
Gyáni Gábor

A közösségi és egyéni emlékezet fogalmáról 

Mi értendő a közösség fogal-
mán, amikor kollektív jelzővel illetjük az emlékezet világát? 
Maurice Halbwachs szociálpszichológiai munkásságában tető-
zött az a két háború közötti racionális diskurzus, amely explicit 
módon megfogalmazta a kollektív emlékezet tudományos fogal-
mát  Halbwachs nem szolgált azonban egy minden igényt kielé-
gítő definícióval az egyéni és a kollektív emlékezet szétválasztá-
sát tekintve  Mivel csak az egyes egyén emlékezik (emlékezhet), 
az emlékek helye az egyéni tudatban lakozik  Halbwachs így 
hosszan elidőz Bergson individualista emlékezet-teóriájánál, 
amely nem elégíti ki azonban őt, mivel ahhoz nem társul sem-
milyen társas értelem 1 Halbwachs számára volt gimnáziumi 
tanárának az emlékezet-teóriája biztos útmutató, és ahogy Pléh 
Csaba – másokkal egyetértésben – megállapítja, „Halbwachs 
egyszerre azonosult érzelmileg és intellektuálisan is Bergsonnal, 
ugyanakkor kritikusan el is vált tőle” 2 Erősen vonzotta ugyan-
akkor mestere, Émile Durkheim a maga határozott szociológiai 
látásmódjával  De erről majd később  

Az egyén emlékezik, kétségtelen viszont, hogy „kint” szin-
tén léteznek emlékek, amelyeket a kultúra és a közbeszéd hord 
magában  Mit mond ez utóbbiakról Halbwachs? „Magától ér-
tetődik, hogy egyéni vérmérséklete és életkörülményei folytán 
minden egyes ember emlékezete különbözik mindenki másétól  
Ugyanakkor az egyéni emlékezet a csoport emlékezetének egy 
része és aspektusa, mivel minden benyomásról és eseményről 

1 Halbwachs, Maurice: Az emlékezet társadalmi keretei, ford  Sujtó László, Atlan-
tisz, Budapest, 2018  Főként a III  és a IV  fejezetről van szó ez esetben 

2 Pléh Csaba: Két klasszikus konstruktív emlékezetelmélet mai relevanciája: 
Bartlett és Halbwachs, Magyar Filozófiai Szemle, 2019/3  28 
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[…] csak annyiban őrzünk tartós emléket, amennyiben reflektál-
tunk rá, elgondolkodtunk rajta, vagyis amennyiben a társadal-
mi közegből származó gondolatokhoz kapcsoltuk őket ” Később 
hozzáteszi: „Ily módon a kollektív emlékezet keretei közrefogják 
és egymáshoz társítják legbensőségesebb emlékeinket  Szükség-
telen, hogy a csoport ismerje őket  Elegendő az, ha csak kívül-
ről, csak a többiek nézőpontjából tudunk rájuk tekinteni, és ha 
a megtalálásukhoz ugyanazt az utat kell követnünk, amelyet ők 
követtek ”3

Továbbra is megoldatlan azonban Halbwachs elméletében az 
emlékezet (emlékezés), mint pszichológiai entitás, és az emléke-
zet, mint szociológiai létező közötti kapcsolat kérdése  Amikor 
Halbwachs úgymond „megtér” Durkheimhez, akkor az egyé-
nen kívüli, az egyén fölötti ontológiai valóságba kapaszkodik, 
belőle vezetve le az emlékezet keletkezését és fennmaradását  
Durkheim szerint szociológiai értelemben a „társadalmi tény” 
nem az egyén megnyilatkozásában adott, ott az meg sem figyel-
hető, hanem az egyén világától független létezőként keletkezik 
és hat  „Némelyik cselekvés- vagy gondolkodásmód a sorozatos 
ismétlődésekkel olyan szilárdságra tesz szert, amely elszakítja, 
illetve elszigeteli azoktól az egyes eseményektől, amelyekben 
kifejeződik  Ezek a gondolkodás- és magatartásmódok ilyenfor-
mán saját érzékelhető formát, testet öltenek, s olyan saját lényegű 
valóságot alkotnak, amely teljesen elkülönül azoktól az egyéni 
tényektől, amelyekben végül is megnyilvánul  A kollektív szo-
kás nemcsak immanens állapotban létezik azokban az egymást 
követő cselekedetekben, amelyeket meghatároz, hanem […] egy-
egy állandósuló formulában fogalmazódik meg, amely szájról 
szájra jár, amelyet nevelés során adnak át, sőt amelyet írásban 
is rögzítenek ”4 Durkheim ezek után felsorolja az általa kollek-
tív reprezentációknak elkeresztelt társadalmi képződményeket 
(társadalmi vagy szociológiai „tényeket”), amelyek egyike „sem 
található meg eredeti formájában akkor, amikor egyéni alkalma-
zásra kerül, hiszen úgy is létezhetnek, hogy senki sem alkalmaz-
za őket” 5 Az elképzelést Durkheim empirikusan is kidolgozta 
egy vallásantropológiai tanulmányában: az ott előadottak szerint 
a könyvében ábrázolni kívánt világot a kollektív reprezentációk 
működtetik, betöltve a társadalmi múlt emlékezeti ismétlődésé-
nek elengedhetetlen funkcióját 6

Az emlékezet társadalmi kereteiről elmélkedve Halbwachs 
ugyanakkor valamelyest el is tér Durkheim kollektív reprezen-
táció fogalmától, mert elismeri az egyéni tudatban keletkező 
emlék létezését, jóllehet az emlékezet működését társadalmi té-

3 Halbwachs, i  m  189 
4 Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok, 

ford  Léderer Pál és Ádám Péter, KJK, Budapest, 1978, 30–31 
5 Uo  31 
6 Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái. A totemisztikus rendszer Ausztráliá-

ban, ford  Vargyas Zoltán, L’Harmattan, Budapest, 2002 
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nyektől, a társadalmi keretek hatályától teszi függővé  Hiszen az 
emberek nem saját énjük világába bezárkózva, nem önmaguktól 
vezettetve, hanem társas világuknak köszönhetően tesznek szert 
emlékekre, sőt még az emlékezés képességére is ez képesíti őket  
Következésképpen: „Nem kell kutatnunk, hol rejtőznek, agyam 
vagy elmém mely eldugott, csak számomra hozzáférhető zugá-
ban bújnak meg [az emlékek], mivel a külvilág emlékeztet rájuk, 
s a közeg, amelynek tagja vagyok, minden esetben lehetővé te-
szi számomra, hogy előhívjam őket, feltéve, ha megnyílok előtte, 
és legalább időlegesen magamévá teszem gondolkodásmódját ”7 
Az egyén az, aki emlékezik, de az egyén csak akkor emlékezhet, 
„ha a kollektív emlékezet vonatkoztatási keretein belülre helyez-
kedik, és részévé válik annak” 8 A társadalmi keretek látják el őt 
azokkal a közös tapasztalatokkal, amelyek az emlékezők emlé-
keinek a referenciáját képezik  

Ebből a némileg megszelídített durkheimiánus megállapítás-
ból azonban további kérdések is adódnak  Hogyan lesz az egyéni 
emlékezetek szétszórt anyagából, a megannyi egyéni emlékezet-
ből kollektív memória? Úgy, hogy egyszerűen csak összeadód-
nak a partikularitások, miután a kutatás közösségivé aggregálja 
őket? Ez esetben a kollektív emlékezet az egyéni emlékezetek 
puszta derivátuma, melynek rekonstrukciója azt követeli a ku-
tatótól, hogy gyűjtse össze a lehető legnagyobb számú egyéni 
emlékezetet a későbbi absztrakció érdekében  Ez esetben a mód-
szertani individualizmus jegyében vetjük latba a szociológiai 
survey technikát, vagy az oral history, netán az életútinterjú ku-
tatási műfaját a mondott cél érdekében  Az így feltárt kollektív 
emlékanyag végső forrása azonban továbbra is az egyes indivi-
duum, és csupán az emlékek számossága avatja kollektívvé ezt a 
fajta emlékezeti konstrukciót  

A kollektív emlékezet iménti formáját – Jeffrey K  Olick nyo-
mán – collected memory néven tartja számon a Memory Studies 
tudománya. Az egy irányba mutató egyéni emlékeket, a belőlük 
felépített elbeszéléseket kiválogatva és aggregálva következtet-
hetünk ezúton a kollektív emlékezetre 9 Itt nincs, elvileg nem 
lehetséges a priori értelemben vett közös emlékezet, ami auto-
nóm módon diktálná, hogy mi és milyen legyen az emlékezet-
ben tartott múlt, és hogy mi következik belőle a jelenre nézve  
Ennek azonban már a puszta feltételezése is merő metafizika, 
amely a történelem tisztán ideologikus és/vagy mitikus megkö-
zelítésével szolgál  Az összegyűjtött emlékezet fogalma azonban 
nem épp az, amit Halbwachs kollektív emlékezetnek tekintett, 
mely utóbbiból semmiképp sem hiányzott némi metafizika sem  
Halbwachs ugyanis nem az utólag, kivált a módszertani indivi-
dualizmus segítségével rekonstruált, vagy inkább konstruált kol-

7 Halbwachs, i  m  8–9 
8 Uo  9 
9 Olick, Jeffrey K : The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical 

Responsibility, Routledge, New York, 2007, 23–30 



lektív emlékanyag mibenlétével számolt; a kollektív emlékezet 
szerinte a közös élmény- vagy tapasztalati összefüggésben rejlik, 
amelynek megvannak a maga nyilvánvaló szociológiai alapjai, 
s amelyek az emlékezet társadalmi kereteiben ismerhetők fel  Az 
emlékekből az marad meg és válik tartóssá, amely valamiképpen 
a társadalmi feltételekhez kötődik  

A collected memory fogalmának a használata előnyt jelent, 
mert azokat a közösnek tetsző emlékeket teszi számunkra hoz-
záférhetővé, amelyek valaha magát a történelmet is formálhat-
ták  A módszertani individualizmus jegyében megfigyelhető és 
ekként megragadott kollektív memória fogalma a hivatalos és a 
népi (a vernakuláris), valamint a magánemberi- és a közemléke-
zet szétválasztásával is kecsegtet ugyanakkor  Végül a collected 
memory kutatási premisszája módot teremt arra is, hogy kiaknáz-
hassunk egy sor személyiséglélektani és a neurológiai empirikus 
tudást is  Az érvelés meggyőző erejét különösen növeli, ha az 
egyén művi (laboratóriumi) feltételek közt megfigyelt mentális 
működéséből levont bizonyítható megállapításokkal fűszerezzük 
a gondolatmenetet  Olyan empirikus megállapítások tehetők 
ezáltal, amelyek hitelteleníteni tudnak számos, a múltból szár-
mazó, és rutinszerűen elfogadott megfellebezhetetlen igazságot  
Ennek mondhatni kézenfekvő példája a modern kori nacionaliz-
mus, az általa sugalmazott, s többnyire reflektálatlan történelmi 
közhelyek bőséges tárháza  Ezek olyan sztereotípiák, amelyek 
rendszerint maguk alá gyűrik és némaságra ítélik a közös öntu-
dat (a kollektív memória) mélyén megbújó partikuláris, ha nem 
is feltétlenül egyedi emlékek hatályát  

A collected memory fogalmán nyugvó tudományos diskurzus 
komoly hiányossága viszont, hogy képtelen elszámolni a társa-
dalmiság „tényével”  Ahogy Olick fogalmaz ezzel kapcsolatban, 
ebben a megközelítésben rendre elsikkadnak az alulértelmezett 
társadalmi kontextusok 10

Ennek ellenére mégsem becsülhetjük le azonban a collected 
memory típusú vizsgálódások tudományosan heurisztikus ér-
tékét, mivel annak segítségével elkerülhetjük a hivatalosként, 
a nyilvánosként feltüntetni szokott, az egyén felett magasodó 
emlékezet egyoldalú tudományos objektiválásának akut ve-
szélyét 11 Ez azért tekinthető komolynak, mert a „metafizikai” 
alapokon álló megközelítés hívei hajlamosak azt hinni, hogy 
ténylegesen létező (vagy egy valamikori tényleges) kollektív 
emlékezetet rekonstruálnak  Hadd idézzek erre nézve egy ek-
latáns példát, amely az 1956 kollektív emlékezeti hagyományát 

10 Uo  27  
11 A collected memory módszertani elveit követő empirikus munkák szerzői 

helyenként maguk is tisztában vannak ezekkel a fogalmi korlátokkal  Vö  
Kovács Éva (szerk ): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben, 
MTA Szociológiai Intézet – 1956-os Intézet, Budapest, 2008; James, Mark: The 
Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern 
Europe, Yale University Press, New Haven, 2010 
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bemutatni kívánó munka elvi kiindulópontját képezi  „Egy ha-
gyomány története az azt éltető és determináló társadalomtör-
téneti összefüggések következménye  Különösen igaz ez a törté-
nelmi hagyományok történetére; jelentésüket és jelentőségüket 
egyrészt az aktuális politikai érdekek alakítják, másrészt azért 
van némi önsúlyuk, korlátozott autonómiájuk  A kulturális em-
lékezet és nemzeti örökség definiálása és fenntartása azonban 
nem pusztán politikai döntés kérdése; azoknak a technikáknak 
az uralását is jelenti, amely ezeket az iparágakat jellemzi ” Az 
itt említett „iparágak”, György Péter szerint, nem mások, mint 
az állam árnyékában megbújó, vagy közvetlenül a hatalom által 
fenntartott mediális intézmények, amilyen az emlékműszobrá-
szat, a múzeum, a hivatalos emlékezési szertartások, az iskolai 
curriculumok stb 12 Innen már csupán egyetlen apró lépés annak 
kategorikus megállapítása, hogy: „A történelmi emlékezet […] 
politikai konstrukció, ennek megfelelően a politikai osztály ér-
dekviszonyainak foglya: szülötte és áldozata ”13 

Egy további példa  Az angol szociálpszichológus, Michael Bil-
lig rukkolt ki híressé vált munkájában azzal a tézissel, mely sze-
rint a globalizáció mai térnyerése dacára a politikai öntudat és a 
közbeszéd továbbra is mélyen benne ragadt a nemzeti idiómák-
ban  Ezt a többnyire elhallgatni, sőt leplezni szokott, így csupán 
rejtve megnyilatkozó nacionalizmust nevezi a szerző banálisnak  
„Jelen munka központi tétele, hogy a megállapodott nemzetek-
ben folyton zászlóra tűzik [flagging] a nemzetit [nationhood], 
hogy szüntelenül emlékeztessenek rá ” Ennek megfelelően „tö-
retlenül a nemzeti [nationhood] képezi a politikai diskurzusok, 
a kulturális produktumok és akár még az újságok strukturálásá-
nak is a hátterét  […] Mivel azonban ez a nemzetire emlékeztető 
megnyilvánulás olyannyira megszokott [familiar] és folytonos, 
nem is szokás tudatosítani  A banális nacionalizmus metonimi-
kus képzete nem olyan fajta zászlólengetés, amelyet érzelmekkel 
eltelve tudatosan művelnek: a zászló észrevétlenül leng a köz-
épületen ”14

Tétele bizonyítását a szerző főként a politikusi közbeszéd 
megnyilatkozásainak és főként az angol Guardian napilap egyes 
közleményeinek a tartalmi elemzésével véli elintézettnek; ennek 
során pedig Billig azt sugallja, hogy mindaz, ami fentről, a vé-
leményformálók felől nyilvános diskurzus formájában szétárad, 
egy az egyben kifejezi (megszólaltatja) az emberek identitását és 
személyes meggyőződését  Holott egy ilyen feltételezés nagyon 
is ingatag alapokon áll, a médiatudomány mai álláspontja sze-

12 György Péter: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés. 1956 
1989-ben (A régmúlttól az örökségig), Magvető, Budapest, 2000, 335–336 

13 Uo  324 
14 Billig, Michael: Banal Nationalism, Sage Publications, London, 1995, 8 
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rint nem igazán felel meg a tömegközlési eszközök tényleges ha-
tásmechanizmusának 15

Az ilyen és hasonló álláspontok közös vonása, hogy egybe-
mossák a hivatalos, a felülről propagált, az állami úton kierő-
szakolt és az olykor talán részben kollektív emlékezetté is váló 
emlékezet, valamint a nem hivatalos, a szétszórt egyéni emlé-
kezésekben (és emlékekben) létező közösségi tudatállapotot  Ha 
mindkettő egyaránt megfelel a kollektív emlékezet fogalmának, 
akkor eltérő eszközök bevetésével tárhatók fel csupán  Egyedül 
a nem kizárólag a fenti nézőpontból tudakozódó tudományos 
érdeklődés világíthat rá például egy adott nemzetállam kerete-
in belüli (nemzetiségi) kisebbségi emlékezetkultúra jelenségére  
Ennek egyik pregnáns eseteként szólhatunk a kisebbségi magyar 
emlékezetről és történeti tudatról  Szent István magyar király 
Trianon utáni történelmi emlékezete úgy és azáltal válhatott – 
ellenemlékezet gyanánt – identitást biztosító tényezővé a csehszlo-
vákiai kisebbségi magyarok körében, hogy kifejezésre juttatta: ez 
a népcsoport nem kíván osztozni a csehszlovakizmus nemzette-
remtő identitásprojektjében 16 Ennek a Szent István kultusznak 
a bonyolultságát bizonyítja, hogy egyszerre bújt meg benne egy 
világi (nacionalista) és egy tisztán vallási referencia, miközben 
egy immár nem hivatalosan (magyar) nemzetállami kollektív 
emlékezet szerepében konfrontálódott a hivatalos (csehszlovák) 
nemzetállami történelmi elképzelésekkel  A nem államhatalmi 
eszközökkel létesített és táplált kollektív emlékezet utóbbi meg-
nyilatkozása is arra mutat példát, hogy milyen szoros kapcsolat 
fűzi össze egy kisebbségi sorban élő nemzetiség etnikai öntu-
datát a történeti referenciákra (is) építő kollektív emlékezettel, 
amely egyúttal csoport identitásnak is a forrása 17

A kollektív emlékezet fogalma, összegezhetjük, nem annyi 
csupán, mint amennyit a népi, a vernakuláris emlékezet egyé-
nek kikérdezésén nyugvó megismerése tár fel belőle; és nem is 
csak annyi, mint amennyit az emlékezet kollektív reprezentációja 
mutat meg belőle számunkra  Az összegyűjtött és valami módon 

15 Skey, Michael: The National in Everyday Life: A Critical Engagement with 
Michael Billig’s Thesis of Banal Nationalism, The Sociological Review, 57, 2 
(2009), 335–338 

16 Michela, Miroslav: Trianon labirintusaiban. Történelem, emlékezetpolitika és pár-
huzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon, Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézete – MTA BTK TTI, Békéscsaba – Budapest, 2016, 109–118  A ki-
sebbségi-regionális tudat és a „nagymagyar” identitáskonstrukció válto-
zó kapcsolatához vö  Egry Gábor: Lehet-e története az erdélyi és felvidéki 
szellemnek? Regionális képzetek és regionális történetek a magyar történet-
írásban, in Dénes Iván Zoltán (szerk ): A magyar történetírás kánonjai, Ráció, 
Budapest, 2015, 247–267  Az ellenemlékezet fogalmához ld  Funkenstein, 
Amos: History, Counterhistory, and Narrative, in Friedlander Saul: Probing 
the Limits of Representation. Nazism and the Final Solution, Harvard University 
Press, Cambridge Mass , 1992, 66–81 

17 Vö  Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai meg-
közelítések, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tan-
szék, Budapest – Pécs, 2008, különösen a 7  fejezet 
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összerakott emlékanyag és a múlt ilyetén elbeszélése a személyes 
tapasztalat emlékezésen átszűrt társadalmiasított egyediségét 
képviseli, amely megfelel(het) ugyan sokak közös emlékének, 
ennek ellenére sem biztos, hogy egy valóban közösen birtokolt 
emlékezeti kultúra, a tényleges kollektív emlékezet szólal meg 
benne és általa  Holott egyes kutatók ezt a vélt vagy valóságos 
szerepet tulajdonítják a collected memory tényanyagának  

S mi vajon a helyzet a reprezentációk által megjelenített közös-
ségi emlékezet fogalmával? Térjünk vissza a durkheimiánus fo-
galmi rendhez, hogy azt a felfogást is mérlegre tehessük, melynek 
értelmében az egyes közösségek, tagjaik külön-külön vett tudatál-
lapotától függetlenül, magukban rejtenek egy bizonyos általános 
érzületet, tudást és azonosságtudatot  Ennek kapcsán kijelenthet-
jük: az egyén nem csupán „felfedezi”, hanem éppenséggel „konst-
ruálni is igyekszik” a valóságot (a róla alkotott képet) annak érde-
kében, hogy közösséget hozzon létre maga körül 18 Nem tagadva 
a kollektív reprezentációk, többek közt a hatalmi akarat nyomán 
keletkező sugalmazások kollektív tudatállapotot teremtő erejét és 
befolyását, a partikularitások, pontosabban az emberi cselekvőség 
(agency) szerepét sem zárhatjuk ki maradéktalanul a folyamatból, 
amire Durkheim minden igyekezete irányul 

Elfogadva, hogy a collected memory fogalma sok olyat kizár a 
kollektív emlékezet képzetvilágából, amely elengedhetetlen an-
nak létezéséhez, komolyan számolnunk kell a társadalmi pers-
pektívával is  Kitüntetett érdeklődést érdemel tehát a kollektív 
emlékezet kapcsán a mindenkori hagyomány, a mítosz, az örök-
ség és mindaz, ami az intézményes tudati átörökítés során fog-
lalja keretbe és tölti meg egyúttal tartalommal az egyéni emlé-
kezetek meglehetősen diffúz világát  Amikor az individualista 
és a kollektivista emlékezet fogalmát ily módon összeötvözzük 
egymással, feltételezzük, az egyén nem pusztán egy adott közös-
ség tagjaként, nem kizárólag annak a keretében emlékezik (emlé-
kezhet) akár a saját múltjára is, ahogy Halbwachs állítja; ellenben 
határozottan valljuk, hogy az egyéni emlékezés szintúgy tevő-
legesen hozzájárul a közösségek mint tudati képződmények, az 
elképzelt közösségek keletkezéséhez  Ez alapon állva állítjuk tehát, 
hogy az egyéni és a csoport identitás nem két külön entitás, ha-
nem ugyanannak az érmének a két oldala 19 

18 Ennek a konstruktivista felfogásnak a pszichológiában, a szociológiában és a 
történetelméletben egyaránt jól kimunkáltak a fogalmi alapjai  Ld  Nygård, 
Roald: Cselekvő vagy bábú? – az ember önértelmezéséről, ford  Kunszenti Ág-
nes – Kovács Ferenc, Új Mandátum, Budapest, 2003; Peter L  Berger – Tho-
mas Luckman: A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés, ford  
Tomka Miklós, Jószöveg, Budapest, 1998; Miguel A  Cabrera: Postsocial 
History. An Introduction, trans  Marie McMahon, Foreword Patrick Joyce, 
Lexington, Lanham, 2004 

19 Olick, i  m  29  Megjegyzendő viszont, hogy, amint azt már említettük, Olick 
maga is leragad a kollektív reprezentációk kizárólagos vizsgálatánál, és nem 
fordít különösebb gondot az egyéni, a partikuláris emlékezetek közösség-
képző potenciáljának a felkutatására 
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Ha mindezt szem előtt tartjuk, akkor viszont különös je-
lentőséget nyernek az emlékezeti technológiák (Olick kifejezése), 
amelyek a különféle mnemonikus gyakorlatok és sémák révén 
fejezik ki a kollektív emlékezet tényét  Olick maga is ezt az ana-
litikus megközelítést igyekszik követni munkájában, amikor a 
második világháború utáni nyugat-német köz- és emlékezetpo-
litikai megnyilatkozások tükrében rekonstruálja az emlékezet-
ben tartott német (közel)múlt világát  Ezen emlékezeti technológiák 
sorában első helyen áll a gondolataink kifejezésére, az emléke-
ink megszólaltatására szolgáló nyelv  Továbbá: megcsontosodott 
gyakorlatok gyanánt az emlékezeti technológiák biztosítják a tár-
sadalmi intézmények folytonos működését azáltal, hogy szerve-
zett módon adják tovább az emlékeket egyik nemzedékről a má-
sikra, anélkül, hogy ez az egyes embertől akár a legcsekélyebb 
szellemi erőfeszítést is megkövetelné; anélkül tehát, hogy az ille-
tőknek maguknak szüntelenül emlékezniük kellene a múlt(juk)
ra  Amikor pedig az emlékezet ennek során identitást is teremt 
és ápol, akkor az egyéni és csoport emlékezet úgyszólván felol-
vad egymásban, és egymást erősíti  Ennek nyomán beszélhetünk 
emlékező vagy emlékezeti közösségről azzal analóg értelemben, 
ahogy Karl Mannheim tételezte a tapasztalati, gondolati és érzel-
mi nemzedéki összetartozás létezését 20 Az emlékezeti technoló-
giák sorában foglal helyet egyébként az ún  habituális emlékezet is, 
amely a testi gyakorlatok közvetítésével szokást és hagyományt 
teremt az emberi együttélés adott kontextusában 21 Tovább nem 
vizsgáljuk azonban az emlékező közösségek ezen fogalmi konst-
rukcióját, mivel korábban ezt már megtettük 22 

*

Az egyéni emlékek végtelen sokasága a múlt elbeszélt históriája-
ként szólal meg a kollektív emlékezet adott formájában  Ahhoz, 
hogy erre végül sor kerülhessen, a történetírás és az állami emlé-
kezetpolitika mellett egy sor további ágens alkotó munkájára is 
égetően nagy szükség van  Feltétel nélkül osztjuk Raphael Samu-
el kijelentését, mely szerint: „Ha a történetírást tevékenységként 
és nem csupán mint szakszerű hivatást fogjuk fel, akkor műve-
lőinek a számát akár több légiónyira is tehetjük ”23 E gondolat 
jegyében jár el Peter Burke, amikor – mintegy Halbwachs ellené-
ben – megállapítja, hogy semmiképp sem húzható éles határvo-
nal a kollektív emlékezet társadalmi konstrukciója és a hagyo-
mányosan objektívnek tekintett írott történelem, a történetírás 

20 Mannheim, Karl: A nemzedéki probléma, in Huszár Tibor – Sükösd Mihály 
(szerk ): Ifjúságszociológia, KJK, Budapest, 1969, 31–67 

21 Connerton, Paul: How Societies Remember, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989 

22 Gyáni Gábor: A történelem mint emlék(mű), Kalligram, Budapest, 2016  46–49 
23 Samuel, Raphael: Theatres of Memory. Vol. I.: Past and Present in Contemporary 

Culture, Verso, London, 1994, 17 
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között  Már csak azért sem, mert ez utóbbi szintúgy társadalmi 
konstrukció  „Közhelyszerű lett kimutatni, hogy a más és más 
helyen, a különböző korokban alkotó történetírók a múlt eltérő 
aspektusait tekintették méltónak az emlékezetre […], és nagyon 
különböző képeket alkottak a múltról, rendre csoportjuk nézőpont-
ja szerint irányítva figyelmüket az eseményekre vagy struktúrák-
ra, illetve a nagy és a hétköznapi emberekre ”24 A történetírás, 
legalábbis az itt idézett felfogás értelmében, nem más, mint egy-
fajta „társadalmi emlékezet” szabályozott megszólalása  S ezzel 
oda érkeztünk vissza, ahol a hagyománytudat (a kollektív em-
lékezet) és a racionális történeti tudat (a történetírás) kapcsolata 
újból nyitott kérdésként vetődik fel 

24 Burke, Peter: A történelem mint társadalmi emlékezet, ford  Ábrahám Zol-
tán, Regio, 12, 1 (2001) 5  (Kiemelés tőlem – Gy  G ) A történeti idő „rendjé-
nek” (múlt, jelen, jövő) felbomlásával átalakuló (jelenkor)történet-írás mint 
afféle emlékezeti gesztus fogalmáról ld  Bódy Zsombor: Az önmagára irá-
nyuló tekintet  Van-e jelenkortörténet, és ha nincs, mi az?, Századok, 154, 6 
(2020) 1293–1316 
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