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Kivonat 

E feljegyzés célja, hogy európai összefüggésben néhány gondolatot 

fogalmazzon meg a „történelmi emlékezettel” kapcsolatos 

kihívásokról, jelenlegi politikákról és lehetséges jövőbeli kilátásokról. 

Elismerve, hogy általában a kollektív emlékezet, illetve konkrétan a 

közös európai történelmi emlékezet összetett kérdés, és hogy 

könnyen politikai eszközzé válhat, egyes vélekedések szerint ki kell 

alakítani a kritikus „emlékezés kultúráját”. Egy efféle kultúra 

fokozott erőfeszítéseket kíván meg a nemzetállamoktól a 

tekintetben, hogy saját múltjukat elfogulatlanul, ugyanakkor a közös 

európai elveket és értékeket felkarolva dolgozzák fel. Ezzel 

összefüggésben a megfelelő ismereteken nyugvó történelmi tudat 

megteremtésének eszközeként alapvető fontosságú szerephez jut az 

oktatás, amely alapul szolgál ahhoz, hogy Európának nemcsak a 

múltjával, hanem a jelenével és a jövőjével is a kellő 

magabiztossággal foglalkozzunk. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

E feljegyzés célja, hogy európai összefüggésben kritikus szemmel néhány gondolatot 

fogalmazzon meg a „történelmi emlékezettel” kapcsolatos kihívásokról, jelenlegi politikákról 

és lehetséges jövőbeli kilátásokról, anélkül azonban, hogy a kérdés kimerítő vizsgálatára 

törekedne. A szöveg a következő részekből áll: 
1) bevezetés, amely röviden vázolja a „történelmi emlékezet” és az „emlékezés” 

fogalmának jellemzőit és bonyolultságát; 

2) a páneurópai történelmi emlékezeti formák megteremtéséhez kapcsolódó különös 

kihívások ismertetése és a jelenlegi európai uniós gyakorlatok bemutatása; 

3) annak vizsgálata, hogy az európai emlékezettel kapcsolatos jövőbeli politikák a jelenlegi 

hiányosságokra való tekintettel milyen módon fejleszthetők tovább, különös hangsúlyt 

fektetve az oktatási intézkedésekre; és 

4) záró ajánlások. 

 

1.  Bevezetés: A történelmi emlékezet és az emlékezés – összetett 

fogalmak 

A „történelmi emlékezetet” a szakirodalom általánosságban a kollektív emlékezet 

különleges formájának tekinti, és ekképpen külön kell választani a múltra való 

emlékezéssel kapcsolatos egyéni gyakorlatoktól. A történelmi emlékezet – amennyiben a 

múlt megragadását és feldolgozását segíti elő – elsősorban közösségépítési funkcióval bír, 

különösen a gyors társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális változások közepette. Míg a 

múltra irányul, és általánosan elfogadott jellemzője, hogy az azzal kapcsolatos kollektív 

megítélést és „érzékelést” teszi lehetővé, a fogalom nehezen megfoghatónak bizonyul, és 

számos kihívást tartogat. A történelmi emlékezet legfontosabb sajátossága az, hogy nem 

feltétlenül a „történelmi valóságot” tükrözi, hanem egyértelműen bizonyos fokú 

szubjektivitást is magában foglal, mivel a múltra való emlékezés módjának megválasztása 

szükségszerűen értékítéletekkel is együtt jár. A történelmi emlékezet ennek megfelelően 

funkcionális szerepet is betölthet, amelynek révén nemcsak az emlékezés politikájának van 

kitéve, hanem annak a veszélynek is, hogy a történelem önkényes félreértelmezésének 

vagy meghamisításának eszközévé válik. 
 

2.  Európai történelmi emlékezés: Kihívások és jelenlegi gyakorlatok 

A kollektív történelmi emlékezet hagyományosan az egyéni állam- vagy nemzetépítési 

folyamattal szoros kölcsönhatásban alakul. E tekintetben három szempont bizonyul 

jellemzőnek: 
I) határozottan pozitív korreláció áll fenn a történelmi emlékezet és a 

nemzet(építés) között, amennyiben egy nemzet múltjának bizonyos mozzanatait 

pozitív mérföldkőnek értékelik, ritkább esetben pedig a múlt egyes negatív vagy 

akár traumatikus tapasztalatai a jelennel való szembeállítást vagy a jelen 

indoklását szolgálják; 

II) a történelmi emlékezet a múlt egyes eseményeire, nem pedig a „történelem” 

egészére irányul, ami megkönnyíti a nagyközönség számára a történelmi 

folyamatok jobb megértését, ugyanakkor az összetett nemzeti történelmeket 

„zanzásítja” és leegyszerűsíti; ezzel összefüggésben 
III) a történelmi emlékezet hajlamos felmagasztalni és mitizálni a nemzeti 

történelmet, és ezáltal a nemzet múltját szentté tenni. 

 

A történelmi emlékezet kialakítása ugyanakkor – az „egy nemzet (állam)” nyelve által 

gyakran elfedett, sokrétű kulturális, társadalmi vagy iskolázottságbeli megosztottság miatt 

– nemzeti szinten sem könnyű feladat. Szupranacionális kontextusban a múlt felfogása 

még ennél is sokkal heterogénebb, és a kollektív emlékezet kialakításával vagy akár a 
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közös történelmi mérföldkövek meghatározásával kapcsolatos problémák száma 

megsokszorozódik. 
 

Az európai politikák mindazonáltal erőfeszítéseket tettek egy „európai történelmi 

emlékezet” előmozdítására az európai projekt legitimitásának fokozása és az európai 

identitás elősegítése érdekében. Míg a hagyományos viszonyítási pontok a szélesen 

értelmezett európai „örökség”, a második világháború mint az európai integrációt kiváltó 

esemény és önmagában az integráció vívmányai voltak, az elmúlt években egy új és 

konkrétabb fókuszpont jelent meg erőteljesen, amely a 20. századi önkényuralmi 

rendszereket – különösen a nemzetiszocializmust és a sztálinizmust – állítja a központba. A 

történelem életben tartására irányuló erőfeszítéseket különösen a 2006-ban indított 

„Európa a polgárokért” program támogatja, amelyet az 1990-es évek óta a kiváltképp az 

Európai Parlament által folytatott, a holokauszttal – a keleti bővítés óta pedig a 

sztálinizmus idején elkövetett bűnökkel – kapcsolatos tudatosságnövelő tevékenységek 

előztek meg. Az önkényuralmi rendszerekre való európai történelmi emlékezés 

hangsúlyossága a 2014–2020 közötti időre szóló, megújított „Európa a polgárokért” 

programról jelenleg folyó tárgyalások során is megmarad, amely programban az 

emlékezéssel kapcsolatos programág jelentősége megnőtt, ami az e területre vonatkozó 

intézkedésekre elkülönített források jelentős növelésében is tükröződik. 
 

3.  Az európai emlékezettel kapcsolatos jövőbeli politikák 
kialakítása 

Noha az emlékezettel kapcsolatos uniós politika első látásra egységesnek tűnhet, jobban 

megvizsgálva nagyon is vitatott kérdésnek bizonyul. Még mindig érzékelhető tudniillik a 

verseny két, egymással legalábbis részben versengő emlékezési keret között: a háború 

utáni nyugat-európai kultúrát formáló a „holokauszt egyedülállóságával” kapcsolatos 

felfogás, illetve „a nemzetiszocializmus és a sztálinizmus ugyanolyan gonosz” koncepció 

között, amely jobban megfelel azon kelet-európai nemzetek igényeinek, amelyek 

kommunista múltjukkal kívánnak szembenézni. Ezek az eltérések arra hívják fel a 

figyelmet, hogy milyen nehéz kezelni a múlt értelmezésének nemcsak a politikai paletta 

szereplői, hanem a különböző tagállamok közötti eltéréseit. 
 

Ugyanakkor a transznacionális történelmi emlékezésre irányuló európai erőfeszítéseknek a 

holokausztra, illetve a nemzetiszocializmusra és a sztálinizmusra való összpontosítása két 

szempontból is problémásnak bizonyul. Először is, egy efféle megközelítés egy elfogult, 

fekete-fehér történelemfelfogás kialakulását segíti elő, amely Európa „sötét múltjának” 

logikus alternatívájaként a „fényes jelent” jeleníti meg. Az efféle teleologikus és 

leegyszerűsítő felfogás amellett, hogy igazságtalan az Európai történelem gazdagságával és 

összetettségével szemben és figyelmen kívül hagy más fontos kérdéseket, például a 

gyarmati rendszert, akadályozza is az európai integrációs folyamat ismereteken alapuló 

jobb megértését is. Másodszor, a történelmi emlékezetnek a negatív alapító mítosszá emelt 

nemzetiszocializmusra és sztálinizmusra való leszűkítése kevésbé ösztönöz a 

sztereotípiáknak és az egyes nemzeti történelmek „szent teheneinek” kritikus vizsgálatára. 
 

Ennek megfelelően a kötelezően előírt, egységes „emlékezési kultúra” helyett az Európa 

múltjával kapcsolatos egységes nézeteken és hivatkozási pontokon alapuló „kritikus 

emlékezés európai kultúrája” mellett indokolt érvelni. Ehhez az szükséges, hogy nemzeti 

szinten létrejöjjenek a képességek a múlt közös európai elveken és értékeken alapuló 

kritikus „újrafeldolgozására”. A javasolt „emlékezés kultúrájára” vonatkozó főbb 

követelmények többek között az alábbiak: 
 Európa múltjához az alapvető európai értékek – például a humanizmus, a tolerancia 

és a demokrácia – alapján kell közelíteni; 

 egy olyan, nyílt vitafórumot kell megteremteni, amely az európai nemzeteken belül 

és azok között a kölcsönös megértést és megbékélést segíti elő; 
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 a folyamatnak ki kell terjednie a nemzeti történelmek kellemetlen részleteire is; 

 a múltra vonatkozó ítéleteket kizárólag a történelmi tények vizsgálatára lehet 

alapozni, a „történelmi igazság” fogalmáról le kell mondani; és 

 el kell ismerni, hogy fennáll a múlttal kapcsolatos egyedi nézet vagy emlék alapján 

való jogalkotás elvi kockázata. 

Úgy tűnik, hogy egy efféle megközelítés megfelelne az Európában meglévő történelmi 

emlékezetek sokszínűségének, ugyanakkor ösztönzést nyújtana arra, hogy közös, 

transznacionális megközelítés alapján vizsgáljuk meg őket. 

 

Az „emlékezés kultúrájának” kialakítása szempontjából különösen fontos szerep jut az 

európai oktatási politikáknak, amelyek feladata: 

 az Európa múltbeli és jelenlegi sokszínűségével kapcsolatos tudatosság növelése; 

 a tanárok és a diákok felruházása az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy országuk 

történelmét objektív módon, szélesebb (transz)európai összefüggésbe helyezve 

értelmezzék; ezáltal pedig 

 az európai ifjúság ösztönzése arra, hogy tevékenyen vegyen részt a történelem 

megvitatásában, és járuljon hozzá az ismereteken alapuló történelmi emlékezet 

kialakításához. 

 

E cél érdekében elsőbbséget kell biztosítani az alábbiak számára: 

I) a meglévő tantervek és didaktika kiigazítása azáltal, hogy a figyelmet a történelem 

nemzeti megközelítéséről az európai és a globális megközelítésre helyezzük át, és 

lehetővé tegyük az európai ifjúság számára, hogy nyílt és fejtegetésen alapuló 

oktatási formák révén önkritikus történelmi tudatot alakítson ki; és 

II) az e szükségleteknek megfelelő, egyedi (történelem)tanári képzés biztosítása. 

 

Noha az Európai Unió nem tudja „újrafeldolgozni” a múltat a tagállamok helyett, 

kétségkívül módjában áll tevékenyen elősegíteni és támogatni az erre irányuló nemzeti 

erőfeszítéseket. Az Európai Unió ennek érdekében, a tagállamok cselekvésre buzdítása 

céljából nem élhet csupán a „puha hatalom” eszközeivel, hanem a meglévő európai 

programokra is támaszkodnia kell. Ezek közé tartozik az „Európa a polgárokért” program, 

amelyből multinacionális történelmi és emlékezési projektek finanszírozhatók, valamint az 

Erasmus program, amely diákok és oktatók transznacionális csereprogramjai és tanulmányi 

látogatásai számára nyújt támogatást. Nem szól semmi az ellen sem, hogy a jövőben e 

programokat kibővítsék vagy esetleg más európai fellépésekkel kiegészítsék. 
 

4. Ajánlások és következtetések 

E feljegyzés megállapításai hét konkrét javaslatban összegezhetők: 

1) a történelmi emlékezet nehezen megfogható fogalomként való elismerése; 

2) a transzeurópai történelmi emlékezet nehézségeivel kapcsolatos tudatosság 

növelése; 

3) az Unió tudatosságnöveléssel kapcsolatos múltbeli vívmányainak elismerése; 

4) az emlékezettel kapcsolatos jelenlegi uniós politikák hiányosságainak 

figyelembevétele; 

5) az európai „emlékezés kultúrájának” kialakítása; 

6) az oktatás központi szerepének elismerése; és 

7) a nemzeti politikák támogatására szolgáló európai eszközök lehető legnagyobb 

mértékű kihasználása. 

 


