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„Nemzeti palimpszeszt”

Meghaladhatóak-e a közös történelem nemzeti olvasatai?

Atörténeti Magyarország, a Habs-
burg-monarchia, (Kelet-) Kö-
zép-Európa történelmét a 18–

19. század fordulója óta minden itt élõ
nemzet a maga nemzeti látószögébõl
értelmezi. Az antik világig, a kora kö-
zépkorig nyúlnak vissza a nemzetifoly-
tonosság-elméletek. A honfoglalás
magyar nemzeti narratívája, a soknem-
zetiségû középkori, kora újkori birodal-
mak történetének nemzeti szétparcellá-
zása mind-mind közös tõrõl, a törté-
nelem egyik – etnikai, nemzeti –
dimenziójának az abszolutizálásából és
visszavetítésébõl fakadt.

A megosztottság évszázadai

Az elmúlt másfél-kétszáz évben ma-
gyar, szlovák, román, szerb, horvát tör-
ténészek sora, legtöbbször saját nem-
zetállamuk ideológiai, identitáspoliti-
kai szükségleteihez igazítva írta, írja – s
írja át – Európa ezen sokszorosan is
összetett régiójának múltját. A kritikai
történetírás hatalmas energiákat moz-
gósított annak érdekében, hogy megfe-
leljen a történetírás közel két évszáza-
don át meghatározó nemzeti kánonjá-
nak. Sokkötetes nemzeti forráskiadvá-
nyok, sikeres és kevésbé sikeres nem-
zeti történeti szintézisek, s megannyi
párhuzamos és egymást keresztezõ
koncepció, fogalom, interpretáció jelzi
az európai s azon belül a közép-euró-
pai nemzeti historiográfiák teljesítmé-
nyét. Ezzel együtt a közös történelem
feldolgozásában egy-két ponton teljes-
nek tûnõ csõdhelyzetet.

Miközben a török–magyar, ill. oszt-
rák–magyar vagy az orosz–magyar
összefogással készült forráskiadvá-
nyok, feldolgozások révén a közös tör-
ténelem feldolgozására is van már bõ-
ven példa, a történeti Magyarország
területén élt nemzetek, nemzetiségek
közös múltjának közös feltárásában
még mindig a tétova kez-
deteknél tartunk.* Okai
ennek a mulasztásnak jó-
részt ismertek: az egymás-
sal folytatott kíméletlen
viták mögött állami ideo-
lógia szintjére emelt míto-
szok állnak. A közös tör-
ténelem – a nemzetállami
kisajátítás vagy éppen a
posztkoloniális beszéd-
mód áldozataként – ma is

jórészt inkább megosztó és szembe-
állító „török átok”, mintsem az érté-
kek, felismerések, hagyományok és
szimbólumok közösségében az itt élõ
nemzeteket, kisebbségeket egymáshoz
közelítõ közös örökség.

Némi túlzással a törté-
neti Magyar Királyság
minden eseményének,
minden személyiségének
és jelenségének van ma-
gyar, ukrán, román, szlo-
vák, szerb, szlovén, horvát,

Palimpszeszt

Apalimpszeszt újrahasznált írás-
alapanyag. A görög eredetû „pa-

lin”, azaz újra, és a „psao”, azaz ki-
törlöm kifejezésbõl származik. A
már megírt papiruszról vagy perga-
menrõl dörzsöléssel, áztatással eltá-
volították a korábbi szöveget, és újat
írtak rá. Ez azért volt lehetséges,
mert a pergamen viszonylag erõs
anyag volt (tulajdonképpen kikészí-
tett bárány-, kecskebõr), míg a felvitt
tinta általában növényi nedvekbõl
készült; és azért is alkalmazták, mert
drága volt a pergamen. Az egyház pl.
gyakran így tüntette el a pogány szö-
vegeket, vallásos kifejezéseket illeszt-
ve a helyükbe. Máskor pedig felesle-
gesnek ítélt írásokat vakartak le és írtak
felül. A középkorban ilyen eljárással
hamisítottak okleveleket.

Mai jelentése: a múlt eseményei-
nek késõbbi korszakok igényeinek
megfelelõ átértelmezése, átírása.

LEXIKON

2007. október 11-én a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézete
és a Szlovák Tudományos
Akadémia Történettudomá-
nyi Intézete hosszú távú
együttmûködésben egyeztek
meg. Közös, a térség egészét
érintõ konferenciákat rendez-
nek. (A Monarchia felbomlá-
sa, 2008. június 26–27.; A
történeti Magyarország fel-
bomlása, a szlovákok, romá-
nok, délszlávok szerepe, 2008.
november; A reneszánsz Ke-
let-Közép-Európában, 2009.
február.) Emellett – az MTA
Kisebbségkutató Intézettel
együttmûködve – ismét napi-
rendre tûzik a szlovák–ma-
gyar történelemoktatási kézi-
könyv elkészítését. Ez utóbbi-
ról közöljük Szarka László, az
MTA Kisebbségkutató Inté-
zet igazgatójának írását. Aki
korábban, 1990-ben az MTA
Történettudományi Intézet-
ben nyert kinevezést az akkor
létesített Határokon Túli
Magyarság Története Kuta-
tócsoport élére. 1998-tól a
Magyar–Szlovák Történész
Vegyes Bizottság magyar ta-
gozatának elnöke.

*Vö. Magyarok a Kárpát-meden-
cében. Bp. 1988. História Köny-
vek. (Összeállította: Glatz Fe-
renc.)
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német olvasata. Mintha
Anonymus krónikája óta a
közös történelem perga-
menjére egyszerre nyolc tol-
lal, nyolcféle tintával írtuk
volna saját nemzeti palimp-
szeszt-történeteinket. A hon-
foglaló magyarok Szvatop-
luknak adott fehér lovától és
a – Szent Istvánig visszaveze-
tett – türelmes magyar nem-
zetiségi politikának a míto-
szán át egészen Károlyi Mi-
hály és Jászi Oszkár trianoni
bûnbakká nyilvánításáig a
közép-európai közös törté-
nelemnek minden lényeges
eleme másként él a Kárpát-medence
nemzeteinek történeti tudatában, törté-
nelemtankönyveinkben.

Szakmai egyetértés

A helyzet tarthatatlanságát folyamato-
san megéljük a szomszédokkal közös –
magyar–román, magyar–horvát, ill.
magyar–szlovák – történészbizottságok
munkájában, ahol egyre gyakoribb a
szakmai egyetértés, a nem nemzeti, ha-
nem módszertani, interpretációs alapo-
kon zajló termékeny, konszenzusra törõ
vita. S ahol ennek ellenére, megfelelõ
anyagi támogatás hiányában a kelleté-
nél több az esetlegesség és a következ-
mények nélküli alkalmi együttmûködés.

Az egy-két napos együttlétekre ha-
gyatkozó dialógusok ritkán beteljesülõ
közös felismerései jelzik, a nemzeti ká-
non felülírásához szükséges elmélyült
együttmûködés formái jórészt még ki-
alakításra várnak.

Közös történelemtankönyv

A közös történelem közös vagy hason-
ló tankönyvbõl való tanításának az igé-
nye csíráiban már az 1960-as évek ele-
jén megjelent, amikor közös történeti
olvasókönyvekrõl, a Csehszlovákiában
és Magyarországon használatos hivata-
los történelemtankönyvek tananyagai-
nak közös felülvizsgálatáról állapodtak
meg. Ez utóbbi munkát a bizottság ke-
retében az 1970-es és 1980-as évtized-
ben két-két alkalommal is elvégezték,
minden látható és megfogható ered-
mény, következmény nélkül.

Azóta idõrõl idõre a sajtó gyorsan
felejtõ, felületes figyelmébe kerül a
kérdés. Mostanság, a magyar–szlovák
államközi viszony turbulenciái miatt a
szokásosnál is többször és az átlagosnál
is erõsebb stiláris színezõ és ízesítõ anya-
gokkal tálalják fel a közös történelem
(kettõs) keresztjeit, turulmadarait, egy-
mást feltételezõ és egymást kölcsönösen
kioltó elõítéleteit és mítoszait, érzékeny-

ségeit és téveszméit. A sajtó naponta ki-
rálylányok vérét vagy sárkányfejek hullá-
sát kívánja. A politikusokat pedig egyre
inkább a sajtónyilvánosság és az annak
függvényében mérhetõ népszerûségi in-
dexek mozgatják. A szakma megint
könnyen magára maradhat.

A Magyar–Szlovák Történész Bi-
zottság nyolc évvel ezelõtt kezdett el
ismét intenzívebben foglalkozni a „kö-
zös történelemtankönyv” kérdésével.
Az 1990-es évtizedben már több olyan
megbeszélésre, vitára került sor, ahol
össze lehetett mérni saját elképzelése-
inket a készülõ cseh–német, cseh–len-
gyel, de mindenekelõtt a francia–né-
met közös történeti feldolgozások, tan-
könyvek kezdeményezõinek, szerzõi-
nek tapasztalataival. 1990–1991-ben az
Europa Institut Budapest nagyobb ösz-
töndíjat adott egy Csehszlovákiában
használatos „közös” szlovák–magyar
tankönyv megírására. Ebbõl csak feje-
zetek készültek el. Fontos szerepet ját-
szott a magyarországi szlovák népisme-

Történelemtankönyvek a szlovákiai magyar nyelvû oktatás számára

Folyóirat, tankönyv és segédkönyvek a szlovák nyelvû történelemtanítás számára
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reti tankönyv, ill. a szlovákiai magyar
történeti tankönyvcsomag elõkészítése.
Ezt ösztönözte az MTA Történettudo-
mányi Intézete igazgatósága, amikor
1990-ben létrehozta a Határokon Túli
Magyarság Történetének Kutatócsoport-
ját. Többek között egy határokon túli
magyar kronológia (1918–1920) elkészí-
tésének és a közös szlovák–magyar,
román–magyar történeti kézikönyv meg-
alkotásának feladatával.

2000-ben a Magyar–Szlovák Törté-
nészbizottság mellett kialakult a közös
tankönyvbizottság szervezeti kerete,
amelynek mûködését azonban idáig
nem sikerült a két oldalról szinkronba
hozni. Ezt követõen Simon Attila, a
somorjai Fórum Intézet kutatója, aki
2006 óta a komáromi Selye János Egye-
tem történelem tanszékének a vezetõje
és Viliam Kratochvíl, a pozsonyi Ko-
menský Egyetem tanára kezdeményez-
tek egy modulszerû feldolgozást a két
nép történelmének olyan közös, nagy
témaköreirõl, mint pl. a migráció szere-
pe a Kárpát-medence történetében
vagy a különbözõ államalakulatok, álla-
mi intézmények mûködése.

Tervezett kötetek

2006-ban Jakab György az OKI mun-
katársa az Oktatási Minisztérium tá-
mogatásával készített el egy kéziratot,
amely módszertani, didaktikai elemzé-
sekbõl, valamint a történészbizottság
felkérésére készült magyar és szlovák
tanulmányokból állt. Ez az utóbbi két
munkálat most a Szülõföld Alap támo-
gatásával összekapcsolódott és vélhe-
tõen még ez év folyamán 10–12 tan-
egység modulszerû feldolgozásának
megjelentetésével próbál közvetlenül a
két ország oktatási intézményeiben
együttmûködési felületeket kialakítani.

A Magyar–Szlovák Történész Bi-
zottság 2007. júniusi budapesti és 2008.
januári kassai tanácskozásán arról
döntött, hogy a korábbi kezdeménye-
zések tapasztalatait kiértékelve egy há-
romlépcsõs, ötéves program keretében
készíti el közös (történelem)oktatási
kiadványait. A soknemzetiségû Magyar
Királyság történetének, valamint az
1918 utáni cseh–szlovák, szlovák és
magyar állam kapcsolatainak párhuza-
mos feldolgozásával az elsõ lépcsõben
egy olyan történeti, történelemtanári se-

gédkönyvet készítünk, amely mindkét
nyelven azonos tartalommal jelenik
meg. A két ország középiskoláiban és
tanító-, ill. tanárképzõ intézményeiben
kiegészítõ tankönyvként is használható
segédkönyv – reményeink szerint – so-
kakat segíthet majd a két nemzet tör-
ténetének oktatásában, tanulásában. A
18–20 párhuzamos magyar és szlovák
történeti elemzést, ill. a szerzõpárok
által közösen írt összefoglalást történe-
ti kronológiai, biográfiai vázlatok, te-
matikus egységenként külön fogalom-
tár egészít ki. Forrásrészletek, térkép-,
valamint képmelléklet teszi majd tel-
jessé ezt a segédkönyvet.

A második szakaszban egy közös
történeti olvasókönyv összeállítását ké-
szítjük elõ, részletes jegyzet- és magya-
rázó apparátussal, a források interpre-
tációs lehetõségeinek és értelmezési vi-
táinak rövid leírásával. A háromlép-
csõs bizottsági vállalkozást egy alterna-
tív középiskolai tankönyv elkészítése
koronázza meg, amelyben a kutatók
mellett már fõként a történelemtan-
könyvek írásában nagy tapasztalatok-
kal rendelkezõ didaktikus és pedagó-
gus kollégák segítségére számítunk.

Mindezek az elképzelések 2007 jú-
niusában a két ország miniszterelnöke
által aláírt 14 pontos együttmûködési
tervezetben is helyet kaptak. A bizott-
ság magyar és szlovák tagozata egy-
aránt abban bízik, hogy az idõközben
elvégzett tematikai, módszertani elõké-
születek után, a technikai részletek tisz-
tázását követõen hamarosan elkezdhet-
jük az érdemi munkát. Mindkét részrõl

kiváló történészek fogadták el a bizott-
ság felkérését, ami biztató jel arra néz-
ve, hogy az elmúlt két évtizedes kutató-
munkában már több területen is megfi-
gyelhetõ együttmûködés próbálkozásai
most akár egy nagyobb közös vállalko-
zásban is áttörést eredményezhetnek.

A 21. század elején aligha hiheti
bárki, hogy a „közös történelem” egy-
sége egyszerû rekonstrukciós munkával
helyreállítható lenne, ahol a hétféle
tinta eltávolítása nyomán felsejlik a
mindenki számára elfogadható egy és
igaz múltértelmezés. Az a „nem is ke-
vés” munka, amelyet Közép-Európa
kis nemzeteinek közösen – az együtt és
egymás szomszédságában leélt évszá-
zadok történelmének közös elemzése
érdekében – elõbb-utóbb el kell végez-
niük, láthatóan éppúgy tele van min-
denféle buktatókkal, mint minden mí-
toszelemzés és újraértelmezés. A nem-
zeti olvasatok kizárólagossága csak egy-
mástól elzárt, nyelvileg, politikailag és
cenzurálisan lehatárolt terekben volt
fenntartható. Mellettük azonban máris
megannyi más értelmezési igény, keret
kér és kap helyet a történetírásban. Az
egyik lehetséges megközelítés a nemzeti
szembenállásokat meghaladni kívánó
párhuzamos, analóg és közös történe-
tek interpretációs lehetõségeit vizsgálja.
A soknemzetiségû közép-európai törté-
neti háttérbe beágyazott nemzeti értel-
mezéseket így próbáljuk egymáshoz
közelíteni.
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