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A jelen kurzus betekintést szándékszik nyújtani a xx. századi közép-kelet-
európai politikai gyakorlat egy sajátos elemére: a politikai hatalom céljai,
törekvései, működése által befolyásolt és felhasznált törtónelmi
szimbolizmusnak, a kollektív emlékezet alakításának, a hivatalos és
közösségi emlékeztetés politikai gyakorlatának kérdéskörébe, valamint eze k
visszahatására a történelmi emlékezés kialakult módjaira, tartalmára,
közösségiíunkcióira.

A xx, század folyamán a politikai célok szolgálatának jegyében alakított
történelmi narratívák, szimbolikus tettek (ünnepélyek, köztéri szimbolikus
helyek kialakítása, stb.), az emlél<eztetés politikai prioritások által
meghatározott gyakorlata sajátos indíttatásait, szélesebb összefüggéseit, a
politikum általtervezett és várt (vagy éppen váratlan) hatásait a jelen l<urzus
e8y, a tágabb közép-európai és ugyanakkor a ma8yar közelmúlt salátos
kérdésének a kollektív emlékezetbe rögzült reflexiói kritikai elemzése
kapcsán közelíti meg.

A xx. század elején kialakult városi köztereken, a régi, civis közösség
identitását tükröző épített szimbolikus egység mellett, e8y új, az állanr
szekuláris hatalmát és a nemzetépítési törekvéseket megerősíteni óhajtó új
szimbolikus nyelvezet vált egyre meghatározóbbá, Ezen textus értelmezése,
dekonstrukciója a tárgya jelen kurzusunk első részének.
A kommunizmus időszakában nem csupán a kor magyar és román politikai
döntéshozóinak, szerep|őinek szempontrendszerét tül<röző, igen gazdag
memoárirodalom, hanem a mindenkori politikai aktualitás által keretbe
kényszerített történetírás, mint a hivatalos történe|mi emlékezet kánonja
rö8zítésének gyakorlata is kitűnő példákkal szolgál a7- emlékezet l
emlékeztetés és politika gyakorlatának összefonódásaira.
A transzilvanizmus hagyománya, az erdélyi ma8yar népi baloldal, a

,,magyarbaráí" Groza Péter és a Magyar Népi Szövetség szercpe, Márton
Áron, az erdélyi 1956 sajátos helye és szerepe a kisebbségi kollektív
emlékezet alakításában tárgya e jelen kurzus és szeminárium kapcsán
történő elemzéseknek,

Az eröltetett szocialista iparosítás és urbanizáció folyamata, sajátos
célrendszere, etnopolitikai jelentősége, ceaugescu személyi kultusza ós a

,,dáko-román kontinuitáselmélet" szerepe és funkciói, az Erdély története
monográfia körüli vita politikai szerepe és a kollektív identitásra való
hatásának kérdése, a kádár - ceau5escu találkozók az erdólyi magvar
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sajátos támkövei az erdélyi magyar kollektív identitást problematizáló

narratíváknak, melyben a kollektív emlékezet építésére tett erőfeszítések,

emlékeztetés gyakorlata, mint politikai közösség építésének eszköze válik

elemzésúnk t ava.

tá tartA
8.1 Etőadás Didaktikai módszerek Megicgyzésclk

1. Bevezetés: Emlékezés, közösség, identitás, politika. A

rendszerváItozásokra és impóriumváltásokra való emlékezés

gyakorlata Kelet-Közép-Európában: a magyar, a román és az

erdélyi magyar kisebbségi kollektív emlékezet és politikai

diskurzív közösségi identitásépítés gyakorlata a XX. században,

F,lőadás. szenl lóltctós.
megbcszól és. probl cn]ali zirl iis

2. ,Az emlékezés helyei": Az új szimbolikus terek

kiatakításának a gyakorlata. Köztéri szobrok, emlékhelyek,

utcanevek, ünnepek - mint az ,,emlékeztetés ritusai", A román

,,nemzeti kommunizmus" mint sajátos esct?

Illiiadás. szcm lóllctes.
megbeszólés. problctllatiz,álás

3, Változás, emlékezet, emlékeztetés. politikai és közösségi

identitás - Azonosulás ós perifcrizáció, Esettanulmány: Kolozsvár

metamorfózisa 1945-1989 között - a változás és értelmi szerzői,

közvetítői, rósztvevői, tárgya, dlnamikája, következményei,

[l1őirdás" szcnlléltctós.
Illegbeszél ós. probl ctnati zál á s

4. lmpériumváltúsok emlékezete és emlékezetpolitikai
jetenléte Közép-Kelet-Európában: Erdély 1918 / 1940 /
1.944-45, 1918 és !92O: Trianon és a szimbolikus

identitásnarratívák, a transziIvanizmus átértékelése, revizió és

magyar államiság, a ,,híd szerep", Észak,Erdély 1,944l1945, a

,,magyarbarát" Groza Póter és a Magyar Népi Szövetség

em lékezete. Erdélyi magya r emlékírók 19 44,I948-r ól.

l]lóadás. szetllóltetés.
rnegbcszólós. probl crrlali zálás

5. A Székelyíöldi települések és a kommunizmus

emlékezerc, n mezőgazdaság kollektivizálásának és aktív

ellenállási kísérleteknek az emlékezete a Székelyföldön

ll lóadás" szclrl lóltetós.
mcgbeszólés, probl enlat i zál árs

6. Börtönévek, kényszermunkatáborok. p, kommunista

rendszer által elítélt ós bebörtönzött erdélyi magyarok

emlókirodalma a Romániában 1989 után kiadott volt politikai

elítéltek visszaemlékezéseinek viszonylatában.

[.-lőadás, szcm léltetés.
megbeszél és. problcl,nati zál ás

7. Kommunizmus, értelmiség, emlékezet: A Bolyai

Tudományegyetem (1945-1959) emlékezete - tabu vagy

vitathatatlan kőzössegi azonosulás?

[:.l(iaclás, szcnr léltetós.
megbcszélés. probl etrlaíiz,áIás

8, Égtyhózak a kommunizmusról. Az erdélyi magyar egyházak

és a kommunista rendszerre emlókezés kérdése
Elóadás. szcnlléltctés.
rrregbeszólós" problemirti zálás

g. 1956 emlékezete; A politikai hatalom (változó) narratívája

1_956 ról. ,,Ötvenhatosok" emlékezete, Kik a7 erdélyi

,,ötvcnhatosok" ?

I]lőaclás. szclx léltctós.
megbeszélés, problematizál ás

10, Kommunizmus, nemzet, nacionalizmus 7: A,,történelmi

emlókezet" mint a politikai közösségépítés eszköze Romániában,

Az új nemzeti szimboIizmustol a személyi kultuszig (1959-1989)

Bl őadás. szemlóltetés"
megbeszél és, pro b l crtl,lliz,álás

1,L. Kommunizmus, nemzet, nociondlizmus 2: Erdély a

román és a magyar történetírás kereszttüzóben (1966-1986)
Il lőadás. szcrn léltctós.
megbeszólés. probl ernali zálás

L2. A potitikai rendőrség a kollektív emlékezetben,

Megfigyelés, beszervezós, megtorlás - a román politikai

rendőrség és az erdélyi magyar kisebbség

Előadás. szenllc{ltetes.

nrcgbeszélés, prob l cl-natizál ás



kiszolgáltatottság é|ménye mint közösségi identitásnarratíva 
I rrrcgbcszélés. problcrnatizálás

alapeleme a Kádár és Ceaugescu- korszal< utolsó évtizedérol.

!4, Az 1989-es rendszerváltás emlékez:ete. Új politikai J O'nrOO=. szcnllól[ct.,s.
közösség(ek)identitásnarratíváinak aIapjairól l rnegbeszÓlés, probleIrratizálás

8.2 Szerninári Ltr-r' ok Didaktikai
módszerek

Meg|egyzósck

-- ii|ir,r,áii|at , eÁtéi"zés, emték:eztetés, poiilika,
politikai narratívak, mozgosítós, propaganda,
kollektív emlékezet, loan memory, egyén és

közösség, tér, city text, szimbolikus tér, únnep,

únnepltetés, kultusz, nemzet, nemzeti szimbolumok,
ne mzeti ü n ne pe k, i de ntitós, ne mzeté pítés.

- iűiiir^iíX, iirtéi,r:i ,,riÁi,ótii, irrup, avatas,

szimbolikus tér, emlékhely, kóztér, szobor,

emléktóbla, utcanév, ritus, hatalom, közősség,

nemzeti identitós, nacionalizmus, kommunizmus,

propaganda, kultusz.

Bevezetés:

Emlékezés, közösség, identitás,
politika. A rendszerváltozásokra és

impériumváltásokra való emlékezés
gyakorlata Kelet Közép Európában: a

magyar, a román és az erdélyi magyar
kisebbségi kollektív emlékezet és politikai

diskurzív közösségi identitásépítés
gyakorlata a XX. században.

ploblenratizálás.

szenrléltetés. vita.

2. ,Az emlékezés helyei": Az új
szimbolikus terek kialakításának a
gyakorlata, Köztéri szobrok,

emlékhelyek, utcanevek, ünnepek - mint

az ,,emlókeztetés ritusai". A román

,,nemzeti kommunizmus" mint sajátos

eset?

Prob le rnatizálás,

szernléltetés. vita.

3. Változás, emlékezet, emlékeztetés.
Politikai és közösségi identitás
Azonosulás és periferizáció.

Esettanulmány: Kolozsvár metamorfózisa
1945-1989 között - a változás és értelmi
szerzői, közvetítői, résztvevői, tárgya,

dinamikála, kövctkczmcnyci.

prob lernatizálás,

szerrrlóltetés. vita.

- Kulcsszavak: politikai közösség, politikai identitós,

azonosulós, kizórós, perif erízóció, osztólyharc,

osztólyellenség, proletkult, propaganda,
nemzetiség, etnikum, demogrófía, reprezentóció,
integróció, polítikai szimbolumok, politikai
narrotívók.

: kiiisiiáiii, iÁpé/iumvattas, szuverenitós,

integritós, adminisztrőció, ótvétel, birtokba vétel,

szimbolikus hatalom, nemzet, nacionalizmus,

óllamnemzet, kisebbség, nemzetiség, közösség,

hatór, erdélyiség és transzilvanizmus,híd szerep,

multietnicitós, revlZlo, antirevizionizm us,

baloldalisdg, népt'ront, koalíció, vólasztósi

szimbolumok, t'elvonulds, kióllítós, ünnep,

osztó ly h a rc, me gtor l ós.

- Kulcsszavak: kózbirtokossóg, magónt:Útaldo,n,

kollektivizólós, etnikum, közösség, ellenóllós,

megtorlós, szimbolikus inteqróció, autonómía,

kommunizmus, nemzetiségi jogok, megyésítés,

ne mzeté pítés, n a ci o n a l i z m us.

4. tmpériumváltások emlékezete és

emlékezetpolitikai jelenléte Közép-
Kelet-Európúban: Erdély 1978 / 1940

/ 1944-45. 19].8 ós ]"92O: "frianon és a
szimbolikus identitásrrarratívák, a

transziIvanizmus átértéke|ése, revizió és

magyar államiság, a ,,híd szerep", Észak-

Erdély 1,9aal 1,945, a,,magyarbarát" Groza

Péter és a Magyar Nópi Szövetség

emlékezete. Erdélyi magyar emIékírók

1"944-t948-ról.

5. Székelyföld települései és a

kommunizmus emlékezete. A

mezőgazdasag kollektivizalásának és aktív

ellenállási kísérleteknek az cmlékezete a

Székelyföldön

Probler-natizálás.

szcmléltetés, vita.

problerrlatizálás,

szenrléltetés. vita.

6.Bö rtőn év e k, ké nysz e r m u n katá b o ro k.

A kommunista rendszer által elítélt és

bebörtönzött erdólyi magyarok

emlékirodalma a Romániában 1989 után

kiadott volt politikai elítéltek

visszaemlékezései nek viszonylatában,

Problematizá]ás,

szerll|éltetés. vita.

- Kulcsszavak: megtorlós, internóló / koncentróciós
tóbor, koncepciós per, börtön, kitelepítés, ótnevelés,

amnesztia, reintegróció, emlékezet, kollektív
emlékezet, közösségi emlékezet, szímbolikus hely,

megemlékezés,

-7 llnmmttaitmttc órtpllni<órt prob lerlatizálás. ktllcsszovak: értelmiséo, intelliaencia, rétea.



SZeínléltetés, vita.

P,úé."iüáft. -
szenrléltetés, vita.

P-blern.tjaúi
szemléltetés. vita.

problernatizálás,

szerrrléltetés, vita.

problernatizálás,

szemléltetés. vita.

Pin-t,r.iliiiáúi"
szernléltctés, vita.

problernatizálás,

szernléltctós, vita.

problcmatizálás,

szernléltetés. vita.

(1945-1959) emlékezete - tabu vagy

vitathatatlan közösségi azonosulás?

a,, Éjynózak a koÁmrriri-u575,1. Á,z

erdélyi magyar egyházak ós a kommunista

rendszerre cmlékczós kórdésc

9. 1956 emlékezete; A romániai
politikai hatalom (változó) narratívája az

erdélyi 1956-ról.

,,Ötvenhatosok" em |ékezetc,

Kik az erdélyi ,,ötvenhatosol<"?

10. Kommunizmus, nemzet,

nacionolizmus 7: A ,,történelmi
emlékczet" mint a politikai közösségépítés

eszköze Romániában. Az új nemzeti

szimbolizmustól a személyi kultuszig
(1959-1.989)

osztóly, f unkció, kommunizmus, tdrsadalom

politika, tdrsodalmi mérnókósködés, adminisztróció,

pórttogsóg, privilégium, kízórós, megtorlós,

reintegróció, narratíva, diskurzus, nemzetépítés,

sokoldalóan fejlett szocializmus doktrínója,

ideologizóció, kulturólis t'orradalom, cenzúra.

- Kulcsszavak: egyhőz, legitimóció, legalitós,

integráció, kooperóció, kollaboróció, béke papsóg,

exkommunikóció, konkordótum, szinódus, zsínat,

kinevezés, megf igyelés, megtorlós, emlékezés,

e m lé khely, közösség i e m lé ke zet.

- Kulcsszavak: t'orradalom, ellenf orradalom,

népfelkelés, legitim, nemzet, internacionglizmus,

beavatkozós, megszóllós, megtorlós, szolidaritas,

önrendelkezés, kulturólis reprodukció, elit,

tórsadalom, visszaemlékezés gyakorlata, emlékhely.
- k i,|isíiiiiiP, történetírós, propaganda,

nacionalizmus, manipulóció, vita, kizórós,

megtorlós, mozgosítós, szimbolikus narratívók,

ellenségkép, tómogatós, legitimóció.

- Kulcsszavak: Erdély, nemzet, nemzetiség, etnikum,

kisebbség, történelmi, f öldrajzi, historiogrófia,
óllamisóg, etnicitós, nemzetépítés, legítimóció,

szimbolikus reprezentúció, ideológiai, politíkai
m 91 g os'lt g;, é rte D lré g, p 

1 9 p a q a n d a, m a n i p u l ó c i ó

kulcsszovak: emlékezet, biztonság,

nemzetbiztonsóg, óllambiztonsóg, polítikai
rendőrség, megfigyelés, megtorlós, emlékhely,

lusztróció, politikai igazsógtétel.

- Kulcsszavak: félelem, megfigyelés, manipulólós,

mozgosítós, gazdasógi vólság, rendszervólsóg,

izolóció, nacionalizmus, propaganda, személyi
ku lt u sz, tota l ita ri zm us, n e oszta l i n i sta.

It. Kommunizmus,
nacionglizmus 2: F_rdély

magyar történetírás
( 1966-19B6)

nemzet,
a román és a
kereszttüzében

12. A politikai rendőrség a kollektív
emlékezetben. Megíigyelós, beszervezés,

megtorlás - a román politikai rendőrség és

az erdélyi magyar kisebbsóg

13. Az 198}-as évek emtékázete. l,
félelem, megfigye ltség és

kiszolgáltatottság élménye mint közösségi

identitásnarratíva alapeleme a Kádár és

Ceau9escu korszak utolsó évtizedéről.

1.4. Az 1,989-es rendszerváltás
emlékezete, Ú1 politikai közösség(ek)

identitásnarratíváinak alapjairól
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, hatalom
közössé g,

kisebbség,
politikai
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