hogy elképzelhetetlennek tûnt.” Szörényi Éva visszaemlékezése. Idézi
ABLONCZY László: Nemzeti a magasban: krónika dokumentumokban, 1963–1996. 67.

8 „A laphoz [tudniillik Esti Hírlap] felülrôl jött az utasítás: nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni.”
Tatár Imre visszaemlékezése. Idézi ABLONCZY László: Nemzeti a magasban: krónika dokumentumokban,
1963–1996. 39.

9 Bessenyei Ferenc visszaemlékezése. Idézi ABLONCZY László: Nemzeti a magasban. I. m., 18.
10 Mûvelôdési Minisztérium Színházi Fôosztályának elôterjesztése az MSZMP Agitációs és Propaganda

Bizottsága számára: Javaslat a Nemzeti Színház felépítésére tervezett társadalmi akcióra. 1970. június
16. MOL M-KS 288. f. 41/145. ô. e.

11 Az összköltséget kb. 360–400 millió forintra becsülték. MOL M-KS 288. f. 41/145. ô. e.
12 A Nemzeti Színház felépítésére indított belföldi társadalmi akciókat bôvebben lásd RING Orsolya: Adni

érdemes?! Társadalmi akciók a Nemzeti Színház felépítésére az 1970–1980-as években. Elôadás a Hajnal
István Kör 2008-as túrkevei konferenciáján.

13 Az MSZMP Politikai Bizottságának 1971. április 21-i határozata az új Nemzeti Színház felépítésérôl. MOL
M-KS 288. f. 5/552. ô. e. A javaslat 1200 férôhelyes színházteremmel számolt. Az alapkôletétel 1974
elsô felében történt volna és az építkezésnek 1978-ig be kellett volna fejezôdnie.

14 SZEKÉR László: A nemzet színháza építésének 150 éves története. Budapest, Mûszaki Könyvkiadó, 1987,
89.

15 A Politikai Bizottság 1983. július 26-i határozata az új Nemzeti Színház felépítésérôl. MOL M-KS 288. f.
5/887. ô. e.
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háborogtak, hogy hova vezet, ha a külföldre szakadt magyaroktól is el-
fogadnánk az adományokat…”21 Ezt követôen 1983. szeptember 21-én
Az ember tragédiája ôsbemutatójának századik évfordulóján a Nemzeti
Színházban Köpeczi Béla mûvelôdési miniszter bejelentette a párt és a
kormány döntését az új Nemzeti Színház megépítésérôl, Kállai Ferenc
színmûvész pedig felolvasta a mûvészeti szövetségek és a Magyarok
Világszövetsége felhívását az összefogásra.22

1984 októberében megszületett a Nemzeti Színház elvi építési enge-
délye. 1985 márciusára elkészültek az új engedélyezési tervek, majd a
XIV. kerületi tanács kiadta az építési engedélyt is.23 Az építkezés meg-
kezdése elôtt azonban még az Állami Tervtanácsnak is el kellett fogad-
nia a kb. hárommilliárd forintos költséggel épülô színház részletes be-
ruházási programját. Ezután kezdôdhetett volna a Középület-tervezô
Vállalatnál a kiviteli tervek elkészítése.24

1984-re azonban gazdasági okokból az 1989. évi befejezési határidô
is kétségessé vált. Széles körû viták indultak a sajtóban a helyszínválasz-
tásról és az elfogadott tervek helyességérôl. A társadalmi akció a kezdeti
látványos eredmények után megtorpant. 1987-ben minden tekintetben
holtpontra jutott a színház ügye, s ezzel egyértelmûvé vált, hogy újabb
politikai döntésre van szükség. 1985 nyarára a társadalmi akcióról ké-
szített értékelés szerint kamatokkal együtt közel 140 millió forint gyûlt
össze. Az értékelés nevesítette a belföldi és külföldi ismertebbnek számí-
tó adakozókat. A legjelentôsebb belföldi adakozó 467 ezer forintot,
a legjelentôsebb külföldi adakozó 1.118 ezer forintot adott. A valutában
érkezett csoportos adományok közül kiemelkedtek a Líbiában dolgozók
(233 ezer forint), valamint a római és a berlini nagykövetség (178–178
ezer forint) adományai.25 A tapasztalatok alapján Mûvelôdési Minisz-
térium, egyeztetve a gyûjtéshez segítséget adó társadalmi szervezetekkel
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a pénzadományoktól a társadalmi munkáig, hogy ezáltal az állami költ-
ségvetés terheit csökkentsék.

Az 1983-as döntés értelmében az építkezésnek 1989-re kellett volna
befejezôdnie. A Politikai Bizottság felkérte a Minisztertanácsot,16 hogy
bízza meg a Mûvelôdési Minisztériumot, hogy a beruházás felügyeleti
szerveként fogja össze a Nemzeti Színház építésével kapcsolatos felada-
tokat, koordinálja az akcióban érdekelt intézmények, társadalmi szer-
vezetek tevékenységét.17 A határozati javaslat szerint a társadalmi akció
a pénzgyûjtés18 mellett „demonstrálná és szolgálná társadalmunk és ál-
lamunk, népünk és a kormányzat egységét”. A meghirdetett akció cél-
ja volt a prognosztizált beruházási költségek mintegy felének fedezése.
A javaslatban hangsúlyozták, hogy az akció egyértelmûen a szocialista
politika érdekeit szolgálja, és ne csatlakozhassanak hozzá azzal ellenté-
tes szándékú bel- és külföldi körök.

A színház felépítésével kapcsolatos teendôk összehangolására Véd-
nökség megalakítását irányozták elô, azzal hogy tagjai sorában foglal-
janak helyet az akcióban érdekelt intézmények, szervezetek vezetôi, is-
mert közéleti személyiségek, lojális, nagy tekintélyû külföldi személyek.
A Védnökség elnöke az Elnöki Tanács elnöke lett.19 A Politikai Bizott-
ság határozata javasolta, hogy a mûvelôdési miniszter alakítson opera-
tív bizottságot a társadalmi akcióval és a tömegkommunikációval kap-
csolatos tennivalók koordinálásra.20

1983. június 6-án a 70. születésnapját ünneplô Gobbi Hildát mûvész-
társai egy százezer forint értékû takarékbetétkönyvvel ajándékozták meg,
amelyet a mûvésznô az új Nemzeti Színház javára ajánlott fel: „Annyira
meglepett, hogy a születésnapomra a szakmától pénzt kapjak. És úgy
éreztem, a legnagyobb örömöm az lenne, ha a legnagyobb célra ajándé-
kozhatnám. Kaptam is érte eleget. Hogy hogy jövök én hozzá, alapít-
ványt csak úgy, a magam hitébôl! Márpedig engem felháborított, ami-
kor kisemberek fizetésébôl levonták a bélyegek árát. Mások viszont azon

16 3259/1983. Mt. számú határozat. 1983. szeptember 15. MOL XIX-A-83-b (639. d.).
17 1983-ban egy 18 000 m2 alapterületû épületkomplexummal számoltak, mely egy 1100 fôs nagytermet és

egy 200 fôs kistermet foglalt volna magában. A beruházás becsült költsége 2,4 milliárd forint volt. MOL
M-KS 288. f. 5/887. ô. e.

18 Az új Nemzeti Színház felépítését szolgáló adományozás egyes pénzügyi kérdéseit a pénzügyminiszter
és a mûvelôdési miniszter 6/1984/II.1./ PM–MM számú közös rendelete szabályozta.

19 Losonczi Pál felkérése a Nemzeti Színház építésének fôvédnöki tisztére. 1983. augusztus 2. MOL M-KS
288. f. 5/888. ô. e.

20 Jegyzôkönyv a Politikai Bizottság 1983. július 26-i ülésérôl. Az új Nemzeti Színház felépítése. MOL M-KS
288. f. 5/887. ô. e.

21 „Színházat nem lehet könyökvédôben játszani” Gobbi Hilda otthonában. In FÖLDES Anna: Megismételhetet-
len találkozások. Antonin Lhiem Alapítvány, Budapest, 2006. Európai Kulturális Füzetek, 20–21. sz. (Elektro-
nikus formában: http://www.c3.hu/~eufuzetek/index_2021.php?nagyra=20_21/2021_B06_GobbiHilda.
html, letöltve 2008. október 20.)

22 „…mert a Nemzeti Színház hajlékának felépítése hagyományaink szellemében ma is közügy. Olyan vállal-
kozás, amelyben kinek-kinek közvetlen részvétele, önkéntes áldozatvállalása örökölt juss, amitôl meg-
fosztani senkit nem lehet. Egyszersmind szocialista társadalmunk nemzeti egységének, nép és állam
összeforrottságának, a jövô iránti bizalomnak önkéntes megnyilatkozása.” Felhívás az új Nemzeti Színház
építésére. MOL M-KS 288. f. 5/887. ô. e. Megjelent: Népszabadság, 1983. szeptember 22.

23 A Nemzeti Színházat ekkor a XIV. kerülethez tartozó Városliget peremén tervezték felépíteni.
24 BABUS Endre: A ligeti kép. Heti Világgazdaság, 1985. február 2. 42.
25 Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1985. július 9-i ülésének jegyzôkönyve. A Nemzeti Színház felépíté-

sét segítô társadalmi akció pénzügyi helyzete. MOL M-KS 288. f. 41/448. ô. e.
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liárd forintot.31 Aki megôrizte a társadalmi akcióban vásárolt bélyegeit,
emléklapjait és téglajegyeit, azok közül a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma kisorsolta azt a százhuszonöt szerencsést, aki ott ülhe-
tett másodmagával a végre felépült Nemzeti Színház nyitóelôadásán.
A sorsolásra majdnem ezren küldték el téglajegyüket, bélyegüket vagy
más, az adományozást igazoló papírjukat.32

A Nemzeti Színház felépítésére indított társadalmi akciók történeté-
nek (re)konstruálását nagyban nehezíti az, hogy a színház építését segí-
teni hivatott Operatív Bizottság iratai nem kerültek levéltárba.33 A Haza-
fias Népfront teljesen feldolgozatlan, közel 270 iratfolyóméternyi
anyagában sem sikerült a gyûjtésre vonatkozó anyagokat találni. A Ma-
gyarok Világszövetsége – mivel társadalmi szervezet – nem kötelezhetô
arra, hogy iratanyagában a kutatást lehetôvé tegye, és arra hivatkozva,
hogy nem részesülnek állami támogatásban, el is zárkóznak irataik ku-
tathatóvá tétele elôl.

A társadalmi akciók lezárultak, 2002-ben elkészült a Nemzeti Színház
épülete, a történet végére ezzel akár pont is kerülhetne. 2003 után34

azonban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában kutat-
hatóvá vált egy két kötetbôl álló dosszié, melybôl képet alkothatunk
arról, hogyan használta fel a politika saját céljainak megfelelôen a Nem-
zeti Színház eszméjét és az annak felépítésére meglévô társadalmi akara-
tot. Hogyan kapcsolódhatott össze a Nemzeti Színház felépítésére indított
társadalmi akció a nyugati emigráció körében folytatott hírszerzéssel?
Tanulmányom következô részében arra teszek kísérletet, hogy a rendel-
kezésre álló, meglehetôsen töredékes forrásanyag segítségével rekonst-
ruáljam a „Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete” fedônevet viselô ál-
lambiztonsági fedôszerv létrehozásához vezetô utat, és annak mûködését.
Teszem ezt annak ellenére, hogy – egyetértve Rainer M. János vélemé-
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1985. november 25-én javaslatot tett az Agitációs és Propaganda Bizott-
ságnak a színház felépítését támogató társadalmi akció további felada-
taira.26 Ez az elôterjesztés, felismerve az ebben rejlô anyagi és informá-
ciószerzési lehetôségeket, a korábbiakkal ellentétben már lényegesnek
tartotta azt, hogy a Külügyminisztérium, a Magyarok Világszövetsége,
a Hazafias Népfront és a tömegtájékoztatás segítségével ösztönzést adja-
nak a külföldön élô magyarok adományozásának elôsegítésére.

1987. november 21-én a Minisztertanács új helykijelölô pályázat kiírá-
sáról intézkedett. A Minisztertanács határozata értelmében Szinetár Mik-
lóst, a Magyar Televízió fôrendezôjét kormánybiztossá nevezték ki, és
újjáalakult a színház építését segítô Operatív Bizottság is. A pénzadomá-
nyok felhasználására pályázatot hirdettek. A Fôvárosi Tanács kiírta a
helykijelölô pályázatot, a tervek szerint az építkezésnek 1990-ben kel-
lett volna kezdôdnie és 1995-ben befejezôdnie, ezzel lehetôvé téve, hogy
a Bécs-Budapest Világkiállítás alkalmával a színház a rendezvények egyik
fontos helyszíne legyen.

A közadakozásból korábban befolyt pénz 1990-re 430 millió forintra
gyarapodott. Ennek ellenére a színház felépítéséhez szükséges költségek
nagyobbik részét állami hozzájárulásból kellett volna finanszírozni, amely-
rôl a választások után felálló új kormány lett volna hivatott dönteni.27

A közadakozásból kamatokkal együtt 1998-ra végül 2,5 milliárd forint
gyûlt össze. A kormány rendeletet hozott róla, hogy az adományokat
csak a beruházás utolsó ütemében szabad felhasználni, elfeledkezve arról,
hogy a Pénzügyminisztérium és a Mûvelôdési Minisztérium közös rende-
lete28 szerint kizárólag az 1983-ban Losonczi Pál elnökletével alakult Véd-
nökség dönthetett az adományokról. Annak ellenére történt így, hogy hiva-
talos irat, miniszter, kormány ezt a védnökséget soha nem oszlatta fel.29

Az Állami Számvevôszék 2004-ben készítette el a 2002. március 15-én
átadott új Nemzeti Színház beruházásának ellenôrzésérôl szóló jelenté-
sét.30 A jelentés szerint a színház végül 19,3 milliárd forintból épült fel,
melyhez felhasználták a közadakozás révén összegyûlt közel hárommil-

26 Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1985. december 10-i ülésének jegyzôkönyve. A Nemzeti Színház
építését segítô társadalmi akció. MOL M-KS 288. f. 41/457. ô. e.

27 ACSAY Judit: Úgy éreztem van esély… Beszélgetés Szinetár Miklóssal. Színház, 1990/1. 25.
28 6/1984/II.1/ PM–MM számú rendelet.
29 ABLONCZY László: A Nemzeti Színház építésének és társulatának keserves-kacajos évszázada. Hitel, 2004/7.

(Elektronikus formában: http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0407/essze.html, letöltve 2008. október 7.)
30 Állami Számvevôszék jelentése a Nemzeti Színház beruházás ellenôrzésérôl. 2004. március. (Elektronikus

formában: http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/87FD9ACFF684BA57C1256E5C0030BBE5/$File/0405J000.pdf,
letöltve 2008. október 21.)

31 KOLTAI Tamás: Nemzeti pénzpiac. Heti Világgazdaság, 2004. április 14.
32 CSORDÁS Lajos: Téglák, jegyek, nemzetik. Népszabadság, 2005. március 8.
33 Az iratoknak, mivel az Operatív Bizottságot kormánybiztos irányította, a Miniszterelnöki Hivatal irattárába

kellett volna kerülniük, majd onnan levéltárba. Azonban sem ott, sem az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium irattárában, sem pedig a Magyar Televízió Archívumában (Szinetár Miklós az Operatív Bizottság
kormánybiztosi pozíciójával egy idôben a Magyar Televízió elnökhelyettese, fôrendezôje is volt) nem sike-
rült fellelni azokat.

34 2003. évi III. tv. az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról, 2§ (1) bek. szerint a törvény hatálya alá tartozó iratokban
található adatok korábbi minôsítése e törvény erejénél fogva megszûnik, kivéve ha az adat minôsítését
az arra jogosult fenntartja. A 8§ (1) bek. szerint az e törvény hatálya alá tartozó iratokat pedig az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kezeli.
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az 1970-es évek közepéig az egyesületek vagy más szervezeti formák
rendelkeztek politikai befolyással, az 1980-as évekre ez döntôen egyes
személyekre vagy szûk csoportokra tevôdött át. Ezek a személyek ráadásul
a magyar vonatkozású ügyekben döntô befolyásra tettek szert a befogadó
országok kormányszerveinél, ami esetenként hatással volt az adott or-
szággal a kétoldalú kapcsolatokra is. Emellett a magyar emigráns rádió
és televízió adásainak terjedésével és bôvülésével az emigráció tömeg-
kommunikációs lehetôségeinek köre is számottevôen szélesedett. A veze-
tô emigráns személyiségek közül pedig többen figyelemre méltó tudomá-
nyos karriert futottak be. A Magyarországon élô ellenzékiek kapcsolatot
építettek ki az emigrációban vezetô szereppel rendelkezô értelmiségiek-
kel, és folyamatos együttmûködés alakult ki közöttük. Az ideológiailag
ellenségesnek tartott emigráns személyek és csoportok összekötô ka-
pocsként jelentek meg a magyar belsô ellenzék és a Nyugat között.39

Az emigrációban bekövetkezett változások a nyugati emigrációval
kapcsolatos állambiztonsági munkában is változásokhoz vezettek. A ko-
rábban alkalmazott kimondottan objektum-megközelítés40 helyett vagy
mellett elsôdlegesen azon emigrációs személyek és csoportok irányában
folytattak felderítô munkát, melyek jó kapcsolatokkal rendelkeztek az
adott országban lévô, külpolitikával foglalkozó szervek irányában.

Az 1984. október 29-én tartott belügyminiszteri értekezlet41 második
napirendi pontként tárgyalta az ellenséges nyugati emigrációval kapcso-
latos állambiztonsági munka tapasztalatairól és további feladatairól ké-
szített elôterjesztést, megvizsgálta az ellenséges emigrációval kapcsola-
tos állambiztonsági munka tapasztalatait és elfogadta egy olyan fedôszerv
létrehozását, mely legális hazai egyesületként, nem állami szervezetként
a hazai bázison folyó emigrációs hírszerzô munkát segíti elô.42 Mindezt
az emigrációs munka fedôszervi bázisának ellentmondásos helyzete in-
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nyével – miközben „a belsô reakció elhárítására” szervezôdött egységek
munkájáról egyre több tanulmány jelenik meg, a határon túli operatív
és más akciókról hallgatni kényszerül a történeti irodalom. Néhány ki-
vételes esettôl eltekintve ugyanis az eredeti források a kutatók számára
nem hozzáférhetôek.35

Ennek ellenére azt gondolom, az eddig elôkerült iratok elegendôek ah-
hoz, hogy képet alkothassunk egy, az 1980-as évek második felében a
nyugati emigrációt érintô hírszerzô szervezetrôl. Emellett ez a történet
újabb példa lehet annak a feltevésnek az alátámasztására, hogy a hata-
lom nem feltétlenül akart a Nemzeti Színház társulatának új otthont épí-
teni. A társulatnak volt hol játszania, a társadalom érdeklôdését pedig
kiválóan fenn lehetett tartani a sorozatos tervpályázatokkal, a színház
javára szervezett gyûjtésekkel, társadalmi akciókkal. A Nemzeti Színház
eszméjét a politika így talán még jobban fel tudta használni, mintha
a színház valóban felépült volna.

Az MSZMP KB Külügyi Osztálya 1983-ban jelentést készített a Politikai
Bizottság 1976-os emigrációs politikai határozatának36 végrehajtásáról,
és javaslatot tett a további feladatokra, amelynek alapján Politikai Bizott-
ság 1983. június 21-én új emigrációs politikai határozatot hozott.37 Ez
utóbbi határozat elôírta, hogy fejleszteni kell a nyugaton élô magyarság-
gal, egyesületeikkel, kiemelkedô személyiségeikkel, valamint hírközlô
szerveikkel a kapcsolatot, és e szervezeteket az ország érdekeinek meg-
felelôen kell befolyásolni. Ebben az idôben a nem szocialista országokban
élô magyar származású emigránsok száma kb. 1,3 millió fô volt.38 Új
emigrációs politikai határozat megalkotását az emigrációban bekövetke-
zett generációváltás és ennek következményeként az emigráció politikai
arculatának megváltozása indokolta. A határozat szerint a jobboldali
emigráció a korábbiakhoz képest visszaszorult, de ennek ellenére kezében
tartotta az emigráns sajtót. A baloldali emigráció aránya is csökkent, és
ezzel párhuzamosan nôtt azoknak a száma, akik politikailag közömbö-
sek voltak. Megváltozott az emigráns szervezetek korábbi szerepe is. Amíg

35 RAINER M. János: Kémeink az Oxford Streeten. In: KÔRÖSI Zsuzsanna–RAINER M. JÁNOS–STANDEISKY Éva
(szerk.): Magyarország a jelenkorban. Évkönyv IX. 2001. 1956-os Intézet, Budapest, 69.

36 A Politikai Bizottság 1976. november 2-i határozata a kapitalista országokban élô magyar emigrációval
kapcsolatos politika tapasztalatairól; javaslat az emigrációs politika továbbfejlesztésére. MOL M-KS 288.
f. 5/704. ô. e.

37 Jelentés a Politikai Bizottság 1976. november 2-i, az emigrációs politikánk feladatairól szóló határozat
végrehajtásáról, javaslat a további feladatokra. MOL M-KS 288. f. 5/885. ô. e.

38 Uo.

39 10-52/16/1984 sz. elôterjesztés a nyugati emigrációval kapcsolatos állambiztonsági munka tapasztalatai-
ról a további feladatokról. Készítette a BM III/I-7. Osztálya. 1984. október 23. Tárgyalta az 1984. október
29-én tartott BM Miniszteri Értekezlet. Elôadó: Bogye János vezérôrnagy, fôcsoportfônök-helyettes. MOL
XIX-B-1-y 10-52/16/1984. X. 29. (36. d.)

40 Objektum-elv: az állambiztonsági munkának az a szervezési rendszere, amikor egy adott operatív egység
a rábízott objektumban elôforduló összes állam elleni és hatáskörébe utalt bûncselekmény elhárításával
foglalkozik. Állambiztonsági értelmezô kéziszótár. BM Könyvkiadó, h. n., é. n. (letölthetô: http://www.abtl.
hu/index_h_start.html) 60.

41 Jegyzôkönyv az 1984. október 29-én tartott belügyminiszteri értekezletrôl. MOL XIX-B-1-y 10-52/16/1984.
10. 29. (36. d.)

42 Javaslat „Magyar Kultúra” névvel kulturális jellegû hazai fedôszerv létrehozására. 1985. január 14. Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 3.2.10 A-145/1.
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szített és terjesztett elô Bogye Jánosnak, a III/I. Csoportfônökség cso-
portfônök-helyettesének, egy állambiztonsági fedôszerv49 létrehozá-
sára, hogy annak segítségével kapcsolatba lehessen lépni olyan ma-
gyar emigráns intézményekkel, amelyekhez rezidentúrák hiányában
nem lehetett eljutni, illetve amelyek a Magyarok Világszövetségével
nem álltak kapcsolatban. Abban is bíztak, hogy a fedôszervi keret le-
hetôséget adhat olyan kapcsolatok operatív üggyé terebélyesítésére,
melyet legendázás50 hiányában addig nem lehetett megoldani. A ja-
vaslat szerint a Nemzeti Színház építésére közadakozásból befolyt
összeg nagysága elmaradt a várttól, sôt a befizetések csökkenô tenden-
ciát mutattak. A tervezet készítôi arra gondoltak, hogy egy egyesület
létrehozásával egyrészt új lendületet lehet adni a külföldön élôk ada-
kozásának, másrészt a gyûjtés koordinálása és fellendítése mellett e
szervezet alkalmas lehet hírszerzô tevékenység folytatására is. A szerve-
zet a Nemzeti Színház felépítésére szolgáló adománygyûjtés során, va-
lamint akár annak lezárulta után is, az emigrációs alosztály fedôszer-
veként mûködhet.51

Az ügyre vonatkozó iratokat jelen ismereteink szerint az AK-465 számú
„Association” fedônevet viselô aktív intézkedés52 dosszié két kötetében
helyezték el, melynek elsô kötetét53 1985. augusztus 22-én nyitották
meg, de a benne található legkorábbi irat 1984. május 24-én kelt. A má-
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dokolta. A BM III/I. csoportfônöksége a miniszteri értekezlet számára
készített elôterjesztésben ugyan pozitívan értékelte együttmûködését a
Külügyminisztérium Emigrációs Politikai Osztályával, de a hírszerzô
munkát hátráltató tényezônek tekintette, hogy csak Ausztriában, Fran-
ciaországban és az NSZK-ban voltak hírszerzôk a külképviseletek emi-
grációfelelôsi pozícióiban, az emigrációs politikai szempontból kiemelt
fontosságú USA-ban viszont nem. Emellett a Magyarok Világszövetsé-
gében43 sem rendelkeztek SZT44 pozícióval, az ott mûködô társadalmi
rezidentúra45 viszont – az elôterjesztés szerint – gyakran nem volt képes
hatékonyan segíteni a hírszerzést, az együttmûködés összességében csak
egyedi esetekre korlátozódott és nehézkes volt. Egy újonnan létrehozan-
dó fedôszerv szükségességét azzal indokolták, hogy arra a hatékony ope-
ratív fedés, illetve a felmerülô tippek feldolgozása miatt van szükség.46

Az elôterjesztés készítôi javasolták, hogy a Magyarok Világszövetségé-
nél kerüljön sor SZT státus létesítésére vezetô pozícióban. Azért java-
solták azonban egy fedôszerv létrehozását, mert a Magyarok Világszö-
vetségét a politikailag közömbös emigráció jelentôs része hivatalos állami
szervnek tekintette. Emellett az új fedôszervet a propagandamunkában
is fel kívánták használni. A nyugati országokban, elsôsorban az USA-
ban mûködô olyan magántelevíziók, amelyek magyar nyelven sugároz-
tak mûsorokat, adásaikhoz segítséget kértek a Magyar Televíziótól. Ez
a kérés szintén hasznosítható volt operatív célokra is.47

1984. május 24-én – tehát az októberi miniszteri értekezlet elôtt csak-
nem fél évvel – a Belügyminisztérium III/I-7. osztálya48 javaslatot ké-

43 A Magyarok Világszövetsége egy összmagyar érdekképviseleti szervezet. 1938-ban alapították, kezdeti
célkitûzése szerint azért, hogy támogassanak minden olyan munkát, amely arra irányul, hogy a külföldön
élô magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megôrizze és fejlessze, az összetartást ápolja, a kül-
földi magyarok életét és a külföldön elért eredményeit állandóan figyelemmel kísérje. A II. világháború
után fôleg a nyugati emigrációval való kapcsolattartás volt a feladata.

44 Szigorúan titkos állományú, polgári foglalkozással fedett tiszt.
45 Rezidentúra: állambiztonsági tisztekbôl vagy a hálózat tagjaiból álló, meghatározott állambiztonsági –

operatív – feladatok ellátására felkészített, konspirált szervezeti forma. Vezetôje a rezidens. Jellege sze-
rint lehet: belföldi, külföldi, legális és illegális. Funkcióját tekintve lehet: fô-, irány-, cél- és kiegészítô.
Állambiztonsági értelmezô kéziszótár. 69.

46 10-52/16/1984 sz. elôterjesztés a nyugati emigrációval kapcsolatos állambiztonsági munka tapasztala-
tairól és a további feladatokról. Készítette a BM III/I-7. osztálya. 1984. október 23. Tárgyalta az 1984. októ-
ber 29-én tartott BM Miniszteri Értekezlet. Elôadó: Bogye János vezérôrnagy, fôcsoportfônök-helyettes.
MOL XIX-B-1-y 10-52/16/1984. X. 29. (36. d.)

47 Uo.
48 A BM III/I. Csoportfônökség a BM III. Fôcsoportfônökség keretében a külföldi hírszerzés szerve volt. A III/I-7.

osztály (aktív intézkedések, fellazítás, emigráció) feladata volt például az „ellenség” erôinek dezorgani-

zálása, illetve hogy a magyar kül- és belpolitikai célkitûzéseinek érdekében aktív intézkedéseket tervez-
zen és hajtson végre. A végrehajtáshoz igénybe vehette a pszichológiai hadviselés eszközeit, valamennyi
operatív eszközt, az ellenséges és a saját hírközlô szerveket, a kiadóvállalatok lehetôségeit. Nyilvántar-
totta és koordinálta a területi osztályok aktív intézkedéseit, részt vett azok kidolgozásában és lebonyolí-
tásában. Feladata volt a reakciósnak tartott emigrációs szervezetek tevékenységének felderítése, az ilyen
szervezetek bomlasztása, a lojális emigrációs szervezetek munkájának támogatása. Operatív felderítést
végzett az ellenséges – fôleg az USA- és az NSZK-beli – propagandaközpontok ellen. Tevékenységük el-
lensúlyozására intézkedéseket hajtott végre. A Belügyminisztérium III/I. Csoportfônökség Ügyrendje. 
(67-121/1972. sz.) Jóváhagyta: Rácz Pál rendôr vezérôrnagy, miniszterhelyettes.

49 Fedôszerv: olyan létezô hivatal, intézmény, szerv, vállalat stb., amelynek rendeltetésszerû apparátusába
ágyazva hírszerzô, elhárító szerv mûködik. Állambiztonsági értelmezô kéziszótár. 25.

50 Legenda: Hihetô és ellenôrizhetô magyarázat egy operatív intézkedés vagy kombináció legalizálására.
Állambiztonsági értelmezô kéziszótár. 50.

51 A BM III/I-7 osztályának javaslata fedôszerv létrehozására. 1984. május 24. Készítette: dr. Szabó János
rendôr-ôrnagy, osztályvezetô-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

52 Aktív intézkedés: olyan közvetlen vagy közvetett kezdeményezô, operatív beavatkozás, amely: az ellen-
séget cselekvésre készteti; az ellenségrôl információkat ad; az alkalmazott titkos nyomozati (operatív)
eszköz hatásfokát növeli; az elért operatív pozíciókat védi, vagy tovább erôsíti. Állambiztonsági értelmezô
kéziszótár. 5.

53 ÁBTL 3.2.10 A-145/1.
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vannak. Pándi András tájékoztatta Aczél Györgyöt, aki az ötletet jónak
és hasznosnak találta.58

A kiegészítésben elôször írtak arról, hogy az adományozók nevét meg-
örökítik egy külön erre a célra készült brosúrában. Úgy vélték, a kiadvány
operatív szempontból is hasznos lesz, mert adatokat lehet gyûjteni belôle.59

A Magyar Kultúra Barátainak Egyesületének alapokmányai sajnos
levéltári forrásokban nem lelhetôek fel. Az AK-465/1–2 dossziékban el-
helyezett iratok szemmel láthatóan hiányosak,60 azonban feltehetô, hogy
az egyesület 1985 második felében kezdte meg mûködését. Az 1985.
augusztus 16-án kelt határozat rendelkezett az „Assotiation” fedônevû
intézkedéssel kapcsolatos anyagok tárolására aktív intézkedési dosszié
megnyitásáról.61 A Magyar Kultúra Barátainak Egyesületének törvényes
bejegyzését csak 1988. május 31-én kérte Bogye János fôcsoportfônök-
helyettes a BM Titkárságának vezetôjétôl. Az egyesületet 1985-re anteda-
tálták.62 Az Egyesület formális vezetôjének, fedônevén dr. Kiss Ká-
rolynak63 a nevére 1985 december 6-án kérték személyi igazolvány
kiállítását.64 Az egyesület egyik elsô tevékenysége az volt, hogy levele-
zést folytattak a Ludovika Múzeum anyagainak hazahozatala érdeké-
ben Litterati Loótz Gyulával65 1985 novemberében. Az anyagot nem si-
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sodik kötetet 1987. július 21-én nyitották.54 A lezárás dátuma mindkét
dosszié esetében 2003. április 28. A dossziékban található utolsó irat
1989. június 20-án keletkezett.55

A Mûvelôdési Minisztérium égisze alatt mûködô „Magyar Kultúra
Barátainak Egyesülete” fedônevet viselô egyesület kifelé teljes jogi lega-
litással, befelé viszont teljes konspiráció mellett létezett. Ennek megfe-
lelôen az egyesület rendelkezett a legalitáshoz szükséges minden kellék-
kel: nyilvántartásba vétellel, alapszabállyal, tagsággal, vezetôséggel,
leellenôrizhetô címmel, telefonnal. A konspirációt az biztosította, hogy
a szervezet tagsága kizárólag hírszerzôkbôl állt. Az egyesületbe kívülrôl
való belépést jogilag már az alapszabályban kizárták.56

A javaslat szerint az egyesület nevében kellett megszervezni a külföl-
di magyarság adományozását. Az egyesület tevékenysége elsôsorban le-
velezésre, hirdetésre az emigráns sajtóban, esetleges személyes kapcso-
latteremtésre irányult. Alapvetô céljuknak tartották, hogy az emigráns
tömegeket befolyásolják, szervezeteket, személyiségeket nyerjenek meg
hazai célok anyagi támogatására, hagyatékok hazaküldésére és infor-
mációszerzô munkára.57

A fedôszerv létrehozására vonatkozó javaslatot 1984. augusztus 17-
én kiegészítésekkel terjesztették fel. A felterjesztés mellett található –
kézzel írt – kísérôlevél szerint ez a kiegészítés már tartalmazta az egye-
sület alapszabályának piszkozatát is, amely azonban sajnos nem került
a dossziéban elhelyezésre. A kiegészítés alapján a fedôszerv mûködteté-
se nem igényelt nagyobb anyagi ráfordítást, mert a tagok feladataikat
kizárólag társadalmi munkában végezték. Gyakorlatilag minden tevé-
kenység az emigrációs alosztály hivatali munkáján belül zajlott. A két
javaslat megszületése között eltelt idôben folytatódott a fedôszerv léte-
sítésének elôkészítése. A második javaslatból kiderül, hogy a BM III/I-
7. osztály munkatársai megbeszéléseket folytattak a Mûvelôdési Minisz-
térium Mûvészeti Osztályának vezetôjével, Pándi Andrással, akit csak
az egyesület legális céljairól tájékoztattak, de a javaslatra kézzel írt meg-
jegyzés szerint érzékeltették vele, hogy az egyesületnek operatív céljai is

54 ÁBTL 3.2.10 A-145/2.
55 Az A-145/2. dosszié, utolsó nyolc darab irata (közte több jelentés az Association fedônevû ügyben, illetve

a határozat a dosszié lezárásáról) a dossziéban található bejegyzés szerint annak átadásakor nem került
elô. ÁBTL 3.2.10 A-145/2.

56 A BM III/I-7 osztályának javaslata fedôszerv létrehozására. 1984. május 24. Készítette: dr. Szabó János
rendôr ôrnagy, osztályvezetô-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

57 Javaslat „Magyar Kultúra” névvel kulturális jellegû hazai fedôszerv létrehozására. 1985. január 14. ÁBTL
3.2.10 A-145/1.

58 A BM III/I-7 osztályának javaslata kulturális jellegû fedôszerv létrehozására. 1984. augusztus 17. Aláírás:
Bogye János rendôr vezérôrnagy, fôcsoportfônök-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

59 Uo.
60 Ennek egyik oka, hogy: „Két dossziéval dolgozunk, egy BM-es, egy Egyesületi.” A BM III/I-7. osztálya

által készített jelentés a Ludovika Múzeum anyagaival kapcsolatban. 1985. december 18-án. Aláírta: Kira
József rendôr alezredes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

61 A BM III/I-7 osztályának határozata, „Association” fedônéven aktív intézkedés végrehajtására. 1985.
augusztus 16. Aláíró: Kira József. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

62 Bogye János rendôr vezérôrnagy levele dr. Geller Sándor rendôr vezérôrnagynak, a BM Titkárság vezetô-
jének, 1988. május 31-én. ÁBTL 3.2.10 A-145/2.

63 A dr. Kiss Károly fedônevet, dr. Szabó János r. ôrnagy, a III/I-7. osztály vezetôje használta. Dr. Szabó
János: (1947–) A BM III/I csoportfônökségének SZT tisztje. 1971-tôl a BM III/I-7 osztályán dolgozott,
késôbb annak vezetôje lett. A politikai tudományok kandidátusa, közgazdász. Az 1980-as években a
bécsi, majd a bonni fôrezidentúra aktív tagjaként dolgozott. 1988–1989-ben Bonnban volt kül-
szolgálaton. Szabó Jánost 1989-ben volt beosztottja elleni hivatali hatalommal való visszaélés és
más bûncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt indított büntetôeljárásban hazarendelték,
külszolgálatát megszüntették, majd személyzeti úton leszerelték. ÁBTL 2.8.2.1 – 778. dr. Szabó János
személyi dossziéja.

64 A BM III/I-7. osztály levele a BM III/V-B. önálló alosztálynak. 1985. december 6-án. Aláírta: dr. Szabó
János rendôr ôrnagy, osztályvezetô. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

65 Litterati Loótz Gyula: (Budapest, 1922 – München, 1987) 1951 és 1987 között a Szabad Európa Rádió
Munkatársa. Rádiós álneve: Patkó Gyula. A Münchenben mûködô Szabad Európa Rádió ellen folytatott
harc az államvédelmi szervezet egyik fontos külsô elhárítási feladata volt.
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és helyettük az Egyesület nevében tett ajánlatot a makettek terjesztésé-
re. Ezt követôen felvették a kapcsolatot a Papír Plaszt képviselôivel és
tájékoztatták ôket, hogy a Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete kap-
csolatokkal rendelkezik a nyugaton élô emigránsok körében, és felaján-
lották, hogy az egyesület segít a makettek terjesztésében; ezt az ajánla-
tot a Papír Plaszt képviselôi elfogadták.74

Az egyesület levelezését saját levélpapíron bonyolították, ezek közül
egy a dossziékban is megtalálható. A levélpapír háttérképe a Nemzeti
Színház Városligetbe tervezett épületének látványterve volt, a levélen
egy idézetet75 lehetett olvasni Malonyai Dezsôtôl, a Nemzeti Színház
igazgatójától.76 1986-ban a Nemzeti Színházat népszerûsítô kiadványt
terveztek, melyet a BM állított volna össze és 500 példányban jelent
volna meg.77 Kira József 1986. október 20-án javaslatot terjesztett
elô, hogy az egyesület munkájának elôsegítésére – a levelezés bo-
nyolítására, telefonösszeköttetés megteremtésére, számlák meg-
nyitásához – legalizáló helyiségre is szükség lenne, ezért kérte egy
„T”-lakás létesítésének engedélyezését. A fôcsoportfônök-helyettes
meg is adta az engedélyt egy, a XII. kerületi Kakukk utcában lévô há-
romszobás üres lakás kibérlésére.78 A lakást 1989 júniusáig a BM, az
„Association” fedônevû aktív intézkedéshez „T”-lakásként használ-
ta.79 Ez a lakás egyébként dr. Szabó János osztályvezetô családjának
tulajdonában állt.80

A két dossziéban fennmaradt, a fedôszerv mûködését dokumentáló
iratokból – amelyek valószínûleg csak töredékei lehetnek az összes ez
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került hazahozni, azonban a hírszerzôk a levelezést mégis hasznosnak
tekintették amiatt, mert hozzájárult az egyesület nevének ismertté válá-
sához.66 Az Egyesület levelezéseinek bonyolítására a Budapest V. kerü-
let, Petôfi Sándor utcai postán Kiss Károly névre postafiókot béreltek.67

Már az Egyesület létrehozására tett javaslatokkal egy idôben megtették
a devizaforgalom lebonyolításához szükséges számla megnyitásához az
elôkészületeket a Magyar Külkereskedelmi Banknál. Az 1984. május
25-én kelt jelentésbôl az is kitûnik, hogy azért nem a Magyar Nemzeti
Banknál nyitottak számlát, mert az az állam érdekeltségét tükrözte volna,
míg az MKB Rt.-nél fenntartott számlával magánjellegûnek lehetett az
egyesületet feltüntetni.68 A számlát végül 1986. január 28-án egy osztrák
állampolgár nevére nyitották meg, és nyugatnémet márkában vezették.
A számlaszám elôtt hivatalosan használták az MKBE (Magyar Kultúra
Barátainak Egyesülete) rövidítést, hogy a befizetôk azt ne egyéni szám-
lának véljék.69 Az egyesület elsô fedôtevékenységére 1985. december 23-
án tett javaslatot Kira József.70 A BM III/I-7. osztálya „K”-ellenôrzés71

során tudomást szerzett arról, hogy a Papír Plaszt GM magyar mûem-
lékek kivágható papírmakettjeit készíti, melyeket külföldön is terjeszte-
ni akarnak, ezért mintapéldányt küldtek például Püski Sándornak72 New
Yorkba és Mózsi Ferencnek73 Chicagóba. A leveleket a BM elkobozta,

66 A BM III/I-7. osztálya által készített jelentés a Ludovikás Múzeum anyagaival kapcsolatban. 1985. decem-
ber 18-án. Aláírta: Kira József rendôr alezredes. Illetve Litterati Loótz Gyula elutasító levele Kira József-
nek 1985. december 9-én. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

67 Jelentés postafiók használatáról. 1986. április 16. Aláíró: Kira József rendôr alezredes. ÁBTL 3.2.10 
A-145/1.

68 A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla nyitás lehetôségérôl. 1984. május 25. Aláíró: Kira József.
ÁBTL 3.2.10 A-145/1.

69 A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla nyitásáról. 1986. január 29. Aláíró: Kira József. ÁBTL
3.2.10 A-145/1.

70 Az egyesület „titkári-ügyvezetô” feladatát látta el. Kira József (1930–) a BM III/I. csoportfônökségének
SZT tisztje. ÁBTL 2.8.2.1. Kira József személyi anyaga.

71 „K”-ellenôrzés: Postai küldemények operatív ellenôrzése, melynek során az állambiztonsági szervek
a bizalmas nyomozás alatt álló személy postai küldeményeit felbontották, illetve esetenként elko-
bozták.

72 Püski Sándor (1911–) 1939-ben alapított Magyar Élet Könyvkiadóját, mely fôként a népi írók mûveit je-
lentette meg, 1950-ben államosították, Püskit 1962-ben bebörtönözték. 1970-ben emigrált az Amerikai
Egyesült Államokba. 1975-ben hozta létre a Püski Kiadót, gondozásában az egykori Magyar Élet szerzô-
gárdáján kívül az akkori Magyarországon politikai okokból közlési lehetôségekhez nem jutott szerzôk mun-
káit adta közre. A Püski–Corvin Magyar Könyvesház a Nyugaton élô magyarság egyik szellemi központ-
jává vált.

73 Mózsi Ferenc (1947–2007) költô, lapkiadó, az észak-amerikai magyar irodalmi élet és kultúra egyik kiemel-
kedô személyisége. 1974-tôl élt Amerikai Egyesült Államokban. 1980-tól 1994-ig a chicagói Szivárvány

kiadója és szerkesztôje, valamint a Szivárvány könyvek sorozatának kiadója, amely jórészt a Magyaror-
szágon, valamint az elszakított területeken tiltott irodalomnak számító könyveket rendezte sajtó alá és
adta ki saját költségen.

74 A BM III/I-7. osztályának jelentése a Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete lehetséges együttmû-
ködésérôl a Papír Plaszt GM-el. 1985. december 23. Aláíró: Kira József rendôr alezredes. ÁBTL 3.2.10
A-145/1.

75 „Együtt hiszünk a dolgunkban.”
76 ÁBTL 3.2.10 A-145/1.
77 Dr. Szabó János rendôr ôrnagy osztályvezetô (BM III/I-7) levele Sebestyén Béla rendôr alezredes osztály-

vezetônek (BM III/V-2). 1986. szeptember 23-án. ÁBTL 3.2.10 A-145/1.
78 A BM III/I-7. osztályának javaslata „T”-lakás bérlésére. 1986. október 20. Aláíró: Kira József rendôr alezre-

des. ÁBTL 3.2.10 A-145/2.
79 A BM III/I-7 osztályának jelentése az „Association” fedônevû aktív intézkedés ügyében. 1989. június 20.

Aláíró: dr. Szûcs Gábor rendôr alezredes, alosztályvezetô. ÁBTL 3.2.10 A-145/2.
80 A BM III/I-7. osztályának jelentése az „Association” fedônevû ügyben. 1989. július 6. ÁBTL 3.2.10 

A-145/2.
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„szalont”. Ajánlatát a Gyôry Eszter vezette alapítványon86 keresztül tet-
te, azzal a kikötéssel, hogy a pénzt azonnal rendelkezésre bocsátja,
amennyiben feltételeit elfogadják.87

Az USA-ban folyó gyûjtés elôremozdítása érdekében 1984-ben magyar
mûvészek számára elôadókörutat szerveztek.88 A turné során New York-
ban, Clevelandben és Torontóban tartottak elôadásokat. Az utazás en-
gedélyezésénél a várható anyagi haszon mellett fontos szempontnak szá-
mított az elôadókörút emigrációs-politikai jelentôsége, hiszen azt
befolyásos emigrációs személyiségek támogatták.89

A külföldön élô Victor Vasarely négy képét ajánlotta fel a Nemzeti
Színház javára.90 Cziffra György magyarországi hangversenyének be-
vételébôl 70 ezer forinttal járult hozzá az építkezés költségeihez. A kül-
földrôl érkezô tárgyi adományok vámmentességet élveztek.91 Nemcsak
USA-beli magyarok92 juttatták el adományaikat az új Nemzeti Színház
számára, hanem az Olaszországban,93 Kanadában, NDK-ban,94 NSZK-
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ügyben keletkezett iratnak – úgy tûnik, hogy az egyesületet elsôdlegesen
a magyar nyelvû emigrációs hírközlôszervek befolyásolására használták
fel. Rendszeresen küldtek olyan anyagokat, köztük videokazettákat,
amelyeket az emigrációs sajtóban akartak megjelentetni, elsôsorban az
Egyesült Államokba, Kanadába, Nyugat-Németországba, Belgiumba
és Dániába.81

A jelenlegi források alapján nem bizonyítható, hogy a Magyar Kul-
túra Barátainak Egyesülete az emigrációs hírközlôszervek befolyásolá-
sa mellett ténylegesen részt vett-e a pénzgyûjtésben, és az általa gyûjtött
pénz is részét képezte-e a külföldrôl érkezett adományoknak, amelyek-
kel a Nemzeti Színház felépítése után elszámoltak. A külföldrôl érkezett
adományok ügyével leginkább a Külügyminisztérium Emigrációs Poli-
tikai Osztálya foglalkozott: a külképviseletek az adományozókról pon-
tos – nevet, címet és a felajánlott összeget feltüntetô – jegyzéket vezet-
tek,82 melynek egy példánya a külképviseleteken maradt, míg egy
példányt a Védnökség kapott.83 A Külügyminisztérium iratanyagában
ennek megfelelôen részletes listákat találhatunk az adományozókról.
A jelentôsebb felajánlásokkal külön foglalkoztak, így külön ügyiratcso-
portból értesülhetünk például Spéter Erzsébet felajánlásáról.84 Megtud-
hatjuk, hogy az amerikai szállodalánc-tulajdonos özvegye húszezer dol-
lárt juttatott el a Magyarok Világszövetségén keresztül a Nemzeti Színház
javára 1986 januárjában,85 majd februárban újabb tízezer dollárt aján-
lott fel, amennyiben a leendô színház épületében elneveznek róla egy

81 A Magyar Népköztársaság koppenhágai nagykövetsége (Király Andrásné nagykövet) 1986 novemberében
levélben értesítette a Külügyminisztériumot, hogy a Dán Magyar Filmklub elnöke, Mangold Gyula postán
1956-tal kapcsolatos videokazettát kapott a „Magyar Kultúra Barátainak Egyesületétôl”. Mangold Gyula
csodálkozott, mivel máskor az ilyen jellegû anyagokat a Magyarok Világszövetségétôl vagy a Nagy-
követségtôl kapta. A Külügyminisztériumban a levelet az „Illetékesek ismerik az ügyet. Intézkedést nem
igényel” megjegyzéssel látták el. A „Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete” levelének és videokazettá-
jának felterjesztése. MOL XIX-J-1-j Dánia-005573-1986. (51. d.)

82 A Külügyminisztérium munkatársai minden esetben külön üdvözölték, ha pontos és jól használható cím-
jegyzéket kaptak a külképviseletektôl, különösen, ha befolyásos magyar származású adományozók ada-
taihoz sikerült ilyen módon hozzájutni.

83 Adományok a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-k Magyarország-1952–1984. (12. d.)
84 Spéter Erzsébet adománya a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-j USA-00815/1-1986. (28. d.)
85 A pénz átadásáról, amelyre a Magyarok Világszövetsége székházában került sor, a Magyar Televízió és

számos újság is tájékoztatta a közönséget. Magyar Hírek, 1986. január 29.
86 A Hungarian National Art Foundation elnevezést viselô alapítvány támogatta például a Nemzeti Színház

felépítése mellett múzeumokban lévô képek restaurációját, és ösztöndíjban részesített a Zeneakadémián
vagy a Színmûvészeti Fôiskolán tanuló diákokat. Az alapítvány munkájáról és a festômûvész Budapesten
tartott, az új Nemzeti Színház javára rendezett kiállításáról számolt be 1985. március 24-én a Kossuth 

Rádió „Elôttünk a vasárnap” címû mûsora. Az alapítvány létrehozásakor Gyôry Eszter ellátogatott Buda-
pestre, és tárgyalt Drecin Józseffel, a mûvelôdésügyi minisztérium államtitkárával, akitôl javaslatokat
kért és kapott arra vonatkozóan, hogy mely jelentôs személyiségeket lenne célszerû felkérni az alapítvány
igazgatósági tanácsába. MOL XIX-J-1-j Magyarország-00575-1985. (11. d.)

87 Spéter Erzsébet adománya a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-j USA-00815/1-1986. (28. d.)
88 A kiutazó mûvészek: Sinkovits Imre, Simándi József, Tolnai Klári, Rátonyi Róbert, Sas József, Koós János,

Moldova György, Felföldi Anikó, Marton Frigyes voltak. Az összeállított mûsorok tematikájukban széles
spektrumot fogtak át: a komoly mûfajoktól, az operetten, népdalokon keresztül a kabaréig. Az új Nemzeti
Színház felépítésének támogatása, az USA-ban tervezett rendezvények, beszélgetés Keller László üzlet-
emberrel. MOL XIX-J-1-s USA-E/16/2-2-1984. (36. d.)

89 A rendezvény szervezôi között volt például Hontváry Mihály, egy nagy Wall Street-i részvénycég vezetôje,
korábban a Fészek Klub ügyvezetô igazgatója, a Püski Kiadó tulajdonosa, Püski Sándor, Sárossy Szüle
Mihály színmûvész, Fellegi Teri és Karády Katalin színésznôk. Uo.

90 Új Nemzeti Színház – Victor Vasarely adománya. XIX-J-1-k Magyarország-1952-7-1984. (12. d.)
91 Az új Nemzeti Színház építéséhez eszközölt adományok kezelése. MOL XIX-J-1-s-E/X/46-1984. (41. d.)
92 1984-ben Képes György, az Egyesült Államokban élô magyar származású festômûvész felajánlotta, hogy

hozzájárul a Nemzeti Színház felépítéséhez két festménye pénzbeli ellenértékével. A Külügyminisztérium
a Mûvelôdési Minisztériummal egyetértésben azt kérte, a konzulátus úgy állapodjon meg Képes Györggyel,
hogy képeit az USA-ban bocsássa árverésre, és csak azok ellenértékét utalja át a színház építésére létre-
hozott bankszámlára. MOL XIX-J-1-j Magyarország-1952-11-1984. (12. d.)

93 A Nemzeti Színház felépítéséhez küldött adományok. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Róma,
1984. november 30. MOL XIX-J-1-s Olaszország-E/21/5-1984. (37. d.)

94 Az MSZMP NDK-ban mûködô bizottsága, az NDK-ban mûködô szakszervezeti szervek és KISZ-szervezetek
közös akciót indítottak a Nemzeti Színház felépítésére. Az NDK-ban dolgozó kolónia – nagykövetség,
kereskedelmi kirendeltség, Magyar Kultúra Háza, ösztöndíjas egyetemi hallgatók és szerelôipari vállala-
tok dolgozói közel 180 ezer forintot utaltak át. Nemzeti Színház-emlékbélyegek megküldése a Magyar
Népköztársaság Berlini Nagykövetségére. MOL XIX-J-1-k Magyarország-1952-10-1984. (12. d.)



„a nagy világon e kívül?”
emigráció, haza, politika240

ban, Ausztráliában,95 Franciaországban,96 Kuvaitban,97 Nigériában,98

Uruguayban99 és Svédországban100 élôk is.
A Nemzeti Színház felépítésére indított gyûjtések elsô fázisában a hata-

lom képviselôi még kifejezetten elhatárolódtak attól, hogy az ország hatá-
rain túlról adományokat fogadjanak el, késôbb viszont – párhuzamosan
azzal, hogy felismerték a társadalmi akció felhasználhatóságát saját
céljaikra – határozott lépéseket tettek a külföldi gyûjtés elôremozdítására.

Bár az adományozók szerették volna, ha nevüket valamilyen módon
megörökítik a felépülô Nemzeti Színházban, végül sem emléktáblát nem
állítottak, sem emlékkönyvet nem adtak ki. Kideríthetetlen, hogy a
felajánlások közül melyik érkezett meg. Nem tudjuk azt sem, hogy a
pénzgyûjtéssel párhuzamosan folytatott adatgyûjtésbôl származó infor-
mációkat pontosan mikor és mire használták fel. A Nemzeti Színház
felépítésére éveken át folytatott gyûjtés, és annak felhasználása hírszer-
zési célokra azonban mindenképpen jól példázza, hogyan sajátította ki
és használta fel a hatalom saját érdekeinek megfelelôen egy nemzeti kul-
turális intézmény eszméjét.

Bár a színház lebontásakor politikai ígéret hangzott el az új Nemzeti
Színház felépítésére, az évek folyamán a színház megépítését egyre in-
kább a társadalmi adakozás mértékétôl tették függôvé. A politikai élet
irányítói tudták, hogy a társadalom számára kiemelkedô jelentôségû a
Nemzeti Színház eszméje, s igyekeztek ezt saját céljukra kihasználni.
Talán azért sem épült fel az épület 1989 elôtt, mert nem volt rá múlhatat-
lan szükség. A társadalom mozgósítható volt így is. Talán még jobban,
mintha a színház valóban felépült volna.

sz
em

le

195 Adományok a Nemzeti Színház felépítésére. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Canberra.
(Molnár István nagykövet) 1984. június 21. MOL XIX-J-1-s Ausztrália-E/24/13-1984. (38. doboz)

196 Adományok az új Nemzeti Színház felépítésére. MOL XIX-J-1-s Franciaország-E/20/2-46-1983. (28. doboz),
A Magyar Népköztársaság Párizsi Nagykövetségének levele a Nemzeti Színház felépítésére indított gyûjtés-
sel kapcsolatban. (Dr. Bényi József nagykövet.) 1984. február 22. XIX-J-1-k Magyarország-1952-1-1984. (12. d.)

197 A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Kuvait (Horváth Ernô nagykövet) kimutatása az új Nemzeti
Színház felépítésére a külképviseletre befizetett összegekrôl név és összeg szerinti bontásban. 1984.
május 3. XIX-J-1-k Magyarország-1952-5-1984. (12. d.)

198 Nigériában dolgozó magyarok adománya az új Nemzeti Színház felépítésére. A Magyar Népköztársaság Nagy-
követsége, Lagos. (Bende József nagykövet.) 1984. július 18. XIX-J-1-k Magyarország-1952-9-1984. (12d.)

199 Az új Nemzeti Színház építésére felajánlott összegek felterjesztése. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége,
Montevideo. (Perczel László nagykövet.) 1984. november 21. MOL XIX-J-1-k Magyarország-1952-15-1984. (12. d.)

100 Az új Nemzeti Színház felépítéséhez hozzájárulók névsorának felterjesztése. A Magyar Népköztársa-
ság Nagykövetsége, Stockholm. (Szigeti Károly nagykövet.) 1984. április 11. MOL XIX-J-1-k Svédország-
630-13-1984. (105. d.)




