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2019 szeptemberében az ISHD (International 

Society For History Didactics, azaz Nemzetközi 

Történelemdidaktikai Társaság) a németországi 

Tutzingban rendezte éves konferenciáját A 

kolonizáció1, dekolonizáció2 és posztkolonializmus3 

történelmi perspektívái címmel. A találkozón a 

kolonizációs múlttal kapcsolatos didaktikai és 

történelemoktatási kihívásokat vitatták meg. 

Az ISHD egy nonprofit szervezet, 1980-ban 

jött létre.4 Napjainkban 180 fős tagságot számlál a 

világ minden tájáról. A szervezet célja a történelem 

tanulásáról és tanításáról szóló kutatások 

elősegítése; igyekszik hidakat „építeni”, nemzetközi 

szinten összekapcsolni a történelemtanárokat, 

közös gondolkodásra ösztönözni őket. A szervezet 

rendszeresen ad ki évkönyveket és egyéb 

kiadványokat, valamint együttműködik nemzeti és 

regionális csoportokkal, nemzetközi 

kutatószövetségekkel. 

Az ISHD évente szervez konferenciákat, melynek helyszínéül minden alkalommal más 

országot választanak. A fenti konferencia is ennek az eseménysorozatnak a részeként 

szerveződött meg. Az ISHD elnöke Susanne Popp, aki maga is részt vett a konferencia 

előadásaiból született kötet szerkesztésében, illetve az előszó megírásában. 

A kötet négy nagyobb egységre oszlik, ezen belül 13 tanulmányt tartalmaz, illetve a 

szerkesztők által írt bevezetőt. A tanulmányok globálisan felölelik a gyarmatosítás témáját, 

Dél-Afrikától kezdve Izraelen át Vietnamig képet kaphatunk a kolonizációs múlt 

feldolgozásáról – nem csak a gyarmatosítók, hanem a gyarmatosítottak szemszögéből 

egyaránt. 

Bár ma már nem létezik hagyományos értelemben vett gyarmatosítás, posztkoloniális 

világban élünk – ezt tükrözi az ENSZ 1960-ban kiadott, a gyarmati országok 

függetlenségéről szóló nyilatkozata is – a kolonizáció a mai napig fontos szerepet játszik a 

gyarmatosító múlttal rendelkező nemzetek imázsában. A kolonizáció és dekolonizáció 
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nemzetekre gyakorolt hatásai, következményei pedig vannak olyan jelentősek, hogy 

megfontoljuk, mit tanítunk róla, illetve mit mondunk a médiában erről. 

A napjainkban zajló folyamatok, mint a globalizáció és a migráció pedig különösen 

fontossá teszik a kolonizációról való gondolkodást. Hiszen ezeknek a jelenségeknek a 

következménye, hogy ma már az európai tantermekben Európán kívülről érkező diákok is 

ülnek. Ők pedig rendszeresen szembesülnek azokkal a sztereotípiákkal, melyeket részben a 

gyarmatosító gondolkodásmód alakított ki velük szemben. 

Az európai és a nyugat-európai nemzetekre jellemző egyfajta felsőbbségtudat; értékeik 

általános elfogadottságot élveznek, a kolonizáció pedig ennek a „modernitásnak” és 

„nemzetépítésnek” a szerves elemeként tűnik fel. A domináns (nyugat-)európai önkép szinte 

teljesen híján van minden kritikai reflexiónak. 

A kötet szerzőinek elsődleges célja ennek az állapotnak a megszüntetése. Jellemző 

egyfajta dichotómia a kolonizációval kapcsolatos gondolkodásban: a domináns, aktív fél a 

gyarmatosító, azaz a „mi” („us”), és a passzív „ők” („them”), azaz a gyarmatosítottak 

kifejezések használata. További gyakori jelenség, hogy az európaiak által a gyarmatosítás 

során alkalmazott abúzusokról mélyen hallgatnak. A témával kapcsolatos kutatások 

elszigeteltek, nem ismertek, hogy milyen kérdések és eredmények merültek fel. Nincsenek 

elemzések a dekolonizációról, annak utóhatásairól sem.  

Összességében megfigyelhető, hogy a (nyugat-)európai dominancia, az általa 

képviselt értékek, kultúra és progresszivitás előtt mindenki meghajol. A kolonizáció oktatása 

viszont mindmáig a perifériára szorult. 

 

* 

 

Az első szekció az Esszék elnevezést kapta. Jörg Fisch5 egy összefoglalót írt a 

kolonizációról és dekolonizációról, kezdve egészen a kezdetektől napjainkig. Fisch nagy 

figyelmet fordított a terminológiák pontos meghatározására, a nemzeti önmeghatározás 

kialakulásának processzusára, illetve arra, milyen folyamat vezetett odáig, hogy az ENSZ 

Közgyűlése nyilatkozatban ítélje el a gyarmatosítást. 

Jacob Emmanuel Mabe6 az afrikai és a német történetírás kolonizációra vonatkozó 

diskurzusait vizsgálja, egyrészt a kolonizáció megítélését a gyarmatosított oldaláról, azaz az 

afrikai vitákban (kezdve a pánafrikai elképzeléstől). A tanulmány második részében a 

gyarmatosító Németország szemszögéből vizsgálódik, a kolonizáció örökségének éppen 

zajló újrafelfedezéséről a posztkolonialista elmélet, az új kolonizációs történetírás és a 

visszaemlékezések keretén belül. Mabe hangsúlyozza, hogy valódi módon a 

gyarmatosításra emlékezni csak az afrikai és a német kutatók együttműködése révén lesz 

mód. 

A második egység a Narratívák címet viseli; a historiográfiai narratívák elemzésének, 

illetve azoknak a tanítási gyakorlatba való átültetésének szükségességére hívják fel a 

figyelmet. 

Florian Wagner7 a XIX. század közepétől az 1960-as évekig bezárólag elemzi az 

európai gyarmatosítás historiográfiáját. Megfigyelése szerint bár az 1960-as évektől a 

kolonizáció történetírásának kiformálódása figyelhető meg, illetve új hangok jelentek meg, a 

gyarmatosítókra jellemző gondolkodási minta ugyanolyan széleskörű maradt. Wagner, 

miközben a kolonizáció történelmének kritikai megközelítésére szólít fel, azt állítja, hogy a 

gyarmatosítottak tapasztalatairól és szenvedéseiről is oktatni kellene a kolonizáció kapcsán. 

Ez ugyanis lehetővé tenné, hogy egy olyan globális történelmet tanítsanak, amely 
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lehetőséget teremt arra, hogy rávilágítsanak a globalizáció és egyenlőtlenség közti 

kapcsolatra. 

Elize van Eeden8 az afrikai és a dél-afrikai historiográfiát elemzi a gyarmatosítás 

korától. Belátást nyerhetünk a Dél-Afrikában a kolonizációról az iskolákban és egyetemeken 

oktatott tananyagba, demonstrálva a téma mindmáig ellentmondásos mivoltát. Van Eeden 

javaslata, hogy a helyi és a regionális történelmet a globális kapcsolatrendszerekkel együtt 

kellene vizsgálni, így elkerülve a hiányosságokat és a leegyszerűsített narratívákat. 

Shen Chencheng,9 Meng Zhongjie10 és Yuan Xiaqqing11 a kolonizációról alkotott kép 

egyoldalúságának megszüntetésének lehetőségeit vizsgálják, mégpedig a bokszerlázadás 

példáján keresztül, amely a kínai történelemoktatásban kulcseseménynek számít. A szerzők 

a világtörténelemből vett perspektívákat veszik górcső alá, hogy megtörjék a kissé 

egyszerűsítő, gyarmatosítóra és gyarmatosítottra osztó dichotómiát, mely a nemzeti 

narratívákban gyakori. 

A harmadik, Viták nevet viselő főfejezet dokumentációkat és vizsgálatokat tartalmaz 

arra vonatkozóan, milyen nehézségekkel és dilemmákkal nézett szembe a 

történelemdidaktika és a történelemoktatás. 

Riad Nasser12 a kozmopolitizmus, nemzeti identitás és az eredetmítoszoknak a 

történelemkönyvekben játszott szerepét vizsgálja Jordánia, Palesztina és Izrael területére 

vonatkozóan. Nasser a kozmopolita identitás elismerésére szólít fel, illetve a befogadás, 

nyitottság jelentőségére – ezek talán megoldást nyújthatnak a globalizáció kihívásaira a 

posztkoloniális jelenre vonatkozóan. 

Kang Sun Joo13 rámutat: Dél-Koreán belül az akadémiai történetírásban és a 

történelemoktatásban szenvedélyes vitákat generál a kérdés, hogyan lehetne meghaladni 

azt a nézetet, amely szerint a modernitás egyenlő Európával. Ezt Dél-Koreából nézve 

kritikusan eurocentrikus nézetnek tartják. A szerző olyan megközelítéseket mutat be, 

amelyek ezt a nézetet megkísérelik felülmúlni. 

A kolonializmus olyan európai országokra is hatást gyakorolt, amelyek nem 

rendelkeztek gyarmatokkal. Ilyen volt Svájc: tagadhatatlan tény, hogy az ország részese volt 

és profitált a gyarmatrendszer kialakításából. Ez azonban nem akadályozta meg azt, hogy 

Svájcon belül ne terjedjen el a nézet: nekik nincsen semmi dolguk a kolonializmussal. 

Markus Furrer14 svájci kutató rámutat, hogy bár az 1980-as években elindult egy 

differenciáltabb kép kialakítása a kolonializmusról, a mai napig nem igazán alkotnak pontos 

képet a svájci történelemkönyvek az országnak a kolonizációban játszott szerepéről. 

Nagy Mariann15 a gyarmatosításnak egy speciális példáját mutatja be: azt a narratívát, 

miszerint Magyarország a Habsburg Birodalom kizsákmányolt gyarmata volt az Osztrák-

Magyar Monarchián belül. Ez az állítás, amely megmagyarázná Magyarország gazdaságilag 

elmaradott mivoltát, először a XIX. században merült fel, a nemzeti-romantikus történetírás 

keretei között. Később a marxista történetírás is átvette ezt a nézetet. Bár a XX. század 

második felétől némileg módosult ez a felfogás, például a „gyarmat” kifejezés, amellyel 

Magyarországot illették, kikerült a tankönyvekből, a narratíva mégis észrevehetően 

megmaradt máig.  

Terry Haydn16 a Brit Birodalom történelmi szerepeit vizsgálja a brit tankönyvekben, és 

rámutat arra, hogy Nagy-Britannia birodalmi és gyarmatosító múlja vitatott. Haydn a nemzeti 

tanterv megjelenéseit elemezte tankönyvekben, történelemoktató weboldalakon, népszerű 

történelmi magazinokban, illetve egy felmérésben a tanítási gyakorlatokat is meg tudta 

vizsgálni. Meglátása szerint az így szerzett „bizonyítékok” nem támasztják alá azt a 

jobboldalról hangoztatott állítást, miszerint a Brit Birodalom nincs eléggé lefedve a brit 

történelemoktatáson belül, és egyoldalú, negatív módon van ábrázolva. Haydn szerint a 
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diákokat több birodalomról kellene oktatni, amivel kiegyensúlyoznák az eurocentrikus 

előítéleteket és a diákok egyrészt szélesebb tudásra tennének szert, illetve a ma zajló 

folyamatokat is meg tudnák érteni. 

Az utolsó főfejezet, amely a Megközelítések címet kapta, három fejezetet tartalmaz, 

és inspirációkat nyújt a posztkolonizációs elmélet, illetve a globális történelem világából az 

oktatás számára. 

Philipp Bernhard17 a (poszt)kolonizáció német középiskolai szinten való tanítására tesz 

javaslatot. Meglátása szerint a hibrid (azaz a különféle elméletek vegyítése) és 

transzkulturális megoldások a tanítási gyakorlatot is gazdagítanák, „dekolonizálnák” a tudást. 

Dennis Röder,18 aki történelmet oktat Németországban, beszámol arról, milyen 

nehézségeket tapasztalt, amikor az afrikai gyarmatosítást kellett bemutatnia a 

történelemkönyv alapján. A vizuális anyagok, amelyek ezek a könyvekben megjelennek, 

ugyanis még mindig hiányosságokat mutatnak: továbbra is a tradicionális narratívákat és 

sztereotípiákat alkalmazzák Afrikára vonatkozóan. 

Karl Benziger19 a szerepjátékok nyújtotta lehetőségekre mutat rá: szerinte a vitatott 

történelmi helyzeteket kiválóan lehet ábrázolni és megértetni a diákokkal e módszer 

segítségével – ő maga is kipróbálta ezt kollégáival és középiskolás diákjaival. 

A tanulmánykötet egyértelműen hiánypótló jelentőségű: nem csak témáját illetően, 

mert a kolonizáció és a kolonializmus egyértelműen marginális szerepet kap a 

tankönyvekben, de az, hogy interkulturális párbeszédre invitál, szintén kiemelendő. A 

gyarmatosítás jelenségét a tanulmányok által sokféle aspektusból módunk áll megvizsgálni, 

az eurocentrikus világképről kritikai reflexiót kialakítani. Az írásokból egyértelműen kiderül: 

sok munkát igényel még az objektív kolonizációs narratívák kialakítása és ezeknek a 

történelemkönyvekbe való átemelése. Remélhetőleg e kötet megjelenése is közelebb visz 

minket ehhez.  
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