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A kulturális sokszínűség végigkí-
séri az emberiség történetét, a 
tudatosítása pedig hol segítette, 

hol nehezítette a nemzetközi kapcsolatok 
kiépülését. Ma már a kultúra a politikai 
agenda része, a nemzetközi kapcsola-
tok fontos területe. 2017-ben, a firenzei 
G7-csúcson találkoztak – hivatalosan 
először – a világ legfejlettebb országa-
inak a kulturális miniszterei.1 A kiadott 
nyilatkozatukban elismerték, hogy a kul-
túrának kiemelkedő szerepe van a népek 

közötti párbeszéd megteremtésében, s 
kihangsúlyozták a közös és koordinált 
akciók jelentőségét a kulturális örökség 
megőrzésében. Megerősítették, hogy a 
nemzetközi együttműködés teszi lehető-
vé, hogy széles körben elfogadott megol-
dások szülessenek a kulturális örökség és 
a kulturális sokszínűség védelme érdeké-
ben, ezért azt nemcsak fokozni kell, de 
jobban koordinálni is.

Az ENSZ BT napirendjén is megjelent 
a kultúra, a kulturális örökség kérdése. 

A különbözők egysége
A multilaterális kulturális együttműködés kialakulása 

Környei Ágnes

Ma már a kultúra a politikai agenda része, a nemzetközi kapcsolatok fontos szektora. Elemzé-
sem középpontjában ezért az államok által létrehozott nemzetközi szervezetek keretében zajló 
kulturális együttműködés kialakulása áll, az annak az egyetemes elfogadásához vezető út egyes 
szakaszait tekintjük át. Kezdetben sporadikusan, főleg a gazdasági érdekekkel összefonódó 
témák (expó, szerzői jog) jelentek meg a multilaterális együttműködésben, majd az első világ-
háborút követő pacifista, utópista megközelítés eredménye lett a „szellemi együttműködés”. 
A harmincas évektől azonban a nemzeti kultúrák megjelenítésének az igénye jelent meg a nem-
zetközi szervezetek keretében. Végül az UNESCO megteremtette az együttműködés lehetősé-
gét a kultúra széles területén, nyilvánvalóvá tette a kulturális kapcsolatok intézményesülését.

Nowadays the political agenda already includes culture, an important sector of the international 
relations. My analysis focuses on the evolvement of the cultural cooperation in the frame of 
international organizations established by states, on the stages of the way to their general 
acceptance. Initially, issues appeared sporadically intertwined by economic interests (expo, 
intellectual property) in the multilateral cooperation, then the pacifist, utopic approach 
following the First World War resulted in the „intellectual cooperation”. From the thirties 
onward, the demand for the appearance of the national cultures emerged in intergovernmental 
organizations. Finally, UNESCO created the possibility for cooperation in the broad field of 
culture, made the institutionalization of cultural relations evident.

* * * 
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Ma a kulturális javakat nemcsak a termé-
szeti katasztrófáktól, a káros emberi te-
vékenységtől, a „kulturális panamától”2 
vagy a katonai konfliktusok pusztításától 
kell védeni, de a „kulturális tisztogatás-
tól”3 is. A más vallás vagy nép szimbo-
likus jellegű javai, illetve etnikai csoport 
identitása elleni támadást határozatban 
ítélte el az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
2015. február végén. Ennek konkrét előz-
ményeként az Iszlám Állam felbecsül-
hetetlen értékű műtárgyakat, könyveket 
tett tönkre Moszulban, melyeket a hitével 
összeférhetetlen alkotásoknak minősített. 
Egy újabb, rendkívül fontos fejlemény, 
hogy az ENSZ BT 2017-ben hozott hatá-
rozata4 szerint eseti alapon a biztonsági 
és békefenntartó missziók mandátumá-
nak a része lehet a kulturális örökség vé-
delme is.

Nemcsak az egyetemes szervezet po-
litikai színpadán jelent meg a kultúra 
kérdése, de a nemzetközi jog, azon belül 
is elsősorban a büntetőjog területén is je-
lentős fejlemények regisztrálhatók. Már 
a Volt Jugoszláviával Foglalkozó Nem-
zetközi Büntetőtörvényszék (Internatio-
nal Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, ICTY) statútuma5 szerint is 
a háborús jog és szokások megsértését 
jelenti „a vallási, jótékonysági és okta-
tási, a művészeti és tudományos célokra 
rendelt intézmények, történelmi emlé-
kek, műtárgyak és tudományos termékek 
elkobzása, lerombolása vagy szándékos 
megkárosítása”. Az ICTY több – pl. a 
Kordić–Čerkez- (2001)6 és a Strugar-
ügyben (2005)7 hozott – ítéletében is 
emberiesség elleni bűncselekménynek 

minősítette a kulturális örökség védel-
mének a megsértését. Az újabb esetek 
közé tartozik, hogy 2016. szeptember 
27-én a Nemzetközi Büntetőbíróság (In-
ternational Criminal Court, ICC) prece-
densértékű ítéletet hozott: háborús bűn-
cselekmények elkövetése vádjával kilenc 
évi börtönre ítélte „Timbuktu vandálját”8 
a felbecsülhetetlen értékű kulturális kin-
csek megsemmisítéséért.

Kulturális együttműködés
a nemzetközi szervezetekben

A kormányközi szervezetek – a nemzet-
államokhoz hasonlóan – felismerték a 
nemzetközi szintű kulturális együttmű-
ködés jelentőségét: azt, hogy e kapcsola-
tok kulcsszerepet játszanak az identitás-
építésben, a közös önmeghatározás meg-
találásában (például a kulturális örökség 
megőrzése, a kulturális sokszínűség 
támogatása vagy az interkulturális pár-
beszéd ösztönzése révén). Nyilvánvaló, 
hogy azokban a multilaterális szerveze-
tekben, amelyek kulturális, vallási vagy 
térségi alapon jöttek létre, a tagországok 
hasonló kultúrája vagy közös történelme 
– kulturális közössége – lehetővé teszi a 
regionális együttműködést, segíti annak 
kialakítását. A nemzetközi szervezetek 
akár hasznot is húzhatnak a napjaink-
ban zajló soft power versenyből, ugyanis 
a regionális hegemón gazdasági segít-
séget és politikai támogatást nyújthat a 
regionalizáció felgyorsításához (lásd pél-
dául a gyarmattartó anyaországok vagy 
az ASEAN+3 szerepét).
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A „kínálat” növekedése mögött a „ke-
reslet” fokozódását is látni kell. Nap-
jainkban egyre növekvő jelentőségű a 
nemzetközi kulturális programokban és 
projektekben való részvétel: a legtöbb 
ország ott van valamelyik multilaterális 
kulturális együttműködésben, valósuljon 
az meg akár univerzális (pl. UNESCO, 
WIPO, Világbank), akár regionális szer-
vezet keretében. Vannak aktívabb orszá-
gok, és akadnak csak bizonyos kulturális 
területeken igen tevékeny államok is.9 
Például a nemzetközi régészeti projek-
tek és kutatások terén Franciaország és 
Olaszország rendkívül aktív, Japán pedig 
nagyvonalú alapítványokat10 hozott lét-
re az UNESCO-val együttműködésben, 
hogy azok révén támogassa a világörök-
ség, a szellemi kulturális örökség védel-
mét, elsősorban az ázsiai fejlődő orszá-
gokban. Érdekesség, hogy az Európai 
Unió keretében – a közös európai identi-
tás létrehozására irányuló erőfeszítés ré-
szeként – egyre aktívabb együttműködés 
jön létre a tagállamok között harmadik 
országokban is (lásd EUNIC).

A nemzetközi szervezetek, amelyek-
nek a nemzetközi kapcsolatokban való 
térnyerése a 20. századra tehető, jelen-
tős feladatokat látnak el: a különböző 
érdekek ütköztetésének arénájaként mű-
ködnek, fontos információs bázist jelen-
tenek, komoly szerepük van a normák 
felállításában, és különböző akciókat 
szerveznek. Ami a kulturális területen 
aktív IGO-kat illeti, az együttműködés-
nek már a kezdetektől kiemelt célja volt 
a szabályozás, a standardok kidolgozá-
sa. A háttérben sokszor gazdasági érdekek 

húzódtak meg, pl. szerzői jog vagy a 
kulturális javak illegális kereskedelme. 
Ahogy a nemzeti diplomácia felfedezte 
a kultúrának a nemzetközi kapcsolatok-
ban betöltött szerepét, egyre jelentősebb 
politikai szál is megjelent a nemzetközi 
szervezetek kulturális együttműködésé-
ben, akár konfliktusokat is megjelenítve. 
Említhetjük itt az Amerikai Egyesült Ál-
lamok és az UNESCO kapcsolatát vagy a 
Frankofónia Nemzetközi Szervezetének 
(OIF) a francia–amerikai kulturális „há-
borúban” történő felhasználását. Mára 
már szinte a legtöbb nemzetközi szerve-
zetben – természetesen az eredeti céljától 
függő mértékben – kulturális együttmű-
ködés is kialakult. Így a gazdasági szer-
vezetek keretében is tapasztalható a kul-
túra szerepének a felértékelődése (pl. az 
oktatás, a kulturális örökség megjelenése 
az IGO-k nemzetközi fejlesztéspoliti-
kájában), de a biztonságpolitikai IGO-k 
esetében is beszélhetünk róla (lásd: hu-
man security-koncepció, a NATO ideoló-
giai alapja, jelenlegi tudománypolitikája).

A nemzetközi jog, a nemzetközi szer-
vezetek egyre aktívabbak kulturális 
kérdésekben, ám az első multilaterális 
együttműködések már jóval korábban 
létrejöttek. A jelen elemzés középpont-
jában az államok által létrehozott nem-
zetközi szervezetek keretében zajló kul-
turális együttműködés kialakulása áll, az 
annak egyetemes elfogadásához vezető 
út egyes szakaszait tekintjük át.
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A multilaterális kulturális 
együttműködés kialakulása

A 19. század vége, 20. század eleje

A 19. században kialakult nemzetálla-
mok, amelyek versenyben voltak és van-
nak a mai napig egymással a kulturális 
területen (is), az együttműködés első for-
máit már az évszázad végén megterem-
tették. Az első világháború előtt azon-
ban multilaterális együttműködés csak 
sporadikusan alakult ki: bizonyos témák 
kezelésére nemzetközi egyezmények, ko-
ordináló szervek jöttek létre.

Az egyik ilyen témát a kulturális egy-
másra hatás szempontjából kiemelkedő-
en fontos nemzetközi kiállítások jelentik. 
Már közel 170 éve rendeznek világki-
állításokat (expókat),11 amelyek mindig 
nagy figyelmet kapnak. Az 1851-ben 
Londonban rendezett első nemzetközi 
vásár12 nemcsak a huszonöt részt vevő 
ország gazdasági, műszaki teljesítményét 
reprezentálta, de a turizmusra13 és a mű-
vészetekre is hatással volt (pl. a nemzeti 
pavilonok és a programjaik). Az érdek-
lődés növekedése, a kormányok által az 
expóban rejlő érdekeik felismerése veze-
tett ahhoz, hogy 1928. november 22-én14 
Párizsban aláírták15 a Nemzetközi kiál-
lításokról szóló egyezményt,16 és annak 
irányító és koordináló testületeként har-
mincegy ország létrehozta a Nemzetközi 
Kiállítási Irodát (Bureau International 
des Expositions, BIE), amely 1931-ben 
kezdte meg a tevékenységét. A párizsi 
székhelyű szervezet küldöttgyűlése sza-
bályozza a mai napig az általában negyed 

vagy fél évig tartó kiállításokat, vásáro-
kat, választja ki a világkiállítások nyertes 
pályázatait.

Egy másik téma, amely igen korán fel-
merült a nemzetközi kulturális együtt-
működésben, a szerzői jog, a szellemi 
tulajdon szabályozásának a kérdése. Az 
első szerzői jogi értekezletet 1858-ban, 
Párizsban tartották; 20 évvel később, 
1878-ban pedig megalakult a Nemzetkö-
zi Irodalmi Társaság.17 Már 1882-ben, a 
római tanácskozásukon döntöttek arról, 
hogy kezdeményezik egy nemzetközi 
diplomáciai értekezlet összehívását, mert 
a nemzeti szabályozások nem biztosíta-
nak kellő védelmet a szerzők számára. 
Az 1885-ben Bernben megtartott kon-
ferencia nyomán 1886. szeptember 9-én 
megszületett18 az irodalmi és művészeti 
művek védelméről szóló berni egyez-
mény. A megállapodást azóta hétszer 
módosították, de a nemzetközi szerzői 
jogi védelem alapvető normáit ma is az 
fogalmazza meg.

A szellemi tulajdon védelme kapcsán 
hangsúlyozni kell azt a korabeli meg-
közelítést, hogy a találmányokhoz kap-
csolódó elismerés, jutalmazás további 
újításokat eredményezhet, s ezzel segíti 
a gazdasági növekedést. Bár korábban 
már számos19 bilaterális egyezmény szü-
letett az egyes szektorokra vonatkozóan, 
de szükség volt egy egységes, átlátható 
nemzetközi szabályozás kialakítására. 
Ennek megvalósítását három nemzetkö-
zi konferencia (1873, 1878, 1880) előzte 
meg. Végül 1883-ban20 jött létre a másik 
alapszerződés: az ipari tulajdon védelmé-
re vonatkozó párizsi (uniós21) egyezmény. 



106 Külügyi Szemle

Környei Ágnes

Mindkét egyezmény létrehozott egy-egy 
„nemzetközi irodát”, amelyek 1893-ban 
egyesültek, a Szellemi Tulajdon Védel-
mének Egyesített Nemzetközi Irodája22 
néven. Ennek a helyébe lépett 1970-ben 
a Szellemi Tulajdon Világszervezete,23 
amely ma is univerzális szinten biztosítja 
az átfogó szabályozást, normaalkotást.

Nem közvetlenül a nemzetközi kultu-
rális együttműködés kezdetéhez tartozik, 
de fontos megemlíteni a nemzetközi te-
lekommunikációs együttműködést meg-
határozó Nemzetközi Távközlési Egye-
sületet,24 amelyet 1865-ben25 alapítottak. 
Természetesen a rádió és a televízió meg-
jelenése, a digitális világ térhódítása óta 
a szervezet a telekommunikáció egyre 
több területén állít fel nemzetközi stan-
dardokat, amelyek a kultúra közvetítésé-
ben fontos szerepet játszanak.

Nemcsak az új kulturális javak védel-
me, de a korábban született kulturális 
produktumok megóvása is a nemzetközi 
együttműködés napirendjére került. Töb-
bek között a napóleoni háborúk tapaszta-
latai és a pekingi Régi Nyári Palotának 
(Jüenmingjüen) a francia–angol csapatok 
általi 1860-as feldúlása világossá tették, 
hogy szabályozni kell a kulturális javak-
nak a katonai megszállás esetén történő 
kezelését. A műtárgyak és a kulturálisan 
jelentős épületek rongálásának a tilalma 
már a nemzeti szintű Lieber-kódexben26 
megjelent, de aztán a brüsszeli nyilatko-
zat tervezetében,27 illetve az Oxford kézi-
könyvben28 is, amelyek később a nemzet-
közi szabályozás, a két hágai egyezmény 
alapjául szolgáltak. Érdekes megfigyelni, 
hogy a kulturális javaknak mint a civil 

lakossághoz tartozó jószágoknak a vé-
delme először a humanitárius jogban 
jelent meg. A hadviselésre vonatkozó 
szabályokat tárgyaló 1899. és 1907. évi 
konferencia annyiban hozott újat a kultu-
rális javak védelme terén, hogy kötelező 
erejű jogszabályokban jelentek meg a te-
kintélyes, nemzetközi hírű tudósok által 
megfogalmazott korábbi tervezetek. Az 
1907-ben kelt IV. és IX. számú egyez-
mény csak általánosságban, a civilek 
tulajdonának a védelméről szólnak, de 
vannak speciális rendelkezések is (a IX. 
5., illetve a IV. 27. és 56. cikke), amelyek 
később számos esetben hivatkozási ala-
pul szolgáltak.29

Kezdetben, az első világháborúig tar-
tó első szakaszban csak sporadikusan, 
egyes területeken jött létre nemzetközi 
együttműködés. A témák többsége (vi-
lágkiállítás, szellemi tulajdon, távközlés) 
érdekekhez, főleg gazdasági érdekekhez 
kapcsolható. A szociálkonstruktivisták 
normaciklus-elméletét jól alátámasztó 
megfigyelés, hogy a nemzetközi együtt-
működés megszületése előtt a civilek és 
az akadémiai közösség rendkívül fontos 
előkészítő munkát végeztek (lásd: szer-
zői jog, kulturális javak védelme katonai 
konfliktus esetén).

A Népszövetség időszaka

A multilaterális kulturális együttműkö-
dés kialakulásának második szakasza 
az első világháború kitörésétől a máso-
dik végéig tartott, amikor is az egyete-
mes igényű szervezetben megjelent a 
„szellemi együttműködés” témája. Ez 
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az időszak azonban – a politikai válto-
zásokat követve – tovább bontható. Az 
interbellum kezdetén folytatott multilate-
rális viták a kormányközi kulturális csere 
természetét idealista módon közelítették 
meg: fontos célként fogalmazódott meg, 
hogy a kulturális kapcsolatok jóhiszemű, 
bona fide jellegét meg kell őrizni, és a 
gazdasági és politikai érdekektől ameny-
nyire csak lehet, távol kell azokat tartani. 
A harmincas évektől azonban ez az utó-
pista hozzáállás a politikai realitás tala-
ján, a Népszövetség keretében elmozdult 
a nemzeti érdekek felé, a nemzeti kultú-
rák megjelenítésének irányába.

Már 1919-ben, a Nemzetek Szövetsé-
ge keretében megfogalmazódott, hogy 
a „szellemi együttműködés” ápolására 
létre kellene hozni egy szervet. Több me-
morandum után a Népszövetség Tanácsa 
(a továbbiakban: Tanács) javaslatára a 
világszervezet a második közgyűlésén, 
1921. szeptember 21-én egyhangúlag el-
fogadta a Szellemi Együttműködés Nem-
zetközi Bizottságának30 (a továbbiakban: 
Bizottság) létrehozataláról szóló határo-
zatot.

Az új szervezet feladatai közé tartozott 
az egyetemek közötti nemzetközi csere 
kezdeményezése és fejlesztése, a nem-
zetközi tudományos kapcsolatok bővíté-
se, a kutatás előmozdítása. A munkájukat 
önkéntes alapon végző tagok évente egy-
szer, egy néhány napos ülés keretében 
találkoztak. Az ún. „tizenkettes bizott-
ságban”31 minden civilizációt egy akadé-
miai hátterű jelöltnek kellett volna képvi-
selnie, ám a háttéralkuk eredményeként 
többnyire európai tudósok kerültek be a 

Bizottságba.32 Először 1922. augusztus 
1. és 5. között, Genfben ült össze a kor 
szellemi elitjét megjelenítő grémium, 
ahol egyetértettek abban, hogy a felada-
taikat a rendelkezésükre álló rövid idő 
alatt nem tudják ellátni. Úgy döntöttek, 
hogy albizottságokat33 hoznak létre a tag-
jaikból, illetve szakértői bizottságokat is 
kialakítanak, így a Bizottság éves ülései 
között is folyhat a munka. A szervezet 
egy másik kezdeményezéseként nemzeti 
bizottságok megalakítását sürgette, ame-
lyek összekötő kapcsot jelentenének az 
egyes kormányok és a Bizottság között. 
Az első nemzeti bizottságokat az a tizen-
egy kelet- és közép-európai ország34 hoz-
ta létre, amelyeket az első világháború és 
annak következményei a legmélyebben 
érintettek; később majdnem valamennyi 
európai országban és kontinensen is lét-
rejöttek.35

A Bizottság az előző évben hozott 
döntése alapján 1926-tól egy végrehajtó 
titkárságot működtetett a francia kor-
mány segítségével Párizsban: a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Intézetét36 
(a továbbiakban: Intézet). Az Intézetnek 
autonóm státusa volt, kapcsolatot tartott 
a Népszövetség azon tagállamaival, ame-
lyek nemzeti bizottságokat hoztak létre, 
valamint az államoknak az Intézethez 
delegált állandó küldötteivel.37 Talán nem 
véletlen, hogy az intézménynek a fenn-
állása alatt mindhárom igazgatója fran-
cia38 volt. A második világháború miatt 
az Intézetet 1940-ben bezárták, és csak 
egy rövid időre nyitott ki ismét 1945-ben, 
hogy aztán a következő évben végleg 
becsukja a kapuit. Küldetésének néhány 
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elemét az UNESCO vette át, és mellettük 
megkapta a levéltárát is.

Alig nyolc évvel a megalakulása után, 
1929-ben a Bizottság létrehozott egy 
vizsgáló bizottságot, hogy értékelje az 
addigi tevékenységét, és definiálja újra 
a szellemi együttműködés fogalmát. 
Ugyanis ennyi idő elteltével a szervezet 
még mindig nem rendelkezett világos, 
jól kidolgozott önképpel, továbbra is 
a gyakorlatra koncentrált a problémák 
megoldásánál, és a kissé talán túl tágan 
megfogalmazott szellemi együttműkö-
dés fogalmát nem sikerült teljesen meg-
töltenie tartalommal.39 1930-ban a vizs-
gálóbizottság benyújtotta a jelentését, 
amelyben javaslatokat is megfogalmazott 
az intézményekre, azok tevékenységére 
vonatkozóan. A Bizottság a saját meg-
reformálásának a megvitatására egy 
konferenciát is összehívott 1929. július 
18–20-ra. A Genfben tartott rendezvé-
nyen huszonöt nemzeti bizottság képvi-
selői fejtették ki a véleményüket. Végül 
az 1931. szeptember 24-i döntésével a 
Népszövetség Tanácsa és Közgyűlése át-
szervezte az intézményeket, és létrejött 
a Nemzetközi Szellemi Együttműködés 
Szervezete (OCII),40 amely magában fog-
lalta a Népszövetséghez kapcsolt összes, 
a szellemi együttműködés terén aktív 
szervezetet.41 A Bizottság létszámát 17 
főre emelték, akik 5 éves mandátummal 
rendelkeztek, és maguk közül egy ál-
landó Végrehajtó Bizottságot választot-
tak, hogy az biztosítsa a zökkenőmentes 
együttműködést a párizsi Intézettel.

A harmincas években az Európán kí-
vüli civilizációkat képviselő országok 

(Japán, Kína) szintén intenzíven bekap-
csolódtak a szellemi együttműködésbe. 
Az ázsiai szigetország fő céljai között 
szerepelt a kultúrájának a nyugati világ-
ba történő bevezetése, míg a kínaiak az 
önképük újrateremtését várták (a japánok 
behatolása után). Japánban már 1926-ban 
létrehozták a nemzeti bizottságot, amely 
a később megalakított kulturális diplomá-
ciai intézménybe (KBS)42 integrálódott. 
Az ország a Tanács állandó tagja volt, 
de 1931-ben kilépett a Népszövetségből, 
ugyanakkor bent maradt a Bizottságban, 
amelynek a szerepe így felértékelődött a 
japán külpolitikában. A két ázsiai ország 
közötti, egyre erősödő rivalizálás árnyé-
kot vetett a Bizottság munkájára (lásd: 
tankönyvek kérdése). A földrajzi bővülés 
még látványosabbá tette, hogy a nyugati 
civilizáción alapuló egyetemesség felől 
a nemzeti kultúrákon nyugvó egyediség 
felé, a szellemi együttműködéstől a nem-
zetközi kulturális csere irányába mozdult 
el az általános megközelítés.

1937 júliusában Párizsban tartották a 
szellemi együttműködés nemzeti bizott-
ságainak második konferenciáját, ame-
lyen negyvenhárom szervezet vett részt. 
Tehát a 8 évvel korábban, 1929-ben ren-
dezett első találkozójukhoz képest a szá-
muk, különösen a nem nyugati országo-
ké, jelentősen megnőtt; és ami még ennél 
is fontosabb: az alapelveket és a progra-
mokat már nemzeti szemszögből közelí-
tették meg.

Az Intézet még 1938-ban egy állásfog-
lalást tett közzé a „szellemi egyezmé-
nyek” természetéről, amelyben azok te-
matikájából kizárta a politikai, gazdasági 
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jellegű ügyeket. Ennek értelmében írta 
alá 1938. december 3-án negyvennégy 
kormány43 Párizsban a szellemi együtt-
működésről szóló nemzetközi egyez-
ményt.44 A dokumentum szerint ez a fajta 
kooperáció független a politikától, és tel-
jes mértékben az egyetemesség elvén ala-
pul (1. cikk). Ugyanakkor már a szellemi 
együttműködés nemzeti bizottságait te-
kintették a nemzeti és a nemzetközi szin-
tű együttműködés motorjának (2. cikk), 
amelyekkel az Intézet hatékonyan együtt 
kívánt dolgozni (3. cikk). Az egyezmény 
alapján az Intézet egy autonóm, a Nép-
szövetség intézményeitől független szer-
vezet lett volna. A részes államoknak 
– a népszövetségi tagságtól függetlenül – 
anyagi hozzájárulást is előírtak.

Az, hogy az egyezménynek a Nép-
szövetségen kívüli országok is tagjai 
lehettek, több megfontolásra is vissza-
vezethető. Sokan az USA és a gazdag 
amerikai magánalapítványok csatlako-
zását várták, mások a német és az olasz 
együttműködés számára akarták nyitva 
hagyni az utat. Végül ez a dokumentum 
lett az első nemzetközi kulturális egyez-
mény és egyben a Bizottság utolsó ered-
ménye is. Mivel a nemzetközi szellemi 
együttműködést a nemzeti bizottságokra 
kívánták alapozni, amelyek nyilvánva-
lóan a saját nemzeti kultúrájukat képvi-
selték, a Bizottság többé már nem egy 
egyetemes szellemi közösség volt, ahogy 
a húszas években tervezték, hanem a 
nemzeti kultúrák szervezete, a „kultúrák 
szövetsége” lett. Legalább nyolc állam 
ratifikációja kellett az egyezmény életbe-
lépéséhez. Ez 1940. január 10-én történt 

meg, összesen tizenegy állam megerősí-
tésével, de a háború, különösen Francia-
ország német megszállása és az Intézet 
1940 nyarán történt bezárása miatt az 
egyezmény nem fejthette ki a hatását.

Az interbellum idején azonban nem-
csak a kultúrát átfogóan kezelő intézmé-
nyek jöttek létre, de számos kulturális 
szektorban is megjelent a multilaterális 
együttműködés. Az átszervezés előtt a 
genfi székhelyű Bizottsághoz közvetle-
nül kapcsolódott a magánjog fejlesztésére 
1924-ben létrehozott római Nemzetközi 
Intézet a Magánjog Egységesítéséért és a 
Nemzetközi Filmoktatási Intézet, amely 
1928 és 1937 között szintén az olasz fő-
városban működött. A Népszövetség 
Titkárságának egy külön szekciója a Bi-
zottság titkárságaként tevékenykedett, 
és hozzá tartozott az 1923-tól 1946-ig az 
egyetemi oktatással foglalkozó genfi in-
tézmény, a Nemzetközi Egyetemi Iroda 
(OIRU)45 is. A párizsi székhelyű Intézet 
különböző szakosztályokat46 hozott létre, 
s azok egyikéhez, a művészeti kapcso-
latokkal foglalkozó részleghez kapcso-
lódott 1926–1946 között a Múzeumok 
Nemzetközi Irodája.

A különböző témákban univerzális 
szinten eltérő időpontokban alakult ki 
a multilaterális kulturális együttműkö-
dés. Az első világháború utáni békevágy 
megjelenésének egyik kulturális szeg-
mense a tankönyvek felülvizsgálata volt, 
amelyben a Népszövetség fontos szerepet 
vállalt. A kor szellemi elitje úgy vélte, 
hogy a népek közötti konfliktusok egyik 
fő oka az ismeretek hiánya vagy a téves 
információ. A Népszövetség tagállamai 
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el akarták kerülni a túlzott nacionalizmus 
megjelenését vagy a hódítások, expanzi-
ók dicsőítését a történelemoktatásban. 
Nem véletlen, hogy ez a gondolat később 
megjelent az Európa Tanács tevékenysé-
gében is, hiszen a kultúra területén nor-
mavezér szervezet első tevékenységei 
között szerepelt a tankönyvek tartalmá-
nak az összehangolása. A tanmenetek és 
tankönyvek revíziója az egyik legérzéke-
nyebb terület a nemzetközi együttműkö-
désben, különösen az interbellum idején, 
hiszen politikai viharokat szülhet, és ha-
gyományosan a nemzeti szuverenitás in-
tegráns részének tekintett terület.

Érthető, hogy egy egységesített nem-
zetközi történelemtankönyv bevezeté-
sének a gondolatát47 számos kormány 
visszautasította, így hamarosan nyil-
vánvalóvá vált, hogy csak a tankönyvek 
egyes részeinek a megváltoztatása lehet 
reális cél. 1926-ban a Népszövetség Köz-
gyűlése elfogadott egy határozatot Julio 
Casares48 tervezete alapján: minden or-
szág törölje a valótlan, más országokat 
sértő megjegyzéseket a tankönyveiből, 
mert azok gátolják a nemzetközi meg-
értést. A határozat a tankönyvrevíziót a 
szellemi együttműködés nemzeti bizott-
ságainak a hatáskörébe utalta. Ez egy 
önkéntesen vállalt mechanizmus volt, és 
a hatékonyságát jól mutatja, hogy mind-
össze három esetben fordult egy nemze-
ti bizottság panasszal a másikhoz téves 
adatok miatt.

A rendszer javítása érdekében a Szelle-
mi Együttműködés Nemzetközi Bizottsá-
ga az 1932. júliusi ülésén felkérte a nem-
zeti bizottságokat, hogy a kiadóval vagy 

a szerzővel folytatott sikertelen egyez-
tetés esetén is informálják a panasztevő 
nemzeti bizottságot, sőt felajánlotta azt 
is, hogy közvetít a nemzeti bizottságok 
között. A Népszövetség Közgyűlése a ja-
vaslatot 1932-ben határozat formájában is 
elfogadta. Öt évvel később, 1937. október 
2-án pedig egy nyilatkozatot49 adott ki a 
történelem tankönyvek revíziójáról, ame-
lyet tizenöt ország támogatott – ám nem 
volt köztük egyetlen ún. nagyhatalom 
sem. A következő világégés előestéjén a 
politikai érdekek már háttérbe szorították 
a kulturális együttműködést.

Itt kell megemlíteni a Nemzetközi Ne-
velésügyi Irodát50 is, amelyet 1925-ben 
Genfben, magánintézményként hozott 
létre néhány ismert ember.51 1929-ben 
vált az Iroda kormányközi szervezetté a 
Népszövetség védnöksége alatt, amely 
az első ilyen szervezet az oktatás terén. 
Feladataként határozták meg az oktatás-
sal, neveléssel kapcsolatos információk 
és dokumentumok gyűjtését, statisztikai 
felmérések készítését, pedagógiai kísér-
letek támogatását és azok eredményeinek 
széles körű megismertetését. A szerveze-
tet a jól ismert Jean Piaget igazgatóként 
vezette 1926-tól egészen 1969-ig, annak 
az UNESCO-ba történt integrálódásáig. 
Az oktatás területén létrehozott intéz-
mény tehát életképesnek bizonyult, be-
épült az új rendszerbe.

A harmincas évek első felében a Nép-
szövetség képtelen volt a világot aggoda-
lommal eltöltő konfliktusok megoldásá-
ra, az OCII Végrehajtó Bizottsága és az 
Intézet mégis – a rendszeresen csökken-
tett népszövetségi források ellenére is – 



2018. nyár 111

A különbözők egysége

növelni tudta a nemzetközi együttműkö-
dést. A világbéke építése és a nemzetközi 
problémák megoldását szolgáló békés 
légkör kialakítása érdekében különböző 
kezdeményezéseket indítottak, így példá-
ul a „lelki leszerelésről’ („désarmement 
moral”/ „moral disarmament”) szóló 
vitát. August Zaleski lengyel külügymi-
niszter 1931 szeptemberében megfogal-
mazott gondolata nyomán a lengyel kor-
mány a genfi leszerelési konferencián,52 
1932. március 14-én beterjesztett egy 
szerződéstervezetet, amelyben azt java-
solta, hogy a katonai leszerelést az álla-
mok közötti szellemi feszültség enyhítése 
előzze meg. A tervezet szerint a kormá-
nyok kötelesek a háborúra való izgatást 
üldözni, az uszítókkal szemben fellépni, 
és az abban részt vevő újságírókat egy 
nemzetközi bizottság elé állítani, amely 
akár el is tilthatja őket a foglalkozásuk 
gyakorlásától. A lengyel diplomata a be-
terjesztésében külön kiemelte, hogy az 
iskolákban meg kell tiltani a más népek 
elleni gyűlöletkeltést, és a tankönyvek 
nem tartalmazhatnak uszító gondolato-
kat. Bár az egyezmény hivatalosan sosem 
jött létre, annak néhány rendelkezését az 
Intézet igyekezett képviselni.

A „lelki leszerelés” gondolata megje-
lent a rádiósugárzásról szóló egyetemes 
egyezmény53 szövegében is. Az abban 
részes államok vállalták, hogy a rádió-
műsorok közvetítésekor tartózkodnak 
minden olyan megnyilvánulástól, amely 
a nemzetközi kapcsolatokat megnehezí-
tené, és a műsorszolgáltatókat „a népek 
közötti kölcsönös megértés” elmélyíté-
sére ösztönzik. Az egyezményt 1936. 

szeptember 23-án fogadták el, egy Genf-
ben tartott nemzetközi konferencián, 
amelyen harminchét ország küldöttei 
vettek részt. Két évvel később54 hatályba 
is lépett, azonban a totalitárius államok 
agresszív politikája és propagandagépe-
zetének dübörgése idején nem fejthetett 
ki nagy hatást.

Itt kell megemlíteni egy újabb fontos 
témát, a filmnek a nemzetközi kulturá-
lis életben való megjelenését, amely a 
tömegekre gyakorolt hatása miatt a po-
litikusok érdeklődési körébe is bekerült. 
1928. november 5-én a Népszövetség 
szerveként nyílt meg a Nemzetközi Film-
oktatási Intézet,55 amelynek Róma adott 
otthont. A közgyűlési meghallgatáson 
Olaszország ugyanis egy nagyvonalú 
tervezettel56 győzte le Franciaországot. 
Ez a francia–olasz vetélkedés egy újabb 
mérföldkövének tekinthető, hiszen a pá-
rizsi székhelyű Szellemi Együttműködés 
Nemzetközi Intézetével szemben Olasz-
ország így már két csatolt intézetnek57 is 
otthont adott.

A fasizmus megkülönböztetett figye-
lemmel kezelte a sajtót és a tömegkom-
munikációt, s professzionálisan használta 
is azokat. Benito Mussolini és a mozga-
lom több vezetője58 is értett az újságírás-
hoz, így az újságok és a filmek a rendszer 
„legerősebb fegyvereivé” váltak. Mus-
solini nemcsak a rezidenciáját ajánlotta 
fel az új intézet számára, de ő maga is 
nyitotta meg, és ezt a felületet is jelentős 
mértékben felhasználta a politikai céljai 
érdekében. Az intézetet Luciano de Feo 
vezette, aki korábban (1924 és 1928 kö-
zött) a LUCE59 igazgatója, illetve a Velencei 
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Filmfesztivál megalapítója volt, tehát jól 
ismerte a nemzetközi filmművészetet (és 
nagy hatással volt Mussolinira). A Nem-
zetközi Filmoktatási Intézet öt (olasz, 
francia, angol, német, spanyol) nyelven 
újságot is kiadott, ezzel is igyekezett a 
lehető legnagyobb mértékben kiterjesz-
teni a nemzetközi kapcsolatait, továbbá 
különböző országokban (pl. 1931 febru-
árjától Kínában) nemzeti bizottságokat is 
sikerült létrehoznia.

A római székhelyű intézet már 1933-
ban kezdeményezte egy, az oktatófilmek 
nemzetközi forgalmazásának a megköny-
nyítéséről szóló egyezmény megfogal-
mazását. A javaslata szerint a képviselői 
megvizsgálnák az egyes országokban 
az oktatófilmeket, az intézet pedig a je-
lentéseik alapján eldöntené, hogy me-
lyik filmet lehetne nemzetközileg is 
használni – így az mentesülne a vámfi-
zetés alól (4. cikk). 1933. október 11-én 
harmincnyolc állam küldötte írta alá az 
egyezményt,60 amelynek életbelépéséhez 
öt ország (nem feltétlenül népszövetségi 
tagok) megerősítésére volt szükség. 1935. 
január 11-én ez meg is történt, és 1937-
re már huszonhárom állam volt a részese, 
de a háborús készülődés miatt mégsem 
tudott nagy hatást kiváltani. 1935 őszétől 
az olasz kormány a saját propagandacél-
jaira használta az intézetet, hogy azzal 
igazolja az etiópiai bevonulást. Így az 
elvesztette nemzetközi státusát, a veze-
tősége nem ült össze többé. Olaszország 
1937. de-cember 11-én kilépett a Népszö-
vetségből, és még ugyanabban a hónap-
ban bezárta az intézetet is, amelynek fel-
adatait a Bizottság és az Intézet vette át.

A multilaterális kulturális együttmű-
ködés egy másik területe a múzeumok 
közötti kapcsolatok fejlesztése. Henri 
Focillon, a lyoni Szépművészeti Múzeum 
igazgatója meggyőzte a népszövetségi 
vezetőket arról, hogy a múzeumok kulcs-
szerepet játszhatnak mások kultúrájának 
a jobb megismerésében, megértésében, 
és így közelebb hozzák egymáshoz a né-
peket. Érvelését elfogadva, a Bizottság 
1926 júliusában döntést hozott a Múze-
umok Nemzetközi Irodája (OIM)61 létre-
hozataláról. A párizsi Intézethez kapcsolt 
intézmény feladata lett, hogy segítse a 
művészeti alkotások védelmének, osztá-
lyozásának, restaurálásának a megszer-
vezését, szabályozását. A közös nézetek 
kialakítását segítette az OIM által kiadott 
lap, a Mouseion és a nemzetközi konfe-
renciák szervezése is.

Az OIM kezdeményezte és szervez-
te meg a történelmi műemléképületek 
restaurálásáról 1931. október 21. és 30. 
között tartott athéni konferenciát, ahol 
először fogalmazódott meg a műemlék-
védelemmel kapcsolatos nemzetközi 
együttműködés szükségessége. 1936-
ban egy tanulmányt adtak ki, amelynek 
nyomán létrejött a Történelmi épületek 
és művészeti alkotások háború idején 
történő védelméről szóló egyezmény62 
tervezete. A Népszövetség Tanácsának 
és Közgyűlésének 1938-ban bemutatott 
dokumentumot a második világhábo-
rú kitörése miatt már nem fogadták el. 
1946-ban megszűnt az OIM, s a helyét 
az UNESCO és a Múzeumok Nemzet-
közi Tanácsa (International Council of 
Museums, ICOM) vette át.
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Az egyezmények, intézmények létre-
hozása nyilvánvalóan az együttműködés 
jele, mégis alkalmas lehet a konfliktusok 
megjelenítésére is. A francia–angol, de a 
francia–német rivalizálás is érzékelhető 
volt a Bizottság munkájában, de főleg 
az Intézet vált „csatatérré”, mivel azt a 
francia kulturális hegemónia eszközének 
tekintették.

Ennek lehet a példája a Népművészet 
Nemzetközi Bizottsága (CIAP),63 amely 
1932. április 1-jén lett az intézeti struk-
túra része. A népművészet területén a 
francia tudósok nem igazán tudtak befo-
lyást szerezni, Franciaországban ugyanis 
a néprajz tudományának nagyon gyenge 
volt az akadémiai háttere, a folklórnak 
nem volt meg az egyetemi alapja, míg a 
német ajkú országokban éppen ellenkező 
volt a helyzet. A Népszövetség tiltotta a 
„folklór” és a „néprajz” kifejezést (fran-
ciául arts populaires, nem pedig folk art 
vagy ethnographie), mert attól tartott, 
hogy a tudományos eredményeket politi-
kai célokra is fel lehet használni, így pl. 
az identitás feléledésével a területi köve-
telések alátámasztására. Tehát a háttér-
ben részben egy nemzetközi diplomáci-
ai versengés figyelhető meg a kulturális 
együttműködés e területének a domi-
nanciájáért, részben pedig az a félelem, 
hogy a néprajztudomány a rosszakara-
tú szereplők számára tápanyag lehet az 
interbellum európai színpadán.

1928 októberében Prágában rendez-
ték meg az I. Nemzetközi Népművészeti 
Kongresszust, amelyen harmincegy állam 
képviseltette magát: az európaiak mel-
lett Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából 

is érkeztek küldöttek. A párizsi Intézet 
igyekezett megakadályozni egy állandó 
intézmény létrehozását, ám huszonnégy 
delegáció jóváhagyásával a küldöttségek 
vezetőiből mégis megalakították a Nép-
művészet és Néphagyományok Nemzet-
közi Bizottságát. A második konferenci-
át Antwerpenben tartották 1930-ban, és 
a harc tovább folytatódott. A Prágában 
felállt bizottság tisztán kutatóintézetként 
akart megjelenni, és a néprajzi projektek 
összehangolását végezni, azonban a Nép-
szövetség hatóságai ezzel nem értettek 
egyet, és a szervezet céljainak a támo-
gatását várták tőle. Az egyetértés hiánya 
(tudományos grémium vs. a tudomány 
politikai célokra történő alkalmazása) és 
az elégtelen anyagi támogatás miatt ez a 
bizottság nem tudta betölteni a neki szánt 
szerepet.

Akkoriban már nemcsak egyes témák-
nak a nemzetközi színtéren történő meg-
jelenéséről lehetett beszélni, de az Eu-
rópán kívüli régiók országai is aktivizá-
lódni kezdtek a multilaterális kulturális 
együttműködés terén. Az amerikai kon-
tinensen már megvoltak az intézményi, 
koncepcionális keretei a kooperációnak. 
A Nemzetek Szövetsége egy új, nemzet-
közi arénát jelentett a latin-amerikai köz-
társaságok számára, egyfajta menekülést 
az USA túlzott befolyásától, ezért a nem-
zetközi szellemi együttműködést már an-
nak kezdetétől, 1922-től támogatták. Bár 
az Európa-centrikus megközelítés meg-
lehetősen frusztrálta őket, a húszas évek-
től a Népszövetség és az Amerika-közi 
intézmények (az amerikai államok konfe-
renciái, Pánamerikai Unió) között mégis 
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sok területen intenzív kapcsolat alakult 
ki – a tankönyvek revíziójától a régésze-
ti kincsek védelméig. Mivel a harmincas 
évektől a Nemzetek Szövetségének egyre 
inkább bizonyítania kellett a jelentősé-
gét és egyetemes jellegét, a latin-ameri-
kai küldötteknek sikerült meggyőzniük 
a Nemzetközi Szellemi Együttműködés 
Szervezetét, hogy tartson két, Európán 
kívüli konferenciát,64 s azok megerősítet-
ték hazájuk elköteleződését a Népszövet-
ség iránt.

Bár az USA nem volt tagja a Népszö-
vetségnek, de a szellemi együttműkö-
désben részt vett: a Rockefeller és a Car-
negie Alapítvány jelentős összegekkel 
járult hozzá az Intézet egyes projektjei-
hez, és az országban is létrejött egy ak-
tív nemzeti bizottság, amely szigorúan 
a civil társadalmi szervezetekre alapult. 
Ugyanakkor látni kell, hogy a háború 
kitörése miatt a főbb európai hatalmak 
visszaszorultak a nyugati hemiszférán, 
és az Egyesült Államok elsősorban ezt a 
teret akarta betölteni, s nem volt érdekelt 
a Népszövetség szellemi együttműködé-
sének a támogatásában.

A regionális szintű együttműködésben 
is jó példát mutatott az amerikai konti-
nens. Például 1935. április 15-én Wa-
shingtonban megszületett egy regionális 
egyezmény, a művészeti és tudományos 
intézetek és történelmi emlékművek vé-
delméről szóló pánamerikai szerződés, 
az ún. Rerih/Roehrich-paktum.65 Több 
magánkonferencia66 során kristályosítot-
ták ki az egyezmény szövegét, amelyet 
végül a washingtoni Ovális Irodában 
írtak alá az amerikai államok. (Ez volt 

az első nemzetközi szerződés, amely-
nek aláírása a nevezetes helyen történt.) 
Az egyezmény az államnak a kulturális 
javak védelme terén betöltött szerepét 
hangsúlyozta, amelynek meg kell előznie 
a katonai érdekeket, és az állam felada-
taként fogalmazta meg az országon belül 
a külföldiek tulajdonában lévő kulturális 
értékek védelmét is. Még ugyanabban az 
évben, augusztus 26-án életbe is lépett 
az egyezmény, hiszen elég volt hozzá két 
állam ratifikációja. Gyakorlatilag mind 
a huszonegy amerikai ország aláírta, tíz 
meg is erősítette a paktumot, amely még 
mindig hatályban van.

A háború az Európa-centrikus egye-
temes megközelítés tarthatatlanságát, a 
kulturális együttműködés terén létreho-
zott intézményrendszer megmentésének 
a kérdését is felvetette. 1939-ben, a szel-
lemi együttműködés amerikai nemzeti 
bizottságainak első, santiagói konferen-
ciáján számos résztvevő már azzal érvelt, 
hogy a nyugati féltekének kell megmen-
tenie a „nyugati kultúra és civilizáció 
egész örökségét”. 1941 novemberében 
Havannában, a második pánamerikai 
konferencián javaslatok születtek pl. a 
Nemzetközi Szellemi Együttműködés 
Intézetének vagy a Nemzetközi Nevelés-
ügyi Hivatalnak az amerikai kontinensre 
történő áttelepítéséről, ezzel is bizonyít-
va, hogy az most a „világkultúra letéte-
ményese”.

Felmerült az is, hogy ideiglenesen – a 
háború idejére – hozzák létre a Szellemi 
Együttműködés Központját az amerikai 
kontinensen, és a részes államok a nép-
szövetségi tagdíjuk egy részét annak adják, 
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ahogy ezt pl. a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) esetében tették. A ha-
tározat azonban nem váltott ki osztat-
lan lelkesedést. Az USA küldöttségéből 
sokan attól tartottak, hogy a szellemi 
együttműködés „egyetemesítő” kereté-
hez való csatlakozás problémákhoz ve-
zethet a „tisztán Amerika-közi érdekek” 
érvényesítésében, mások az „egész pá-
rizsi bandával” szembeni ellenérzései-
ket fejezték ki. Az Egyesült Államok a 
Szellemi Együttműködés Amerika-közi 
Bizottságának a létrehozását sürgette, 
azonban a latin-amerikai országok to-
vábbra is a népszövetségi együttműkö-
déshez ragaszkodtak, elsősorban éppen 
Washington hatalmának ellensúlyozásá-
ra. Az amerikai külügyminisztériumban 
akkor azonban már nem a Népszövetség 
megerősítésében gondolkoztak, hanem 
egy, a háború utáni új szervezet megala-
kításában.

A Népszövetség keretében létrejött 
szellemi együttműködés nyitott volt a 
nem tagok irányába is, mégsem vált vi-
lágméretűvé. A Tanács állandó tagjai 
– Franciaország kivételével – meglehe-
tősen visszafogottak voltak a politikai 
és anyagi támogatás tekintetében. Az 
Egyesült Királyság adta ugyan a Bizott-
ság elnökét, Gilbert Murray67 személyé-
ben, aki a szellemi együttműködés egyik 
megalkotója és lelkes támogatója volt, 
London mégis távolságtartó volt a szer-
vezettel, különösen a párizsi Intézettel 
szemben, amelynek politikáját a francia 
„szellemi expanzió” egyik eszközének 
látta. Olaszország folyamatosan rivali-
zált Franciaországgal (pl. a Nemzetközi 

Filmoktatási Intézet esetét, amely for-
málisan mindaddig a Népszövetséghez 
kapcsolódott, amíg Olaszország ki nem 
lépett a szervezetből). A negyedik állan-
dó tag, Japán 1931-ben kilépett a Népszö-
vetségből, de tagja maradt a Bizottság-
nak. Németország az 1926-os belépése 
után, a Tanács ötödik állandó tagjaként 
kapcsolódott be az együttműködésbe, 
de 7 évvel később – a genfi leszerelési 
konferencia tapasztalatai alapján – Adolf 
Hitler döntése nyomán kilépett a szerve-
zetből. A korszak jelentős nagyhatalma, 
a Szovjetunió 1934-ben csatlakozott a 
Népszövetséghez, és képviselőt nevezett 
ki a Bizottsághoz, de ideológiai okokból 
az OCII munkájába nem kapcsolódott be.

Az Egyesült Királyság, Németország 
és a Szovjetunió anyagilag sosem támo-
gatta az Intézetet. Törökország pedig, 
amely 1932-ben lépett be a Népszövet-
ségbe, egyáltalán nem vett részt a szelle-
mi együttműködésben. Velük ellentétben 
az Egyesült Államok, amely nem volt a 
Népszövetség tagja, aktívan részt vett a 
szellemi együttműködés támogatásában, 
amely iránt az amerikai tudományos in-
tézetek és szervezetek képviselői már a 
kezdetektől élénk érdeklődést mutattak 
(pl. a Rockefeller és a Carnegie Alapít-
vány pénzügyi támogatása).

A kitűzött egyetemesség, általános 
elköteleződés tehát nem jött létre. De a 
Népszövetség politikai rendszerénél szé-
lesebb körű támogatást kapott a szellemi 
együttműködés, hiszen abban népszö-
vetségi tagság nélkül (USA) vagy a poli-
tikai szervezetből való kilépés után (Ja-
pán) is részt vettek fontos államok. Ami 
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megkülönböztette a Szellemi Együtt-
működés Nemzetközi Szervezetét és a 
Bizottságot más szervezetektől, az a po-
litikamentes megközelítés és az államok-
kal való együttműködési hajlandóság, 
függetlenül azok politikai rendszerétől. 
1933 decemberében az OCII Végrehajtó 
Bizottsága úgy határozott, hogy Hitler 
abban az évben történt hatalomra kerü-
lése után is folytatja az együttműködést a 
totalitárius országokkal, mert azt feltéte-
lezték, hogy a politikamentes megköze-
lítés a szellemi együttműködés fenntar-
tásának az eszköze lehet. A Bizottság és 
az OCII tagjai magánemberként azonban 
kritikájuknak adtak hangot a totalitárius 
államokban zajló politikai eseményekkel 
kapcsolatban. Az appeasement politikája 
azonban nem hozhatott sikert a multilate-
rális kulturális együttműködésben.

A korszak sajátossága volt továb-
bá, hogy míg kezdetben a nemzetkö-
zi kulturális együttműködésben az 
univerzalisztikus, Európa-központú 
megközelítés jelent meg, a harmincas 
években a nemzeti kultúrák képviselete 
került előtérbe. Az Európán kívüli orszá-
gok (pl. Japán, Kína) is aktivizálódtak, s 
megjelent a regionális (pl. Amerika-kö-
zi) kooperáció gondolata is.

A kooperáció témáinak a vizsgála-
tából arra lehet következtetni, hogy az 
idealista, egyetemes igényű felvetések 
(tankönyvrevízió, lelki leszerelés) nem 
kapták meg a kellő politikai támogatást. 
Az is megállapítható, hogy egy téma 
felvállalása (pl. a filmé Olaszországban) 
aránytalan nemzeti kötődés esetén bu-
kásra van ítélve. Voltak olyan területei az 

együttműködésnek, amelyek a nemzetek 
közötti rivalizálás áldozatai lettek (nép-
művészet). De felmutatható olyan téma 
is, amely az új korszak új intézményrend-
szerében tovább élt (nevelésügy, múzeu-
mok közötti kooperáció).

Az UNESCO megszületése

A multilaterális kulturális együttműkö-
dés új szintre lépett, amikor létrejött a 
világ majdnem összes országát tömörítő 
és a kultúra fogalmát átfogóan értelmező 
nemzetközi szervezet, az UNESCO. Az 
előkészítése már a háború alatt megkez-
dődött: a szövetséges hatalmak oktatási 
miniszterei68 1942-ben, az Egyesült Ki-
rályságban találkoztak. A második vi-
lágháború borzalmainak tudatában ismét 
felerősödött a közös megoldások keresé-
sének az igénye, és 1945 novemberében 
a londoni ENSZ-konferencián megszü-
letett a döntés egy oktatási és kulturális 
szervezet megalakításáról. A rendezvé-
nyen negyvennégy ország képviseltette 
magát, ám a találkozó végén harminchét 
alapította meg az UNESCO-t, az ENSZ 
Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezetét (később a „C” a kommuni-
kációt is magában foglalta). Az első húsz 
alapító tag ratifikációjával 1946. novem-
ber 4-én megszületett az első egyetemes 
kulturális nemzetközi szervezet alapok-
mánya.

Az új intézmény a nemzetközi szellemi 
együttműködés terén jelentős mértékben 
épített az interbellum tapasztalataira, 
és a székhelye is Párizsban maradt. Az 
UNESCO Általános Konferenciájának 
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első ülését is ott tartották, 1946. novem-
ber 19. és december 10. között. A har-
minc állam részvételével zajlott rendez-
vénnyel elindult egy valóban univerzális, 
a kultúrát szélesen értelmező nemzetközi 
kulturális együttműködés, a multilaterá-
lis kapcsolatok egy újabb korszaka.

Természetesen az antagonisztikus el-
lentmondásra épülő új világrend rányom-
ta a bélyegét a kulturális együttműködés-
re is, de az UNESCO létezése igazolta, 
hogy e területen is van lehetőség a koope-
rációra. A nem sokkal később, ideológiai 
alapokon kialakult hidegháború, amely a 
kultúrát kifejezetten csatatérként kezelte, 
’konfliktusos kooperációként” is leírható 
a kultúra terén (lásd: az Egyesült Király-
ság és a USA kilépése az UNESCO-ból), 
míg a bipoláris világrend bukásával „fel-
olvadó” nemzetközi rendszer ismét lehe-
tőséget adott a nemzeti érdeket is haté-
konyabban megjelenítő, valós együttmű-
ködésre.

De ez már egy rendkívül összefonódott, 
változó geometriájú világ, hiszen 1946 óta 
a multilaterális kulturális együttműködés 
nemcsak egyetemes, de regionális szer-
vezetekben is manifesztálódik, továbbá 
befolyásos nemzetközi civil szervezetek 
is részt vesznek a kooperációban. Ennek 
a rendkívül összetett rendszernek a rész-
letes vizsgálata túlfeszítené a jelen cikk 
terjedelmi kereteit, ezért az egyetemes 
szervezet megszületése zárja le e történe-
ti áttekintést. Az UNESCO megalakulá-
sával ugyanis egyértelművé vált, hogy az 
alapvetően a nemzeti identitáshoz tapadó 
kultúra területén számos lehetőség van a 
multilaterális együttműködésre.

Értékelés

Dolgozatomban arra tettem kísérle-
tet, hogy bemutassam azt a folyamatot, 
ahogyan a kultúra megjelent a nemzet-
közi kormányközi együttműködésben, 
kezdetben gazdasági érdekektől moti-
váltan, majd egyre tisztábban politikai 
szándékok mentén. Eleinte sporadikus, 
érdekekhez (főleg gazdasági érdekek-
hez) kapcsolódó együttműködés, az an-
golszász értelemben vett (Hasenclever: 
interest-based) rezsimképződés zajlott a 
kultúra területén.

Az első világháborút követő pacifista, 
utópista megközelítés a kulturális kap-
csolatok terén is megjelent: a korszellem-
nek megfelelően egy idealista, top-down 
szemlélet került előtérbe, és néhány évig 
a „szellemi együttműködés” liberális, 
Európa-központú szemlélete uralta a te-
rületet. A harmincas évektől azonban a 
nemzeti kultúrák megjelenítésének az 
igénye, az univerzalisztikus, hegemoni-
kus megközelítéssel szembeni ellenállás 
vált jellemzővé a nemzetközi szervezetek 
keretében. Az első szakaszban létrejött 
intézményrendszer több módosítással 
ugyan, de fennmaradt (kiállítások, szer-
zői jog, távközlés), míg a két világháború 
között megalakult intézmények többsége 
vagy megszűnt, vagy beolvadt az egyete-
mes rendszerbe.

A nemzetközi kulturális együttműkö-
dés az első világháború után vált általá-
nosan elfogadottá, de az interbellum szel-
lemi együttműködési rendszere még nem 
volt elég kidolgozott: nem volt jól körül-
határolt célrendszer, hatáskörmegosztás. 
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Az időszak jellemzője, hogy az Európán 
kívüli országok (Japán, Kína, a latin-
amerikai országok) is bekapcsolódtak a 
szellemi együttműködésbe, ami nemcsak 
a kultúra fogalmának az átértékeléséhez 
vezetett, de ráirányította a figyelmet a 
mögötte meghúzódó nemzeti érdekekre 
is. Előremutató jelenség volt, hogy a ko-
operáció különböző szintjeinek a megje-
lenése növelte a kormányok mozgásterét 
(pl. a latin-amerikai országok esetében).

A multilaterális együttműködés a kul-
túra területén az UNESCO megalakulá-
sával érte el a legkifejlettebb formáját. 
Az érdekkonfliktusok, eltérő megközelí-
tések természetesen nem tűntek el, napja-
inkban is erősen hatnak, ám a szervezet a 
kultúra széles spektrumában megterem-
tette az együttműködés lehetőségét, és 
nyilvánvalóvá tette a kulturális kapcsola-
tok intézményesülését.
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11 Az exposition szóból ered.
12 Great Exhibition of the Works of Industry of 

All Nations.
13 1851 áprilisa és októbere között több mint 

6 millió látogatója volt.
14 1931. január 17-én lépett hatályba.
15 Többször módosították: 1948. május 10-én, 

1966. november 16-án, majd 1972. november 
30-án jegyzőkönyvvel egészítették ki, utána 
további változtatások történtek 1982. június 
24-én és 1988. május 31-én.
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16 Convention on International Exhibitions. 
A párizsi egyezmény minden olyan nemzet-
közi kiállításra vonatkozik, amely legalább 3 
hétig, de legfeljebb 3 hónapig tart (kivéve a 
szépművészeti, valamint az alapvetően keres-
kedelemi jellegű kiállításokat). A dokumen-
tum szerint e rendezvények legfőbb célja az 
innovációk bemutatásának a megkönnyítése 
és a nagyközönség ismereteinek a bővítése.

17 Association littéraire internationale; a tevé-
kenységi köre bővülésével Nemzetközi Iro-
dalmi és Művészeti Társasággá (Association 
littéraire et artistique internationale) alakult 
1884-ben.

18 Eredetileg kilenc ország írta alá.
19 1883-ig összesen hatvankilenc bilaterális 

egyezmény született.
20 1883. március 20-án tíz állam írta alá.
21 Ez az „unió” több mint egy egyezmény, mert a 

részes államok a célkitűzés folyamatos meg-
valósítására vállalkoznak, és rendszeresen 
felülvizsgálják a kötelezettségeik teljesítését.

22 Bureaux internationaux réunis pour la 
protection de la propriété intellectuelle, 
BIRPI.

23 World Intellectual Property Organization, 
WIPO.

24 International Telegraph Union, ITU (1934-től 
Telecommunication).

25 Az egyesületet létrehozó nemzetközi táv-
íróegyezményt 1865. május 17-én Párizsban 
húsz állam írta alá.

26 1863-ban Abraham Lincoln elnök felkérésé-
re a New York-i Columbia Egyetem tanára, 
Francis Lieber 157 cikkben fogalmazta meg 
a humanitárius nemzetközi jog alapkérdése-
it. A kulturális javakra külön nem tért ki, de 
engedélyezte az ellenség kultúrájához tartozó 
műtárgyak, könyvtárak, gyűjtemények stb. 
elmozdítását, amennyiben az nem jár azok 
sérülésével, és előírta, hogy a tulajdonjog kér-
dését a békeszerződésben rendezni kell.

27 A szárazföldi háború szabályait tárgyaló 
1874-es brüsszeli nemzetközi jogi konferen-
cia zárónyilatkozatának 13. cikke szerint az 
ellenség tulajdonának a megkárosítása tilos, 
hacsak azt háborús szükségszerűség nem iga-
zolja. A konferencia végül kudarccal zárult, a 

nyilatkozat nem kapta meg a szükséges politi-
kai támogatást.

28 A tizenegy európai ország neves nemzetközi 
jogászai által 1873-ban alapított Nemzetközi 
Jogi Intézet (Institut de droit International) 6. 
közgyűlésén, 1880. szeptember 9-én egyhan-
gúlag elfogadott, a szokásjogot 86 cikkben 
összefoglaló kézikönyv, amely gyakorlatilag 
az 1874-es brüsszeli nyilatkozat és a Lieber-
kódex majdnem minden cikkét megismétli.

29 A Nürnbergi Törvényszék statutúmának 3. 
cikkét alkalmazták a Németországból elhur-
colt kulturális javak visszaszolgáltatásáról 
szóló együttműködési egyezmény (BGBl) 
során, amelyet 1990-ben Németország és 
Oroszország között kezdtek megvalósítani, 
ám 1996-ban kudarccal zárult, vagy pl. Gus-
tav Klimt festményeinek a visszaszolgáltatá-
sakor, 2006-ban.

30 Commission internationale de coopération 
intellectuelle (CICI) vagy International 
Committee of Intellectual Co-operation 
(ICIC).

31 Kezdetben tizenkét tagja volt.
32 A genfi székhelyű bizottság első elnöke 

Henri Bergson lett, tagjai volt többek között 
Marie Curie, Albert Einstein, később Bartók 
Béla, Thomas Mann, Paul Valéry, Johan 
Huizinga.

33 Könyvtári, egyetemközi és a szerzői jogok 
védelmével foglalkozó albizottságokat hoztak 
létre 1922-ben, majd 1925-ben a művészeti és 
irodalmi albizottságot.

34 Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Észtor-
szág, Finnország, Görögország, Lengyel-
ország, Litvánia, Magyarország, Románia, 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság.

35 1931-ben harminchét nemzeti bizottság volt.
36 Institut international de coopération 

intellectuelle (IICI), illetve International 
Institute of International Cooperation 
(IIIC), 1925–1946.

37 1939-ben 44 állandó küldöttel és 45 nemzeti 
bizottsággal dolgozott együtt az Intézet.

38 Julien Luchaire (1926–1930), Henri Bonnet 
(1931–1940), Jean-Jacques Mayoux (1945–
1946).
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Környei Ágnes

39 League of Nations: „Work of the Internatio-
nal Committee on Intellectual Co-operation 
During Its Eleventh Session: Report of the 
Committee Submitted to the Council on 
August 31st, 1929”. Official Journal, 1929. 
november, 1536. o. Idézi: Takashi Saikawa: 
„From Intellectual Co-operation to Interna-
tional Cultural Exchange: Japan and China in 
the International Committee on Intellectual 
Co-operation of the League of Nations, 
1922–1939”. The Heidelberg Document 
Repository, http://archiv.ub.uni-heidelberg.
de/volltextserver/20294/1/Dissertation%20
revised%2023.2.2016.pdf, 2014. február.

40 Organisation de Coopération Intellectuelle 
Internationale (OCII), illetve Organization 
of International Intellectual Cooperation 
(OIIC).

41 A Népszövetség Titkárságának a Szellemi 
Együttműködés részlege Genfben, az Intézet 
Párizsban, a Nemzetközi Filmoktatási Intézet 
Rómában, a szellemi együttműködés nemzeti 
bizottságai, illetve az Intézet által létrehozott 
szakértői bizottságok.

42 Kokusai Bunka Shinkokai, a Nemzetközi Kul-
turális Kapcsolatok Társasága (1934–1972) 
volt a nemzetközi kulturális politika első 
nemzeti intézménye a modern Japánban.

43 A Tanács állandó tagjai közül csak Francia-
ország írta alá. Az Európán kívüli országok 
közül huszonhárom is aláírta, de az USA és a 
Szovjetunió nem volt köztük.

44 International Act Concerning Intellectual 
Cooperation.

45 Office international de Renseignements 
universitaires, illetve International Univer-
sity Office.

46 6+2-t: az egyetemi, irodalmi, művészeti, tu-
dományos kapcsolatok, az információs, illet-
ve az általános ügyek mellett jogi és doku-
mentációs szekciót (1931).

47 Főleg pacifista tanárok és az Új Oktatási Moz-
galom képviselői (pl. Piaget) támogatták.

48 Julio Casares Sánchez (1877–1964) spanyol 
filológus, diplomata.

49 Declaration on the Teaching of History 
(Revision of History Textbooks).

50 Bureau International d’Education (BIE), il-
letve International Bureau of Education 
(IBE).

51 Az 1912-ben alapított Institut Jean-Jacques 
Rousseau igazgatója, Édouard Claparède kez-
deményezte.

52 1932–1935.
53 Convention of the Use of Broadcasting in the 

Cause of Peace.
54 1938. április 2.
55 Istituto Internazionale del Cinema Educatore.
56  Évi 600.000 líra felajánlása az Intézet támo-

gatására, a genfi Népszövetséghez akkreditált 
székhely mellett egy másiknak a biztosítása 
az olasz fővárosban levő Villa Torloniában, 
Benito Mussolini saját rezidenciáján.

57 A Népszövetség járulékos szerveként 1926-
ban létrehozott Nemzetközi Intézet a Ma-
gánjog Egységesítéséért (International Ins-
titute for the Unification of Private Law, 
UNIDROIT) székhelye szintén Rómában 
volt, és ma is ott van. A szervezetnek minden 
kontinensen vannak tagállamai (2017-ben 63 
ország), amelyek rendkívül különböző jogi, 
gazdasági és politikai berendezkedéssel és 
egymástól olykor gyökeresen eltérő kulturális 
háttérrel rendelkeznek. Számos olyan terve-
zetet készített ez az intézet, amelyek később 
nemzetközi egyezmények alapját adták. Ilyen 
például a lopott vagy jogellenesen külföld-
re vitt kulturális javak visszaadásáról szóló 
egyezmény (1995/1998).

58 Italo Balbo, Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano.
59 Az 1925-ben újjáalakított állami cég (Istituto 

Nazionale Luce [L’Unione Cinematografica 
Educativa]) dokumentumfilmeket és tudósí-
tásokat gyártott.

60 Convention pour faciliter la circulation 
internationale des films ayant un caractère 
éducatif.

61 Office international des musées (OIM), illetve 
International Museums Office (IMO).

62 Convention for the Protection of Historic 
Buildings and Works of Art in Times of War.

63 Commission internationale des arts et 
traditions populaires, illetve International 
Commission on Folk Arts and Folklore.
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64 Egy kerekasztal-beszélgetést Buenos Ai-
resben (1936) és a Szellemi Együttműködés 
Amerikai Nemzeti Bizottságainak regionális 
konferenciáját Santiagóban (1939).

65 A nevét Nyikolaj Konsztantyinovics 
Rerihről (1874–1947), az orosz származású 
festő, filozófus, író, régész, díszlettervezőről 
kapta. Rerih a múlt század elején, az orosz–
japán háború idején az orosz hadvezetéshez 
fordult, és a műemlékeket fenyegető vesze-
delmekre hívta fel annak figyelmét. Az első 
világháború és az orosz forradalom pusztítá-
sai nyomán felismerte, hogy a nemzetek kul-
turális öröksége az egész világ számára fon-
tos, így annak védelmének nemcsak a kultúra 

materiális megjelenésére, de a kreativitást 
lehetővé tevő intézményeire is ki kell terjed-
nie. Sok világhírű művész (Romain Rolland, 
George Bernard Shaw, Rabindranath Tago-
re, Thomas Mann, Albert Einstein, Herbert 
George Wells), elismert jogász támogatását 
is megszerezte az ügyhöz.

66 1931-ben és 1932-ben Brugge/Bruges-ben, 
1933-ban Washingtonban.

67 Dél-Afrika küldötte, klasszika filológia pro-
fesszor az oxfordi egyetemen.

68 Conference of Allied Ministers of Education 
(CAME). Az önálló kulturális miniszteri po-
zíciók ugyanis csak a hatvanas évektől jöttek 
létre.


