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Hazánk és az UNESCO1 

HENRI LOPES: 
„Magyarország 
mélyen gyökerező hagyományokra támaszkodik." 

Nagy öröm számomra, hogy az Ö n ö k körében képviselhetem az U N E S C O - t abból az alkalomból, hogy 
negyvenedik évfordulóját ünneplik. Kellemes kötelességnek teszek eleget, amikor átadom a főigazgató 
üdvözletét és tolmácsolom örömét az Ö n ö k kezdeményezése láttán, hogy ünnepélyes keretek közt kívánnak 
megemlékezni az első közgyűlés évfordulójáról , ezzel is bizonyí tva az U N E S C O Alapokmányában foglalt 
célok hathatós megvalósítása iránti elkötelezettségüket. Magyarországot olyan országnak látom, amely mélyen 
gyökerező, gazdag hagyományokra támaszkodik és amelyet az együttműködésnek és a világ felé való 
nyitottságnak ugyanaz az eszménye hat át, mint amit az U N E S C O vall magáénak. 

Mivel Afrikából származom, mely gazdagságát és vitalitását elsősorban a népi hagyományból meríti, csak 
megilletődéssel t udom megállapítani, hogy a magyar kultúra legkiválóbb képviselői a nép szavával élve fejezték 
ki egyéni ihletüket, a nép nyelvében találták meg a szellemüket leginkább továbbító közeget. Bartókra és 
Kodályra gondolok, akiknek munkássága olyan szerencsésen táplálkozik hazájuk folklórjának valamennyi 
forrásából. De legjobb íróik is ihletük lényegét a népi hagyományokból merítették. Elég megemlíteni Petőfi t , 
aki minden témát költői szintre tudot t emelni, s akinek nyelvezete tökéletes összhangban áll a népi 
tartalommal, vagy A d y Endrét, akinek szimbolizmusa a gyermekkorában hallott népdalok képtársításának a 
nyomait viseli. 

Műveik olvasása során újra bebizonyosodik, hogy a népi forrásból táplálkozó költészet nem ismer határokat , 
mert természete, lényege mindenekelőtt egyetemes. Ahogy Illyés Gyula 1978-ban írta a Cul ture-ban, az 
U N E S C O folyóiratában: „nincs káprázatosabb virág, sem pompásabb gyümölcs, mint ami a népművészet 
ágain terem. Ezen ágak mindenike közös törzsből haj tot t ki és ugyanazt a táplálékot nyúj t ják, mivel a föld 
mélységeiben nemzetköziek ." 

Az írónak, hazájuk szülöttének gondolatai egyenesen az internacionalizmus szelleméhez vezetnek. Ez a 
szellem hatotta át Magyarországot , mikor 1948 szeptemberében az U N E S C O tagjává vált. Azóta a magyar 
nevelésügyi, t udományos és kulturális szervezetek alkotó m ó d o n vesznek részt a szervezet tevékenységében és 
mindig értékesen járulnak hozzá a hatáskörükbe tartozó összes munkához . 

Köszönetet szeretnék mondani a magyar népnek és kormánynak , akik egyrészt meg kívánják ünnepelni ezt 
a negyvenedik évfordulót , másrészt gondos, előzékeny f igyelmük kiterjedt arra, hogy meghívjanak bennünket , 
legyünk mi is részesei e napnak, amikor e lgondolkodunk és ünnepelünk. Nagyon örü lünk, hogy számíthat tunk 
együt tműködésükre és — a nehéz pillanatokban — támogatásukra. Hisz ki is értékelhetné jobban, mint a 
megkínzott , megsanyargatott Magyarország? Ki is érezhetné át jobban a szükségét, mint a porrá égetett, 
kifosztott Magyarország, az a Magyarország, amely a küzdelem napjaiban súlyos véráldozatot fizetett, fiainak 
hősies helytállása ellenére, ki más érezhetné jobban szükségét annak, hogy „az emberek lelkében erősítse a béke 
megvédésének a vágyát" , és hogy e békét a lelki és szellemi szolidaritásra építse? Az U N E S C O - t ugyanis a 
második világháború még füstölgő romjain olyan férfiak és nők hozták létre, akik saját bőrükön érezték, mit is 

1Henri Lopesnek, az U N E S C O főigazgató-helyettesének, valamint Mód Péternek, a Magyar 
U N E S C O Bizottság elnökének a Bizottság ünnepi közgyűlésén, 1986. november 20-án elhangzott , 
rövidített beszéde. (Szerk.) 
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jelent az emberi méltóság, egyenlőség tiszteletben tartásának, ennek a demokrat ikus eszménynek a megtagadá-
sa, amely lehetővé tette a nácizmust és a háborút . A Szervezet alapítói és azok megbízói azt kívánták, hogy az 
U N E S C O mindenekelőtt és alapvetően a béke eszköze legyen, hogy többé ne ismétlődhessék meg az a 
vérontás, amely az emberek millióinak életébe került. 

1946-ban az U N E S C O - n a k 30 tagállama volt, akik a világnak csak kis részét képviselték. A világ minden 
tájáról fokozatosan más államok is csatlakoztak hozzá, hogy együt tműködjenek egy olyan eszme megvalósítá-
sában, amit eladdig egyetlen intézmény sem testesített meg, s ma a Szervezetnek 159 tagja van. 

A rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé, hogy ezen az évfordulón megvonjuk az U N E S C O hatáskörébe 
tartozó területeken végzett tevékenység mérlegét. És ez talán így helyes. A z itt jelen levők mindnyájan ismerik 
azokat az eredményeket, amelyeket az U N E S C O az írástudatlanság elleni harcban, az újonnan függetlenné vált 
országok tanítóinak és tanárainak képzésében, a kormányköz i tudományos programokban, mint „Az Ember 
és a Bioszféra" (MAB), a fizikai és nem fizikai kulturális örökség megőrzésében és oltalmában, végül pedig a 
civilizációk tanulmányozásában elért, hogy csak néhány programot említsek a sok más, ugyanilyen alapvető 
program közül . 

Az U N E S C O a nehézségekkel szembenézve, tagállamai, valamint főigazgatója kezdeményezésére önvizsgá-
latot tartott , hogy az új idők új kihívásaihoz alkalmazkodni tudjon. Fiatalságának és erejének alapfeltétele 
fejlődése, átalakulása. Az egyetlen dolog, amiben nincs helye vitának, azok a célok, amelyeket Alapító Okirat 
tartalmaz, hogy megőrizze az emberek békés életének a lehetőségét. Mint ahogy nemrég Amaaou-Mah ta r 
M'Bow főigazgatónk kijelentette: „a remény hatására az egyéni érdekeken felülkerekedhet a bölcsesség, hogy 
egyengesse a mindenki által osztot t reménység által formált jövő útját ." 

Magyarország csak 1955-ben lett tagállama az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az U N E S C O - b a azonban 
a békeszerződés megkötése után már 1948-ban beléphetett . A magyar U N E S C O - m u n k a szervezeti keretei 
csak lassanként alakultak ki. Kezdetben a párizsi követség kulturális tanácsosa, Újlaki Kálmán kapott 
megbízást a munkára, ót tekinthet jük tehát első UNESCO-képv i se lőnknek . Kulturális szerveink azóta is a 
Külügyminisztériummal szoros együttműködésben irányítják a szervezettel kapcsolatos magyar tevékenysé-
get. Az első önálló UNESCO-képv i se lőnk Tamás Aladár volt, őt követ te Jóború Magda, Gergely Miklós, 
Újhelyi Szilárd, Mód Péter és Nagy Péter. 

A magyar U N E S C O - b i z o t t s á g szervezését a kormány 1958-ban határozta el és a bizottság titkárságának 
felállításáról 1963-ban intézkedett . A kezdeti szervezeti nehézségek megoldása után a magyar U N E S C O -
munka folyamatosan fej lődött és gazdagodott. Az U N E S C C O nagykorúvá vált. Bizonyítja ezt az a tény is, 
hogy ami jelentős fejlődés a nevelésügy, a tudományok , a kultúra és a kommunikáció terén az elmúlt negyven 
esztendő folyamán történt, ahhoz valamilyen formában az U N E S C O neve is kapcsolódott. 

Köpeczi Béla, művelődési miniszter joggal állapítja meg: „Az U N E S C O jelentős segítséget nyúj tot t 
fennállása óta ahhoz, hogy a kü lönböző foglalkozású értelmiségiek találkozzanak, ismereteket és véleményeket 
cseréljenek. Ezzel nemcsak a szakmai kulturális együt tműködést segítette, hanem hozzájárult egy új légkör 
megteremtéséhez. 

Az U N E S C O - m u n k a másik maradandó vonását a fejlődő országok kulturális haladásának elősegítésében 
látom. Az U N E S C O minden híve büszke lehet arra, hogy a szervezet világunk e nagy ellentmondásának, az 
elmaradottságnak felszámolásában teljes felelősséggel részt vett, beleértve az előítéletek, a diszkrimináció elleni 
következetes harcot is. 

A harmadik jellegzetessége az a módszer, amellyel a programok összeállítását korunk nagy, globális 
problémáinak elemzése alapján törekszik meghatározni . A nagy összefüggések keresése jellemző az 
U N E S C O - m u n k á r a már hosszabb ideje. 

Mi most kezdünk ráeszmélni arra, hogy rohamosan fejlődő világunkban újfajta gondolkodásmódra van 
szükségünk, másképp kell látnunk, értelmeznünk, ér tenünk környezetünket . A jövő felé az út az új politikai 
gondolkodásmódon, az egész ellentmondásos világ sokoldalúságának és realitásainak felismerésén keresztül 
vezet. Ilyen körülmények közt lényeges valamennyiünk számára a globális problémák elemzése és megértése. 

A negyven évre visszatekintve meg kell állapítsuk: az okok, amelyek negyven éve a Londonban összeült 
kormányokat az U N E S C O megteremtésére indították, ma is érvényesek. A nemzetközi problémák növekvő 
bonyolultsága nem teszi lehetővé, hoy csak nemzeti határainkon belül és egyedül keressünk hatékony 
megoldásokat: a nemzetközi együt tműködés szükségesebb, mint bármikor . Tudományos forradalomban és 
ennek következtében társadalmi változások korában élünk, ezért minden gondolkodót és értelmet mozgósíta-
nunk kell. Nem szabad engednünk, hogy az utóbbi évek vitái elhomályosítsák a lényeget: azt, hogy az 
U N E S C O egyetemessége akkor válik hatékonnyá, ha a szervezet eszméi áthatják a szellem élő talaját, ha 
mozgósítani tudják a programok megvalósítására a szétszórt akaratokat. 

A feszültségekkel terhes nemzetközi helyzet ellenére ebben látom én jobb jövőnk egyik zálogát. 

MÓD PÉTER: 
„A nemzetközi együttműködés 
szükségesebb, mint bármikor!" 
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Emlékezés a 
Magyar Nemzeti 
Függetlenségi 
Front 
svájci 
szervezetére 

A második világháború éveiben Svájcban jó dolguk volt a gazdag polgároknak és a pénzes idegeneknek, már 
kevésbé a szegény svájciaknak, de legrosszabb sorsuk kétségkívül a szegény külföldieknek — emigránsoknak, 
menekülteknek és internáltaknak — volt a „béke szigetén", a semleges Svájcban. El kellett szenvedniük az 
idegen rendőrség zaklatását, keresettel járó munká t csak kevesen folytathattak, a svájci őslakók egy része pedig 
sanda szemmel nézett rájuk. Ennek a gyanakvásnak, legalábbis ami a baloldali érzelmű emigránsokat illette, az 
volt az oka, hogy a svájci saj tó és a politikusok évtizedeken át rémképeket festettek a Szovjetunióról és általában 
a kommunizmusró l . Svájcnak egyébként semmiféle diplomáciai kapcsolata sem volt a Szovjetunióval. 

Ilyen körülmények közö t t nyilvánvalóan nagy bátorságot, elszántságot és körültekintést követelő vállalko-
zás volt a Svájcban élő, nagyon különböző politikai felfogású és szociális helyzetű magyarok előtt magasra 
emelni a haladás, a baloldali eszmék és az ellenállás lobogóját. D e élt akkor Svájcban valaki, aki — a köré 
csoportosult maroknyi csapattal — vállalta ezt a feladatot. Szőnyi T ibor szilárd meggyőződésű, nagy tehetségű 
kommunis ta volt, a Magyar Nemzet i Függetlenségi Front Svájci Szervezete alapítója és első embere. A 
szervezkedés szigorú konspirációs szabályok szerint folyt, annál is inkább, mivel a szervezet magja az illegális 
svájci kommunis ta csoport volt. 

Az illegalitás természetesen messzemenő óvatosságot követelt meg személyi vonatkozásban is. Ügyelni 
kellett arra, hogy a mozga lommá táguló csopor t keretei közé csak olyanok juthassanak be, akik kiállták a 
megbízhatóság próbáját , és ha már bejutottak, akkor is csak annyit tudjanak meg a szervezet felépítéséről, 
taktikájáról, akcióiról és azok végrehajtásának módjáról , amennyi a rájuk bízott feladat végrehajtásához 
feltétlenül szükséges. 

így tehát e sorok írója is, aki 1942 végén tette meg első lépéseit a szervezet munkájában, csak arról számolhat 
be hitelesen, amit személyesen tapasztalt. Éppen ezért, ha a következőket első személyben m o n d o m el, az nem 
azért történik, hogy személyemet előtérbe állítsam, hanem éppen ellenkezőleg, azért, mert ezt kívánja a 
kötelező szerénység és a hitelesség. 

1942 elején a Magyar Távirati Iroda, tizenegy évi belső szerkesztőségi szolgálat után kiküldött Svájcba 
tudósí tónak. Megszabott feladatom szerint telefon- és levéltudósításokat kellett adnom, kevésbé a svájci 
eseményekről, annál bővebben azonban a Svájcba a világ minden tájáról befutó, Magyarország jelenét és 
jövendőjét közvetlenül vagy közvetve érintő hírekről, nyi latkozatokról , közlésekről és információkról. 
Emellett az akkori külügyminisztérium politikai osztályának németellenes érzelmű tagjai (akiket ilyen 
tevékenységükért későbben a mauthauseni koncentrációs táborba vittek) azt a bizalmas, de nyomatékos 
óhajukat közölték velem, hogy a lehetőségek szerint keressek Svájcban kapcsolatot a „szövetséges" (azaz az 
ellenséges) hatalmak felelős beosztású képviselőivel és megfelelő formában adjam tud tukra Magyarország 
háborús fáradtságát és kiugrási szándékát. 

Először Bernben vertem tanyát és ott kezdtem munkához . Nap i MTI-telefontudósításaim anyagának 
összeszedése nem okozo t t gondot . (Ezek a tudósítások célzatosan informáló jellegűek voltak.) A kapcsolatfel-
vétel már nem ment olyan könnyen , de végül is segített az újságírói gyakorlat. Ámde ezeknek a feladatoknak a 
kötelességszerű végrehajtása során napról napra erősödött bennem a meggyőződés, hogy a hazai uralmi 
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rendszer végzetes külpolitikai vonalat erőltet. Fel kellett ismernem, hogy a hivatalos — Kállay nevéhez fűződő 
— külpolit ika a valóságos helyzet tragikusan naiv félreismerésével olyan fantazmagóriára épít, amely a 
Szovjetunió megkerülésével képzeli el a „kiugrás"- t . Ugyanakkor azt is egyre kritikusabban ítéltem meg, hogy 
ennek a külpolitikai elképzelésnek a voltaképpeni mozgató rugója és célja a korhadt társadalmi rendszer 
konzerválása. 

Töprengtem és kerestem a lelkiismereti válságomból kivezető utat . A berni magyar követségen tettem 
hivatalos látogatást, amikor a követ (Wettstein János) mint figyelmeztetést közölte velem, hogy „Zürichben 
valami — főleg egyetemi hallgatókból álló — kommunis ta csoport szervezkedik." — Ez szöget ü tö t t a fejembe. 
Nem sokáig gondolkodtam: átköl töztem Bernből Zürichbe és elkezdtem keresni az utat az említett 
csopor thoz . Beiratkoztam az egyetemre és csakhamar sikerült az első lépést megtennem. Kiderült azonban, 
hogy ez még csak perifériális nyúlványa a szervezetnek: három szűrőn kellett még á tmennem, amíg a 
közpon thoz — Szőnyihez — el jutot tam. (Érthető volt a gyanú, hogy talán csak az acélom, hogy „beépüljek" a 
mozgalomba.) 

Szönyi T ibor ragyogó intellektusa, határozottsága, tisztánlátása nagy hatással volt rám, szívesen alávetettem 
magam irányításának. Ezzel a találkozással kezdődöt t aktív részvételem a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front svájci szervezetének munkájában: eleinte a szervezet közleményeinek előkészítő munkájában és 
postázásában vettem részt. A teljes címén Magyar Nemze t i Függetlenségi Fron t Svájci Szervezete Közleménye-
inek 1942 augusztusától 1945 augusztusáig folyamatosan összesen 24 száma jelent meg. Eleinte meglehetősen 
primitív volt a külseje, a stencilről sokszorosított szöveg gépírásában idegen ékezetek is e lőfordul tak, ahol 
pedig a nyomdafesték rakoncát lankodott , az olvashatóság is veszélyben forgot t . Későbben, már ahogyan az 
anyagi körülmények megengedték (és a kockázatot vállaló nyomdász is akadt), egyre szebbé, mutatósabbá vált 
a „Közlemények" , előbb csak a fedőlapot, később az egész füzetet rendes nyomdában állították elő. Ami pedig 
a tartalmat illeti, erre idézem Markovits Györgyi irodalomtörténésznek, az illegális saj tótermékek kiváló 
kutatójának erre vonatkozó megállapítását: „A svájci antifasiszta magyar lap világos, határozott irányvonalat 
képviselt, melyben a nép és a haza, az ember és a nagyvilág közös ügyéért folytatott küzdelem elmélete és 
gyakorlata fonódot t össze." (Markovits Györgyi : A svájci Magyar Függetlenségi Front Közleményeiről . — 
Irodalomtörténet . 1972/2. 469. — Ebben a cikkben egyébként további részleteket is találhat témánkról az 
érdeklődő.) 

A lap szerkesztőbizottsági tagjai közül eleinte csak néhányat ismertem meg, a többiek kilétéről csak sejtésem 
volt, vagy az sem. Az én dolgom főként abban állt, hogy a lap számára magyarországi híreket szállí tottam. Ezt 
annál könnyebben megtehettem, mert akkor még (1944. március 19-ig) a Magyar Távirati Irodával szabályos 
szolgálati viszonyban álltam és így megkaptam Pestről a rendes kiadásokat, és a főbb budapesti lapokat. Ide 
tartozik, hogy Szónyi Tiborral korábbi MTI -munkám alapján olyan tá jékozta tó adatokat tud tam közölni, 
amelyek a magyarországi belpolitikai viszonyok kevésbé vagy alig ismert hátterét világították meg. 

Későbben már stilizálást, korrigálást is végeztem, még későbben cikkeket is írtam a lapban, amikor pedig a 
Közlemények 1945 augusztusában átalakult teljesen legális újsággá, ennek az Egység című, Genfben 
megjelenő, tekintélyes külsejű lapnak az impresszumában, a szerkesztői m u n k a oroszlánrészét végző Balabán 
Péter felelős szerkesztő neve mellett, egészen Magyarországra való hazatérésemig ott szerepelt mint 
főszerkesztőé az én nevem is. A fejlécen a főcím alatt ez a szöveg állt: A svájci magyarság lapja, még lejjebb 
pedig ez a sor : 1943. januártól—1945. augusztusig: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Közleményei . 

Az M N F F svájci működése természetesen nem csupán a Közlemények szerkesztésére, előállítására és 
terjesztésére szorí tkozott . Sokoldalú tevékenységének itt csak néhány részletére térhettem ki. 

A svájci közvélemény helyes informálásának céljával indult meg a Nachrichten aus Ungarn és az 
Informat ions Hongroises címú két különálló hírközlő bulletin, amelyeknek híreit a svájci — főként a baloldali 
— lapok sűrűn közölték. Például a Der Aufbau című hetilap nemcsak a Magyarország valódi helyzetéről szóló 
híreket közöl te rendszeresen, hanem 1944. február 18-i számát csaknem teljes egészében Magyarországnak 
szentelte. A Volksrecht, a Svájci Szociáldemokrata Párt napilapja pedig 1944. szeptember 21-i számához két 
teljes oldalas illusztrált magyar mellékletet csatolt. 

A sajtóval kapcsolatban én azt a könnyűnek nem mondha tó feladatot kaptam, hogy kíséreljem meg a svájci 
polgári lapokban az M N F F politikai felfogásával összhangban levő, de óvatosan fogalmazott hírek és cikkek 
elhelyezését. N e m mindig volt sikerem. Volt részem visszautasításban is. A híres Neue Zürcher Zeitung 
szerkesztője például a következő választ adta, amikor egy — különben a lap stílusához ügyesen igazodó — 
cikket ajánlottam neki közlésre: „ Ö n egy tetszetős kakukktojást szeretne a mi fészkünkbe csempészni, de az a 
baj, hogy a tojásból egyszer csak kikel a fióka, és akkor mindenki látja ma jd , hogy ez nem a mi madarunk . " 

Munkaterületként jutott nekem továbbá, hogy az M N F F számára megnyer jem a Svájcban letelepedett vagy 
oda menekül t prominens magyar személyek erkölcsi és anyagi támogatását. 

Szoros kapcsolatban állt az M N F F a svájci Centrale Sanitaire Suisse nevű, 1937 óta m ű k ö d ő antifasiszta 
segítő szervezettel. Ezen az úton a szervezet t öbb sikeres akciót kezdeményezett , így például 1945 
szeptemberében a Centrale Sanitaire Suisse az M N F F svájci szervezetének segítségével hét tonna gyógyszert 
juttatott el Magyarországra. Erről akkor a sajtó is bőségesen beszámolt. 

Hosszasan lehetne még folytatni a szervezet tevékenységének ismertetését, hiszen csupán a szervezésében 
tartott előadások, mai szóval rendezvények — például a történelem f intoraként éppen 1944. március 19-én 
Magyarország német megszállásának óráiban a zürichi Börsenhalléban tar tot t antifasiszta műsoros délelőtt — 
felsorolása is hosszúra nyúlna. 

N e m hallgathatom el azt sem, hogy azokban a régmúlt években előfordultak viták is a szervezetben, így 
társaim és közöt tem is. A magam személyére nézve ezeknek az okát így utólag természetemnek abban a velem 
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született alapvonásában vélem megtalálni, amelyet röviden úgy fogalmazhatok meg, hogy sohasem voltam 
képes feladni az önálló véleményalkotáshoz való jogomat. Ezt a magatartást, végig úgy éreztem, hogy Szőnyi 
Tibor — ha nem mondta is ki — végig értékelte. 

Alig telt el néhány év azután, hogy az M N F F Svájci Szervezete a tagok nagy részének hazatérésével 
megszűnt , 1949-ben Rajk Lászlót és társait, köz tük dr. Szőnyi T ibor t is, koholt vádakkal a népbíróság elé 
állították. A tárgyalás során — bár csak mellékesen — ország-világ tudomást szerezhetett a vádról, amely 
szerint szervezetünk kémcsopor t lett volna. D e az, hogy a szervezetet ilyen súlyosan megbélyegző pellengérre 
állították, szinte semmiség ahhoz képest, ami utána következett : a halálos ítéletek és a súlyos börtönbüntetések. 

Köz tünk élnek még az egykori szervezetnek olyan tagjai, akik túlélték a börtönéveket és a meghurcoltatást, 
valamennyien felemelt fejjel nézhetnek vissza az eszmélések és remények lelkes éveire. 

Dr. Tarr László 

Magyar—jugoszláv kulturális 
együttműködés 

A Magyar Népköztársaság és Jugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaság közöt t i kapcsolatok immár 
évtizedek óta a barátság, a kölcsönös érdekek és a széles körű együt tműködésből fakadó előnyök alapján 
fej lődnek. Ezt igazolja kulturális területen egy, a közös cselekvésnek már eddig is sok maradandó eredményét 
fe lmutató rendszere, ami kihatott a két országban a nemzetiségek szellemi gazdagodására, anyanyelvi 
kul túrá juk ápolásának eredményeire is. Az 1978-ban létrejött Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság, 
amely a három évre szóló kulturális együt tműködési munkatervek végrehajtásának eszmei, tartalmi és 
módszertani feltételéről gondoskodik, az együt tműködés folyamatosságára törekedve több , szakmai jellegű 
munkacsopor to t hozot t létre. (Tankönyvi Vegyesbizottság, Okta tás i Szakmai Munkacsopor t . ) A közös érdekű 
történelmi és kulturális hagyományok ápolására létrehívott vegyes munkacsoport 1979-ben kezdte meg 
működését. Tevékenységi területe kiterjed a műemlékvédelem, a régészet, a művészet tör ténet , a néprajz, a 
legújabbkori történelem szakterületeire, a könyvtár i és a levéltári gyűjteményekre, a történelmi események, 
valamint a kiemelkedő személyiségek emlékének megörökítésére, ápolására. A széles területet átfogó 
együt tműködés feltétele, hogy a munkacsopor t a szakterületeken m ű k ö d ő országos intézményekre: szakmai 
irányító szervekre (pl. Országos Műemléki Felügyelőség, Magyar Nemzet i Múzeum, Iparművészeti Múzeum, 
Népra jz i Múzeum, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár , Magyar Országos 
Levéltár) alapozza összefogó tevékenységét. A z intézmények vezetői a munkacsopor t tagjai, és egy-egy 
szakterület koordinátoraiként tervezik és szervezik jugoszláv kollégáikkal együtt a közös munkát . 

A Munkacsopor t a Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság három évre szóló munkatervéhez 
kapcsolódó szakmai programok és éves munkatervek alapján működ ik . E d o k u m e n t u m o k kétoldalú javaslat 
utáni egyeztetéssel válnak véglegessé és tartalmazzák mindazokat a teendőket, amelyeket a két fél saját 
területén, saját eszközeivel végez el, de tartalmazza azokat is, amelyek megoldásához a par tner szakmai-mód-
szertani segítségére van szükség. A végrehajtás anyagi feltételeiről az a fél gondoskodik , ahol a feladat 
megvalósul, de némely esetekben kivétel is van. A helyszíni együt tműködés, szakmai tanácsadás személyi 
költségei fedezetéül a Kulturális Együt tműködés i Munkatervben rögzített cserekeretek szolgálnak. 

Létrejöttét követően a Munkacsoport távlati programot dolgozot t ki, amely a századfordulóig vette számba 
a közös érdekű teendőket . Ezt a programot a Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság társelnökei 
hagyták jóvá. A programban szerepel minden valamennyire is jelentős hazai délszláv műemlék helyreállítása. 
A szentendrei Püspöki templom és a Főtéri t emplom, a ráckevei, a dunaföldvári, a székesfehérvári templomok, 
illetve a grábóci kolostor építészeti és művészeti rekonstrukciója, valamint a szentendrei püspöki palota 
helyreállítása és kibővítése, amellyel o t thont te remtünk a Szerb Egyházművészeti és T u d o m á n y o s Gyűj temény 
számára. Az említett és sok egyéb műemléki feladat hallatlanul bonyolul t építészeti, falfestészeti, ikon, fa- és 
kőszobrászati restaurátori-konzervátori munka komplexumát jelenti, amely hazai és jugoszláviai szakemberek 
együttesének sok éves összehangolt munkájá t feltételezi. A jugoszláviai szakemberek a freskók és ikonok 
konzerválási, restaurálási kérdéseiben adnak segítséget, főként konzultációk formájában, de oly módon is, 
hogy saját műhelyeikben végzik el szerb templomaink kiemelkedő műtárgyainak helyreállítását és konzerválá-
sát. A jugoszláviai dombó i és bácsi nagy jelentőségű honfoglaláskori ásatások és helyreállítási tervek 
kidolgozásához csakúgy, mint számos más műemléki feltárás és helyreállítás programja ihoz műemléki 
felügyelőségünk szakembereinek a segítsége nélkülözhetetlen. A z együttműködés természetesen olykor 
szakmai vélemény-ütközések útján valósul meg. Másképpen a közös tevékenység — a gyakran szakmailag még 
ismeretlen területen — nem is vezetne eredményre . 
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A Munkacsopor t más, az együt tműködésnek ugyancsak homlokterében álló tevékenységi területe a 
történelmi események és személyiségek emlékének megörökítése. Ennek eredményeként készült például 
Belgrádban a nándorfehérvári csata színhelyén, a Kalemegdánon 1985-ben a Hunyad i Jánosnak és seregének a 
törökök feletti fényes diadala tiszteletére emelt emlékmű. Borban Varga Imre alkotása: Radnóti Miklós szobra 
áll. Szabadkán jugoszláviai művész Kosztolányi Dezsó-mellszobrát állították fel, a költő születésének 100. 
évfordulójára. 

Magyarországon a közelmúltban létesítettünk emlékhelyet a Várban, kivégzésük színhelyén az egykori 
Szentgyörgyi téren Szegedi Péro szerb kapitánynak és társainak, a XVIII . századi antifeudális felkelés 
vezéreinek. A közeljövőben Nebojsza Mitrics belgrádi szobrászművész plasztikája fogja díszíteni azt a palotát 
(Úri u. 12.), amit annak idején szövetségesének, Lazarevics István szerb fejedelemnek ajándékozott Zsigmond 
király. Készülünk a fővárosban élt szerb közéleti és irodalmi személyiségek és a Matica Srpska alapítói 
belvárosi emlékművének kialakítására. Emléktáblát helyezünk el az 1903-ban horvát és olasz nyelven 
megjelent Socijalista című munkásújság egykori szerkesztősége Thököly úti házának falán. Magyarkanizsán a 
jugoszláv fél D o k t o r Sándornak, a Tanácsköztársaság idején és az azt követő évtizedekben élt forradalmárnak, 
Borban Lukács Lászlónak, a Kommunis ták Magyarországi Pártja harcosának, a Vörös Segély t i tkárának, 
munkás köl tőnek állítanak emléket a közeli hónapokban . 1987-ben ünnepel jük Vuk Karadzsicsnak, a 
szerb-horvát nyelvújítás vezetője születésének kétszázadik évfordulóját. Személye, alkotása, népeink közös 

f>rogresszív küzdelmeinek és kulturális egymásrahatásának a jelképe. Szobrát minden valószínűség szerint 
akhelye közelében a Szarvas téren állítjuk fel. Kiss Ernőnek az aradi vértanú keleméri nyughelyének 

rendbetétele, felújítása, Zrínyi Miklós költő és hadvezér csáktornyai várban volt emlékművének helyreállítása 
és halála helyének a Karsameci erdőben való megjelölése ugyancsak a közel jövő feladata. (A programot itt 
természetesen teljességgel nem ismertethetjük.) 

Régészeink Pannónia limesz kutatása keretében az Alsó-Pannónia provincia területén levő katonai táborok 
pénzforgalmára vonatkozóan végeznek közös témagyűjtést. A Zala megyei m ú z e u m o k és a szlovén partnerek 
egymás ásatásain vesznek részt Dél-nyugat Pannónia területén. A Vajdaságban előkerült avar és a X—XI. 
századi temető-leleteket közös kiadásra készítik elő. 

A művészettörténészek egyrészt a Szentendrei Szerb Egyházművészeti és Tudományos Gyű j t emény 
létrehozásának sokrétű előkészítését végzik. Átfogó programot körvonalaz a XIX. századi vajdasági 
városképek kutatása, a magyarországi szerb ikonfestészet katalógusának elkészítése, az egykori Zala vármegye 
középkori építészeti emlékeinek feltárása (Szlovénia), valamint a Mátyás-kori reneszánsz és humanizmus 
témakörének tanulmányozása a magyar—horvát kapcsolatok területén. 

A néprajztudomány művelői közös terepmunkán magyar—szerb—horvát—szlovén nemzetiségek anyagi és 
szellemi kulturális emlékeinek gyűjtését végzik. Tervezik az al-dunai székely telepesek kultúrájára vona tkozó 
komplex adatgyűjtést . Folyamatosan készítik elő az összefoglaló közös tanulmányokat . Szorgalmazzák a népi 
építészeti és népművészeti tájházak mindkét országban való létesítését. Magyarországon, Szentgot thárdon 
működik a szlovén nemzetiség tárgyi kultúráját állandó kiállításon bemuta tó Pável Ágoston Múzeum. 
Magyarországi délszláv tárgyi kultúra bázismúzeuma működ ik Mohácson. Csávoly községben fa lumúzeum 
létesült. Jugoszláv oldalon a Zentai Múzeum gazdag magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkezik. 
Hasonlóan gazdag a szlovéniai lendvai múzeum magyar népművészeti gyűj teménye. Az együt tműködés 
keretében Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Salgótarjánban nagyszabású délszláv, Zágrábban, Ljublja-
nában, Belgrádban és Újvidéken reprezentatív magyar népművészeti kiállítás bemutatására került sor 
1985—1986. folyamán. E kiállítások megnyitóik színvonalával, a látogató közönség tömeges érdeklődésével 
túlnőttek a szakmai együt tműködés keretein. Sajtóvisszhangjaikból is követhetően jól szolgálták népeink 
kulturális értékeinek széles körökben tör ténő népszerűsítését. 

Különösen fontos , hogy a X I X — X X . századi munkásmozgalom, a Magyar Tanácsköztársaság, a Jugoszlá-
viai Kommunis ta Párt megalakulásának, a két világháború között i munkás- és más progresszív politikai 
kapcsolatoknak, valamint az antifasiszta küzdelem történetének feldolgozására kialakított tervek végrehajtása 
színvonalasan és szervezetten folyjék. Már az eddigi eredmények sem lebecsúlendőek: fe ldolgoztuk a 
magyarországi börtönnyilvántartásokat , katasztert készítet tünk a hazánkban fellelhető, e történeti körbe 
tar tozó hazai emlékművekről , emléktáblákról és újakat is létesítettünk. Ugyani lyen feltáró jellegű munka 
folyik a jugoszláviai köztársaságokban is. Dolgozunk a cattarói felkelés magyar résztvevőire vona tkozó 
adatfeltáráson, Károlyi Mihály, az 1918-as polgári demokrat ikus forradalom vezetői, a jugoszláviai emigráció-
ban élt magyar kommunisták találkozásai, tevékenységük színhelyeinek feltérképezésén, a személyükhöz 
kapcsolódó d o k u m e n t u m o k felkutatásán. A tudományos információk cseréje során jutunk a legújabbkori és 
különösen a forradalmi munkásmozgalom történetének új eredményeihez, népeink közös küzdelmeinek új, 
eddig ismeretlen adataihoz. 

Kiterjedt az együt tműködés a könyvtári területeken is. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Matica Srpska 
újvidéki könyvtára, valamint más jugoszláviai könyvtárak együttműködése átfogja a szakmai tevékenység 
minden lényeges területét: hungar ikumok és jugoszlavika anyag kölcsönös cseréje, az egymás könyvtáraiban 
őrzöt t magyar, illetőleg délszláv irodalom bibliográfiai számbavétele (pl. magyar szerzők 1800 előtt külföldön 
megjelent műveinek számbavétele, közép- és újkori kéziratok lelőhelyeinek felderítése és nyilvántartásba 
vétele, kéziratos és nyomtatot t térképek bibliográfiai nyilvántartása, állománykiegészítö mikrofi lmezés 
keretében hírlapok filmezése stb.). Széles körú elméleti és módszertani együt tműködés a könyvtári munka 
számos területén, az olvasás-szociológiai kutatásokban: ennek keretében közös kutatási koncepciók tervezése 
a jugoszláviai magyar és magyarországi délszláv nemzetiségű lakosság anyanyelvi olvasáskultúrájáról. A 
nemzetiségi könyvtárak anyanyelvi könyvekkel történő ellátása is fontos részét jelenti a közös tevékenységnek. 
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A levéltárak együttműködésében nehezen túlbecsülhető eredmények születtek. Levéltári t udományos 
dolgozók összehangolt tevékenysége számos, a nemzeti történelem kutatása tekintetében nélkülözhetetlen 
fond feltárására adot t eddig is lehetőséget. Magyar részről Zomborban úrbéri iratok és tabellák, a vajdasági 
levéltárban az abszolut izmus-kori , Zágrábban a báni, Fiúméban a kormányzósági, Szarajevóban és Ljubl janá-
ban általában a monarchia korszakára vonatkozó fondokban végeznek folyamatosnak tekinthető feltáró 
munkát . Jugoszláv szakemberek a Magyar Országos Levéltárban, a Szentendrei Szerb Művészeti és 
Tudományos Gyűj t eményben , Szombathelyen és más megyei levéltárakban dolgoznak a feudális korszak 
anyagában a kamarai, a helytartótanácsi, a miniszteriális levéltárak irataiban a magyaroszági szerbség, a szlovén 
és más nemzetiségűek történetéhez kapcsolódó irategyüttesekben. A levéltári kutatások eredményei mik ro -
filmcserében realizálódnak. Eddig a két fél mintegy fél—fél milliós nagyságrendű mikrofilmfelvétellel 
gazdagodott. 

N e m csekély jelentőségű számunkra az a segítség sem, amelyet a belgrádi és más jugoszláviai könyvtárak és 
levéltárak adnak a szentendrei gyűj temény könyvészeti és levéltári anyagának feldolgozásához. 

A Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság irányítása alatt dolgozó munkacsopor t által koordinál t 
feladatoknak itt csupán egy-egy jelentősebb területére világíthattunk rá anélkül, hogy a hosszabb távú terveket, 
az újonnan jelentkező teendőket említhettük volna. Ám e rövid tájékoztató is a kulturális területen végbemenő 
olyan közös tevékenységre utal, amely a kölcsönös gazdagodás jegyében, népeink történetének és művészeté-
nek ismeretére és megbecsülésére nevel milliókat, és példát adhat kulturális területen a nemzetköz i 
együttműködés más vonatkozásaira is. 

Verő Gábor 
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Dornyay-centenárium. A salgótarjáni Tá jak—Ko-
rok—Múzeumok klub 1987. március 28-án emlékün-
nepséget rendezett dr. Damay-Dornyay Béla tanár, 
muzeológus és honismerte tő születésének 100. évfor-
dulóján a salgói turis taházon elhelyezett emléktáblá-
nál. 

Keszthelyen született 1887. március 25-én. Salgó-
tarjánban reálgimnáziumi tanár, közben lerakta alap-
ját az itteni múzeumnak . Foglalkozott geológiával, 
régészettel, fő területe azonban a néprajz volt, gyűjté-
sével kiegészítette a salgótarjáni múzeum anyagát, 
ami később a balassagyarmati Palóc Múzeumba ke-
rült. A Salgótarjáni könyvek megindításával — a két 
világháború közö t t — megteremtette a város helytör-
téneti irodalmát. A z volt a célja irodalmi munkásságá-
val, hogy a magyar földet, a természetet, történelmi 

emlékeit megismertesse, megszerettesse. Itt t a r tózko-
dása idején írta egyik legjelentősebb művét a Salgótar-
ján és a Karancs-Medves vidék részletes kalauzát 
(1929). Figyelmet érdemelnek még a környékről írt 
munkái , A Salgó várrom és az alatta fekvő Salgó-me-
nedékház (1935), A nógrádmegyei Kazár helynevei 
(1944) és Zagyvafálvalva „Puszta templom"-ának kö-
zépkori régiségei (1944). Művei közül a legjelentőseb-
bek a Bakonyt és a Balatont ismertető útikalauzai. A 
Balaton-mellék geológiájának, hidrológiájának és nö-
vényfaunájának tanulmányozása mellett annak nép-
rajzával is foglalkozott. Á keszthelyi Balatoni Mú-
zeum kiállításán — tudományos munkásságát elis-
merve — ott látható arcképe az egykori híres Balaton-
kuta tó tudósok sorában. Kortársa, Vajkai Aurél , 
1965-ben a Veszprém Megyei Múzeumi Közlemé-
nyekben a következőket írta: „. . . polihisztor hajla-
mú, fáradhatatlan, hangyaszorgalmú, nyughatatlan 
utazó volt Dornyay Béla, akinek halálával az elmúlt 
századok polihisztorainak egyik utolsó képviselőjét 
vesztet tük el." 

Az emlékünnepségen megjelentek — több mint 
másfélszázán — tanítványai és tisztelői. Koszorú t 
helyeztek el a múzeum és a megyei, városi szervek 
képviselői, a Dornyay SE tájfutói és a T K M - k l u b 
tagjai. Az ünnepségen jelen volt Dornyay Béla Buda-
pesten élő lánya, Demke Józsefné agrármérnök is. Az 
ünnepség végén a résztvevők egy része — Rákóczi-
induló ütemeire — felment a Salgó várromhoz, hogy 
ezzel is tisztelegjenek emlékének. (Vongrey Béla) 
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