Európa Emlékezete
A 20. század történetével foglalkozó intézetek V. szimpóziuma
Budapest, május 24–26.
1956. Összefüggések – Hatások – Emlékezet
Május 24-én kezdetét veszi az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának
Európa Emlékezete című V. Szimpóziuma Budapesten. Ebben az évben a XX. század
történetével foglalkozó intézetek és szervezetek több mint kétszáz képviselője vesz
részt az eseményen, akik 25 különböző országból érkeznek. Az idei szimpózium az
1956-os magyarországi forradalom emlékének lesz szentelve.
A szimpózium gondolata abból a meggyőződésből született, hogy szükség van az elmúlt száz év
történelmének egy olyan közös és többdimenziós átgondolására, amely figyelembe veszi a különböző
elbeszéléseket, érzékenységeket, történelmi tapasztalatokat és azok értelmezéseit. A szimpóziumok
alkalmával a résztvevők megvitatják, hogy lehetséges-e egy közös európai emlékezet. Az Emlékezet
és Szolidaritás Európai Hálózata által évenként megrendezett esemény célja, hogy elősegítse és
elmélyítse a XX. század történetének kutatásával foglalkozó intézmények és szervezetek, illetve a
történelemoktatás közötti együttműködést.
Hatvan évvel az események után áttekintjük a forradalom kitörésének és lezajlásának körülményeit,
illetve annak messzemenő következményeit. A magyarországi események jelentősen befolyásolták az
egész keleti blokk történetét, és hivatkozási ponttá váltak a szovjet uralom alatt álló más országok
mozgalmai számára. Az 1956-os forradalom hozzájárult a vasfüggöny 1989-es leomlásához is, az
öröksége pedig napjainkban nem csak az európai emlékezetben van jelen.
Az e témákat feldolgozó vitára meghívást kaptak egyaránt XX. századi történelemmel foglalkozó
történészek, valamint múzeumok és emlékezet intézetek, oktatási és tudományos központok,
alapítványok és szövetségek képviselői. Az idei panelbeszélgetések résztvevői között lesz többek
között prof. Mark Kramer, a Harvard Egyetem hidegháborús kutatásokkal foglalkozó programjának
igazgatója, prof. Rainer M. János, az 1956-os Intézet igazgatója, valamint prof. Andrzej Nowak, a
Jagelló Egyetem Kelet-Európa Történeti Tanszékének vezetője.
A szimpóziumnak a Magyar Tudományos Akadémia székhelye ad otthont. Az előadásokat és a
panelbeszélgetéseket plakátkiállítás kíséri, melyet az ENRS-hez tartozó országok művészei készítettek
ez alkalomból. Az 1956-os események emlékezetére reflektáló munkákat Ralph Burkhardt
(Németország), Frantiśek Guldan (Szlovákia), Iosif Király (Románia), Orosz István (Magyarország),
valamint Leszek Żebrowski (Lengyelország) – különböző országokat és különböző nemzedékeket
képviselő alkotók – készítették.
További információ, részletes program és jelentkezési lap:
www.europeanremembrance.enrs.eu. A helyek száma korlátozott.

Az „Európa Emlékezete” szimpózium sorozat 2012 szeptemberében vette kezdetét Gdańskban. A
következő alkalmaknak Berlin, Prága és Bécs adott otthont.
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Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) egy
olyan nemzetközi vállalkozás, melynek célja a XX. századi
Európa történelmének kutatása, dokumentálása és
népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a
háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra,
továbbá biztosítani hivatott a múltra való emlékezés
lehetőségét. A Hálózat tagjai: Németország, Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország és Románia. Megfigyelői státusszal
rendelkezik Albánia, Ausztria, Csehország és Lettország.
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