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Memória – A 70-es és 80-as évek  
magyar társadalmi emlékezete 
(Kutatási terv)

E kutatási tervet az ELTE Eötvös Collegium HTK (Humán Tudományok Központja) 
vezetQjeként állítottam össze. ElQkészítésében részt vettek a HTK Memória, illetve Orál 
História Kutatócsoportjának munkatársai, közülük is elsQsorban Csákó Mihály (CSc), 
Fenyves Katalin (PhD, Dr. habil.), Heller Mária (CSc), Nagy Péter Tibor (DSc) és Vass 
Csaba (CSc, Dr. habil.).

Az Eötvös Collegiumban „a történelem én vagyok” mára szállóigévé vált jelmondata 
értelmében már elkezdQdött olyan interjúk készítése, melyek által feltárható, megérthetQ 
a magyar történelem, így a „szocializmus” ’70-es és ’80-as évekre kiélezett társadalmi 
emlékezetének több aspektusa. A kutatások célja és értelme a rendszerváltást közvetlenül 
megelQzQ idQszak, a „legvidámabb barakk” Magyarországa mai és akkori társadalomké-
pének feltárása, ami hozzásegíthet minket ahhoz, hogy eddig kevésbé preferált szempon-
tok szerint áttekinthetQk legyenek az 1989 utáni társadalmi események is. A kutatómunkát 
azonban nem kívánjuk kizárólag interjús technikával kitölteni, a népi írók, illetve más 
közírók m_veit is górcsQ alá kívánjuk venni. A kutatás eredményeit nemcsak tudományos 
igény_ publikációkban tesszük közzé, hanem célunk a hanganyagokból olyan adatbázis 
létrehozása is, melynek egy részét közkinccsé tesszük a téma iránt érdeklQdQknek (az 
Eötvös Collegium könyvtárában), illetve terveink között szerepel olyan filmek készítése, 
melyek nemcsak a szakma számára tehetik érdekessé a kutatás eredményeit, hanem min-
den, a téma iránt érdeklQdQ ember számára is.

Tekintse az olvasó ezt a kutatási tervet és mellékletét vitaanyagnak, kritikus hozzászó-
lásával segítve a továbblépést.

1 

E kutatási terv célja a hetvenes-nyolcvanas évek emlékezetformálásának feltérképezése, 
ideértve annak mind formális (oktatási, intézményes), mind informális változatait (utób-
bihoz tehát családi, baráti, egyéb közösségek emlékezethagyományozási módjait). Ez az 
emlékezetformálás – technikáiban, következményeiben – máig hat, s figyelembe véve 
a történeti kutatásoknak a „hosszú tartamra” vonatkozó, számunkra meg nem kerülhetQ 
nézeteit, további évtizedeken át hatni fog.

2 

Totalitárius rendszerek. Emlékezet. „Én-történet”. Orál história

a/ A vizsgált idQszak egy totalitárius rendszer utolsó két évtizede volt. A totalitárius (fa-
siszta, nemzeti szocialista, kommunista) rendszereket illetQ érdemi vitára magyarul eddig 
nem került sor. E kutatásnak ezért része egy elöljáró elméleti fejezet, mely mérleget ad a 
tárgyat illetQ, több évtizedes nemzetközi kutatásokról oly módon is, hogy a kutatócsopor-
ti, ilyen tárgyú megbeszéléseket tanulmányban összegzi, a tanulmányt pedig kommentált 
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szöveggy_jteménnyel publikálja. (A kommentált szöveggy_jtemény a magyarul nagy-
részt még mindig nem hozzáférhetQ nemzetközi szakirodalomból vett szemelvényeket 
tartalmazna a húszas évektQl a kilencvenes évekig. (L. Melléklet: Totalitarizmus.)

b/ Az emlékezet kutatásában a projekt visszanyúl annak több évszázados, illetve még ré-
gebbi hagyományaihoz, az ószövetségi zakhor-tól (héber, a. m. „emlékezz!”) görög-római 
s onnan középkori és reneszánsz ars memoriae-n át az újkor és legújabb kor (egyebek közt 
nemzeti) identitásalakító emlékezetkezeléséig, minek megközelítésében újító volt másfél 
évtizede a francia „lieux de mémoire”-kutatások több kötetben összefoglalt eredménye 
(melyet hasonló német s olasz kutatások követtek, magyarok – eddig! – nem). Ez utóbb jel-
zett megközelítésben az „emlék helyei” közé csatatér és szótár, m_emlék és jobb-, baloldal 
parlamenti ülésrendje stb. egyaránt beletartozik. (Magyar vonatkozásban pedig pl. Erdély, 
l. lentebb.) Mind a visszatekintés, mind a „lieux de mémoire” (a párizsi EHESS-ben kidol-
gozott) módszerének magyar adaptációja szükségképpen innovatív elemeket tartalmaz. (Az 
emlékezetrQl szintén kommentált szöveggy_jtemény kiadását szeretnénk tervezni.)

c/ Az alább jelzendQ megközelítések az elQzQ (b/) ponthoz újítóan szándékoznak kap-
csolódni, ugyanakkor feladatuk – a kutatócsoportok közös munkájának elsQ szakaszában 
(= elsQ félévében) – egybefonni azt a fogalmi hálót, mely a továbbiakban az interdisz-
ciplináris és egyúttal interkulturális (pl. judeo-keresztény) együttm_ködéshez megfelelQ 
tudományos alapot biztosít. 

E fogalmi háló kialakításában két további elemet ajánlunk. 
Egyik: annak figyelembe vétele, hogy a hasznos statisztikai és egyéb egzakt módszerek a 

vizsgált tárgyak jellege folytán nem szoríthatják ki a társadalomkutatásból s eredményeinek 
megfogalmazásából a poétikai jelleget, vagyis egyrészt azt, amit Lévy-Strauss is „barkácso-
lásnak” nevezett, másrészt azt, amit egy amerikai szociológus (Richard Brown) a „szocioló-
gia poétikájának” minQsített (A Poetic for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the 
Human Sciences. Cambridge University Press, 1977), áttekintve mind a kutatásban, mind a 
kutatások összefoglaló ismertetésében alkalmazott metaforikus (stb.) elemeket. 

E szellemben kapcsolnánk hozzá a kutatáshoz – a reflexió mellett – a nyilvános önrefle-
xiót, vagyis azt, hogy a kutatásban részt vevQk (a kutatócsoport tagjai, illetve tanulmány-
írásra, tudományos tanácskozáson való részvételre felkért munkatársai) közül azok, kik 
koruknál fogva maguk is részesei voltak a vizsgált korszaknak, azaz a hetvenes-nyolcva-
nas éveknek, szigorúan szakmai visszatekintést rögzítsenek CD-re (a kutatási terv ifjabb 
résztvevQinek közvetítésével) saját útjukról. (A történeti-szociológiai kutatásokat nem-
zetközi méretekben is új utakra terelQ francia kutatóktól egyébként a Gallimard publikált 
néhány éve ilyen jelleg_ könyvet, „ego-histoires” [én-történetek] m_fajmegjelöléssel.)

d/ Ezek a magyar „én-történetek” részét képeznék a kutatási terv egészét végigkísérQ, 
szélesebb kör_ orál históriai kutatásoknak. A korabeli sajtón s egyéb dokumentumokon 
(így a már meglévQ, de szükségképpen bQvítendQ adatbázisokon) kívül ezek és a további 
(l. lentebb) orál históriai felvételek képeznék a terv derekas részét s az elemzQ feldolgo-
záshoz az anyagot.

e/ A feldolgozás célja pedig annak kiderítése volna, hogy miként alakítja s fogalmaz-
za meg önmagát valamely közösség, egy társadalom, a jogtudományban már elfogadott 
(általában a magyar társadalomtudományokban még csak ritkán alkalmazott) terminussal 
– az emlékezet által is – autopoétikus, azaz önmagát felépítQ módon. 

A háttér-gondolat mindehhez az, hogy ilyen, valamely, jelen esetben a magyar (=ma-
gyarországi és határon túli) társadalom önmagát felépítQ módjára közösségileg, ill. 
szélesebb értelemben társadalmilag bármiképp elképzelt s komplex társadalomkutatói 
módszerekkel feltárható elvárásaira és eljárásaira vonatkozó interdiszciplináris kutatá-
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sok folytatása s e kutatások eredményeinek alkalmazása nélkül demokratikusan m_ködQ 
társadalom el nem képzelhetQ.

A háttér-gondolat tartozéka: a határon túli magyar közösségek helyzete sajátos. 
Állampolgárságuk szerint részei országuknak, ugyanakkor részei a magyar nemzetnek.

E kutatási terv így értelemszer_en rájuk is kiterjedne, elsQ lépésben a romániai ma-
gyarságra (remélve, hogy egyéb kutatási tervekben adódhat majd többrendbeli pályázati 
lehetQség, s vele tehát mód további hasonló [fel- és délvidéki, kárpátaljai] kiterjesztésre).

3

Orál história és személyes emlékezet. Szocializáció 

„A történelem én vagyok”. Ez volt az orál históriai kutatások egyik referencia-ankétjá-
nak címe (1999–2001). 555 személyt kértek föl Svájcban a kutatók, hogy beszéljék el az 
„1939–45 közti idQszakra vonatkozó személyes és köznapi élményeiket”.

A személyes emlékezetnek a magyar hetvenes-nyolcvanas éveket illetQ, hasonló jelleg_ 
kutatására kiváltképp szükség azért is van, mert a diktatórikus viszonyok közt ún. kettQs 
beszéd alakult ki. Szükséges tehát feltárni, mi volt egyrészt a „hivatalos” (intézményes, 
cenzúrázott), másrészt pedig a személyesen (családon, baráti közösségeken) belül ható 
emlékezetformálás. 

Az orál históriai ankét így kettQs. Faggatná a hivatalos emlékezet alakítóit (l. len-
tebb), s természetesen a korabeli történelem elszenvedQit, a magánembereket – mind 
Budapesten, mind a romániai magyar kisebbségben. Utóbbi közegben a magyar emlé-
kezet átadásában a családoknak kiemelkedQ szerepük volt. (Az iskolai történelemoktatás 
a gimnáziumok magyar tagozatán is románul folyt akkor, a hivatalos felfogásnak kirívó 
módon megfelelQen.) Az orál históriai ankét romániai részének elvégzése a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Egyetemmel, közelebbrQl az ahhoz kapcsolódó ME.dok kutatóintézettel 
együttm_ködve készül majd. 

E tárgykörben a kutatási terv része volna egy esettanulmány, mely a mélységesen ma-
gyar kötQdés_ partiumi zsidóság „kivándoroltatásával” foglalkozna. (Románia a hatvanas 
évek közepétQl kezdQdQen s etnikai tisztogatásszer_en „vándoroltatta ki” az évszázadok 
óta ott lakó szász, sváb és zsidó lakosságot, elsQ lépésben a partiumi és erdélyi magyar 
zsidókat, magyar voltukra is tekintettel.)

A két párhuzamos ankét módot ad fontos tanulságokat ígérQ kontrasztív elemzésre, kü-
lönös tekintettel a szocializációra (ideértve a romániai kisebbség magyar szocializációját 
a személyes emlékezet és emlékezetformálás által egy olyan közegben, mely ennek az 
emlékezetnek a megszüntetésére totalitárius módszerekkel mindent megtett).

A szocializáció összekötQ kapocs a személyes emlékezet és a közösségi emlékezet 
között. ElsQsorban a családi szocializáció formájában érdemes megközelítenünk. Ez 
kiemelkedQ olyan korszakokban, amelyekben a formális közösségek és az informális in-
tim közösségek konfliktusos viszonyban vannak. A „pártállam gyermekeinek” esetében 
– Szabó Ildikó vonatkozó kutatásai szerint – a (fentebb már említett) „hosszú tartamra” 
vonatkozó emlékezetnek, a családtörténetnek, a családi történetek továbbadásának kitün-
tetett szerepe van. Ezt a szerepet családi mélyinterjúkkal lehet megközelíteni. Szintén 
családi interjúk keretében lehet vizsgálni – mint családilag megQrzött és átadott iskolai 
emlékeket – a másik fontos szocializációs ágens, az iskola szerepét. E ponton érintkezik 
az „informális”, illetve a formális (intézményes, oktatáspolitikával szabályozott) emléke-
zetalakításra vonatkozó kutatócsoporti vizsgálódás.
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Számon tartandó még, hogy a hetvenes évek a társas élet új formáit is hozták (kommu-
nák, „illegális” házi szemináriumok stb.), melyek kapcsán szükséges vizsgálni a kortárs-
csoportok szocializációs hatását, azon belül az emlékezet alakítását. S itt is figyelembe 
veendQ, hogy amiként a közösségi emlékezetnek különféle variációi lehetnek különféle 
társadalmi csoportokban, úgy ezek szocializációja különbözQ – mely különbségekre hi-
vatott fényt deríteni az elvégzendQ kutatás.

4

Oktatás. Intézményes emlékezet

A.

Értelmezni s elemezni szükséges a történelmi emlékezet objektivált formáinak szocializá-
ciós hatását is (s ebben támaszkodni lehet az akkor már m_ködött Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont kutatásaira). Ha pedig a nevelést – Durkheim nyomán – módszeres szocia-
lizációnak tekintjük, megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk a pártállami nevelésre, 
mely „agitpropként” az egész lakosságot vette a szó szoros értelmében célba.

Az oktatást illetQen a kutatás, megfelelQen kiválasztott tanárok, tanügy igazgatási és 
tanárképzési szakemberek meginterjúvolásával s korabeli dokumentumok elemzésével 
választ a következQ kérdésekre keres: 

a/ A hivatalos korabeli tankönyvek mely szemléletformáló elemeivel szemben érzett 
annak idején legerQsebb személyes disszonanciát? Hogyan oldotta ezt meg? 

b/ A hivatalos tankönyvekhez képest a szöveggy_jtemények, térképek valamelyest al-
ternatív történelemkép kiformálását is lehetQvé tették. Éltek ezzel a lehetQséggel? 

c/ A történelmi szak-tananyaggal szemben a legális nyilvánosságban (tv, írott sajtó stb.) 
felbukkanó történelemmagyarázatok mennyire hatottak a történelemtanításra? 

d/ Hatottak-e a történelemoktatásra a „nem legális” publikációk (szamizdat, SzER…)? 
d/ Melyek voltak a történelmi tudatképzés azon elemei, melyek a legnagyobb ellen-

téteket ébresztették (egy-egy iskolán belül, tanárnemzedékek között…). Miként kezelték 
ezeket a konfliktusokat? 

f/ A történelmi tudat képzésének melyek voltak azon pontjai, melyekben legnagyobb 
eltérés mutatkozott a történelem-tanárok és a történelmi tudatot formáló más, iskolai sze-
replQk (KISZ, ünnepségszervezQk stb.) között? 

g/ A képzés során a tanulókkal támadt vitáknak melyek voltak a „frontvonalai”? 
h/ A történelmi tudat formálásába beléptek-e közvetlenül a szülQk (kéréssel, tanács-

csal, tiltakozással), illetve a tanulók mennyiben hozták el az iskolába a családi emlékezet 
konfliktusait? 

i/ Gyakorlatuk mennyiben ütközött a szakfelügyelQi elvárásokkal? 
j/ Továbbképzések, hasonló alkalmak („összekacsintásokkal”, „elhallgatásokkal”) meny-

nyiben közvetítettek mást, mint a hivatalos szakfelügyelet, vagy a hivatalos dokumentumok? 

B. 

A „támogatott, t_rt, tiltott” emlékezet 
Az idézQjelben szereplQ három szó a korszak oktatás- és m_velQdéspolitikájának jellemzQ 
terminusa volt. A totalitárius rendszer természetének megfelelQen kiterjedt az élet minden 
területére.
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Vizsgálandó tehát, hogy alkalmazói miért s miként jártak el, ellenvélemény hol s miként 
kaphatott helyet. 

A vonatkozó kutatás elemzi elQször is az idevágó határozatok szövegét, interjúkat ké-
szít a még élQ funkcionáriusokkal, s reprezentatív kérdQíves adatfelvételt készít a korabeli 
értelmiségpolitikáról, végezetül pedig áttekinti a vonatkozó sajtó- és könyvpublikációkat. 

Megvizsgálja így, hogy a korszak társadalmi tagozódásról szóló „határozataiban” mi 
volt az értelmiség helye és szerepe, hozzájuk képest milyenek voltak az alternatív, de 
„szocialista” társadalmi tagozódás elméletek, illetve a ténylegesen ellenzéki elméletek, 
az elméleteken túl pedig a különféle viselkedési stratégiák, valamint a (párt)állam és az 
értelmiség kapcsolata.

C.

A korabeli (írott) sajtó vitáinak narratológiai elemzése hivatott megvilágítani az emlékezetfor-
málás konfliktusait, mely elemzéshez újabb két esettanulmány tartozna, éspedig a cenzúráról, 
magyarországi m_ködésérQl és hatásáról, valamint a szamizdat emlékezetalakító szándékairól.

5

Dokumentáció

A már említett orál históriai ankét s az egyéb interjúk eredménye részét képeznék egy megala-
kítani tervezett, az Eötvös Collegiumban létesülQ orál históriai archívumnak, melyhez fotóar-
chívum is tartozna, vagyis az e kutatómunka keretében készítendQ, illetve gy_jtendQ fotók tár-
sadalomtörténeti gy_jteménye (további kutatáshoz a Collegium diákjai számára is nyitottan).

6

Kutatószemináriumok

A kutatás egészét végigkísérnék az Eötvös Collegium tanrendjébe felvett, több m_hely hall-
gatói számára nyitott kutatószemináriumok a Collegium Humán Tudományok Központjának 
keretében m_ködQ Memória és Orál História Kutatócsoportok szervezésében.

* * *

TOTALITARIZMUS
– tanulmány és kommentált szöveggy_jtemény –

A huszadik század a totalitárius rendszerek évszázada volt. Az egyetemi tankönyv-
ként és segédkönyvként ajánlott tanulmány és kommentált szöveggy_jtemény eszme-
történeti szempontból vizsgálja Qket: áttekinti, hogy a történeti és politikai gondolko-
dás miként és hányféleképp tett kísérletet ezeknek a rendszereknek az értelmezésére 
a húszas évektQl máig.

Magukból a történeti dokumentumokból csak néhányat közöl ez a kötet, éspedig az elsQ 
részben politikusok programadó megnyilatkozásait, a harmadik részben meg a totalitárius 
rendszerek pusztításait összefoglaló kutatási eredményekbQl szemelvényeket (Kotek lá-
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ger-tanulmányát s a Holokauszt Intézet igazgatója által koordinált amerikai genocídium-
enciklopédia több szócikkét [Gulág, Szolzsenyicin, Soa]). E rövid elsQ és harmadik rész 
kiegészítése, függeléke csupán a munka derekas részének, vagyis a másodiknak, mely 
idQrendben követi és ismerteti a totalitarizmus-értelmezéseket.

Önálló tanulmányokat teljes terjedelmükben közlök, könyvrészletek esetében a ki-
választott fejezetet a maga egészében. A tanulmányokat, könyvfejezeteket minden eset-
ben magyarázó jegyzet elQzi meg. Ezek a bevezetQ jegyzetek voltaképp rezümészer_en 
megfogalmazott kisebb tanulmányok, amelyek vázolják az egyes szerzQk munkásságát, 
a totalitarizmussal foglalkozó írásaik helyét munkásságuk összefüggésrendszerében, 
illetve az egyéb vonatkozó kutatásokkal való kapcsolatukban. A bevezetQ jegyzetek uta-
lásai hivatottak az idQrendtQl eltérQ, problémaközpontú olvasásra javaslatokat tenni: pl. 
a nácizmus és a kommunizmus komparatista interpretációit illetQen Jászitól s Mausstól a 
harmincas évekbeli Hans Kohnon át a néhány év elQtti Furet–Nolte levélváltásig, a totali-
tárius nézetek ideológiai megalapozásának kérdéskörében, a „szekuláris vallás” fogalom 
használatában egybevetést ajánlva Gurian, Koestler, Arendt, Voegelin és Aron között, az 
értelmiségtörténeti vonatkozásokkal kapcsolatban pedig pl. Hayek, Aron és Szamuely 
között és így tovább.

A tanulmányok közé néhány fogalomtisztázó, didaktikusan összefoglaló, nagyobb 
lexikoncikket is felvettem (pl. Boudon–Bouricaud). Terjedelmi okokból viszont nyilván 
több tanulmánytól kellett eltekintenem. Közülük két alapvetQ, Arendt és Furet, magyarul 
önálló kötetként már megjelent, rájuk tehát a jegyzetek hívják majd föl a figyelmet, az 
említett két szerzQtQl más írásokat szerepeltetek. 

Az itt csupán jelzett összefüggésekrQl, kapcsolatokról és vitákról a kb. két ív terjedel-
m_ bevezetQ tanulmány feladata lesz tüzetesebb elemzést adni. 

A tanulmányt és antológiát, a könyv jellegébQl értelemszer_en adódó módon, név- és 
tárgymutató egészíti ki.
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