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K a p o s i  J ó z s e f

Bevezetés Az első világháború  
a szomszédos országok és hazánk 
történelemtankönyveiben című 
kötethez

A száz évvel ezelőtt, 1914 szeptemberében elkezdődött ún. nagy háború 
előzményei, eseménytörténete és következményei mind a mai napig számos ponton 
megmagyarázhatatlanok. Abban talán nincs vita, hogy az azóta első világháborúnak 
nevezett események hátterében elsődlegesen az európai nagyhatalmak – különösképpen 
a brit és német – világhatalmi törekvései álltak. 

Sajátos módon az sem kérdőjelezhető meg – különösképpen a száz év távlatából – hogy 
a háború végső soron európa (beleértve a győztes nagyhatalmakat is) térvesztésével járt.

Az is nyilvánvaló, hogy a háború frontjain – a korszerű haditechnika eredményeként 
– egy nagy és virágzó szellemi-kulturális korszak legjobb ifjai váltak milliószámra áldoza- 
tokká. Nem véletlenül, minden háború sújtotta országban hadisírok, temetők, emlékoszlo-
pok és emlékhelyek őrzik a hősi halottak emlékét. A minden korábbinál több katonát és a 
fegyverek arzenálját hadirendbe állító, és folyamatosan bővülő földrajzi területre kiterjedő 
kegyetlen, hosszan tartó háború számos és mély – valós és áttételes – sebet hagyott maga 
után. Nélküle bizonyára nem jöhettek volna létre azok a társadalmi, lelki, szociális torzu-
lások, melyek a XX. századi totális diktatúrákhoz vezettek. erre utalnak prohászka Ottokár 
püspöknek a világháború idején leírt gondolatai, miszerint: „végigvágott (ti. a háború) 
a büntetés ostorával a nemzeteken s hazug diplomáciájukon, a társadalmakon s azok 
bálványain, s fölfakasztotta az imperialista erőszaknak, a kultúrgőgnek s az emberiségben 
lappangó erkölcstelenségnek daganatait, melyekből romlottság, alávalóság, komiszság s 
hamisítatlan pogányság buggyant ki. A háború leálcázta a kultúrát, melyet csak meg kellett 
vakarni s előbújt a barbárság. Leálcázta a társadalmi erkölcsöt; föltárta a gyöngeség s 
megbízhatatlanság, az ösztönösség és romlottság örvényeit s bemutatta az embert [...].”

Hazánk számára az első világháború nemcsak milliós emberveszteséggel, a fronton lé-
vők szenvedéseivel és a hátországban élők nélkülözéseivel, valamint az anyagi erőforrások 
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jelentős csökkenésével járt, hanem vesztesként a történelmi Magyarország földarabolását 
és a fejlődés centrumából való kimaradását is eredményezte. Az események végzetességét 
azért is fontos kiemelni, mert 1913-ban az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó lakosság 
életkörülményei az akkori Svédország színvonalán álltak. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy 
most a svédektől hány évvel vagyunk – nemcsak mi vesztesek, hanem az akkor magukat 
győztesnek tekintő utódállamok is – lemaradva?

Megítélésünk szerint a kárpát-medencei térség jelene és jövője szempontjából 
kulcsfontosságú az első világháború ideológiai-szellemi következményeinek feltárása. 
e munkának fontos eleme lehet az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamai tankönyvei 
háborúról és békekötésről szóló fejezeteinek feldolgozása. erre vállalkozik kiadványunk, 
amelyben a különböző országok tankönyveit bemutató szerzők alapos munkát végeztek. 
Tárgyilagos stílusban, elemző és kritikus módon, nagy szakmai intelligenciával törekedtek 
megfelelni az egységes elemzési szempontrendszernek. Az országonkénti történelem-
könyvek párhuzamos bemutatása, feldolgozása nemcsak érdekes, olvasmányos, hanem 
vitára ösztönző is.

Az országtanulmányok igazolják azt a felismerést, hogy politikatörténeti szempontból 
jelenleg nem lehet valamennyi nemzet szempontjait egyformán, arányosan képviselve 
megírni e soknemzetiségű térség első világháborús történetét. Adódhatna azonban egy 
másik alternatíva is – amelyre a kötetet lektoráló Szarka László professzor is felhívta a 
figyelmet –, miszerint a háború hétköznapi történetének: a frontkatonák és a hátország-
ban nélkülözők nézőpontjainak fókuszba állításával hatékonyabb együttgondolkodás 
valósítható meg. 

A közös szenvedéstörténet középpontba állítása talán hosszú távon ahhoz a felis-
meréshez is elvezetheti az itt élő népeket, hogy a háborút lezáró, nagyhatalmak hozta 
döntések csak látszólag szolgálták az itt élő, magukat győztesnek tekintők érdekeit, mert 
valójában a döntéshozóknak kedveztek.
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a n d ó c s i  J á n o s

Az első világháború  
a horvátországi általános  
és középiskolák történelem- 
tankönyveiben

 

Bevezető gondolatok

A nagy horvát nemzetállami eufória természetes módon a történelem nemzeti látószögén 
keresztül vizsgálta a múlt eseményeit, amely megállapítás fokozottan igaz a horvátság 
huszadik századi történelmére. A múlt század kilencvenes éveihez képest az új évezred 
történelemkönyvei már nagyrészt megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek meg-
követelik a részrehajlástól mentes szemléletet, a történelmi tények alapján mutatják 
be a nemzeti történelmet. Az első világháború kitörésének százéves évfordulójára a 
nagyközönség számára szinte észrevétlenül emlékezett a horvát társadalom, és ugyan-
ez elmondható a történész szakmára is. A horvát tankönyvek írásakor a legtöbb vitát 
a honvédő háború bemutatása váltotta ki; ez a vita olyan heves volt, hogy árnyékában 
eltörpültek a többi korokkal kapcsolatban felvetődött kérdések.

A horvát általános és középfokú oktatási rendszer törvényi háttere

A horvát oktatási rendszer az alapfokú oktatást (általános iskola) nyolc évben határoz-
za meg. Az általános iskolában ötödik osztálytól tanítják a történelmet, az első négy 
osztályban különböző tantárgyakon belül sporadikusan esik szó a múlt eseményeiről. 
Ötödiktől évfolyamonként heti két történelemórájuk van a diákoknak, ami éves szinten 
hetven tanórát jelent. A kisebbségi iskolákra ugyanez a törvény vonatkozik, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a tanár a tanórán tárgyalhatja a nemzeti vonatkozású (esetünkben a 
magyar) történelmi eseményeket. A magyar iskolákban könnyítést jelent, hogy 2014-től 
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az általános iskolai horvát történelemkönyvek magyar fordításban is megjelentek. Az első 
világháborúval és annak következményeivel a tanulók hetedik osztályban találkoznak. 

Középfokon a történelem mint tantárgy oktatása három- és négyosztályos középfokú 
intézményekben zajlik. A hároméves szakmunkásképzőkben csak az első osztályban van 
heti két történelemóra, ahol kizárólag Horvátország történelmét oktatják, az egyetemes 
történelemmel nem foglalkoznak.

A négyéves szakközépiskolákban, amelyek érettségit és szakmát is adnak, két vagy 
három évig van történelemoktatás, minden évfolyamon heti két órában. Itt az első vi-
lágháborút a harmadik évfolyamon tanulják a diákok.

A gimnáziumoknak öt típusa létezik Horvátországban: 1. általános gimnázium, 2. 
nyelvi tagozatos gimnázium, 3. természettudományi gimnázium, 4. matematikai-ter-
mészettudományi gimnázium, 5. klasszikus gimnázium – ez utóbbi tananyaga nagyban 
megegyezik az általános gimnáziuméval. Az általános gimnáziumban az első három évben 
heti két órában oktatják a történelmet, míg a negyedik évfolyamon heti három órájuk 
van a tanulóknak. A többi gimnáziumi típust választók végig heti két órában hallgatják a 
történelmet, a negyedik évfolyamot májusban fejezik be az utána következő érettségi 
vizsgák miatt. Az első világháborút a negyedik év elején tanulják.

Hét – az oktatási minisztérium által jóváhagyott – általános és középiskolai tankönyvet 
elemeztünk a tanulmány során, a vizsgált tankönyvek könyvészeti adatai a tanulmány 
végén találhatóak.

Az első világháború előzményei feldolgozásának összehasonlító  
elemzése az általános iskolai, a szakmunkásképzős, a szakközépiskolás 
és a gimnáziumi tankönyvek tükrében 

A 7. osztályos általános iskolai tankönyvek utolsó fejezete foglalkozik az előzményekkel, 
a címük a következő: Válsággócok a világban és az első világháború. A profil által kiadott 
tankönyv1 ebben a fejezetben először az európai válságokat és a Balkán-háborúkat vizs-
gálja, míg az Alfa kiadványa2 mindezt a világpolitikai események tükrében teszi. Damir 
Agičić kötete egy karikatúrával is szemlélteti a nagyhatalmi játszmákat, ezen Ferenc József 
és a bolgár uralkodó az Oszmán Birodalom térképét tépi szét, amelyet a török szultán 
elgondolkodva figyel. Mindkét tankönyv azzal zárja le a témát, hogy a Balkán-háborúk 
kimenetelével sem a balkáni államok, sem a nagyhatalmak nem voltak elégedettek, ezért 
a Balkán továbbra is európa puskaporos hordója maradt. Agičić még a Balkán-háborúk 
előttről, 1891-ből idéz egy bosznia-hercegovinai utazót, akinek megállapításai érvényesek 
maradtak 1913-ban is: „Természetesen egyértelmű, hogy a dolgok jelenlegi állása nem fog 
örökké fennmaradni. Mindenki számára világos, hogy alkalomadtán egy nagy, európai 
méretű háború fog kitörni a Balkán-félszigeten, ami manapság elkerülhetetlen esemény-
nek látszik.”3 Érdemes megemlíteni, hogy ugyanebben a tankönyvben a Balkán-háborúk 

1  Agičić, Damir (2008): Povijest, udžbenik za sedmi razred osnovne škole (Történelem, az általános iskola 7. 
osztálya számára). profil, zagreb.

2  Bekavac, Stjepan  és Kljajić, Siniša  (2009): Történelem 7., tankönyv az általános iskola 7. osztálya számára 
(magyar nyelvű fordítás). Alfa, zagreb.

3 Agičić: i. m.
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utáni helyzetet bemutató politikai térképen Bosznia-Hercegovinát és Horvátországot 
nem sorolják a Balkán országai közé. 

Szakmunkásképzősöknek készített könyvében a Bekavac–Štambak szerzőpáros4 csak 
a horvát történelemmel foglalkozik. ezért ebből a tankönyvből igen nehéz megérteni 
bizonyos belpolitikai folyamatokat, mivel azok nem függetlenek az Osztrák–Magyar Mo-
narchia és európa többi nagyhatalmának politikai eseményeitől. A világháborút megelőző 
részben a 184 oldalas könyv négy oldalon tesz kísérletet az előzmények megértetésére. 
Szó esik az új Horvátországban megalakult pártokról, a dalmáciai és isztriai helyzetről, a 
horvát-szerb koalícióról, illetve a horvátok kivándorlásáról tengeren túli területekre. ez 
utóbbi témánál kitér a katolikus vallás szerepére is az új hazát választókkal kapcsolatban. 
A Balkán-háborúkat, amelyekbe már bele volt kódolva, hogy Horvátországot sem kerül-
heti el egy esetleges világégés, nem említi a tankönyv. A horvát-szerb koalíció céljaként a 
magyarónok (magyarpártiak) elleni harcot és a horvát-magyar kiegyezés újratárgyalását 
tartja fontosnak megemlíteni a szerzőpáros. A koalícióból azonban kilépett az a Frano 
supilo,5 aki korábban Ausztriát veszélyesebbnek tartotta Horvátország számára Magyar-
országnál. Bécsnek nem állt érdekében egy erős párt létezése Horvátországban, ezért a 
horvátországi politikusok ellen kirakatpereket rendeztek, a Monarchia elleni kémkedéssel 
és fegyveres felkelés előkészítésével vádolták meg őket – jegyzi meg a tankönyv. A tárgyalt 
fejezet egyetlen térképén a horvátok kivándorlási irányait mutatják be.

A 185 oldalas, szintén csak a horvát történelemmel foglalkozó, Ivo Goldstein által írt 
szakiskolai történelemtankönyv6 a világháború előtti belpolitikai eseményeken kívül be-
mutatja a nagyobb horvát tudósokat is, gazdag képanyaggal illusztrálva. A többi szerzővel 
ellentétben Goldstein kitér a Khuen-Héderváry7 politikája elleni mind erősebb ellenállásra, 
illetve a magyar kormány ellen szerveződött tüntetéshullámra, amit az váltott ki, hogy 
véleményük szerint Budapest ellenezte Horvátország nagyobb pénzügyi önállóságát. 
Megtudjuk, hogy a parasztok betörték a gyűlölt magyarónok ablakait, üldözték a magyar 
tisztviselőket, és magyar zászlókat égettek. A horvát-magyar ellentétekről egy fekete-
fehér fotó szerepel képi forrásként a kötetben. A tankönyv kísérletet sem tesz a magyar 
álláspont bemutatására, ezért a diákokban az a kép alakulhat ki, hogy a magyarok voltak 
az elnyomók, a horvátok pedig az igazság bajnokai. A most tárgyalt rész képanyagának 
segítségével – a többi könyvtől eltérően – betekintést nyerhetünk a kor férfidivatjába, 
illetve az éppen szárnyait próbálgató horvát turizmusba is.

A négyéves szakközépiskolák számára készített tankönyv8 195 oldalából négy tárgyalja 
Horvátország történelmét a világháború előestéjén. A címszavak csaknem megegyeznek 

4  Bekavac, Stjepan  és Štambak, Nikola  (2003): Hrvatska povijest, udžbenik povijesti za prvi razred trogodišnjih 
strukovnih škola (Horvát történelem, történelemtankönyv a hároméves szakmunkásképző iskolák első osztá-
lya számára). Školska knjiga, zagreb.

5  Frano Supilo (1870–1917) horvát újságíró, politikus, az első világháború horvát közéletének meghatározó 
szereplője.

6  Goldstein, Ivo  (2010): Povijest, Udžbenik za strukovne trogodišnje srednje škole (Történelem, Tankönyv a  
hároméves szakiskolák számára). Sysprint d.o.o., zagreb.

7  Khuen-Héderváry Károly (1849–1918), korábbi miniszterelnök 1910. január 17. és 1912. április 22. között a 
magyar kormány horvát–dalmát–szlavón tárca nélküli minisztere volt.

8  Čokonaj, emil; petrić, Hrvoje; raguž, Jakša  és Škiljan, Davor  (2003): Povijest, Hrvatska i svijet od kraja XVIII. 
do potkraj XX. stoljeća 2. Udžbenik za II. razred četverogodišnjih srednjih strukovnih škola (Horvátország és a 
világ a XvIII. századtól a XX. század  végéig. Tankönyv a négyéves szakközépiskolák számára.) Meridijani, 
Samobor.



10 Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 

az előbb tárgyalt könyv címszavaival, azzal a különbséggel, hogy nagyobb hangsúlyt kap 
bennük a magyar politika. Frano Supilo és Ante Trumbić9 ún. új kurzusának részeként 
említi a könyv, hogy szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a birodalom többi népével 
is, különös tekintettel a magyar ellenzékkel, mivel így oldható meg a horvát kérdés. A 
Balkán-háborúkat és a az első világháborút az Európa és a világ a 20. század első felében 
című fejezetben ismerteti 12 oldalon keresztül.

A negyedikes gimnáziumi tankönyvek első nagy fejezete európát és a világot mutatja 
be az első világháború kitörése előtt. Lényeges különbség nincs a két kötet ezen fejezetei 
között, leckéik témái és terjedelme is megegyezik.  A világháború előtti horvát kérdést 
két részre bontják. Az egyik részben az annexió előtti kort tárgyalják, a másikban a horvát 
területek társadalmi és gazdasági kérdéseit az ezt követő időszakban, a világháború kitö-
résével bezárólag. Mindkét könyv kitér a horvát diaszpóra történetére, olyannyira, hogy 
a Goldstein–Hutinec szerzőpáros egy fél oldal terjedelmű képpel illusztrálja a Korcsula 
szigetéről Dél-Afrikába kivándoroltakról szóló leckét.10 ebben a tankönyvben a résztémával 
kapcsolatos fogalmakat a fejezetek végén magyarázzák meg a szerzők, míg a másikban11 
a kötet végén található fogalomtár keretein belül teszik ezt meg. Mindkét tankönyv 261 
oldalas, ebből 23 oldal foglalkozik az első világháború előzményeivel.

Az első világháború bemutatása az általános iskolai horvát  
tankönyvekben

A profil által jegyzett tankönyv12 is külön fejezetben tárgyalja a háború nemzetközi 
vetületét (6 oldal) a horvát vonatkozású eseményektől (3 oldal). A háború kezdeti sza-
kaszának feldolgozása kissé nehezen követhető, túl bonyolult tizennégy éves tanulók 
számára, mivel aprólékosan felsorolja a szarajevói merénylet után az egymásnak hadat 
üzenő felek minden egyes hadüzenetét. A keleti front bemutatásakor kiemeli a galíciai 
és a bukovinai harcokat, amelyekben az osztrák–magyar seregek vereséget vereségre 
halmoztak, megemlítve, hogy a németeknek kellett segíteni szövetségesüknek. Az olasz 
fronttal kapcsolatban a következő megállapítást olvashatjuk: „Az osztrák–magyar had-
sereg ezen a fronton harcoló katonái szlovén, horvát és bosznia-hercegovinai területekről 
érkeztek. Bátran harcoltak az olaszok ellen, megakadályozva őket az előrenyomulásban, 
és az Adriai-tenger megszállásában.”13 A szerző szerint a központi hatalmak sorsát az 
antant balkáni előrenyomulása, az Oszmán Birodalom és Bulgária kapitulációja pecsé-
telte meg. A Monarchiát a széteséstől már I. Károly császár kétségbeesett föderációs 
elképzelései sem menthették meg, mivel a nemzetiségek a függetlenedést, önálló, saját 
államaik létrehozását szorgalmazták. Az első világháborút az emberiség történelmének 
legborzalmasabb, legvéresebb és legdrágább harcának aposztrofálja.

    9   Ante Trumbić (1864–1938), horvát politikus, a londoni Jugoszláv Bizottság elnöke, a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság külügyminisztere, ő képviselte országát a párizsi békekonferencián.

10  Goldstein, Ivo  és Hutinec, Goran  (2010): Povijest 4, udžbenik za 4. razred gimnazije (Történelem 4, Tankönyv 
a gimnáziumok 4. osztálya számára). Sysprint d.o.o., zagreb.

11  Kolar-Dimitrijević, Mira; petrić, Hrvoje  és raguž, Jakša  (2004): Udžbenik za IV. razred gimnazije, Povijest 4 
(Tankönyv a gimnázium Iv. osztálya számára, Történelem 4). Meridijani, Samobor.

12 Agičić: i. m.
13 Uo.
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ebben a részben egy térkép található, amely 
az első világháborús európát mutatja be. Bővebb 
a képi források sora. egy fotón II. vilmos német 
császár, egy másikon angolok által készített tank 
látható, a következőn az új hadviselés jeleként 
harci repülők indulnak bevetésre. Az egyesült 
államokból származó egyik toborzó plakát jól 
szemlélteti, miként próbálták megnyerni az ame-
rikai polgárokat a katonáskodásra és az európai 
fronton való háborúzásra. Kiegészítő anyagként 
keretes írást szentel a kötet a szarajevói merény-
let részleteinek, az ehhez tartozó fotón Ferenc 
Ferdinánd és felesége látható.

A horvát nép az első világháborúban 
című fejezet erős érzelmi felütéssel kezdődik:  
„A horvát nép óriási áldozatokat hozott egy olyan 
országért, amelyet nem érzett magáénak. Na-
gyon sok horvát elesett, megsebesült vagy eltűnt 
a távoli frontokon. Az országban szegénység, éhínség és betegség honolt.”14 A horvát 
törvényhozás ugyan működött, de a politikai jogok gyakorlása korlátozott volt a báni 
Horvátországban. A Jugoszláv Bizottság15 vezető politikusai – a könyv szerzője szerint – a 
nyugati demokratikus közvéleményt igyekeztek megismertetni az Osztrák–Magyar Mo-
narchiában élő szerbek, horvátok és szlovének azon törekvésével, amely a Habsburgoktól 
való elszakadást tűzte ki célul. Az általunk tárgyalt gimnáziumi tankönyvek semleges, néhol 
pozitív Monarchia-képével szemben itt negatív konnotációjú mondatokat olvashatunk. A 
délszláv népeket, ezen belül is a horvátokat a Monarchia elnyomó rendszerével szembe-
ni, majdhogynem szabadságharcosi magasságokba emeli a szerző, kísérletet sem téve a 
horvát törekvések árnyaltabb bemutatására, a horvát nép Monarchián belüli státuszának 
és háborús szerepvállalásának pontosabb definiálására.

Az Alfa kiadó által jegyzett, magyar nyelvre is lefordított tankönyv16 szintén külön 
tárgyalja az egyetemes történelmi eseményeket (13 oldal) a horvát tematikától (5 oldal). 
Az előbbi fejezet természetesen a szarajevói merénylettel kezdődik, a többi kötethez ké-
pest annyi újdonsággal, hogy máshol tényként jelent meg a Szerb Királyság érintettsége 
a trónörökös megölésében, ebben pedig azt írják, hogy a Monarchia csak gyanította, 
hogy Szerbia áll a háttérben. A háború kitörését követő sorozatos hadüzenetváltást 
dominóeffektusként ábrázolják a szerzők, ahogy a helyi konfliktus világméretűvé terebé-
lyesedett. A keleti fronttal kapcsolatban megjegyzik, hogy amíg a német csapatok állandó 
veszteségeket okoztak az oroszoknak, addig az orosz katonák Galíciában és Bukovinában 
nagy győzelmeket arattak az osztrák–magyar hadsereg fölött. A háború nagyobb csatái 
közül kiemelik a verdunit és a Somme folyónál vívottat. A tankönyv leírása szerint az 

14 Uo.
15    a Jugoszláv Bizottság 1915. május 1-jén alakult Londonban emigráns horvát, szerb és szlovén politikusok-

ból. célja az egységes délszláv állam megteremtése volt.
16 Bekavac és Kljajić: i. m.
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osztrák–magyar hadsereg teljes széteséséhez a 
szaloniki fronton elszenvedett kudarc, illetve az 
észak-olaszországi antant sikerek vezettek. ezek 
következtében történt, hogy a katonák megtagad-
ták a parancsot és hazaszöktek, ami végső soron 
a Monarchia szétesését is okozta. A világháború 
következtében – állapítja meg a könyv – négy 
birodalom tűnt el a történelem süllyesztőjében, a 
német, az osztrák–magyar, az orosz és az oszmán. 
Idézik robert Stewart angol történészt, aki szerint 
az első világháború megváltoztatta az emberek vi-
szonyát a háborúkhoz. Míg korábban az emberek 
szerinte társadalmilag elfogadottnak, sőt sokszor 
hasznosnak is tartották a háborút, addig 1918 után 
– főleg európában – már teljes mértékben elfogad-
hatatlannak.  

egy térkép tartozik a fejezethez, amely európát 
mutatja be az első világháború során. A képanyag-

ban kiemelt jelentőséget kap a szarajevói merénylet, bemutatva az elkövetőt, Gavrilo 
principet, az áldozatokat és az esemény körülményeit. Fotóval illusztrálják a katonák szen-
vedéseit a lövészárokban, egy angol katona képe kapcsán leírják, hogy gyakori probléma 
volt a tetvesség és a patkányok, egerek nagy száma a fáradságos munkával kiásott védelmi 
vonalakban. A legismertebb német pilóta, a vörös Báró is szerepel egy fényképen, aki 
a háború során egy légi csatát sem veszített. Grafikon is színesíti a kiadványt, az antant 
és a központi hatalmak közötti erőviszonyokat ábrázolja a háború kitörésekor, amelyből 
kiderül, hogy szinte minden területen az antant volt előnyösebb helyzetben.

Érzelmileg kissé túlfűtött ebben a tankönyvben is a horvát törzsanyag tárgyalása. 
A szerzők szerint a horvát nép helyzete a háború előtt és közben is nagyon rossz volt a 
Monarchiában. Az osztrák–magyar hatóságok sok horvát újságot betiltottak, és a háború 
kezdetére elhalt a horvát kulturális és politikai élet. Ugyanakkor a horvát Szábor a háborús 
körülmények között is működött, mivel Magyarország nem engedte a feloszlatását, így 
lehetővé tette az ellenzéki képviselők számára véleményük kifejtését. A szerbiai és olasz 
frontokon harcoló katonák elszántságával kapcsolatban hasonló sorokat olvashatunk, 
mint Agičić könyvében. A Bekavac–Kljajić szerzőpáros szerint 1916 közepétől az osztrák–
magyar seregeket a háborúból való teljes kiábrándultság jellemezte, ezt a céltalanságot 
látták be a horvát katonák, ezért napról napra növekedett a katonai szolgálattal szembeni 
ellenállás. Sokan öncsonkítást hajtottak végre, a betegszabadságról nem tértek vissza, 
vagy egyszerűen elszöktek.

egy térkép és két fotó található ebben a fejezetben. A térkép a londoni szerződés 
értelmében Olaszországnak ígért területeket ábrázolja, a fényképek közül az egyiken a 
Monarchia elleni felkelést kirobbantó tengerészek láthatóak, a másikon Nikola pašić szerb 
politikus beszélget a Karađorđević családból származó Sándor szerb királlyal.
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Az első világháború bemutatása a szakmunkásképzős  
és szakközépiskolás diákok számára 

A Bekavac–Štambak szerzőpáros tankönyve csak a háború horvát vetületével foglalkozik, 
de pár sorban kénytelen tárgyalni a nemzetközi helyzetet is. A hetedikesek számára írt 
kötethez17 hasonlóan megemlíti például a világháború következtében megszűnt birodal-
makat, az ottani négy helyett azonban csak hármat, Németországról nem esik szó. A horvát 
politikai és gazdasági helyzet bemutatásakor már-már közhelyszerűen írják, hogy a horvát 
nép háború előtti és közbeni helyzete az Osztrák–Magyar Monarchiában nagyon rossz 
volt. A rendőrség figyelte a horvát polgárokat, 
és a rendszerre veszélyesnek látszó embereket 
letartóztatta. Az osztrák–magyar kormányzat 
utasítására sok horvát újságot betiltottak, ame-
lyek megjelenhettek, azokat pedig cenzúrázták. 
A háború küszöbén elhalt a gazdasági és po-
litikai élet. A Monarchiát a tankönyv a népek 
börtöneként mutatja be, amelyben a horvát 
nép nyomorban kénytelen élni, szabadságjogait 
pedig lábbal tiporják. A pénzforgalom majdnem 
megszűnt, felvirágzott a cserekereskedelem 
(lisztért aranyat, zsírért ruhát adtak stb.). eb-
ben a nehéz helyzetben a horvát nép szociális 
érzékenységét is bemutatják a szerzők, leírják, 
hogy a báni Horvátország polgárai gyűjtést szer-
veztek a még nagyobb nincstelenségben élő 
dalmáciai és isztriai honfitársaik javára. 

A többi kötethez képest nagyobb teret szen-
tel a kiadvány a Monarchia hadseregének, meg-
ismerhetjük annak felépítését, etnikai összeté-
telét. Kiderül, hogy a királyi magyar-horvát honvédséget – amelyben a vezényleti nyelv a 
horvát volt – a magyar honvédség keretein belül állították fel, a báni Horvátországban a 
háború kezdetekor 70 000 embert mozgósítottak. Ilyen részletességgel a többi tankönyv 
nem foglalkozott a horvát honvédséggel. Illusztrációként egy ábra is szerepel a katonai 
egység egyenruhájáról, s fontosnak tartják megjegyezni, hogy a katonai sapkán a magyar 
korona mellett ott volt a horvát címer is. 

A háború alatti horvát belpolitikai helyzet ismertetésében nincs nagy különbség 
a tankönyvek között. A pártok politikai elképzeléseiről szóló leírás szinte szóról szóra 
olvasható a többi kiadványban is: a Horvát–Szerb Koalíció képviselői a kiegyezés betar-
tását szorgalmazták, míg Ante Starčević18 pártja, a Jogpárt egy önálló Horvátországért 
szállt síkra a Monarchián belül. Ugyanez volt az elképzelése Stjepan radić19 parasztpárti 
politikusnak is, azzal a különbséggel, hogy ő pénzügyi önállóságot is követelt az ország 

17  Bekavac és Kljajić: i. m.
18  Ante Starčević (1823–1896), horvát politikus és publicista, a Jogpárt egyik alapítója és programalkotója.
19  Stjepan Radić (1871–1928), horvát politikus, a Horvát parasztpárt első elnöke.
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számára. Külön fejezet foglalkozik a fogságba esett horvát katonákkal; a szerzők kiemelik, 
hogy a legrosszabb helyzetben a balkáni fronton foglyul esett katonák voltak, akikkel a 
szerb katonák kegyetlenül bántak, sokuk az embertelen körülmények között meg is halt. 
Szóba kerül a Monarchia elleni tengerészlázadás is, abban a – többi könyvből már ismert 
– kontextusban, hogy a horvát katonák belátták a háború céltalanságát. ez magyarázza 
a katonaszökevények nagy számát és az öncsonkításokat is. A háborús fejezet végén a 
szerzők röviden összefoglalják a lényeget, hogy a diákok könnyebben elsajátíthassák 
a tanulnivalókat. Az összegzésben a horvát nép nyomorúságos helyzetét emelik ki, a 
három fronton való harcokat és a nagyszerb politikával való szembenállást. A tankönyv 
világháborúról szóló része nem elég árnyalt, túlságosan leegyszerűsíti a tanulók számára 
az eseményeket, ezáltal fekete-fehér dichotómiával mutatja be a horvátság szerepét a 
háborús Monarchiában.

egy térképet találhatunk a kötetben, ami az első világháborúhoz kapcsolódik. Nagy-
Horvátországot láthatjuk rajta (zimonynál, tehát majdnem Belgrádnál van a határ), be-
jelölve a zöld káder20 területi elrendeződését Horvátország és Szlavónia területén. A 
képi források között egy karikatúra is található, amely a nehéz, háborús mindennapokat 
próbálja az irónia eszközével tompítani.

A Goldstein-féle, szakiskolások számára 
készült tankönyv21 6 oldalon foglalkozik az első 
világégéssel, a törzsszöveg terjedelme megegye-
zik az előzőekben tárgyalt tankönyvével. Itt is pár 
sorban érzékelteti a szerző, hogy egy olyan hábo-
rúról van szó, amilyen még nem volt a világtör-
ténelemben. A háború végén az elégedetlenség 
az uralkodó, az állam és a háborús nyerészkedők 
ellen fordult. Itt is visszatérő elem, hogy a lakos-
ság számarányához képest a horvátországi és 
bosznia-hercegovinai katonák felülreprezentál-
tak az osztrák–magyar hadseregben. Amíg a töb-
bi tankönyv szerint a háborús események nem 
érintették Horvátország területét, ott nem foly-
tak harci cselekmények, addig ez a kötet cáfolja 
ezt a vélekedést, megemlítve, hogy 1914-ben 
francia hajók vis szigeténél felgyújtottak több 
katonai raktárat. Az olasz frontról nem beszél 
részletesen a szerző, annyit jegyez meg, hogy 

néha zágrábig is elhallatszott az olasz ágyúk robaja. A zöld kádert robin Hood-i szerep-
ben láttatja a kötet, amely a nagy földesurakat, kereskedőket és uzsorásokat támadta, 
elhallgatva a civil lakosság ellen elkövetett véres rajtaütéseiket. 

A nemzetiségek függetlenségi törekvéseit nemzetközi diplomáciai kontextusban 
tárgyalja a szerző. Hangsúlyozza, hogy az antant tagországai sokáig szükségesnek tar-

20   A zöld káder az olasz frontról megszökött délszláv katonák összefoglaló neve, akik fegyveresen bevették 
magukat a szlavóniai, dalmát és horvátországi hegyekbe.

21  Goldstein: i. m.
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tották az Osztrák–Magyar Monarchia fenntartását, mivel Közép-európában ellenpólust 
képezhetett volna az egyébként szintén antant-tag Oroszországgal szemben. A háború 
előrehaladtával azonban az antant országok területi igényeket fogalmaztak meg a Mo-
narchiával szemben, így a birodalom egyben maradása lekerült a napirendről. Horvát 
területek Szerbiát és Olaszországot is érdekelték. Szerbia tudta, hogy antant győzelem 
esetén nagyobb osztrák–magyar területekre számíthat nyugaton és északon. emigráns 
horvát politikusok (Goldstein Ivan Meštrovićot, a világhírű szobrászt is közéjük sorolja) 
véleménye szerint Horvátországnak egy államközösségbe kellene kerülnie Szerbiával és 
Montenegróval; ennek kapcsán a szerző megjegyzi, hogy a szerb kormány és a szerb po-
litikusok mindent megtettek azért, hogy érzékeltessék a horvátokkal, itt nem egyenrangú 
felek tárgyalásáról van szó.

Több képet találhatunk ebben a kötetben is. Az egyiken Gavrilo princip látható, amint 
a csendőrök épp elfogják, a diákok megismerkedhetnek egy pólában (pula) lefényképezett 
hadihajóval, egy osztrák–magyar hadsereg által használt repülővel és egy szintén oszt-
rák–magyar páncélozott járművel. zavart okozhat az a kép, amelyen az osztrák–magyar 
hatóságok elkobozzák egy horvát paraszt vagyonát, mivel a tankönyv törzsszövegében 
ilyesmiről szó sem esik. ebben a kötetben is egy térkép kapcsolódik a világháborús 
fejezethez, amely az olasz-jugoszláv határváltozásokat mutatja be 1914–1924 között. A 
„jugoszláv” jelző pontatlan, vagy legalábbis félrevezető, mivel Jugoszláviáról csak 1929-
től beszélhetünk.

A 195 oldalas, szakközépiskolásoknak szóló tankönyv22 nyolc oldalt szentel az első 
világháború egyetemes történelmi vonatkozásainak, míg a horvát részvétel tárgyalása 
négy oldalt tesz ki. Az egyetemes rész korrekt összefoglalója az eseményeknek, a hang-
súlyokat azonban máshová helyezi, mint a többi kötet, különbséget fedezhetünk fel az 
események értékelésében is. Mivel Szerbia visszautasította a Monarchia ultimátumát, 
ezért az hadat üzent neki – írja  a könyv; az ezt követően hadba lépő országok sorát, ki 
kinek és mikor küldte el hadüzenetét, már nem részletezi. A német és osztrák–magyar 
csapatok kezdeti sikertelenségének okát a keleti fronton a németekben látja, mivel 
nagyobb figyelmet szenteltek a nyugati front küzdelmeinek. Később kénytelenek voltak 
onnan csapatokat átcsoportosítani, amivel sikerült megállítani az orosz előrenyomulást, 
és ellentámadásba lendülhettek. (A már korábban elemzett tankönyvek a keleti front ve-
reségeiért a felelősséget kizárólag az osztrák–magyar csapatokra hárították.) Újszerű az 
olasz front bemutatása is, a szerzők sokkal részletesebben foglalkoznak a Szocsa (Isonzó) 
folyó környéki harcokkal. Kiemelik, hogy kezdetben az olaszok képtelenek voltak áttörést 
elérni az osztrák–magyar csapatokkal szemben, annak ellenére, hogy a Monarchia csapa-
tai egyszerre három fronton voltak kénytelenek harcolni. ezzel érzékeltetik a birodalom 
katonáinak hősiességét. „Mióta az olaszok beléptek a háborúba, megpróbálták áttörni az 
osztrák–magyar védelmet, de a két év alatt az egyetlen siker Gorica (Gorizia) városának 
elfoglalása volt. 1917-ben seregük teljesen összeomlott, és kénytelenek voltak a Piave 
folyóig visszavonulni, miközben 300 ezer katonájuk fogságba esett.”23 A Monarchia itt 
harcoló katonáinak etnikai összetételét nem vázolja fel a tankönyv, egyedül annyit tudha-
tunk meg ebből a fejezetből, hogy horvátok részt vettek a küzdelmekben. „Ezen az alpesi 

22  Čokonaj, petrić, raguž és Škiljan: i. m.
23  Uo.
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területen a mai napig számos osztrák–magyar te-
mető van, amelyben sok ismert és ismeretlen horvát 
katonát temettek el.”24 románia szerepét is más 
megvilágításba helyezi a szakközépiskolai kötet. 
„1916-ban ugyan Románia belépett az antant olda-
lán a háborúba, de nem játszott komoly szerepet, 
mivel Németország hamarosan leigázta. Románia 
a háborúba való belépése fejében az antanttól azt 
az ígéretet kapta, hogy a háború befejeződése után 
jogában áll magához csatolni a Bánátot, Bukovinát 
és Erdélyt.” – írja a könyv. Az orosz forradalommal 
külön rész foglalkozik.

A fejezet egy térképet tartalmaz, mely a világhá-
borús szövetségi rendszereket mutatja be. Képi for-
rásokban ez a kiadvány sem szűkölködik. Témavá-
lasztása változatos, a szarajevói merénylet, Ferenc 
József, a Somme folyónál lévő, sebesülteket ellátó 
egyik kötözőállomás, és egy lelőtt német léghajó 
szerepel a képeken. A kötet kiegészítő anyagként dolgozza fel a harci gázok bevetésének 
történetét, a tengeri csatákat, az új hadieszközöket, illetve Arábiai Lawrence szerepét a 
török-arab konfliktusban.

A háború nemzeti vonatkozásait tárgyaló fejezet sokban hasonlít a már megismert 
kötetek szövegére. ebben a tankönyvben is visszaköszönnek azok a megállapítások, hogy 
a Monarchia a horvát területeken korlátozta a polgári szabadságjogokat, hogy élelem-
hiány alakult ki, és egyes politikusokat letartóztattak. Újdonság, hogy felsorolásszerűen 
bemutatják a horvát törvényhozás pártjait, a Horvát–Szerb Koalíción kívül a Starčević-féle 
Jogpártot, az unionistákat, a frankistákat és a radić-féle parasztpártot. Leírják, hogy a 
horvát pártok álláspontja a Monarchiával kapcsolatban 1918 elejéig jóformán változatlan 
maradt, csak ekkor kezdték el keresni a kiutat a Monarchiából a horvátok számára, hogy 
létrehozhassanak egy föderatív berendezkedésű délszláv államot. A horvát katonákkal 
kapcsolatban konkrét számokat említ a tankönyv: körülbelül félmillióan vettek részt a 
háborúban, akik közül 100 ezren haltak meg. ez újszerű beállítása a horvát szerepválla-
lásnak, mivel a többi kiadvány a Monarchia népességének számarányához mérte azt, s 
tartotta erőn felülinek. Számadatokkal csak itt találkozhatunk. A hátország mindennapjai is 
megjelennek a kötetben, az 1918-as zágrábi hétköznapokat az éhínség és a nincstelenség 
jellemzi. A fejezet egyetlen térképén a háború utáni olasz-horvát határ látható.

Az első világégés a horvát gimnáziumi történelemtankönyvek tükrében

A Goldstein–Hutinec szerzőpáros tankönyve külön tárgyalja a világháború európai és 
világpolitikai vetületét (tizenhárom oldalon), és egy külön részt szentel Horvátország első 
világháborús történelmének (öt oldal). Forrásokat csak az utóbbi leckékben találhatunk. 

24 Uo.
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szerbia megerősödését az Osztrák–Magyar Monarchia nagy veszélynek tartotta, mivel a 
szerbek a délszláv eszme hívei voltak, amelynek megvalósítása egyben a délszlávok által 
lakott osztrák–magyar területek elszakadását is jelentette volna. ezért – írja a könyv – az 
osztrák–magyar kormányzatnál prioritásként szerepelt a Szerbiával való leszámolás. A 
későbbiekben megemlíti, hogy az osztrák–magyar seregek képtelenek voltak megfelelni 
a modern háború követelményeinek, ezért Németországnak többször is a segítségükre 
kellett sietnie. A könyv következetesen osztrák–magyar seregekről beszél. 

az olaszok hadba lépésével kapcsolatban úgy fogalmaz a kötet, hogy az antant or-
szágokkal szemben nem voltak területi követeléseik, ezért könnyebbnek tűnt velük a 
megegyezés, mint az Osztrák–Magyar Monarchiával, amelyhez az itáliaiak által óhajtott 
Adriai-tenger keleti része tartozott. Az olasz fronton vívott harcokban a tankönyv szerint 
kiemelkedtek a horvát, szlovén és bosnyák egységek, mivel ők tisztában voltak az olasz 

területi követelésekkel. A magyar egységekről, így 
a magyar veszteségekről nem esik szó. A szerzők 
megemlítik, hogy a Balkán-félszigeten megnyitott 
szaloniki fronton az antant csapatok által foglyul 
ejtett osztrák–magyar katonák a későbbiekben az 
antant oldalán folytatták a harcokat. A keleti front 
eseményei közül a Bruszilov-offenzívával foglalkozik 
részletesebben a könyv, ahol sok horvát katona is 
orosz fogságba került. románia belépése a hábo-
rúba az antant oldalán ugyan problémát jelentett a 
központi hatalmak számára, de német segítséggel 
az osztrák–magyar hadsereg visszaverte a román 
támadásokat, és elfoglalta majd' egész romániát – 
írja a szerzőpáros. Külön alfejezet foglalkozik az USA 
hadba lépésével, illetve az orosz forradalommal. 
Az előbbit tekintik a központi hatalmak veresége 
egyik okának, a másiknak pedig az Osztrák–Magyar 

Monarchián belüli elégedetlenséget, mivel a birodalmon belül élő szláv népek többletjo-
gokat követeltek maguknak az új uralkodótól.25 1918 októberében a délszlávok követték 
a szlovák és a cseh példát, és bejelentették kilépésüket a Monarchiából, létrehozva a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot – fejeződik be a világháború lezárását bemutató fejezet, 
amely után a háború hatásairól és a veszteségekről olvashatunk.

A világháborút bemutató fejezet három térképet tartalmaz. Az elsőn az 1914–1916 
közötti eseményeket láthatjuk, a másodikon az alpesi frontokat, a harmadikon pedig az 
1916-tól 1918-ig tartó időszak történéseit. Mindegyik térképen Osztrák–Magyar Mo-
narchia szerepel, a Magyar Királyság nem jelenik meg önállóan, és nincs olyan térkép, 
amely a Monarchia szétesése utáni utódállamokat mutatná be. A fejezetben végig jelzők 
nélkül, semleges kontextusban használják az Osztrák–Magyar Monarchia kifejezést. A 
hátországban zajló történésekről, a mindennapi életről nem esik szó ebben a részben, a 
mikrotörténelem nem kap szerepet, a hangsúly a hadtörténeten és a politikai-diplomáciai 
eseményeken van. A Magyar Királyságot, a magyar katonákat egyszer sem említik meg.

25  1916. november 21-én Ferenc Józsefet I. Károly (magyar királyként Iv. Károly) követte a császári trónon.
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A Horvátország első világháborús szerepét tárgyaló fejezet elején a tanulók megtud-
hatják, hogy a háború kezdetekor 13-14 százalék volt azon katonák aránya a Monarchia 
seregében, akik Horvátországból vagy Bosznia–Hercegovinából származtak, miközben az 
ezen a területen élők aránya az összlakosságához képest még a tíz százalékot sem érte 
el. A háborúban elesettek számát a mai napig nem lehet pontosan tudni – jegyzik meg a 
szerzők, majd a könyv addigi szövegéhez képest szokatlanul Miroslav Krležát említik, aki 
több művében is megírta azokat a nehézségeket, amelyeket a horvátoknak el kellett visel-
niük az Osztrák–Magyar Monarchiában. ebben a fejezetben már megjelennek a hátország 
mindennapjai, ahol ellátási gondok léptek fel, és az állam ármeghatározással próbált úrrá 
lenni a helyzeten. A horvát vonatkozású részben térkép nem található. A képi források 
közül az egyik fotó az osztrák–magyar légierő repülőgépét ábrázolja, egy másikon olyan 
tengerészeket láthatunk, akik az ellenzéket(!) képviselik az osztrákokkal és magyarokkal 
szemben. Két írott forrás olvasható a fejezetben, az egyik a Májusi Deklaráció26 egy rész-
lete, a másik idézet a korfui nyilatkozatból, amelyben a szerbek, horvátok és szlovének 
megegyeznek, hogy a Karađorđević-dinasztia vezetésével közös államot hoznak létre.

A Meridijani kiadó gimnáziumok számára készített történelemkönyve27 is külön tárgyal-
ja a világháború nemzetközi (tizenhárom oldal) és nemzeti vonatkozásait (nyolc oldal). A 
háború kitöréséért a németeket teszi felelőssé, területi igényeik és a nyersanyagforrások 
iránti szükségleteik okán. A tankönyv narratívája szerint Franciaország és Oroszország már 
a XIX. század óta szimpátiával viseltetett Szerbia iránt, ezért katonai mozgósítást rendeltek 
el, hogy megvédjék az Osztrák–Magyar Monarchia támadásától. A háború első felében a 
szerb és a montenegrói seregek ellen a Monarchia csapatai nem is tudtak sikereket elérni, 
több – osztrák–magyar szempontból – kudarccal végződött csatát is felsorolnak a szerzők. 
A Monarchia céljaként Szerbia és Montenegró politikai, katonai és gazdasági leigázását 
jelölik meg, illetve az Albánia feletti protektorátus megteremtését. Szerbia és Montenegró 
elfoglalása után a parancsnokságot ezeken a területeken a németek vették át, mivel az 
Osztrák–Magyar Monarchia gyengének bizonyult a győzedelmes háború folytatására, 
amit a szerzők a Monarchia hadseregének vegyes etnikai összetételével magyaráznak, 
főleg a szláv származású katonák motiválatlanságával. Kiemelik, hogy ugyanez a hadsereg 
mennyivel eredményesebben harcolt a később megnyíló olasz fronton, mint a szerbiain. 
ennek okait azonban nem elemzi a kötet. Tárgyalja viszont a Bruszilov-offenzívát, s en-
nek tulajdonítja románia átállását az antant oldalára, aminek hatására a németek és a 
törökök leigázták romániát, a német csapatok 1916 végén bevonultak Bukarestbe. egy 
rövid bekezdés erejéig szó esik a hátországot sújtó gondokról is. 

a szarajevói merénylet, a háború kezdete, a francia, orosz és szerb háborús frontok 
1914-ben egy alfejezetet képeznek, majd évekre lebontva további alfejezetekben tár-
gyalják a had- és politikatörténetet. ez a tankönyv is külön kitér az orosz forradalomra, 
illetve a központi hatalmak bukására. Az utolsó alfejezet a wilsoni pontokat tárgyalja egy 
egész oldalon keresztül. A világháborút tárgyaló fejezet végén táblázatban összesítették 
a háborús veszteségeket, és két írott forrást is olvashatunk. Az egyik a német katonák 

26   A birodalmi gyűlés képviselőinek délszláv csoportja 1917. május 30-án tette közzé a Májusi Deklarációt, 
melyben azt követelték, hogy a Monarchia szerbek, horvátok és szlovének által lakott tartományai egyesül-
jenek, alakítsanak egy független államtestet a birodalmon belül, ezzel trializmussá bővítve a dualista beren-
dezkedést.

27  Kolar-Dimitrijević, petrić és raguž: i. m.
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katonai moráljára vonatkozik, a másik Wilson elnök 1918. november 11-én elmondott 
beszédéből idéz. 

A fejezetben három térkép található. Az első a világháború kitörése előtti európát 
mutatja be, a második a háborúban részt vevő katonai tömböket ábrázolja, míg a harmadik 
a Somme folyónál lezajlott harcokat vázolja fel aprólékos részletességgel. 

A kötet világháborús fejezetének nagy erénye a gazdag képanyag. eredeti fotón tanul-
mányozhatjuk a Monarchia 1914-es ultimátumára érkezett szerb – kézzel írott – választ, 
láthatunk gáztámadásban megsérült angol katoná-
kat. Szerepel egy német háborús propagandaplakát, 
alatta pedig egy olyan karikatúra, amely a háború 
kitörése utáni félév hadi kiadásait szemlélteti. eb-
ből az derül ki, hogy Németország és Oroszország 
költötte a legtöbbet 1914 decemberéig a háborúra, 
őket követi az Osztrák–Magyar Monarchia és Fran-
ciaország, míg Anglia szánta a legkevesebbet erre 
a célra. Képet kaphatunk a nők és a színes bőrűek 
emancipációjáról is, egy fotón kizárólag női mun-
kaerőt láthatunk egy gyárban, egy másikon pedig 
fekete katonát az amerikai hadseregben. Az egyes 
alfejezetek végén internetes hivatkozások találhatók 
(angol nyelven), további információkat nyújtva azon 
diákok számára, akik többet szeretnének megtudni 
az egyes alfejezetek témájáról. A Monarchiát ez a 
tankönyv is tárgyilagosan mutatja be, ugyanakkor 
a szövegkörnyezet azt sugallja, hogy a birodalom 
politikája kudarcra volt ítélve, elhibázott külpolitikai lépéseinek pedig a szerbek álltak 
ellen. A világháború befejezését, a következményeket nem értékeli a kiadvány, megma-
rad a tényközlésnél. A Magyar Királyság, a magyarok vagy a magyar katonák külön nem 
szerepelnek, és azzal a nézettel sem találkozhatunk, hogy a háború a Monarchián belüli 
nemzetiségek függetlenségi harca lett volna.

A horvátok első világháborús szerepét külön fejezet tárgyalja, különválasztva azt az 
előbb elemzett, egyetemes történelemmel foglalkozó résztől. A könyv állítása szerint a 
háború kitörése után a szerb és horvát értelmiségiek nem érezhették magukat biztonság-
ban. ennek illusztrálására megemlíti rudolf Horvat történészt, akit Magyarország északi 
részére internáltak, de előtte bilincsben vezették a vasútállomásig. A szerzők szerint a szerb 
politikusok voltak a legnagyobb veszélyben, mivel az Osztrák–Magyar Monarchia a szerb 
Királyság ellen viselt hadat, ezért minden szerb gyanús volt számukra. A Szerb–Horvát 
Koalíció ugyan együttműködött Budapesttel – áll a könyvben –, de tudvalevő volt, hogy 
a végső céljuk Horvátország egyesülése Szerbiával. pozitív képet kapunk Tisza Istvánról, 
akit olyan államférfiként mutatnak be, aki védte a horvát politikusokat, mivel a magyarok 
törekvései egybeestek a horvátokéival. ennek tudható be, hogy Svetozar pribićević,28 a 
Szerb–Horvát Koalíció vezetője a háborús évek nagy részében Budapesten tartózkodott, 
ahol Tisza védelmét élvezhette. A háborús hátországgal kapcsolatban azt jegyzik meg a 

28  Svetozar Pribićević (1875–1936), horvátországi szerb politikus, a délszláv egyesülés szorgalmazója.
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szerzők, hogy a horvát területeken, mint a Monarchia autonóm magyar részén, nem volt 
olyan rossz a helyzet, mint Ausztriában, ahol éhínség pusztított. A mindennapi élet – és 
ez már az egész birodalomra igaz – könnyebb volt falun, mivel a városokban komolyabb 
megszorítások voltak. Külön alfejezet foglalkozik a tankönyvben a horvát Szábor háború 
alatti működésével, amelyben a legnagyobb frakcióval a Horvát–Szerb Koalíció rendelke-
zett. A koalíció tagjai igyekeztek jóban lenni Budapesttel és Béccsel is, mert Magyarország 
a dualista rendszerben Horvátország és Szlavónia számára bizonyos előnyöket biztosított 
gazdasági és politikai téren – tudjuk meg a kiadványból.

A könyv szerzői szerint az osztrák–magyar katonai vezetés a szerbiai kudarcokért 
a horvátokat tette felelőssé, mivel nem voltak eléggé motiváltak a szerb fronton. ez-
zel ellentétben az olasz fronton bátran harcoltak, mivel Svetozar Borojević,29 az ottani 
csapatok vezetője megértette velük, hogy ott tulajdoképpen a hazájukat védik. A Gold-
stein–Hutinec-féle tankönyvhöz hasonlóan ebben a kötetben is megjelenik, hogy az első 
világháborúban elesett horvát katonák számát a mai napig nem ismerjük. Foglalkoznak a 
szerzők azzal a dilemmával is, hogy a Monarchia hadseregében szolgáló horvát katonák 
nem akartak szláv népek ellen harcolni, ezért gyakran szándékosan szerb vagy orosz 
fogságba estek. Több horvát katona is részt vett az Osztrák–Magyar Monarchia tenge-
részeinek lázadásában, a lázadók a háború befejezését és a népek önrendelkezési jogát 
követelték. A legtöbb lázadó ellen vádat emeltek, akik között a horvátok szerepeltek a 
legnagyobb számban. 

A fejezet végén található egyik írott forrás Miroslav Krležatól idéz, a másik pedig egy 
újságcikk részleteit tartalmazza, amely bujkáló katonaszökevényekről szól, akik rablásból 
tartják fenn magukat. A képi források között fotót találhatunk Iv. Károly koronázásáról, 
illetve a korfui nyilatkozat aláíróiról. egyetlen térkép tartozik ehhez a fejezethez, mely a 
háború utáni olasz-horvát határváltozásokat mutatja be.

Összegzés

A múlt század kilencvenes évei óta lezajlott, történelemtankönyvekkel kapcsolatos viták 
a honvédő háború történetének bemutatásával függtek össze, az első világháború be-
mutatása nem került a közbeszéd vagy a média homlokterébe. A tanulmányban vizsgált 
könyvekről elmondható, hogy nagy részük a horvát szerepvállalást szenvedéstörté-
netként mutatja be, mindenféle kritikai felhang nélkül. Az egyértelmű negatív jelzőket 
ugyan kerülik a kötetek, ettől függetlenül legtöbbször annyira leegyszerűsítik az esemé-
nyeket, hogy a tanulók nem kaphatnak eléggé árnyalt képet a horvátok szerepéről az 
első világháborúban. A kevés írott forrás sem segíti, hogy a diákok több nézőpontból is 
megismerhessék a történéseket. A korábbi tankönyvekhez képest viszont komoly elő-
relépés tapasztalható ezen a területen, bízhatunk benne, hogy a már készülőben lévő új 
tankönyvek még inkább megfelelnek majd a XXI. században elvárt követelményeknek, 
elősegítik egy árnyalt, elfogulatlan történelemszemlélet kialakítását.

29   Svetozar Borojević tábornagy (1856–1920), a Monarchia első nem német származású tábornagya, katonai 
vezető az első világhábúban a keleti, majd az olasz fronton.
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K at o n a  a n d r á s

Az első világháború  
a magyarországi történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

A 2014/2015-ös tanévben érvényes tankönyvlistán szereplő hazai történelemtanköny-
veket vizsgáltuk meg a tematikus tankönyvkutatás számára kifejlesztett szempontsor 
(lásd a 191. oldalon) alapján. ezek a szempontok alapvetően a határon túli tankönyvek 
elemzéséhez készültek, ezért néhány ponton átértelmezésre szorultak (pl. 03.3. Szerepel-e 
a tankönyv bármely /pl. szöveges, képi/ forrásában olyan motívum, amely gyűlöletet 
sugall a magyarok ellen? Ha igen, melyek ezek?), vagy nem voltak értelmezhetők (pl. 02.5. 
A nemzeti nyelvre esetlegesen átírt magyar személy- és helynevek eredményeznek-e 
„csúsztatást”, „visszavetítést” a háború eseményeinek ismertetésében?). vizsgálatunkat 
a címben jelölt – szorosabb értelemben vett – első világháborún túl kiterjesztettük az azt 
lezáró békerendszer létrejöttére, kiemelten a közép-európai változásokra is. Nem elemez-
tük ugyanakkor a világháború eseményeibe „beékelődő” oroszországi változásokat, sőt a 
magyarországi őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság eseménytörténetét is csak 
a világháború és a trianoni békeszerződés összefüggése szempontjából tekintettük át. 
általában megállapítják a tankönyvek, hogy azért nem vehettünk részt a békeszerződést 
előkészítő párizsi megbeszéléseken, mert 1920 januárjáig a békekonferencia egyik kor-
mányunkat sem ismerte el. 

átnéztük az általános és középiskolai tankönyveket, köztük néhány szakképző iskolai 
tankönyvet is, a munkafüzetekkel együtt több mint három tucatot (pontosan harminc-
nyolcat). Az általános iskolai tankönyvek elemzésénél némi nehézséget okozott, hogy az 
első világháború történéseit a 7. osztályos, míg az azt lezáró békerendszert a 8. osztályos 
tankönyvek tárgyalják, tehát mindkét tankönyvet meg kellett nézni. Könnyebbséget 
jelentett viszont, hogy a szerzők csaknem minden esetben azonosak voltak, és a vizsgált 
tankönyvek egységes tankönyvcsalád részét képezték.
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I. ÁlTalÁnos IskolaI Tankönyvek és munkafüzeTek

1. Az első világháború kontextusa
1.1.  valamennyi tankönyvben közös fejezetben tárgyalják az első világháborút, és az egy-

ségesen öt tankönyvi leckéből egy foglalkozik kifejezetten Magyarország részvételével 
a világháborúban, rendszerint az események ismertetésének zárásaként. ettől né-
miképp eltér az Apáczai Kiadó 7. osztályos tankönyve,30 amely a fejezet középső 
leckéjében tárgyalja a címében is eltérő Az Osztrák–Magyar Monarchia az I. világ-
háborúban témát, valamint az NTK 7. osztályos Horváth-féle tankönyve31 a fejezet 
végén A világháború végé-vel összevonva teszi ugyanezt. A Mozaik Kiadó 7. osztá-
lyos tankönyve32 külön olvasmányként illesztette a fejezetbe az Új fegyverek az első 
világháborúban témát. Az Apáczai Kiadó említett tankönyvében a magyar történeti 
témájú leckében rendszeres utalások történnek a már egyetemes történelemben 
említettekre. A szerzők felfogása szerint az első világháború – majd különösen a 
második világégés – jellemzően nem tárgyalható külön egyetemes és külön magyar 
történeti fejezetben, amivel teljes mértékben egyetérthetünk.

1. táblázat: Az első világháborút tárgyaló leckék száma

Apáczai Kiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó NTK (Helméczy) NTK (Horváth)

49-ből 5 (10,2%) 47-ből 5+1 
(10,6%)

43-ból 5 (11,6%) 45-ből 5 (11,1%) 40-ből 5 (12,5%)

1.2.  Az első világháborúval foglalkozó tananyagrész mennyiségét, arányát a 7. osztályos 
tankönyv egészéhez mérve vizsgáltuk, amely egységesen a XvIII. század elejével 
kezdődik, és az első világháború tárgyalásával, tehát 1918-cal zárul. A szórás – a fenti 
táblázatéhoz hasonlóan – nem túlzottan nagy, mert ez a százalékszám 8 és 12 között 
mozog. ez értelemszerűen a teljes, négyéves tananyag kb. 2-4 százaléka, ami mél-
tányosnak mondható, de a korábbi könyvekhez képest csökkenő tendenciát mutat.

2. táblázat: Az első világháború aránya a tankönyvekben
(Az első sorban a 7. osztályos, a második sorban pedig az egész általános iskolai tananyagra kivetített arány-
szám található.)

Apáczai Kiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó NTK (Helméczy) NTK (Horváth)

11,1% 8,4% 8,6% 9,1% 9,5%

kb. 2,8% kb. 2,1% kb. 2,2% kb. 2,3% kb. 2,4%

30  Bánhegyi Ferenc (2009): Történelem – 7. évfolyam. Apáczai Kiadó, celldömölk.
31   Horváth péter (2010): Történelem 7. Az általános iskolások számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 

Budapest.
32   Horváth Levente, kövér Lajos és pelyach István (2013):Történelem – 7. osztály. Az újkor története. mozaik 

Kiadó, Szeged.
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1.3.  Az attitűd az Osztrák–Magyar Monarchiát illetően általában semleges, és ez az ob-
jektív megközelítés átsüt szinte valamennyi tankönyvünkön, néha enyhén pozitív, de 
ritkán elítélő. Talán az Apáczai Kiadó és az NTK Helméczy-féle 7. osztályos tankönyve 
viseltetik az átlagosnál nagyobb együttérzéssel azon államalakulat iránt, melynek 
része volt a korabeli Magyar Királyság is. (például a Helméczy-féle tankönyv több 
helyen „katonáink”-ról szól, amikor az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének 
fegyvereseit idézi.)

 1.4.  A fentiek alapján nem meglepő, hogy az első 
világháború kezdetét is jellemzően semle-
ges hangnemben tárgyalják a tankönyvek. 
a 7. osztályos Mozaik-tankönyv – a név em-
lítése nélkül – clausewitzet idézi,33 három 7. 
osztályos tankönyv (Apáczai, Műszaki, NTK 
Horváth-féle) pedig Ferenc József szállóigévé 
lett mondatával („Mindent meggondoltam, 
mindent megfontoltam…”) nyomatékosít-
ja az államvezetők elhatározását. A szavak 
konnotációja alapján itt már élhetünk bizo-
nyos különbségtételekkel. Az NTK 7. osztá-
lyos Helméczy-féle tankönyve a merénylet 
kapcsán „gyilkos találat”-ról szól, majd azt 
írja, hogy „Az újságok, a hivatalos szónokok, 
a különböző hazafias egyesületek »szent há-
borúra«  uszítottak”,34 ami nem minősíthető 
semleges hangnemnek. Az NTK 7. osztá-
lyos Horváth-féle könyve pedig egyenesen 
patetikus: „A merénylettel kipattant a szikra, 
amely a háború lángját fellobbantotta.”35

1.5.  A háború befejezését illetően a tankönyvírók semlegessége több helyen „csorbát 
szenved”. Hangsúlyozni kívánom, hogy a következő idézetek az alapvetően tárgyilagos 
hangnemben írt sorokból kiragadott részletek, tehát önmagukban némiképp torzí-
tanak. A Mozaik Kiadó 7. osztályos tankönyve például a központi hatalmak esetében 
„vereségről”, Magyarország vonatkozásában viszont „összeomlásról” szól.36 a Mű-
szaki Kiadó 7. osztályos tankönyvének Győztesek és vesztesek tananyagrészében így 
ír a szerző: „A győztesek túlzott békefeltételei (területvesztések, súlyos jóvátételek) 
is állandó gyűlölködésre adtak okot.” Majd – a név említése nélkül – Foch marsallt 
idézi: „Ez nem béke, csupán fegyverszünet húsz évre.”37 A kissé patetikus hangnem 
itt is meg-megjelenik: „Véget ért az I. világháború, de a romok eltakarítása csak most 

33  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 169.
34   Helméczy Mátyás (2009): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest. 181-182.
35  Horváth (2010): i. m., 180.
36  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 177., 183.
37   Balla árpád (2011): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

214.
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kezdődött.”38; illetve „Egyetlen elv érvényesült, a rómaiak szájából származó örök mon-
dás: »Jaj a legyőzötteknek!«”39 az NTK 7. osztályos Horváth-féle tankönyve semleges, 
együtt érző hangnemben ír: „Véget ért a háború, amelyben 10 millió ember pusztult 
el vagy vált örökre nyomorékká. Az otthon maradt családok iszonyú szenvedéseket 
és nélkülözéseket éltek át.”40 A másik NTK-s, de 8. osztályos tankönyv képfeliratában 
a németekkel való együttérzést sejteti: „Megrendítő kép a németek számára. […] A 
fegyverszünet aláírása az antant tábornokai előtt.”41 Alapvetően az alcímek mutatják 
a semlegességet: Az első pisztolylövés: a sza-
rajevói merénylet;42 A szarajevói merénylet,43 
A háború kitörése és a hadüzenetek.44

1.6.  A tankönyvszerzők eddig is kifejtett, alapvetően 
semleges magatartása nem engedi meg a saját 
szempontból elfogult előadást. Leginkább a 
Mozaik és a Műszaki Kiadó tankönyvére jellem-
ző ez az elfogulatlanság. Alcímekkel illusztráljuk 
ezt a semlegességet: Támogatta-e Magyaror-
szág a háborút?, Magyar katonák a frontokon45 
vagy Hadüzenet Szerbiának, A kimerülő hát-
ország.46 Néhány más helyen elő-előbukkan a 
személyes állásfoglalás. Néhány példa: „Ma-
gyarország háborús szerepvállalása tragédi-
ához vezetett.”47 (Kiemelés tőlem: K. A.) Külö-
nösen Trianonnal kapcsolatban fordulnak elő 
kifakadások: „Az öldöklés végén elveszítettük 
hazánk területének és lakosságának mintegy 
kétharmad részét.”48 (Kiemelés tőlem: K. A.) Az NTK tankönyveiből több ilyen példa 
hozható: „…bár katonáink hősiesen helytálltak, a háború elhúzódott, és veszteségei 
minden korábbi elképzelést felülmúltak.” „Katonáink számára az első megpróbálta-
tást a Szerbia elleni támadás jelentette.” „Seregeink Gorlicénél áttörték a frontot.”49 
„A front összeomlott. A Monarchia, és vele hazánk, békekötésre kényszerült.”50 „… a 
front és a hátország összeomlása.” „… vereségünk hatására…”51 A másik, Horváth-
féle NTK-s tankönyvben is találunk ilyen példát: Iv. Károly magyar király „Jó szán-

38  Bánhegyi (2009): i. m., 197.
39  Helméczy (2009): i. m., 192.
40  Horváth (2010): i. m., 193.
41   Helméczy Mátyás (2010): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Nemzedékek Tudása Tankönyv-

kiadó, Budapest. 5.
42  Horváth (2010): i. m., 179.
43  Helméczy (2009): i. m., 181.
44  Balla (2011): i. m., 201.
45  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 181.
46  Balla (2011): i. m., 215., 217.
47  Bánhegyi (2009): i. m., 188.
48  Uo., 188.
49  Helméczy (2009): i. m., 193.
50  Uo., 194.
51  Uo., 195.
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déka már semmit sem segített.”52 (Kiemelés minden esetben tőlem: K. A.) Halvány 
szimpátia a vesztes iránt, de érdemi különbségtétel nélkül. Néhány tankönyvben 
irodalmi idézetek adnak némi érzelmi töltést a megfelelőnek tartott irányba, így az 
NTK 7. oszt. Helméczy-tk. Ady-idézete,53 az NTK 7. oszt. Horváth-tk. Gyóni Géza híres 
költeményének versszakai,54 és a Mozaik Kiadó 8. osztályos kötetének József Attila 
sorai.55 A semleges hangvétel iskolapéldája, ráadásul a szöveg a dátum kivételével 
végig kiemelt: „1918 őszén a Monarchia fegyverszünetre kényszerült. Ezzel Magyar-
ország számára befejeződött a világháború.”56

 1.7.  A vizsgált tankönyvek erényeként nevezhetjük meg, hogy sehol sem bukkan elő 
az a külhoni tankönyveinkben gyakran fellelhető nézet, hogy a háború alapvető-
en a Monarchián belül élő nemzetiségek függetlenségi harca lett volna. Ugyan-
akkor hibaként róható fel, hogy a Monarchia hadseregének etnikai sokszínűsége 
is homályban marad, illetve erre csak közvetett utalások vannak, főleg a hábo-
rú történetének vége felé. Az Apáczai Kiadó 7. osztályos tankönyvében például 

a végső összeomlás okai között említik, hogy „az 
Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében nemze-
tiségi ezredekben egyre gyakrabban tört ki lázadás.”57 
a Mozaik Kiadó tankönyvében is megjelenik, hogy 
a háború végén „A nemzetiségek vezetői […] nyíltan 
szervezkedtek önálló nemzetállamaik megszervezése 
érdekében.”58 a Műszaki Kiadó 7. osztályos tanköny-
vében is csak A győztesek békerendszere című rész-
fejezetben jelenik meg, hogy „… az új államok több-
ségében jelentős volt a nemzeti kisebbségek aránya. 
Új nemzeti ellentétek alakultak ki.”59 Utóbbi mondat 
utalás arra, hogy korábban is voltak ilyenek. Az NTK 7. 
osztályos Horváth-féle tankönyve is arról ír a háború 
történetének vége felé, hogy „A legsúlyosabb belpo-
litikai kérdést a nemzetiségek mozgalma jelentette.”60 
Ugyanitt olvashatunk arról, hogy „Külföldön (antant 
államokban) emigráns nemzetiségi politikusok önálló 
délszláv és csehszlovák állam felállításáért küzdöttek.” 

Konkretizálva: „Rómában a Monarchia nemzetiségeinek vezetői arról döntöttek, hogy 
nem hajlandók tovább az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között élni.” Továbbá 
„… a nemzetiségek az antant támogatásával ki akartak szabadulni a birodalomból.”61

52  Horváth (2010): i. m., 192.
53  Helméczy (2009): i. m., 195.
54  Horváth (2010): i. m., 189.
55   Bencsik péter és Horváth Levente Attila (2014): Történelem – 8. osztály. A XX. század története. mozaik 

Kiadó, Szeged. 54.
56  Balla (2011): i. m., 217.
57  Bánhegyi (2009): i. m., 197.
58  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 183.
59  Balla (2011): i. m., 213.
60  Horváth (2010): i. m., 192.
61  Uo., 192.
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1.8.  A hátországok mindennapi élete az Apáczai Kiadó tankönyve kivételével jellemzően 
egy-egy részfejezet erejéig jelenik meg a tankönyvekben. A háborús hátország,62 
Háborús hétköznapok – a „hazai front″ és A kimerülő hátország;63 Ki bírja tovább? A 
hátországok teherbíró képessége;64 A hátországban élők szenvedései.65

2. A tankönyvek leíró szövege

2.1.  A hadtörténet még mindig meghatározó része a világháborúval kapcsolatos tan-
könyvi szövegeknek, de a korábbi tankönyvekhez képest csökkenő mértékben. Az 
elemző véleménye szerint talán az NTK 7. osztályos Horváth-féle tankönyve jár a 
terjedelem szerint az élen közel egyharmadnyi aránnyal, és a Mozaik Kiadó 7. osztá-
lyos tankönyve zárja a sort, mintegy egyötödnyi aránnyal. A jellemző mérték a kb. 
egynegyed (Apáczai Kiadó, Műszaki Kiadó, NTK Helméczy-féle 7. oszt. tk.). A trend 
tehát megfelelő, a hátországok és a front mindennapi életének a még teljesebb 
bemutatása lenne a helyes irány, legalábbis az elemző szerint, de nem feltétlenül a 
hadtörténeti ismeretek rovására.

2.2.  Jellemzően csak közvetve jelenik meg a tankönyvekben, hogy a Magyar Királyság nem 
magyar népei az osztrák–magyar közös hadseregben szolgáltak. Néhány példa: „A 
Monarchia csapatai – melyeknek a fele magyar volt – a szerbek szívós ellenállásába 
ütköztek.”66 az NTK 7. osztályos Helméczy-féle tankönyve ugyanerről így ír: „Az itteni 
[ti. a Szerbia elleni] harcokba a Monarchia seregeinek kétötödét vetette be, s a kato-
nák fele magyar volt.”67 Tehát csak sejtetni engedi, hogy a másik fele osztrákokból 
és nemzetiségiekből állt. A Mozaik Kiadó tankönyve még sejtelmesebben fogalmaz: 
„Az első világháborúban több mint hatszázezer Magyarország területéről származó 
katona esett el.”68 (kiemelés: K. A.) 

2.3.  Természetesen a magyarországi magyar tankönyvekben gyakran szerepel a magyar 
szó, névszóként, szóösszetételben és jelzős szerkezetben egyaránt. pl. magyar ka-
tonák, magyar egység, magyar hadsereg, magyar honvédhuszárok, magyar minisz-
terelnök (Tisza István, akinek a valós értékelése jelenik meg tankönyveinkben, és 
nem mint háborús bűnösé) stb. Konkrét helyzetekben: a magyar katonák véreznek 
az Isonzónál és a piavénál,69 a magyar hadsereg jelenik meg erdély védelmében,70 
Iv. Károly koronázásakor a magyar himnusz hangzik el.71

62  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 182.
63  Balla (2011): i. m., 208., 217.
64  Helméczy (2009): i. m., 184.
65  Horváth (2010): i. m., 186.
66  Bánhegyi (2009): i. m., 188.
67  Helméczy (2009): i. m., 193.
68  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 182.
69  Helméczy (2009): i. m., 194.
70  Uo., 195.
71  Horváth (2010): i. m., 192.
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2.4.  A magyarok helyett „seregeink, katonáink, vereségünk” hangzik el (pl. NTK 7. oszt. 
Helméczy-tk.),72 Magyarország helyett pedig „hazánk” (pl. Apáczai Kiadó),73 amit 
persze nem tarthatunk elfogultságnak.

2.5. A magyar tankönyveknél ez a szempont nem értelmezhető.
2.6.  A tankönyvek békerendszerhez való viszonya jellemzően értékelő. Az értékelés 

minden esetben elítélő, néha egyenesen elutasító. Az Apáczai Kiadó 8. osztályos 
tankönyve például A történelmi Magyarország szétdarabolása részegységben 
tárgyalja, és A trianoni ország részegységben értékeli a magyar békeszerződést, 
melyet képaláírásban „békediktátumként” nevez meg.74 Az értékelés egyértelmű: „… 
színtiszta vagy többségében magyarok által lakott területeket is elcsatoltak, a wilsoni 
elveket sárba tiporták. Mintegy 3,3 millió magyar került idegen – mi több, ellenséges 

– kormányzás alá. Az igazságtalanság leginkább az új 
határok menti térségekben volt szembetűnő, hiszen a 
határ túloldalára kerültek olyan települések tucatjai, 
melyekben kizárólag magyarok éltek.”75 Helméczy is 
békediktátumról beszél.76 a Mozaik Kiadó 8. oszt. 
tankönyve a békeszerződés (itt nem békediktátum!) 
gazdasági következményeivel is foglalkozik: „Magyar-
ország elvesztette bányáinak és erdeinek nagy részét, 
valamint mezőgazdasági termékeinek fogyasztópia-
cát. A határvonal utakat, vasutakat, sőt településeket 
vágott ketté. Az elcsatolt területekkel megszakadtak 
a korábbi szoros gazdasági kapcsolatok.”77 a Műszaki 
Kiadó 8. osztályos tankönyve a békeszerződés érté-
kelésében arra is kitér A magyar kisebbségek helyze-
te című részegységben, hogy „A területi változások 
számos egyéni tragédiát is okoztak. Szinte minden 
családnak maradtak rokonai az elszakított területe-
ken. Az új (utód-) államokban tömegesen vesztették 

el állásukat a magyar tisztviselők. Akik a kisebbségi sorsot nem akarták vállalni, Ma-
gyarországra menekültek. Itt azonban mostoha körülmények között tudtak csak élni, 
legtöbbjük álláshoz sem jutott.”78 az NTK Helméczy-féle 8. osztályos tankönyvének 
értékelése nagy ívű: „A trianoni béke a világháborút lezáró párizs környéki békék 
része volt, s egyértelműen az antanthatalmak érdekeit szolgálta. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia szétdarabolásával azt kívánták hosszú időre elérni, hogy Közép-Európa 
e részén ne maradhasson fenn rájuk veszélyes, erős hatalom. […] Ugyanakkor meg 
akarták jutalmazni a térségben élő és a háborúban hozzájuk csatlakozott népeket 
(csehek, szlovákok, románok, horvátok, szerbek). Úgy alakították ki új, vagy újjászerve-

72  Helméczy (2009): i. m., 193., 195.
73  Bánhegyi (2009): i. m., 188.
74  Bánhegyi Ferenc (2010): Történelem – 8. évfolyam. Apáczai Kiadó, celldömölk. 58.
75  Uo., 59.
76  Helméczy (2010): i. m., 55.
77  Bencsik és Horváth: i. m., 53.
78  Balla árpád (2012): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 45.
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zett államaik területét, hogy azok körbevegyék 
a legyőzött osztrák és magyar népet.”79 A má-
sik NTK-s tankönyv rettenetes tartalmú békéről 
ír,80 valamint Trianon nyilvánvaló igazságtalan-
ságáról, melyben minden magyar politikai erő 
egyetértett.81

3.  A tankönyvekben bemutatott  
források

3.1.  Az elsődleges források felhasználása tekinteté-
ben elég nagy a „szórás” a vizsgált tankönyvek 
között. A két szélső pólust az Apáczai Kiadó és 
a Mozaik Kiadó tankönyve jelenti. Az előbbiben 
alig van két primer forrás, az is a 8. osztályos 
részben (Wilson 14 pontja, de ez is feldolgozott 
formában, valamint Magyarország 1920-ban, egy 
újság tudósítása a trianoni béke itthoni visszhangjáról)82, míg az utóbbiban leckénként 
van ugyanennyi. Érdekes, hogy míg a Műszaki Kiadó 7. osztályos tankönyvében is 
csak 2-3 elsődleges forrásrészlet található, addig az ugyanezen tankönyvhöz készült 
munkafüzetben több is fellelhető.83 Nagyjából azonos számú elsődleges forrás van 
az NTK két tankönyvében: részlet Ferenc Ferdinánd boszniai útjának indoklásából 
Ferenc József Népeimhez című kiáltványából,84 valamint Az antant válasza a magyar 
békeküldöttségnek,85 illetve Károlyi gróf a háború hátországában meggazdagodókról, 
forrás egy magyar huszárrohamról, valamint egy magyar huszárról.86

3.2.  a Műszaki Kiadó és a két NTK-s 7. osztályos tankönyv (NTK Helméczy-tk. és NTK 
Horváth-tk.) esetében a képi források csaknem fele hadtörténeti vonatkozású, míg 
a Mozaik Kiadó, de főleg az Apáczai Kiadó 7. osztályos tankönyve vonatkozásában ez 
maximum egyharmadnyi, vagy utóbbi esetében még kevesebb. A szöveges források 
közül a Mozaik Kiadó és az NTK Horváth-féle 7.-es tankönyvében találtunk hadtör-
téneti vonatkozásúakat, illetve a Műszaki Kiadó feldolgozott forrásai között van 
néhány. véleményünk az, hogy a hadtörténeti vonatkozású források plasztikusabbá 
és hitelesebbé teszik a világháború bemutatását.

3.3.  Az elemzett tankönyvek forrásai között gyűlöletet sugalló, vagy inkább ellenszenvet 
keltő kép lehet a Műszaki Kiadó 7. osztályos tankönyvében az angolellenes német 

79  Helméczy (2010): i. m., 55.
80   Horváth péter (2011): Történelem 8. Az általános iskolások számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 

Budapest. 40.
81  Uo., 41.
82  Bánhegyi (2010): i. m., 61.
83   Balla árpád (2011): Történelem munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest. 166., 167., 170., 172., 173.
84  Helméczy (2009): i. m., 181., 193.
85  Helméczy (2010): i. m., 56.
86  Horváth (2010): i. m., 186., 190., 191.
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és a németellenes angol plakát,87 valamint az 
Apáczai Kiadó 7. osztályos tankönyvének bolse-
vikok ellen hangoló képei: templomrobbantás és 
élelmet kereső parasztok.88 Érzelmileg inkább a 
németek iránti szimpátiát keltő az Apáczai Kiadó 
7. osztályos tankönyvének Németország vere-
ségét szimbolizáló képe.89 az NTK 7. osztályos 
Helméczy-féle tankönyve nagyobb teret enged 
a frontbarátkozásoknak képben és szövegben 
egyaránt.90 Szimpátiát keltő az éppen a háborúba 
lépést bejelentő imádkozó király (az agg Ferenc 
József) képe is.91 Fontosnak tartjuk megjegyezni, 
hogy ezek az ellenszenvet keltő képek a hábo-
rús propaganda bemutatását célozzák, és semmi 
esetre sem a gyűlöletkeltést mások iránt.

3.4.  csupán egyetlen tankönyvben (NTK 7. oszt. 
Helméczy-féle) nem található emberi szenvedést 
kidomborító – főleg képi – forrás. Az Apáczai Kiadó 7. osztályos tankönyvében élelmet 
kereső orosz parasztokat és rokkant katonák képeit láthatjuk,92 a tankönyvhöz készült 
munkafüzetben pedig magyar vöröskereszteseket, akik a testvér bolgár sebesülteket 
ápolják.93 ehhez járul még a kiadó 8. osztályos könyvében Az első világháborúban 
megsérült féllábú katonák újra járni tanulnak feliratú kép.94 a Mozaik Kiadó 7. osztá-
lyos tankönyvének egyetlen ilyen vonatkozású képe egy sebesült ellátása a fronton,95 
a Műszaki Kiadóé pedig egy hadirokkantakat ábrázoló fotó.96 az NTK 7. osztályos 
Horváth-féle tankönyv két megrázó erejű képet tartalmaz: Gáztámadás során meg-
vakult katonák, illetve Hadirokkantak Budapest utcáin.97

4. A tankönyvekben szereplő térképek

4.1.  Érdekes megoszlás figyelhető meg a tekintetben, hogy az 1918 előtti éveket ábrázoló 
térképeken megjelenik-e a Monarchia másik felétől elkülönítve a Magyar Királyság. 
zömmel az jellemző – nyilván a tankönyvi térkép egyszerűsítése okán –, hogy osz-
tatlan egységként jelölik az Osztrák–Magyar Monarchiát. Így van ez az Apáczai Kiadó 
tankönyve valamennyi térképén (5 db), de – érdekes módon – a munkafüzetben 

87  Balla (2011): i. m., 204.
88  Bánhegyi (2009): i. m., 197.
89  Uo., 197.
90  Helméczy (2009): i. m., 186-194.
91  Horváth (2010): i. m., 189.
92  Bánhegyi (2009): i. m., 194., 198.
93  Bánhegyi Ferenc (2009): Történelem munkafüzet – 7. évfolyam. Apáczai Kiadó, celldömölk. 102.
94  Bánhegyi (2010): i. m., 10.
95  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 182.
96  Balla (2011): i. m., 217.
97  Horváth (2010): i. m., 184., 186.
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megtörténik az elválasztás, sőt északon – hibásan – az osztrák részt is kettéosztot-
ták. Az NTK Helméczy-féle és az NTK Horváth-féle 7. osztályos tankönyve egy-egy 
térképén sincs kettéosztás, viszont a munkafüzetben itt is megjelenik a Monarchián 
belül a Magyar Királyság.98 csupán a Mozaik Kiadó hat, és a Műszaki Kiadó három 
térképéből van egy-egy a Magyar Királyságot is jelölő, de nem feliratozó térkép, 
akárcsak a Mozaik Kiadó 7. osztályos munkafüzetének térképén.99 Külön az 1918 előtti 
Magyar Királyságot ábrázoló térképek jellemzően a 8. osztályos tankönyvek Trianont 
tárgyaló anyagrészeiben vannak. Különösen gyakran kerül elő a Teleki-féle ún. vörös 
térkép. (Apáczai Kiadó 8. oszt. tk.100 és munkafüzet,101 Mozaik Kiadó 8. oszt. tk.,102 
NTK Horváth-tk. 8. oszt.)103 ezen kívül két térkép van még a Mozaik Kiadó 8. oszt.104 
és a Műszaki Kiadó 8. oszt. tankönyvében,105 utóbbi kiegészítve egy munkafüzeti 
vaktérképpel is,106 és egy az Apáczai Kiadó 8. oszt. tankönyvében (Az OMM területén 
élő nemzetiségek).107 az NTK Helméczy-féle tankönyve három, felbomlófélben lévő 
Monarchiát bemutató térképet is tartalmaz.108

4.2.  Az 1920 utáni Magyarország jellemzően a bé-
kekötések ismertetése során jelenik meg, ami 
természetes. Néhány esetben azonban már ko-
rábban, a világháború tárgyalása során is fel-
bukkan. például az Apáczai Kiadó öt térképé-
nek egyikén,109 a Mozaik Kiadó hat térképéből 
szintén egyen,110 illetve a Műszaki Kiadó három 
térképének egyikén.111 az NTK Helméczy-féle tan-
könyve háromból két térképen is mutatja az új 
magyar államot.112 Mindezek jellemzően európa 
valamely háború utáni metszetét ábrázoló tér-
képek. A 8. osztályos tankönyvek e tekintetben 
gazdagabbak, és a trianoni Magyarország gyak-
rabban megjelenik egyrészt európa-térképeken 
(európa az I. világháború után: Apáczai Kiadó113 

  98   Helméczy Mátyás (2004): Feladatok, rejtvények történelemből. Munkafüzet Helméczy Mátyás hetedikes 
történelemtankönyvéhez. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 105.

  99   Horváth Andrea dr. és Horváth Levente Attila (2009): Történelem munkafüzet – 7. osztály. Az újkor 
története. Mozaik Kiadó, Szeged. 72.

100  Bánhegyi (2010): i. m., 59.
101  Bánhegyi Ferenc (2010): Történelem munkafüzet – 8. évfolyam. Apáczai Kiadó, celldömölk. 21.
102  Bencsik és Horváth: i. m., 52.
103  Horváth (2011): i. m., 40.
104  Bencsik – Horváth: i. m., 51.
105  Balla (2012): i. m., 44.
106   Balla árpád (2004): Történelem munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest. 17.
107  Bánhegyi (2010): i. m., 14.
108  Helméczy (2010): i. m., 40., 56., 57.
109  Bánhegyi (2009): i. m., 196.
110  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 179.
111  Balla (2011): i. m., 214.
112  Helméczy (2009): i. m., 189., 191.
113  Bánhegyi (2010): i. m., 13.
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és Mozaik Kiadó),114 másrészt ún. országtérképeken: A szétdarabolt Magyarország 
1920-ban: Apáczai Kiadó,115 ugyanez a munkafüzetben vaktérképen;116 a békekötés 
által megváltoztatott határok – a régiekkel. (NTK Helméczy-tk.117 és NTK Helméczy-
mf.)118 A felbomló Osztrák–Magyar Monarchia,119 Magyarország területi veszteségei120 
és A szomszédos országokba került magyarság.121 az NTK Horváth-féle tankönyve 
két „új európát” ábrázoló térképet is tartalmaz (Közép-európa az első világháború 
után és Új határok).122 Érdekes a Xv., XvI–XvII., XvIII–XIX. századi Magyarországot 
a Trianon utánival összehasonlító térképes feladat az NTK Helméczy-féle 8.-os mun-
kafüzetében, NT-00875/M:39. oldalán.123 ez mutatja ugyanis leglátványosabban a 
tanulók számára a döbbenetes különbségeket.

4. 3.  Természetesen a magyarországi tankönyvekben szinte minden esetben megjelennek 
az utódállamok is (Apáczai Kiadó,124 Mozaik Kiadó,125 Műszaki Kiadó126). Érdekes az 
NTK 7. osztályos Helméczy-féle tankönyvének a megoldása, melyen az új országokba 
beírva Felvidék, erdély, délvidék, vajdaság stb. feliratok szerepelnek.127 Hasonló a 
helyzet valamennyi korábban tárgyalt „új európát” ábrázoló térképen is.

5. Összefoglalás

Érdekes, hogy Magyarországon a rendszerváltoztatás előtti évtizedben az egyik fentebb 
elemzett tankönyv elődje – Helméczy Mátyás 7. osztályos tankönyve – volt érvényben. 
Éppen ezért jelentős fordulatot nem jelentett 1989 ebből a szempontból. Néhány alapvető 
eltérést azért megállapíthatunk.

1)  A kötelező marxista jellegből következően olyan imperialista jellegű háborúról esik 
szó benne, amelyben – a lenini ismérvek alapján – a világ újrafelosztásáért folyik a 
harc. ez az 1982. évi első kiadásban önálló lecke formájában is megjelent.128

2)  Az események osztályalapon történő tárgyalása következtében kiemelt szerep 
jutott a munkásmozgalom bemutatásának. ebben a Lenin vezette bolsevik párt 
állásfoglalásai kulcsszerepet kaptak. A világháborúval foglalkozó két tankönyvi 
fejezet (lecke) hat alfejezetéből egy A bolsevik párt a háború ellen témájú, míg egy 
másik A Nagy Októberi Szocialista Forradalom cím alatt előzetest ad a következő,  

114  Bencsik és Horváth: i. m., 10., 15.
115  Bánhegyi (2010): i. m., 60.
116  Bánhegyi (2010): i. mf., 3.
117  Helméczy (2010): i. m., 7.
118   Helméczy Mátyás (2004): Feladatok, rejtvények történelemből. Munkafüzet Helméczy Mátyás nyolcadikos 

történelemtankönyvéhez. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 9.
119  Uo., 40.
120  Uo., 56.
121  Uo., 57.
122  Horváth (2011): i. m., 9-10.
123  Helméczy (2004): i. mf. nyolcadikos, 39.
124  Bánhegyi (2009): i. m., 196.
125  Horváth, kövér és pelyach: i. m., 176.
126  Balla (2011): i. m., 214.
127  Helméczy (2009): i. m., 191.
128   Helméczy Mátyás (1982): Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola 7. osztálya számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 172-173.
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8. osztályos tankönyvben önálló tankönyvi fejezetben is tárgyalt témáról. Fontosnak 
tartjuk idézettel is bemutatni az előbbi részfejezetből a bolsevik állásfoglalás 
interpretálását: „A bolsevik párt nem hódolt be a mesterségesen szított naciona-
lista hangulatnak. Lenin az új körülmények között új jelszót adott ki: az imperialista 
háborút az uralkodó osztályok elleni háborúvá kell változtatni. Olyan pillanatban, 
amikor nemzetet nemzet ellen uszítottak az imperialista érdekekért, ez a jelszó 
igen bátor tett volt.”129 (Kiemelés az eredeti szövegben.) ezzel az idézettel könnyen 
megvilágítható, hogy miért tett meg mindent a háborús német kormányzat, hogy 
Lenint 1917-ben „hazasegítse”.

3)  Érdekes, hogy a tankönyv első kiadásában nem volt világháborús részvételünkkel 
foglalkozó lecke, utóbb került be a Hazánk a 20. század elején című lecke második 
részeként a Részvételünk a világháborúban tananyagrész.

4)  A háborút lezáró békék, nevezetesen a trianoni béke bemutatása a Bíró Ferencné ne-
vével jegyzett 8. osztályos tankönyvben130 felettébb „visszafogott” volt. ennek igen 
jellemző értékeléséből idézünk: „Ezzel a szerződéssel a Duna-völgyi nemzeti kérdést 
a polgári nacionalista erők törekvéseinek megfelelően rendezték a Tanácsköztársa-
ság kínálta szocialista megoldás helyett”.131 Később hozzáteszi: „Ez a békeszerződés 
szolgáltatta a magyar uralkodó osztályoknak a leggyakoribb, leghatásosabb érveket 
a szomszédos népek elleni gyűlölet szításához”.132 Az ellenünk irányuló gyűlöletről, 
a határon kívüli területekre szorult magyarság helyzetéről nem esett szó.

ez az osztályalapú és egy ideológiára épülő megközelítés ma már túlhaladottá vált, las-
san Trianon értékelése is a „helyére” kerül. Legalábbis ezt tükrözik a tanulmány korábbi 
részében elemzett tankönyvek.

II. középIskolaI Tankönyvek és munkafüzeTek

1.1.  Jellemzően közös tankönyvi fejezetben, de vagy külön leckékben dolgozzák fel a tan-
könyvek az első világháborút és abban Magyarország részvételét (NTK, Salamon;133 
NTK, Száray és Kaposi;134 NTK, Száray és Kaposi 10. oszt.135), vagy beépítve az egyete-
mes részbe a magyar történeti vonatkozásokat is (Műszaki, Bihari és Doba;136 Műszaki, 
Dupcsik és Repárszky137). előfordul azonban, hogy teljesen külön fejezetben jelenik 

129  Uo., 186.
130   Bíró Ferencné (1984): Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest.
131  Uo., 64.
132  Uo., 65.
133   Salamon Konrád (2009): Történelem IV. a középiskolák számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 

Budapest.
134   Száray Miklós és Kaposi József (2005): Történelem IV. Középiskolák, 12. évfolyam. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest.
135   Száray Miklós és Kaposi József (2004): Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya 

számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.
136  Bihari péter és doba dóra (2006): Történelem a 12. évfolyam számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
137  Dupcsik csaba és repárszky Ildikó (2005):Történelem IV. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
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meg (Pedellus, Kovács és Kovácsné,138 Pedellus, 
Kosztyu 10. oszt.;139 Mozaik, Szever 10. oszt.140). 
Trianont jellemzően külön egész (NTK, Száray és 
Kaposi; Műszaki, Bihari és Doba; NTK, Száray és 
Kaposi 10. oszt.) vagy fél leckében (NTK, Sala-
mon; Műszaki, Dupcsik és Repárszky; Pedellus, 
Kovács és Kovácsné; Mozaik, Szever 10. oszt.; Pe-
dellus, Kosztyu 10. oszt.), és már a két világháború 
közötti történelmünket taglaló fejezetben dol-
gozzák fel. ez a fejezet tartalmazza az őszirózsás 
forradalom és a Tanácsköztársaság eseményeit, 
sőt az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutá-
sa is megelőzi a trianoni békét. Az egyetemes 
történelemben az oroszországi események (for-
radalom és bolsevik hatalomátvétel) tárgyalása 
néhol megszakítja (NTK, Salamon), de jellemzően 
követi (NTK, Száray és Kaposi; Műszaki, Bihari és 
Doba; Műszaki, Dupcsik és Repárszky; Pedellus, Kosztyu 10. oszt.; NTK, Száray és Ka-
posi 10. oszt.; Mozaik, Szever 10. oszt.) a háború menetét. van olyan tankönyv, amely 
másik – a két világháború közötti történelemmel foglalkozó – fejezetben dolgozza fel 
az orosz forradalmat és a bolsevikok győzelmét, a polgárháborúval és intervencióval 
együtt (Pedellus, Kovács és Kovácsné).

1.2.  Az első világháborút – talán meglepő módon – a szakiskolai tankönyvekben ismer-
tetik nagyobb arányban. ennek oka – minden bizonnyal – a szakiskolai tankönyvek 
tananyagának jelenközpontú válogatása, amely különösen a XX. századi történéseket 
helyezi előtérbe, az események élén az első világháborúval.

3. táblázat: Az első világháború aránya a szakiskolai tankönyvekben
(Az első sorban a 10. osztályos, a második sorban pedig az egész közismereti képzési időszakra 
kivetített arányszám található.)

NTK, Száray és 
Kaposi 10. évf.

Mozaik, Szever
10. oszt.

Pedellus, Kosztyu
10. oszt.

School Kiadó 
9–10. oszt.

10,3% 15,8% 12,9% 1,2%

kb. 5,2% kb. 7,9% kb. 6,5% 0,9%

138   Kovács István és Kovácsné Bede ágnes (2002):Történelem – tankönyv, 12. osztály (XX. század). Pedellus 
Tankönyvkiadó, Debrecen.

139   Kosztyu Brigitta (2011): Jelenben a múlt. Történelem szakiskolásoknak. 10. osztály. pedellus Tankönyv- 
kiadó, Debrecen.

140  Szever László (2011): Történelem 10. a szakiskolák számára. Mozaik Kiadó, Szeged.
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4. táblázat: Az első világháború aránya a gimnáziumi és szakközépiskolai tankönyvekben

(Az első sorban a 12. osztályos, a második sorban pedig az egész képzési időszakra kivetített 
arányszám található.)

ntK, 
Salamon

ntK, 
Száray és Kaposi

Műszaki, 
Bihari és Doba

Műszaki, 
Dupcsik és 
Repárszky

Pedellus, 
Kovács és 
Kovácsné

9,0% 8,1% 8,2% 7,3% 6,8%

kb. 2,3% kb. 2,0% kb. 2,1% kb. 1,8% kb. 1,7%

A táblázatok adatait vizsgálva két dolog tűnik fel: 
1)  Nagy a szóródás terjedelemben az egyes szakiskolai tankönyvek között.
2)  Az egész tananyagban való reprezentáltság tekintetében viszont a gimnáziumi 

tankönyvekben hasonló az arány az általános iskolai könyvekéhez.
1.3.  A vizsgált tankönyvek jellemzően tényszerűek, semleges hangnemben írnak az Oszt-

rák–Magyar Monarchiáról. Néhol – főleg az NTK-s Száray és kaposi-könyveknél – 
némi szimpátia, vagy inkább megértés figyelhető meg: „Amikor nyilvánvalóvá vált 
a vereség, s ezzel párhuzamosan a Monarchia szétdarabolásának a terve, a vezetés 
megpróbálkozott a Monarchia megmentésével.”141 A másik Száray és kaposi-féle 
tankönyv a Háborús részvételünk című részfejezetben tárgyalja a Monarchián belüli 
háborús szerepünket.142 elfogultságnak azonban nyomait sem fedezhetjük fel, inkább 
a maximális „távolságtartás” a jellemző. Helyenként kritikus hangnem is megfigyel-
hető. A pedellus Kiadó tankönyve például Iv. Károlyt jó szándékú, de tehetségtelen 
uralkodóként mutatja be, különösen Ferenc Józseffel összehasonlítva.143

1.4.  A tankönyvek a háború kezdetéről általában semleges hangnemben írnak, de némi-
képp eltérő hangsúlyokkal. A Salamon-féle tankönyv a Monarchia egyértelmű felelős-
sége helyett a német harciasságot hangsúlyozza, és Tisza István kezdeti ellenkezését 
is megemlíti.144 A Dupcsik és repárszky-féle tankönyv már egyértelműsíti: „A határo-
zott német támogatás láttán az Osztrák–Magyar Monarchia kormánya szándékosan 
elfogadhatatlan követeléseket tartalmazó ultimátumot nyújtott át Szerbiának”.145 a 
másik műszakis tankönyv azt is megemlíti, hogy „A brit kormány közvetíteni próbál 
az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia között, de már túl későn”.146 A mozaikos 
tankönyv állásfoglalása nem mérlegel, ezért némileg leegyszerűsít: „Az osztrák és 
magyar uralkodók arra a következtetésre jutottak, hogy 1914 a legkedvezőbb év a 
háború kirobbantására. A „védelmi háború” megkezdésére a szarajevói merénylet 
kitűnő ürügyet szolgáltatott.”147 (az utóbbi mondat szinte szó szerint megjelenik az 

141  Száray és kaposi (2005): i. m., 23.
142  Száray és kaposi (2004): i. m., 27.
143  Kovács és Kovácsné: i. m., 78.
144  Salamon: i. m., 13.
145  Dupcsik és repárszky: i. m., 9.
146  Bihari és doba: i. m., 14.
147  Szever: i. m., 12.
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NTK Száray és kaposi-féle tankönyvében is). A Kovács és Kovácsné-féle tankönyv 
azt is bemutatja, hogy a szerbek miért tekintették provokációnak a trónörökös 
látogatását.148 vannak olyan tankönyvek is, amelyek szinte kerülik az állásfoglalást 
(Pedellus, Kosztyu149; NTK, Száray és Kaposi 10. oszt.150).

1.5.  A háború befejezésének értékelésében sincsenek jelentős eltérések. Az NTK-s Sa-
lamon-féle tankönyv logikusnak tartja a központi hatalmak vereségét az antant 
növekvő erőfölénye révén. A német fegyverszünetet a berlini forradalomhoz köti, a 
Monarchia összeomlását pedig az jelzi, hogy „A november 3-ai padovai fegyverszü-
netet már a nem létező Monarchiával kötötték”.151 Ugyanezeket a műszakis Dupcsik 

és repárszky-féle tankönyv úgy írja le, hogy „A német 
nép és hadsereg már nem akarta folytatni a kilátás-
talan küzdelmet” – szemben a katonai vezetéssel.152 
ez a tankönyv – igaz, apró betűs részben, de – meg-
említi a fegyverletétel kapcsán a tőrdöfés-elméletet, 
vagy inkább legendát. A Monarchia összeomlását az 
NTK Salamon-féle könyvéhez hasonlóan írja le, de 
összekötve Bulgária és Törökország megadásával.  
a műszakis Bihari és Doba-könyv plasztikus „a Monar-
chia rongyos, éhező hadseregének utolsó támadásá”-
ról írva.153 A végső fegyverletétel leírása ugyanakkor 
tényszerűen provokatív: „1918. november 11-én 
délelőtt 11 órakor megszűntek a harcok – a nagy 
háború kilencmillió áldozatot követelt.”154 A Kovács 
házaspár tankönyve is dominószerű folyamatnak írja 
le a központi hatalmak összeomlását, de nem teljesen 
szenvtelenül: „A gyenge és kimerült bolgárok gya-
korlatilag ellenállás nélkül megadták magukat. […] 

Bulgária kiválása végzetes volt Törökország számára is. […] A Monarchia kiszolgál-
tatott helyzetbe került. […] Utolsónak Németország kapitulált.”155 Megjelenik a bíráló 
hangnem is, de az összeomlást megelőző, Monarchián belüli politikai helyzetre vonat-
kozóan: „Jellemző a kor magyar vezető rétegének a szűkkeblűségére, hogy Wekerle 
Sándor magyar miniszterelnök tiltakozására a föderalizáció csak a Lajtán túl (tehát 
Ausztriában) lett volna érvényes”.156 Érdekes, de tényszerű megjegyzés a másik NTK-s 
Száray és kaposi-féle könyvben: „1918 őszére a központi hatalmak hadseregei – bár 
szinte mindenütt az antant területén álltak – összeomlottak.”157

148  Kovács és Kovácsné: i. m., 8.
149  Kosztyu: i. m., 8.
150  Száray és kaposi (2004): i. m., 8.
151  Salamon: i. m., 35.
152  Dupcsik és repárszky: i. m., 15.
153  Bihari és doba: i. m., 7.
154  Uo., 7.
155  Kovács és Kovácsné: i. m., 17.
156  Száray és kaposi (2005): i. m., 23.
157  Száray és kaposi (2004): i. m., 10.
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1.6.  A „mi” és „ők” szembenállás tankönyveinkben nem jelenik meg. Ahol elvétve elő-
fordul a többes szám első személy, az csupán azonosulás történelmünkkel, de nem 
mások kárára. Ilyen az NTK-s Száray és Kaposi-féle 10. osztályos tankönyvben a 
Háborús részvételünk című alfejezet, amely indító mondatában így ír: „Az 54 milliós 
Monarchia által mozgósított 8 millió katona közel felét Magyarország adta.”158 Tehát 
a leírás tényszerű és távolságtartó, még a magyar általános iskolai tankönyvekhez 
képest is, nem beszélve a helyenként uszító han-
gú szlovákiai könyvekről.

1.7.  Mivel az a nézet, hogy a világháború alapvetően 
a Monarchián belüli nemzetiségek függetlenségi 
harca lett volna, sehol sem jelenik meg, ezért itt 
a nemzetiségek tananyagban való megjelenését 
vizsgáltuk. Az NTK Salamon-féle tankönyve a Ma-
gyarok és nem magyarok című alfejezetben már 
a háború utáni helyzetben vizsgálja a témát, leír-
va azt, hogy a szomszédok „mohósága semmibe 
vette az etnikai (nemzetiségi) elvet.”159 A másik 
NTK-s tankönyv a Nemzetiségi törekvések a Mo-
narchiában alfejezetben foglalkozik a témával: 
„A soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchi-
ában a birodalom határain túl nemzetállammal 
rendelkező nemzetiségek – mint a románok és a 
szerbek – már a háború előtt anyaországaik felé 
tekintettek. A birodalom határai között élő cse-
hek és horvátok” számára „a Monarchia háborús 
veresége […] felcsillantotta […] a függetlenség reményét”.160 A többi nemzetiséget itt 
meg sem említik, akárcsak a másik NTK-s Száray és Kaposi-féle tankönyvben sem.161 
A mozaikos tankönyv Iv. Károly 1916-os trónra lépése kapcsán említi meg – minden 
differenciálás nélkül –, hogy „Hazánk nemzetiségei […] az országtól való elszakadá-
sukat fontolgatták”.162 A pedellus Kiadó 12. osztályos tankönyve pedig csak annyit ír, 
hogy „Éles határvonal húzódott szegény és gazdag, magyar és nem magyar között”.163

1.8.  A háborús hátország megjelenése az egyes tankönyvekben, bár eléggé „visszafogott”, 
de azt örömmel szögezhetjük le, hogy szinte sehol sem hiányzik. Jellemzően egy-egy 
alfejezetben foglalkoznak a témával a tankönyvírók, de legalább egy bekezdésben, 
legfeljebb kiegészítő anyagban „elrejtve”. Külön alfejezetben két műszakis és két 
pedellus Kiadó által forgalmazott tankönyv ír róla: A hátország164 vagy A háborús 

158  Uo., 27.
159  Salamon: i. m., 37.
160  Száray és kaposi (2005): i. m., 17.
161  Száray és kaposi (2004): i. m., 12.
162  Szever: i. m., 34.
163  Kovács és Kovácsné: i. m., 76.
164  Dupcsik és repárszky: i. m., 12.
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hátország,165 illetve A hátország166 és A hátország gondjai.167 A témán belül említik a 
jegyrendszert, az ellátás romlását;168 a haditermelést, az állam gazdasági szerepét, a 
feketepiacot;169 a nők emancipációját és munkavállalását, a bérek csökkenését és a 
fokozódó elégedetlenséget;170 az inflációt, a hadirokkantak hazatérését, a fokozódó 
békevágyat.171 A két Száray és kaposi-féle könyvben egy-egy bekezdésnyi anyag szól a 
hadigazdálkodásról172 és az életkörülmények romlásáról,173 míg a mozaikos szakiskolás 
tankönyvben egy kis kiegészítő anyag szól az otthoni helyzet romlásáról.174

2. A tankönyvek leíró szövege

2.1.  A szorosan vett hadtörténet aránya nehezen ítélhető meg, csupán becslésekre szo-
rítkozhatunk. Tendenciajelleggel az állapítható meg, hogy – bár visszaszorulóban 
van – még mindig eléggé uralja a főszövegeket. Mindez az eseménytörténet anyag-
mennyisége csökkenése fényében érthető. Főleg a középiskolai könyvekben jelentős 
– csaknem fele a szorosan vett világháborús anyagnak –, de a szakiskolai tanköny-
vekben is mintegy negyede (NTK, Száray és Kaposi 10. oszt.; Pedellus, Kosztyu 10. 
oszt.), vagy ennél is csekélyebb (Mozaik, Szever 10. oszt.).

2.2.  Sehol sem említik a tankönyvek expressis verbis, hogy a Magyar Királyság nem magyar 
népei a Monarchia hadseregében szolgáltak, sokszor saját néptestvéreikkel szemben. 
Azt megemlítik egy helyütt, hogy „A magyar katonák a császári és királyi hadsereg-
ben (K. u K. hadsereg) teljesítettek szolgálatot”.175 Helyenként a Nemzeti Tanácsok 
megalakulása kapcsán kerülnek szóba a nemzetiségek,176 az osztrák–magyar hadsereg 
kapcsán csak az derül ki, hogy osztrákokból és magyarokból állt, megemlítve, hogy 
„Az 54 milliós Monarchia által mozgósított 8 millió katona közel felét Magyarország 
adta”.177 Tehát Magyarország, de nem a magyarság.

2.3.  Természetesen a magyarok említésére gyakran sor kerül a hazai tankönyvekben a 
legkülönbözőbb szókapcsolatokban, de sohasem elfogultan szembeszegezve más né-
pekkel értékeinket. Az osztrák–magyar haderő gyakori említésén túl külön Magyaror-
szág említésére kerül sor például a műszakis Bihari és Doba-tankönyvben egy érdekes 
információ kapcsán: „Magyarországon 1918-ban 108 filmet forgattak…”178 Ugyanitt 
szerepel, hogy Olaszország és Jugoszlávia [valójában a Szerb–Horvát–Szlovén Király-

165  Bihari és doba: i. m., 16.
166  Kovács és Kovácsné: i. m., 76-77.
167  Kosztyu: i. m., 13.
168  Dupcsik és repárszky: i. m., 12.
169  Bihari és doba: i. m., 16.
170  Kovács és Kovácsné: i. m., 76-77.
171  Kosztyu: i. m., 13.
172  Száray és kaposi (2005): i. m., 7.
173  Száray és kaposi (2004): i. m., 27.
174  Szever: i. m., 22.
175  Uo., 34.
176  Salamon: i. m., 37., Dupcsik és repárszky: i. m., 15.
177  Száray és kaposi (2004): i. m., 27.
178  Bihari és doba: i. m., 16.
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ság] „Fiumét (Rijekát), a Magyar Királyság egykori 
kikötőjét akarták megszerezni”.179 Sajnálkozó és 
együtt érző tónus megfigyelhető egyes tankönyvi 
szövegeken a háború és a békeszerződés kapcsán 
is. például: „A világháború frontjai, csatái […] 
nemzedékekre beivódtak a magyar társadalom 
emlékezetébe.”180 vagy „Különösen fájdalmas és 
nehezen magyarázható volt, hogy a kisebbség-
be került magyarság jelentős része színmagyar 
területeken, közvetlenül a trianoni országhatár 
túloldalán élt.”181 A szakiskolás NTK-s tankönyv-
ben ilyen érzelemdúsan írnak a szerzők háborús 
részvételünkről: „A magyar katonákat mind a 
keleti, mind az olasz fronton nagy számban ve-
tették be. A veszteségek óriásiak voltak. Magyar-
ország területén – az Erdős-Kárpátok hágóit nem 
számítva – nem folytak harcok, de nemzedékek 
életébe ivódtak be a véráztatta harcmezők nevei: 
Doberdó, Gorlice.”182

2.4.  A magyarok negatív kontextusban sehol sem szerepelnek a vizsgált tankönyvekben. 
ezek a kiadványok már Tisza István szerepét is kellően differenciáltan tárgyalják, 
nem sütik rá a „háborús bűnös” bélyegét, az általános iskolai könyvekhez hasonló-
an. Ugyanakkor az esetleges pozitívumok kiemelése is elmarad, a két világháború 
közötti hőskultusz ápolása nem folytatódik – egy képaláírás kivételével. (egy a hősi 
halottak közül.)183 Jellemző a visszafogottságra, hogy a Doberdó fennsíkján, az Isonzó 
völgyében és a Dél-Tirolban folyó hároméves harcok embertelen, valóban hősiessé-
get követelő küzdelmeiről úgy írnak, hogy meg sem említik a magyarok jelenlétét.184 
Megjelenik viszont az egyik szakiskolás tankönyvben egy világháborús székely tör-
ténet, amely a háború humoros oldalát próbálja felvillantani.185

2.5. A magyar tankönyveknél ez a szempont nem értelmezhető.
2.6.  Hazai tankönyveink békerendszerhez, jelesen a trianoni békéhez való viszonya ad 

leginkább lehetőséget az elfogultságra. ebbe a csapdába kevés tankönyvszerző vagy 
tankönyvi szerzőpáros esik bele. Ugyanakkor megfigyelhetők megközelítésbeli kü-
lönbségek, artikulációs finomságok az egyes kiadványokban. Legfeltűnőbb különbség 
a békeszerződés(ek) helyenként diktátumként való értelmezése, amit mi inkább a 
tényszerűséghez való ragaszkodásként, mint érzelemnyilvánításként értékelünk. 
eleve, leckecím formájában így kezeli Trianont a szakiskolás NTK-s Száray és Kapo-
si 10. oszt. tankönyv (A trianoni békediktátum),186 kimondatlanul sugallja a másik 

179  Uo., 18.
180  Száray és kaposi (2005): i. m., 23.
181  Uo., 40.
182  Száray és kaposi (2004): i. m., 27.
183  Salamon: i. m., 15.
184  Kovács és Kovácsné: i. m., 13.
185  Szever: i. m., 37.
186  Száray és kaposi (2004): i. m., 32.
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szakiskolás tankönyv, Igazság vagy gazság alfejezetcím alatt.187 Sommás megállapí-
tások is olvashatók egyes tankönyvekben: „A békeszerződések szigorú diktátumok 
voltak…”;188 „A trianoni béke a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája.”; 189 
„A magyar történelem legsúlyosabb békéje…”;190 vagy az egész békerendszerhez: 
„A legnagyobb területi veszteségeket Törökország után az Osztrák–Magyar Monar-
chia szenvedte el”.191 „Apró” sérelmeket is bőségesen sorolnak a szerzők a trianoni 

béke tárgyalása során: „…az új határok mélyen be-
levágtak a magyar nemzettestbe”;192 „… az ország 
területi megcsonkítása”.193 Több helyen elhangzik, 
hogy a győztesek, jelesen a szomszédok igénye mi-
lyen végtelenül eltúlzott volt. például: „… az etnikai, 
nemzetiségi elvnek megfelelően lehetett volna igaz-
ságosabb határokat húzni, a győztesek mohósága 
azonban csillapíthatatlan volt”;194 „A vesztes Magyar-
országot a döntéshozatal során nem kérdezték meg, 
csak közölték a feltételeket, hiszen a győzteseket az 
utódállamok megerősítésének szándéka vezette”;195 
„A környező államok vezetői szándékosan eltúlzott 
igényekkel álltak elő, így még a trianoni határokat is 
»kompromisszumos« jellegűnek tüntethették fel”.196 
Az eltúlzott területi követelések illusztrálására térké-
pek is láthatók a tankönyvekben. (például: Műszaki, 
Bihari és Doba;197 Mozaik, Szever 10. oszt.;198 Pedellus, 
Kosztyu 10. oszt.199) általában az értékelő jelleg ha-

tározza meg a trianoni béke bemutatását. Különösen az NTK-s Száray és Kaposi-féle 
tankönyv szán jelentős terjedelmet az etnikai, gazdasági és katonai vonatkozások, 
az új határok és előírások bemutatására.200 Többek között a Pedellus középiskolai 
tankönyve azt a körülményt is kiemeli, sőt hangsúlyozza, hogy „A konferencián a 
legyőzöttek nem vehetnek részt. Arra hagytak csak lehetőséget, hogy észrevételeket 
fűzzenek a békeszerződés aláírása előtt átadott tervezethez. Tiltakozásuk, érveik süket 
fülekre találtak”.201 a műszakis Bihari és Doba-tankönyv értékelése már előre is tekint: 
„A békeszerződések szigorú diktátumok voltak: a megalázott vesztesek – bár aláírták 

187  Kosztyu: i. m., 18.
188  Bihari és doba: i. m., 20.
189  Kovács és Kovácsné: i. m., 90.
190  Szever: i. m., 48.
191  Kosztyu: i. m., 19.
192  Salamon: i. m., 51.
193  Uo., 52.
194  Uo., 51.
195  Száray és kaposi (2005): i. m., 40.
196  Dupcsik és repárszky: i. m., 96.
197  Bihari és doba: i. m., 39.
198  Szever: i. m., 48.
199  Kosztyu: i. m., 43.
200  Száray és kaposi (2005): i. m., 40.
201  Kovács és Kovácsné: i. m., 18.



41Az első világháború a magyarországi történelemtankönyvekben

– sohasem fogadták el őket, és eleinte titokban, később egyre nyíltabban készültek a 
revízióra”.202 Nem véletlen tehát, hogy az aláíráshoz, „… e népszerűtlen feladat teljesí-
téséhez Horthy egy jellegtelen politikust nevezett ki miniszterelnökké”.203 Az általános 
iskolaiakhoz hasonlóan több tankönyv idézi Foch marsall szállóigévé vált – később, 
sajnos, beigazolódott – jövendölését: „Ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre”.

3. A tankönyvekben bemutatott források

3.1.  Magyarországon 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetésétől kezdve a forrásköz-
pontú történelemtanítás koncepciója határozza meg a középiskolák tevékenységét. A 
sokféle ismeretforrás között máig kitüntetett a szerepe a történelmi megismerésben, 
főleg a kutatásban is meghatározó szerepet betöltő elsődleges (primer) forrásoknak. 
valamennyi középiskolai és szakiskolai tankönyvben bőségesen vannak továbbra 
is szöveges források, és ezek között meghatározó számban elsődleges források. A 
műszakis Dupcsik és Repárszky-könyvben csak ilyenek vannak, de túlnyomórészt az 
NTK-s Salamon-féle könyvben, javarészt az NTK-s 
Száray és Kaposi, a műszakis Bihari és Doba és a 
Pedellus Kiadó Kovács és Kovácsné szerzőpáros 
tankönyvében is elsődleges források találhatók, 
többnyire gondosan megválogatott elemzési 
szempontokkal. Ugyanez a szakiskolai könyvek 
esetében azzal a megszorítással jellemző, hogy 
itt már „szorosabb a verseny” az elsődleges és 
a feldolgozott források között. elő-előfordulnak 
Babits Mihály-, Gyóni Géza-versrészletek is a 
középiskolás NTK Száray és Kaposi szerzőpáros 
munkafüzetében,204 valamint a Pedellus Kiadó 
Kosztyu-tankönyvében205 is.

3.2.  A hadtörténeti jellegű elsődleges források száma 
a középiskolás könyvek esetében csekély. Leg-
több – a magát Forrásközpontú történelemként 
hirdető – NTK-s Száray és Kaposi-féle könyvben 
van, míg a műszakis Dupcsik–Repárszky és Pe-
dellus Kiadós Kovács–Kovácsné szerzőpárosok 
könyveiben két-két, az NTK-s Salamon-féle és a műszakis Bihari és Doba-tankönyvek 
egyetlen ilyen forrást tartalmaznak. A szakiskolás tankönyvek ebből a szempontból 
elég nagy szórást mutatnak. A mozaikos Szever-féle 10. oszt. tankönyv forrásainak 
fele, az NTK-s Száray és Kaposi 10. oszt. tankönyv forrásainak negyede ilyen, míg a 

202  Bihari és doba: i. m., 20.
203  Salamon: i. m., 51.
204   Kaposi József és Száray Miklós (2009): Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest. 19.
205  Kosztyu: i. m., 13.
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Pedellus Kiadó Kosztyu-féle 10. osztályos tankönyvében nem is találni hadtörténeti 
jellegű forrást. ez a szakiskolai könyvek közötti nagy szóródás nem szerencsés.

3.3.  A békés egymás mellett élésre nevelésben, egymás megértésében, tiszteletében 
fontos kérdés, hogy tartalmaznak-e a tankönyvek egymás ellen gyűlöletet keltő 
szövegeket, képeket. Kifejezetten ilyennel nem találkoztam. van azonban néhány 
olyan kép az elemzett tankönyvekben, amelyek kormegelevenítés szempontjából 
érzelmi hangolásra adnak lehetőséget. Érdekes, hogy a központi hatalmak ellen 
hangoló képek, háborús propagandaanyagok a gyakoribbak, és inkább a szakiskolás 
tankönyvekben: Amerikai propagandaplakát a tengerben gázoló, véres karddal és 
gyűlölködő tekintettel előrenyomuló II. vilmosról;206 A győztesek „rendre utasítják” 
a vesztes Magyarországot;207 Délszláv karikatúra;208 Gúnytérkép;209 középkori orosz 
lovag legyőzi a központi hatalmak háromfejű sárkányát;210 Segíts Sam bácsinak el-
taposni a császárt!211 a Pedellus Kiadó Kovács és Kovácsné-féle könyvében is csak a 
központi hatalmakkal szembeni karikatúrák találhatók.212 Az „ellenoldalt” csupán két 
kép mutatja be, melyek nem gyűlöletet sugároznak elsősorban, hanem szimpátiát 
igyekeznek kelteni a központi hatalmak, főleg a németek mellett: Háborús propaganda 
német képeslapon,213 valamint egy szimpátiát keltő német karikatúra.214

3.4.  Komoly lehetőség az emberi szenvedés bemutatása a világháború(k) tárgyalása során, 
mivel ez a háborúellenes nevelés eszköze is lehet. Bőséges „tematikai” lehetőség 
kínálkozik az első világháború tárgyalásakor. Legkézenfekvőbb a háborús áldozatok 
képeinek a bemutatása: egy a hősi halottak közül; Akik már képtelenek voltak újabb 
erőfeszítésre;215 a tömeges deportálásoké: Örmény deportáltak;216 a szenvedőké: 
Sebesült katonák,217 Gáztámadás,218 Gázálarcos katona a lövészárokban;219 a nyo-
morúság ábrázolása: Hadirokkantak,220 rokkant katonák Budapesten,221 vak katonák 
menete,222 Hadirokkantaknak műlábat ajánló korabeli hirdetés,223 Az Országos hadi-
gondozó kiállítás plakátja, pozsony, 1917.224 Ugyanakkor – sajátos módon – helyenként 
a humor is megjelenik, például a mozaikos Szever-féle 10. oszt. tankönyvben a már 
korábban említett viccek mellett.225

206  Száray és kaposi (2005): i. m., 11.
207  Szever: i. m., 33.
208  Száray és kaposi (2004): i. m., 12.
209  Kosztyu: i. m., 9.
210  Uo., 10.
211  Uo., 17.
212  Kovács és Kovácsné: i. m., 11., 14.
213  Dupcsik és repárszky: i. m., 12.
214  Bihari és doba: i. m., 29.
215  Salamon: i. m., 15., 27.
216  Dupcsik és repárszky: i. m., 12.
217  Szever: i. m., 39.
218  Száray és kaposi (2005): i. m., 10.
219  Kovács és Kovácsné: i. m., 12.
220  Szever: i. m., 38.
221  Száray és kaposi (2004): i. m., 27.
222  Kosztyu: i. m., 6-7.
223  Száray és kaposi (2005): i. m., 25.
224  Bihari és doba: i. m., 17.
225  Szever: i. m., 21., 37.
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4. A tankönyvekben szereplő térképek

4.1.  Érdekes kérdés, hogy mennyire kezelik egységesen a tankönyvi térképek a világháború 
alatti Osztrák–Magyar Monarchiát. Abban a tekintetben, hogy feltüntetik-e a Mo-
narchián belüli Magyar Királyság határait, erős a megoszlás. A műszakis Dupcsik és 
Repárszky-, a Pedellus Kiadós Kovács és Kovácsné-féle tankönyv (sőt utóbbi munka-
füzete is) következetesen (mégpedig hét, illetve 3+4 ilyen térkép is van), valamint 
Kosztyu Brigitta 10. osztályos munkafüzete226 (egy térkép) egységesen nem jelöli külön 
a magyar határokat. A kiadványok többsége azonban fontosnak tartja a Monarchián 
belüli magyar határok feltüntetését is: a műszakis Bihari és Doba-féle tankönyv (két 
térkép), NTK-s Száray és Kaposi-tankönyv (négy + munkafüzet: egy térkép), mozai-
kos Szever 10. oszt. tankönyv (három + munkafüzet: három térkép), NTK-s Száray és 
Kaposi 10. oszt. tankönyv (két térkép). Mindenképpen az utóbbi megoldást tartjuk 
helyesnek, az előbbi inkább a felületes külföldi kiadványok jellemzője. 

4.2.  Nagyobb az egységesség abban a tekintetben, hogy megjelenik a térképeken az 
1920 utáni Magyarország, de jellemzően a békeszerződések – és nem a világháború 
tárgyalása – kapcsán. Ilyen a műszakis Dupcsik és Repárszky és a Bihari és Doba, 
az NTK-s Száray és Kaposi-féle tankönyv, a Pedellus Kiadós Kovács és Kovácsné-féle 
munkafüzet (érdekes, hogy a tankönyvben az adott helyen nincs ilyen térkép), az 
NTK-s Száray és Kaposi 10. oszt., a Pedellus Kiadós Kosztyu-féle 10. oszt. tankönyv, 

valamint a mozaikos 10. oszt. Szever-tankönyv és 
a Tóth-féle munkafüzet.227

4.3.  Az utódállamok tankönyvi térképeken való 
megjelenése tekintetében megint némi vál-
tozatosság a jellemző. zömmel azért megta-
lálhatók: NTK, Száray és Kaposi-féle tankönyv 
+ munkafüzet, Műszaki, Bihari és Doba, Mo-
zaik, Szever 10. oszt. és Pedellus, Kosztyu, 10. 
oszt. tankönyv. egyedül a műszakis Dupcsik 
és Repárszky-féle tankönyvben vannak olyan 
térképek is, amelyek nem mutatják az utódál-
lamokat, de vannak olyanok, amelyek igen.228 
Megjegyezzük, hogy a mozaikos Szever 10. 
oszt. tankönyvben önálló csehszlovákia-tér-
kép,229 a Tóth Margit-féle 10. oszt. munkafü-
zetben pedig önálló Jugoszlávia-térkép230 is 
található.

226   Kosztyu Brigitta (2011): Jelenben a múlt. Történelem feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 10. osztály. Pedel-
lus Tankönyvkiadó, Debrecen.

227  Tóth Margit (2012): Történelem 10. Munkafüzet a szakiskolák számára. Mozaik Kiadó, Szeged.
228  Dupcsik és repárszky: i. m., 28.
229  Szever: i. m., 21., 34.
230  Tóth: i. m., 12.
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5. Összefoglalás

Az általános iskolai rész összefoglalójában írtak ter-
mészetesen az 1989 előtti középiskolai történelem-
tankönyveinkre fokozattan érvényesek. Bizonyos 
kiegyensúlyozottságra való törekvést mutat azon-
ban, hogy a háborúba lépésünk kapcsán Tisza István 
szerepét már differenciáltabban mutatják be, igaz, 
apró betűs kiegészítő anyagban, de forrásrészlet-
tel alátámasztva: „A Monarchia vezető politikusai 
közül egyedül Tisza István magyar miniszterelnök 
emelt szót a háború kirobbantása ellen”.231 érdekes 
szempontot vet fel ugyanez a tankönyvíró a hábo-
rúba lépés körüli hezitálás kapcsán, ismét kiegészítő 
anyagban: „A magyar politikusokat megfontolásra 
késztette, hogy a területi nyereség, mely föltehetőleg 
a sikeres háborút követné, tovább rontaná a magya-
rok és nemzetiségiek arányát, és végveszélybe kerülne a dualizmus rendszere. Ugyanakkor 
azonban a délszláv nemzeti törekvések veszélyeztették a nemzetiségek fölötti uralmunkat. 
Szerbia megleckéztetése tehát nekik sem volt ellenükre”.232

A munkásmozgalom ugyanitt olyannyira túlteng, hogy külön tankönyvi fejezet szól A 
munkásmozgalom baloldali erőinek harcairól a háború ellen.233 Szó esik ebben a hábo-
rú alatti háborúellenes szocialista konferenciákról, melyek kapcsán az a legfontosabb, 
hogy „Lenin itt szervezhette meg azt a baloldalt is, amely cselekvően szembefordult a 
háborúval”.234 Kiemelt szerepet kap a bolsevikok hatalomátvétel utáni békedekrétuma, 
amely „Nagy hatással volt az antant országok közvéleményére is”,235 sőt – a tankönyvíró 
szerint – a wilsoni pontok kialakítására is hatottak.236

A tankönyv a békerendszert is osztályalapon értékelte: „Az orosz forradalommal, 
valamint Németországgal szembeni gát betöltésére az új nemzeti államok sokkal alkal-
masabbnak látszottak. […] A békekonferencián az amerikai tájékozatlanság és az angol 
tartózkodás miatt akadálytalanul érvényesülhetett a győztesek oldalán álló kelet-európai 
kis nemzetek burzsoá kormányainak – a francia hegemonista törekvésekkel egybeeső 
– nacionalizmusa.”237 A trianoni békét egy kurta bekezdés tárgyalja, a következő, igen 
„megértő” értékeléssel: „A jogosan az utódállamokhoz került, túlnyomóan nemzetiségi 
területek mellett vegyes lakosságú, sőt zömmel magyar etnikumú területeket is elcsa-
toltak.”238 Közli viszont az addig lényegében „betiltott” Magyar Hiszekegyet, valamint a 
csonka-Magyarországra vonatkozó kis versikét.

231   Jóvérné Szirtes ágota (1982): Történelem IV. – a gimnázium IV. osztálya számára – A legújabb kor története. 
Tankönyvkiadó, Budapest. 9.

232  Uo., 10.
233  Uo., 12-15.
234  Uo., 14.
235  Uo., 17.
236  Uo., 18.
237  Uo., 18.
238  Uo., 85.
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Mai tankönyveink hangsúlyai jelentősen megváltoztak, ideológiai korlátaik megszűn-
tek, és a korábban meglehetősen háttérbe szorított Trianon témakör is a helyére került.

függelék

a tanulmányban elemzett tanKönyveK, munKafüzeteK JegyzéKe
I. Általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek:

Apáczai Kiadó tankönyvcsaládja (Celldömölk)
 Bánhegyi Ferenc (2009): Történelem – 7. évfolyam. (Ap-071603) 
 Bánhegyi Ferenc (2009): Történelem munkafüzet – 7. évfolyam. (Ap-071604)
 Bánhegyi Ferenc (2010): Történelem – 8. évfolyam. (Ap-081603)
 Bánhegyi Ferenc (2010): Történelem munkafüzet – 8. évfolyam. (Ap-081604)
Mozaik Kiadó tankönyvcsaládja (Szeged)
 Horváth Levente, kövér Lajos és pelyach István (2013):Történelem – 7. osztály. Az újkor története.  

(MS-2657)
 Horváth Andrea dr. és Horváth Levente Attila (2009): Történelem munkafüzet – 7. osztály. Az újkor  

története. (MS-2857)
 Bencsik péter – Horváth Levente Attila (2014): Történelem – 8. osztály. A XX. század története. (MS-2658)
 Horváth Levente Attila (2013): Történelem munkafüzet – 8. osztály. A XX. század története (MS-2858)
Műszaki Könyvkiadó tankönyvcsaládja (Budapest)
 Balla árpád (2011): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára (MK-vD-0037)
 Balla árpád (2011): Történelem munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára (MK-vD-0037/M)
 Balla árpád (2012): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára (MK-vD-0038)
 Balla árpád (2004): Történelem munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 

(MK-vD-0038/M)
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tankönyvcsaládja I. (Budapest)
 Helméczy Mátyás (2009): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára.(NT-00775/1)
 Helméczy Mátyás (2004): Feladatok, rejtvények történelemből. Munkafüzet Helméczy Mátyás hetedikes 

történelemtankönyvéhez (NT-00775/M)
 Helméczy Mátyás (2010): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. (NT-00875/1)
 Helméczy Mátyás (2004): Feladatok, rejtvények történelemből. Munkafüzet Helméczy Mátyás  

nyolcadikos történelemtankönyvéhez (NT-00875/M)
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tankönyvcsaládja II. (Budapest)
 Horváth péter (2010): Történelem 7. Az általános iskolások számára (NT-00781)
 csepela Jánosné (2010): Történelem munkafüzet 7. (NT-00781/M)
 Horváth péter (2011): Történelem 8. Az általános iskolások számára (NT-00881)
 csepela Jánosné (2011): Történelem munkafüzet 8. (NT-00881/M)
1990 előtti tankönyvek
 Helméczy Mátyás (1982): Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola 7. osztálya számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
 Bíró Ferencné (1984): Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest.
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II. Középiskolai tankönyvek és munkafüzetek:
a) Szakiskolai tankönyvek és munkafüzetek:

Mozaik Kiadó (Szeged)
 szever László (2011): Történelem 10. a szakiskolák számára (MS-3043)
 Tóth Margit (2012): Történelem 10. munkafüzet a szakiskolák számára (MS-3044)
 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (Budapest)
 Száray Miklós és Kaposi József (2004): Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya  

számára. (NT-12654)
Pedellus Tankönyvkiadó (Debrecen)
 Kosztyu Brigitta (2011): Jelenben a múlt. Történelem szakiskolásoknak. 10. osztály (pD-307)
 Kosztyu Brigitta (2011): Jelenben a múlt. Történelem feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 10. osztály  

(pD–308)
Scool Bt. (Nyíregyháza)
 Fazekas rózsa, Juhász ernő, reszler gábor és Sallai József (2009): Történelem és társadalomismeret 9.  

Szakiskolák részére. (Sc-0020)
 Fazekas rózsa, Juhász ernő, reszler gábor és Sallai József (2009): Történelem és társadalomismeret 9.  

Szakiskolák részére. (Sc-0021)
 Fazekas rózsa, Juhász ernő, reszler gábor és Sallai József: Történelem és társadalomismeret 10. Szakisko-

lák részére.(Sc-0026)
 Fazekas rózsa, Juhász ernő, reszler gábor és Sallai József: Ember és társadalom. Történelem és  

társadalomismeret munkafüzet 10. Szakiskolák részére. (Sc-0027)

b) Gimnáziumi és szakközépiskolai tankönyvek és munkafüzetek:
Műszaki Könyvkiadó (Budapest)
 Dupcsik csaba és repárszky Ildikó (2005):Történelem IV. (MK-14325/M)
 Bihari péter és doba dóra (2006): Történelem a 12. évfolyam számára (MK-2914–7)
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (Budapest)
 Salamon Konrád (2009): Történelem IV. a középiskolák számára (NT-13383/3)
 Száray Miklós és Kaposi József (2005): Történelem IV. Középiskolák, 12. évfolyam 

(NT-14425/1)
 Kaposi József és Száray Miklós (2009): Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet 

(NT-14425/M)
Pedellus Tankönyvkiadó (Debrecen)
 Kovács István és Kovácsné Bede ágnes (2002):Történelem – tankönyv 12. osztály (XX. század) (pD-056)
1990 előtti tankönyv
 Jóvérné Szirtes ágota (1982): Történelem IV. – a gimnázium IV. osztálya számára – A legújabb kor  

története. Tankönyvkiadó, Budapest. 
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o r b á n  z s o lt

Az első világháború  
a romániai történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

A társadalomtudományok tantárgycsalád tankönyvei között is kitüntetett helyet foglalnak 
el a történelemtankönyvek. A történelemoktatás alappilléreit jelentő tankönyvek egyik 
legfontosabb feladata – többé vagy kevésbé bevallottan – a nemzeti múlt, hagyomá-
nyok és kulturális javak közvetítése a nemzeti identitás megőrzése, erősítése céljából. 
Az azonosságtudatot az intézményes nevelést irányító és meghatározó állami elit vagy a 
hatalmat uraló többségi közösség saját(os) szándékai és elképzelései szerint alakít(hat)ja, 
így a történelemtankönyv e közösség saját szájízének leképeződése, a jelen legitimációs 
eszköze, megbékélésre vagy gyűlölet szítására alkalmas „fegyvere” lehet.

romániában a történelem oktatása hagyományosan jelentős szerepet tölt be. Még 
az elsődlegesen reáltudományok oktatását előtérbe helyező utolsó kommunista évtize-
dekben is a nemzeti múlt heroizálása, a munkásmozgalom évezredes múltjának bemu-
tatása, valamint a Nicolae ceauşescu államelnököt megelőző nagy vezérek portréinak 
megismerése az oktatás kiemelt feladatai közé tartozott. A rendszerváltás utáni mintegy 
tíz évben a változások csigalassúsággal történtek. előbb teljesen kikerült a könyvekből 
a kommunizmus története, lassan elfakult a több oldalon keresztül bemutatott nemzeti 
hősök képe, a „balos” fogalomhasználat is kezdett az európai elvárásokhoz igazodni. Az 
első érdemi változást hozó lépést Andrei Marga tanügyminisztersége (1997–2000 között) 
jelentette, ugyanis 1999-től új kerettanterv, új programok és új, alternatív tankönyvek 



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 48

jelentek meg. A legnagyobb port egy kolozsvári szerzők által írt tankönyv verte fel.239 
Számos újságcikk, tanulmány és tévéműsor bírálta vagy üdvözölte az új tankönyvet, 
ugyanis a heroizáló, mítoszteremtő, hazafiasságra nevelő történelemszemlélet helyett 
ebben a kontroverzív szemléletmódra építő, az európaiságot is figyelembe vevő szem-
lélet jelent meg. Az egyetlen, minisztériumi logóval ellátott tankönyvet felváltották az 
alternatív könyvek, amelyek rendeléséről diákok, tanárok és iskolák dönthettek, ezzel 
óriási vereséget mérve a monolitikus történelemszemlélet híveire.

ezzel egy időben megváltozott a történelemtanítás struktúrája is: addig az általá-
nos iskola 7–8., valamint a középiskola 11–12. osztályában kellett tanítani A románok 
történelmét – ez volt a tantárgy hivatalos megnevezése, már a címben is jelezve, hogy 
etnocentrikus szemszögből tárgyalta a nemzeti múltat –, ezután a román történelem 
oktatása mindkét tagozaton a végzős évfolyam diákjaira korlátozódott, a másik 3-3 évben 
pedig egyetemes történelmet tanultak a diákok, amelynek törzsanyagába csak helyenként 
került bele néhány, a román történéseket tárgyaló téma vagy lecke.

Ugyancsak 1999-ben volt még egy áttörés: a romániai kisebbségek attól az évtől 
kezdve 6–7. osztályban taníthatták saját történelmüket.240 Hasonló lépés a középiskolai 
oktatásban nem történt.

Figyelembe véve az európai Unió elvárásait, főként az európai Bizottság történelem-
oktatásra vonatkozó 2001/15-ös ajánlását,241 2004-ben tanügyminiszteri rendelettel 
a történelemoktatás új tanterve lépett életbe romániában. A fő cél az volt, hogy a 
középiskolák szintjén korszerűsítsék a történelem tanítását és a tartalmakat, a célokat és 
módszereket összhangba hozzák az európai elvárásokkal, tendenciákkal. A programokat 
2009-ben módosították, 2013-ban pedig minden tantárgyból egy munkacsoportot állí-
tott fel a minisztérium, azzal a céllal, hogy új, moduláris tantervek készüljenek a legtöbb 
diszciplína számára.

A történelem tanítására szánt óraszám folyamatos csökkenése következtében jelenleg 
a legtöbb általános iskolás diák heti egy órában tanulja a tantárgyat, ez alól kivételt ké-
pez A románok történelme a 8. osztály számára, erre heti két órát szán a kerettanterv. 
A középiskolás diákok döntő többsége is heti egy órában tanul történelmet mind a négy 
évfolyamon. Heti két-három óra csak az elméleti líceumok humán tagozatán, filológiai 
vagy társadalomtudományi szakos osztályokban van.

1. Az első világháború a Romániában használatos tankönyvekben

A romániai magyar diák öt különböző tanév során hat alkalommal találkozik az első 
világháborúval. általános iskolában 7. osztályban két ízben, egyetemes történelemből 
és A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai tantárgyból, 8. 
osztályban pedig a románok történelme tanulmányozása során. A középiskolai évek 

239   Mitu, Sorin (koord.), copoeru, Lucia, pecican, Ovidiu, Ţârău, virgiliu és Ţîrău, Liviu (1999): Istorie. Manual 
pentru clasa a XII-a. Sigma, Bucureşti. – A tankönyv piacra kerülését természetesen tanügyminiszeri rende-
let hagyta jóvá, a viták következtében 2001-ben visszavonták.

240   Lásd az egyetlen, ma is érvényben lévő tankönyvet: László László és vincze zoltán (1999): A romániai magyar 
nemzeti kisebbség történelme és hagyományai. Stúdium, Kolozsvár. 

241  Letöltés: https://wcd.coe.int/viewDoc.jsp?id=234237 (2014. 12. 18.)
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alatt három alkalommal is sor kerül az első világháború tanítására: 10. és 11. osztályban 
egyetemes történelemből, majd 12. osztályban is.242 Az említett hat alkalomhoz használt 
tankönyvek elemzését végeztük el, megjegyezve azt, hogy A romániai magyar nemzeti 
kisebbség történelme és hagyományai tankönyvet leszámítva, az összes többi román 
szerzők tollából származik, a magyar diákok pedig fordításban kapják kézhez ezeket.

2. Az első világháború kontextusa

2.1. Az elsőként vizsgált tankönyv a 7. osztály számára készült.243 A tankönyv a XIX. szá-
zad elejétől követi végig a világtörténelmet, egészen a harmadik évezred küszöbének 
történéseiig. A könyv tíz fejezetéből egyet az első világháborúnak szentel, összesen 12 
oldalt a 120-ból, ezzel – habár óriási túlsúlyban van az európa-központú történelem – 
terjedelme, a többi témát is figyelembe véve, arányosnak mondható. 

Az Osztrák–Magyar Monarchiát egy külön lecke is tárgyalja az Állam és nemzet a 
XIX. század második felében című fejezeten belül, Ausztria–Magyarország, soknemze-
tiségű állam címmel. A lecke címe már jelzi, hogy 
ellensúlyozni kívánja a megelőzőt (Nemzetek és 
nemzeti államok), sőt egy mondattal már fel is ve-
zeti a témát: „Közép-, Dél- és Kelet-Európában a 
nemzeti államok kialakulásának folyamatát a sok-
nemzetiségű birodalmak (Habsburg, orosz, török) 
akadályozták. Ezek a nagyhatalmak több népet 
uraltak (olasz, cseh, magyar, horvát, lengyel, ro-
mán, bolgár stb.)”244 

Az egyoldalas lecke, miután objektíven be-
mutatja a Monarchia létrejöttét és felépítését, 
körülbelül fél oldalon Magyarország nemzetiségi 
politikáját boncolgatja. A nyitómondat a következő: 
„Magyarország elnyerte középkori határainak elis-
merését, bekebelezte Erdélyt, Szlovákiát (kieme-
lések tőlem – O. zs.) és Horvátországot, ez utóbbi 
lévén az egyedüli, amely továbbra is autonómiát 
élvezett.”245 Természetesen egyetlen magyar szerző 
vagy a tudományosságra adó történész sem nevezné negatív konnotációjú fogalommal 
bekebelezésnek erdély 1867-es visszacsatolását Magyarországhoz. Ugyanígy helytelen 
használni a Szlovákia kifejezést is; ha a román szerzők nem ismerik a Felvidék vagy Felső-

242   Szándékosan nem írtuk oda, hogy románia történelméből, mivel integrált történelem program van érvény-
ben, ezért a tantárgy hivatalos megnevezése Történelem, de a tárgyalt témák 70-75 százaléka a románok 
történelmével foglalkozik.

243   constantiniu, Florin, cojescu, Norocica-Maria és Mamina, Alexandru (2000): Történelem. Tankönyv a VII. 
osztály számára. Fordította: palkó Attila. corint, Bukarest.

244  Uo., 30.
245  Uo., 32.
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Magyarország246 történelmi elnevezéseket, akkor sokkal szerencsésebb lett volna a „mai 
szlovákia” használata. 

A leckét lezáró gondolat így hangzik: „A dualista rendszer elégedetlenné tette az 
elnyomott nemzeteket, ezért a XX. század elején ismét a föderalizmus eszméjét hangoz-
tatták. Aurel C. Popovici azt javasolta, hogy a birodalmat az etnikai homogenitás alapján 
álló nemzetállamok föderációjává alakítsák át.”247 Olyan jellegű a mondat, mintha az 
első világháborút mint szükségszerű megoldást mutatná be az „elnyomott nemzetek” 
problémáinak orvoslására.

Az első világháború című fejezet négy leckéből áll: 1. A gyarmati imperializmus, 2. 
Európa mint katonai-politikai szövetség, 3. A háború lefolyása, 4. A világ háború utáni 
megszervezése; ezeket esettanulmányok, összefoglaló lecke és felmérő lap egészíti ki. A 
tulajdonképpeni törzsszöveg a tizenkét oldalból ötöt tesz ki, négy oldalban esettanulmá-
nyokkal találkozhatunk, egy-egy oldalt kapott a mindennapi élet bemutatása és a felmérő 
lap, és szintén egy oldalon térkép és illusztrációk kaptak helyet.

az Európa mint katonai-politikai szövetség című leckében a két tömb létrejöttét 
tényszerűen mutatják be a szerzők, viszont románia esetében már értékelés is megje-
lenik: az 1883-as, központi hatalmakkal kötött „... szövetség pillanatnyilag megfelelt a 
román érdekeknek, kiemelte az országot abból a politikai elszigeteltségből, amelybe 1878 
után került, ugyanakkor megakadályozta, hogy Oroszország és Ausztria–Magyarország 
olyan egyezményt kössön, amely az országot hátrányosan érintette volna.”248 A szem-
közti oldalon található A Balkán-félsziget című esettanulmány, miután röviden ismerteti 
a két Balkán-háborút, románia szerepét hosszabban tárgyalja, és mintegy folytatja az 
előbb idézett gondolatot: „Románia részvétele a második Balkán-háborúban határozott 
megnyilvánulás volt Bécs politikájával szemben, ugyanakkor a központi hatalmaktól való 
eltávolodást is jelentette.”249 ezek a mondatok előkészítik románia hadbalépésének tárgya-
lását, amelyet a háborút bemutató leckénél így summáznak a szerzők: „1916. augusztus 
28-án Románia az antant oldalán belépett a háborúba az osztrák–magyar uralom alatt 
élő románok felszabadítására és az állam területének kiegészítésére.”250 A későbbiekben, 
mintegy ennek alátámasztásaképpen is, az 1917-es esztendő eseményeinek bemutatásá-
nál megjelenik egy mondat: „Ausztria–Magyarországon fokozódott az elnyomott népek 
nemzeti mozgalma.”251 ez kimondatlanul is egy igazságos háborút vívó ország szerepébe 
helyezi romániát az „elnyomó” Monarchiával szemben.

A világ háború utáni megszervezése című lecke bemutatja az eltérő hatalmi érdekeket, 
a békeszerződések legfontosabb céljait és pontjait, és ugyan nem értékeli a háborút lezáró 
békeszerződést, de tisztázza, hogy a népek önrendelkezési joga érvényesült: „Auszt-
ria–Magyarország szétesésével Európa közepén államok jöttek létre etnikai szempontok 

246   Felső-Magyarország is pontatlan lenne, hiszen köztudottan egyes mai magyarországi részek is beletartoztak, 
illetve egyes mai szlovákiai területek nem. Természetesen mindegyik kifejezés tartalmát hosszasan lehetne 
elemezni, de ez nem a jelen írás célja.

247  Uo., 32.
248  Uo., 54.
249  Uo., 55.
250  Uo., 58.
251  Uo., 58.
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szerint (Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia). Románia Besszarábia, Bukovina és Erdély 
egyesítésével egységes állammá alakult.”252 

A hátországok életével egy külön oldal foglalkozik. A mindennapi élet az első világ-
háború éveiben címet viselő összefoglaló lecke levélrészleteket idéz a hadszíntéren átélt 
szörnyűségekről és gondokról, majd a hadszíntér mögötti élet bemutatásánál egy forrást 
használ fel a nők által végzett munka szerepének illusztrálására, valamint szintén forrást 
használ fel annak érzékeltetésére, hogy egyesek a szenvedésből hasznot is húztak.

A felmérő lap is elsősorban a hátországgal foglalkozik. Néhány nem jól kivehető 
illusztráció (propaganda-fénykép, gúnyrajz, gyermekek és nők fotói) kapcsán a kérdések 
többsége a mindennapokat célozza meg: az emberek állásfoglalása a hősökkel és az 
újgazdagokkal szemben, a gyerekek iskolai tananyaga, városuk helyzete, a női munka 
szükségessége, a lakosság gondjai és hangulata stb.

2.2. A másodikként elemzett tankönyv a 8. osztályos diákok számára készült. Már a 
címe, A románok történelme253 jelzi, hogy „etnikai szemüvegen” keresztül mutatják be 
a szerzők saját népük múltját. A 172 oldalas kötet 12 fejezetből áll, ebből elemzésünk 
tárgyát a IX. fejezet, A modern román állam megalakulása egy (ha tágabban értelmez-
zük a világháborút, akkor két) leckéje képezi. A tankönyv minden leckéje két oldal ter-
jedelmű, és azonos struktúrát követ: az egyik oldalon található a törzsszöveg, amelyet 
a lap szélén kulcsszavak, kronológiai támpontok, életrajzok vagy jelentősebb esemé-
nyek rövid bemutatása egészít ki, a másik oldalon Tanulmányozd és válaszolj címszavak 
alatt források, esettanulmányok, illusztrációk, térképek találhatók, amelyek különféle 
feladatok, gyakorlatok anyagát képezik.

A háborúnak egy leckét szánnak a szerzők, Há-
ború a nemzeti egység megteremtéséért címmel. 
A cím azonnal jelzi, hogy itt nem a világháborúról 
lesz elsősorban szó, hanem a szöveg írói a nemzeti 
retorika jól bejáratott hagyománya szerint a nagy 
háborút mint románia nemzeti egységéért foly-
tatott harcát domborítják ki. A háborút megelőző 
román külpolitikai események bemutatása és a 
háború tárgyalása rövid és tényszerű. Az egységes 
nemzetállam megteremtése című lecke az 1918-as 
év vonatkozó részeit mutatja be. „A háború befe-
jezése kedvező alkalmat teremtett Európában a 
régi nemzetiségi problémák megoldására” – így 
indul a lecke, amely mintegy felvezeti a megérde-
melt területgyarapodást: „...a románok számára 
azon reményeik beteljesedését jelentette, hogy a 
többségben általuk lakott területeket egy államban 
egyesíthetik. Nagy Románia így, az idegen uralom 

252  Uo., 60.
253   Oane, Sorin és Ochescu, Maria (2011): A románok történelme. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: 

Nagy Andrea, Nagy Gabriella és dr. váradi Éva-Andrea. Didactică şi pedagogică, Bukarest.
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alatt lévő tartományok román lakosságának és a Párizsi Békekonferencián, a román 
diplomácia által tett erőfeszítés eredményeként született meg.”254 ezután a kötet sorra 
bemutatja a három tartománynak az egyesülés megvalósítása irányába tett lépéseit, és 
az „Így tehát az 1918-as év nagy nemzeti sikerekkel zárult”255 következtetéssel befejezi 
a témát. 

A diákok számára megtévesztő lehet a dátumok használata. A tankönyv 1919-ig a 
régi, Julián naptár szerinti kronológiát használja, mivel románia hivatalosan 1919-ben 
fogadta el a Gergely-naptárt – így lett április 1-ből április 14. ennek ellenére a gyulafe-
hérvári román nagygyűlés esetében az 1918. december 1-jét írják a szerzők, ugyan azzal 
a zárójeles pontosítással, hogy az új naptár szerint. Mégis furcsa, hogy ez az egyetlen, 
Gergely-naptár szerint használt 1919 előtti dátum. véleményünk szerint az 1990-től ro-
mánia nemzeti ünnepeként elfogadott időpont régi naptár szerinti használatát (november 
18.) megtévesztőnek gondolták a szerzők. ennek ellenére szerencsésebb és ráadásul 
tisztességesebb lett volna akár minden esetben mindkét dátum használata, még akkor 
is, ha ez zsúfoltabbá teszi a könyvet.

a Románia a demokrácia és az önkényuralom között című fejezet már a két világhá-
ború közötti történéseket mutatja be, és itt találunk egy összefoglaló leckét is Románia 
és a versailles-i rendszer címmel. A szerzők azt sugallják, hogy Nagy-románia létrehozása 
már a békekonferencia megnyitásakor kész tény volt. Ismertetik a román fél tárgyalások 
során felhozott érveit, és a saint-germaini, majd a neuilly-i szerződések aláírását. Tria-
nonról hosszabban írnak, hiszen „aláírása 1920. június 4-én hosszantartó, fáradságos 
munkájába került a szakértői bizottságnak.”256 A magyar álláspontot is ismertetik: „A 
magyar küldöttség bizonyítani próbálta, hogy az újonnan kijelölt határvonalakon túl is 
maradt magyar nemzetiségű lakosság, és hogy Magyarországnak évezredes joga van 
Erdélyre (Transilvania).”257, 258 A magyar érvekre ezúttal nem a tankönyvírók vagy valame-
lyik kortárs román politikus válaszol, hanem Alexandre Millerand francia miniszterelnök 
1920-as szavait idézik, aki „...leszögezte: »Közép-Európa néprajzi viszonyai olyanok, hogy 
valóban lehetetlen a politikai határokat egész kiterjedésükben a néprajzi határokkal 
összeegyeztetni. [...] Még egy ezeréves állam sem áll fenn örökké, ha a történelme egy 
hosszú elnyomás egy hataloméhes kisebbség részéről.«”259 ezt az egy szöveget használni 
szándékos torzítás, hiszen ugyanazt a sztereotípiát erősíti meg a diákokban: a magyar 
nemzet létezése során mindig kisebbségben volt saját hazájában, és csupán a többi nem-
zetiségek elnyomásával tudta megtartani vezető hatalmát a mindenkori Magyarországon.

254  Uo., 120.
255  Uo., 120.
256  Uo., 142.
257   Az érvényben lévő szabályok szerint a 8. és 12. osztályok számára magyar nyelvre fordított történelem- és 

földrajztankönyvekben a személy- és helységnevek kötelezően meg kell, hogy jelenjenek zárójelben román 
nyelven is.

258  Oane és Ochescu: i. m., 142.
259   Uo. egyébként a tankönyvfordítók használhatták volna Barabás József fordítását: „Közép-Európa népiségi 

viszonyai kétségtelenül nem teszik lehetővé, hogy a politikai határok teljes hosszukban egybeessenek az 
etnikai határokkal... Egy – akár ezeréves – állam fönnmaradását semmi nem indokolja, ha története a 
határain belül élő népeknek egy uralomra törő kisebbség által megvalósított, hosszan tartó elnyomásának 
a története.”, lásd: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. „Trianon”, 1920–1921. Össze-
állította és sajtó alá rendezte: ádám Magda és Ormos Mária. Fordította: Barabás József. Budapest, 2004. 
Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/ch02s09.html (2014. 07. 16.)
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2.3. A következő elemzett tankönyv a középiskolák 10. osztálya számára készült.260 a kötet 
a felvilágosodás korától a jelenkorig (kommunizmus bukása, globalizáció, vallás a jelenkor-
ban, NATO és eU integráció) követi végig a világtörténelmet. A tankönyv 18 fejezetéből 
kettőnek is A 20. század nagy konfliktusai a címe, ebből az I. az első világháborút és a két 
világháború közötti nemzetközi kapcsolatokat mutatja be.261 A 152 oldalas könyvben az 
összes témának szánt terjedelmet figyelembe véve ez arányosnak mondható.

A világ a 19–20. század fordulóján című fejezet egyik leckéje az Európa sokszínűsé-
ge címet kapta. ebben a szerzők számba veszik európa nagyhatalmait, az államformá-
kat, az ideológiai sokféleséget, a gazdasági polgári fejlődést és árnyoldalait. Itt történik 
utalás a Monarchiára is: „Az erős hadsereggel rendelkező Ausztria–Magyarország és 
Oroszország jövője bizonytalan volt. A két birodalmat évszázadok óta ugyanazok az 
uralkodóházak (Habsburg, Romanov) vezették. Oroszország társadalmi, Ausztria–Ma-
gyarország nemzeti szempontból volt megosztott.”262 ez könnyen elbizonytalaníthatja a 
diákokat. egyrészt nem pontosítja, hogy az évszázadok óta hatalmon lévő dinasztiák vagy 
az említett problémák miatt volt-e bizonytalan a két állam jövője. Másrészt visszavetít, 
az utólagos tudás birtokában rajzolja meg a „halálán lévő” Monarchia képét, annak 
ellenére, hogy a különféle problémákkal – beleértve a nemzetiségieket is – küszködő 
dualista állam összeomlására semmilyen egyértelmű jel nem utalt az első világháborút 
megelőző időszakban. 

A világháborút két kétoldalas (egy a leíró szövegnek és egy a forrásoknak, illusztráci-
óknak, feladatoknak) lecke tárgyalja, az első címe Az I. világháború (1914–1918) – egy új 
típusú háború, amely távirati stílusban veszi számba az időszak történéseit. A második 
lecke Románia részvétele az I. világháborúban címmel röviden és részrehajlás nélkül kíséri 
végig a román szereplést a szövetségek megkötésétől a békeszerződésekig. csak egy-két 
alkalommal változik a retorika. először a Monarchia megemlítésekor: „...az Ausztria–Ma-
gyarországgal való kapcsolatok (a területén élő románokkal szembeni politika miatt) lassú 
politikai irányváltáshoz vezetnek”,263 pedig közismert, hogy a román politikai elit többsége 
és a közvélemény is antantbarát volt, főként Franciaországot tekintette hagyományos 
partnerének, ugyanakkor erdély megszerzése alapvető politikai célkitűzése volt a román 
államnak. A lecke zárógondolata is tartalmaz egy kifogásolható fogalmat: „A párizsi 
békeszerződések nem voltak gondmentesek Románia számára. A háborús részvétel és a 
nemzetgyűlési határozatok feljogosították a románokat, hogy elismertessék új államuk 
határait.”264 A „feljogosították” kifejezés használata a megérdemelt győzelmet és terü-
letgyarapodást sejteti, mintha románia rászolgált volna jussára.

A fejezet harmadik leckéje a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatokat tár-
gyalja. Bemutatja a békeszerződések alapját képező elveket, a szerződések egyes pont-
jait, a Népszövetség megalapítását, a német-francia viszony alakulását. Az egyetemes 
történelmi adatok, tények itt is pontosak, az első tévedés romániához kapcsolható: „A 
kollektív biztonság politikáját szolgálta a kisantant (1924, Románia, a Szerb–Horvát–Szlo-

260   Giurescu, Dinu c. (koord.), Budici, Anişoara, Stănescu, Mircea és Ţigău, Dragoş (2005): Történelem. Tankönyv 
a X. osztály számára. Fordította: Bartha zoltán és Józsa István. editura Sigma, Bukarest.

261  Uo. 69–76.
262  Uo., 60.
263  Uo., 72.
264  Uo., 72.
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vén Királyság és Csehszlovákia)...”265 A szövetség valójában 1920–1921 között jött létre, és 
a szépen hangzó kollektív biztonság politikájának szolgálata helyett/mellett mindenképp 
meg kellett volna említeni, hogy Magyarország, a magyar revíziós törekvések, valamint 
a Habsburg-restauráció ellen kötötték meg.

2.4. A 11. osztályos diákok számára készült tankönyv266 is tárgyalja az első világháborút 
és a békerendszert. Az új tanterv mind a 11., mind a 12. osztály számára ugyanazt az öt 

nagy fejezetet írja elő: Népek és történelmi tér-
ségek; Emberek, társadalom és az eszmék világa; 
Állam és politika; Nemzetközi viszonyok; Vallás és 
vallási élet. A 11. osztályos tananyag kizárólag a 
XX. század történéseivel foglalkozik, ezt 42 lec-
kében, 15, kizárólag romániai témákat feldolgozó 
esettanulmányban és fejezetzáró felmérőkben 
tárja a diákok elé. egy-két kivételt leszámítva, 
minden lecke és esettanulmány terjedelme két 
oldal, és az összes ugyanazon alcímekbe szedve 
szintetizál: összefüggések, jellemzők, jelenségek 
és jelentőségük, távlatok, fogalomtár, történelmi 
források, személyiség, gyakorlatok; esetenként 
kronológia, szerepjáték, alkalmazások, csoport-
munka vagy multimédiás ajánlások egészítik ki a 
leíró szöveget.

romániában a középiskola két ciklusra oszlik, 
az alsó, még kötelező ciklus a 9–10. osztályt foglalja 

magába. A felső ciklus a 11. osztállyal veszi kezdetét, ezért a tananyag abból indul ki, hogy 
a diákok egyszer már végigtanulmányozták a világtörténelmet. Így egy sokkal érettebb, 
már „beavatott” közönséget szándékozik megszólítani, egyértelműen építve a remélt 
előismeretek létezésére. Az első tíz év tankönyvei államilag támogatottak, ingyenesen 
juthatnak hozzá a diákok, míg az utolsó két osztály tanulói csak pénzért juthatnak hozzá 
tankönyveikhez.

Az első lecke, Európa etnikai képe a XX. században címmel tisztázza, hogy a század 
egyik alapjellemzője a nemzetiségi harc volt: „A soknemzetiségű birodalmak Európájá-
ban, a birodalmak népei körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemzetiségi elv, hogy 
megszabaduljanak Szentpétervár, Bécs, Budapest vagy Isztambul fennhatóságától.”267 
ezután egyedül Magyarország helyzetét mutatja be hosszabban, kitérve az egyetlen po-
litikai nemzet létezésére, a kisebbségek hiányára a kormányzatban, a kisebbségi nyelvek 
korlátozására a közigazgatás magasabb szintjein. „Következésképpen az európai nemzetek 
nagy része számára a XX. században fő cél volt a nemzeti egység megteremtése és a nem-
zetek közötti elkülönülés nyelvi és kulturális alapon”268 – írják a szerzők, majd felsorolják 

265  Uo., 74.
266   Adăscăliţei, Felicia, Bratu, Alina, Liga, Adrian, Lazăr, Liviu és Lupu, Viorel (2009): Történelem. Tankönyv a XI. 

osztály számára. Fordította: László László. corvin, Déva.
267  Uo., 7. 
268  Uo., 7.
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a kontinens majdnem minden népét, akik ezt „magukénak vallhatták”, többek között az 
osztrákokat és a magyarokat is. Anélkül, hogy pontosabban behatárolná, hogy egyes 
nemzetek az elmúlt század melyik korszakában tűzték ki a megemlített célokat, az állítás 
így nagy általánosítás, torzítás és szándékos csúsztatás.

Néhány oldallal később az első esettanulmány, amely a Románia és Európa a XX. 
században. 1. A nemzeti eszmény a demokrácia jegyében címet kapta, román nemzeti 
szemszögből mutatja be a világháború következményeként megvalósított nagyromán 
államot. Már az alcím, A nemzeti eszmény kiteljesítése 1918-ban, a demokratikus Románia 
előfeltétele durva hamisítás, mivel azt próbálja átadni az olvasónak, hogy demokratikus 
politikai berendezkedésről romániában nem is beszélhetnénk, ha az állam nem szerezte 
volna meg 1918-ban Besszarábiát, Bukovinát és erdélyt. Az első mondat ugyanebben a 
stílusban folytatja: „1916-ban lépett be Románia a nagy háborúba az antant oldalán, a 
nemzeti-politikai egység megvalósításának céljával.”269 Annak ellenére, hogy romániát va-
lóban a területszerzés vezérelte, mindenképp furcsa, hogy egy mondatban sincs tisztázva, 
hogy az eredetileg két szövetség között semlegességet valló, és a katonai-politikai tömbök 
ígéretei alapján is döntő románia hogyan jut oda, hogy nem csupán a széteső Osztrák–
Magyar Monarchia területeiből gyarapodik, hanem egykori szövetségesétől, Oroszor-
szágtól is területet szerez. ez még akkor is elfogadhatatlan lenne, ha a nemzeti retorika 
alapján építenék fel Besszarábia múltját, azaz bemutatva, hogy a terület a középkorban 
és az újkor hajnalán a Moldvai Fejedelemség része volt, és csak az 1806–1812 közötti 
orosz-török háborút lezáró bukaresti békeszerződésben adta át az Oszmán Birodalom 
Oroszországnak a Prut és Dnyeszter közötti területet. 

ezt követően a tankönyv bemutatja, hogy a nemzeti önrendelkezés joga, az Osztrák–
Magyar Monarchia legyőzése és felbomlása, valamint a szövetséges hatalmak támogatása 
segítette elő a „nemzetegyesítést.” A téma lezárásaként a szerzők a következőképpen 
fogalmaznak: „1918. december 1. az állami egyesítés végső napja, a románok nemzeti 
történelmének tetőfokát képezi. A Kisinyovban, Cernăuţi-ban és Gyulafehérváron megtar-
tott népgyűlések határozatai olyan demokratikus elveket is tartalmaztak, amelyek alapján 
kormányozzák a nyugati államokat, megerősítik a Nagy Egyesülés megvalósításának nép-
szavazásszerű jellegét.”270 A „nemzeti tetőpont” kifejezés használata egyértelműen arra 
utal, hogy a háború lezárása és a békeszerződések elhozták a jól megérdemelt eredményt, 
a történelem sodrában végre igazság tétetett. A „népszavazásszerű jelleg” fogalom legi-
timációs célt hordoz, nem említik meg, hogy kizárólag a román nemzet népgyűléseinek 
határozatai döntöttek, sőt olyan alapvető információkat hallgatnak el, amelyek árnyal-
nák az összképet. Gondolunk például arra, hogy a Moldáviai Demokratikus Köztársaság 
(Besszarábia ezen a néven vált ki Oroszországból) országgyűlése már 1918 januárjában 
behívta a román hadsereget, az 1918. április 9.-i országgyűlési határozatára hivatkozva – és 
természetesen kihasználva az oroszországi forradalmi helyzetet –, így a román hadsereg 
megszállta Besszarábiát, majd annektálta a területet. Besszarábia elcsatolását már a ro-
mánia és a központi hatalmak között kötött, 1918. május 7-én aláírt bukaresti különbéke 
is elfogadta. „Népszavazásszerű” esemény nem volt, csak egy országgyűlési határozat, 
amely 86 igen, 3 nem és 36 tartózkodás mellett, számos feltételt is támasztva elfogadta 

269  Uo., 22.
270  Uo., 23.
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az egyesülést romániával.271 Bukovina estében is részben hasonló a forgatókönyv. A 
két többségi nemzet, az ukránok és a románok272 mindketten saját anyaországukkal273 
szerettek volna egyesülni. 1918. november 11-én a Bukovinai román Nemzeti Tanács 
kérésére Iacob zadik román tábornok bevonult a tartományba, és néhány nappal később 
a román Nemzeti Tanács kérésére összehívták Bukovina általános Kongresszusát, amely 
az ukrán és zsidó képviselők távolmaradása mellett ellenszavazat nélkül szavazta meg a 
feltétel nélküli uniót romániával. Tehát itt sem beszélhetünk „népszavazásszerű jellegről.” 

az Állam és politika. Államok a jelenkorban címet viselő fejezet egyik leckéje A dik-
tatórikus rendszerekben élők vágyakozása a demokrácia után. Miután az előző leckék a 
liberális demokráciát mutatják be jellemzőivel, majd az angol, japán, amerikai és francia 
mintán keresztül, az említett lecke következik, s mintegy felvezeti a totalitárius ideológiá-
kat és azok bemutatott változatait: a szovjet kommunizmust és kínai változatát, az afrikai 
szocializmust, az olasz fasizmust és a német nácizmust. A szerzők a leckében három példát 
tárgyalnak: Németországot a nácizmus hatalomra jutása előtt, Oroszországot a forradalo-
mig és Ausztria–Magyarországot. A címválasztás katasztrofális; arra enged következtetni, 
hogy a három állam lakossága egyértelműen a politikai jogok demokratizálásán fáradozott 
volna. Az esetek kiválasztása is szerencsétlen, ugyanis elég kevés hasonlóságot találhatunk 
Magyarország és Oroszország világháború előtti politikai modelljei között, ráadásul Né-
metországot a háború előtti időszakban és a weimari köztársaság idején is tárgyalja, míg 
a másik két esetet csak a háborús évekig. A magyar rendszerről a következő mondattal 
találkozhat az olvasó: „Magyarország, ahol a politikai rendszerben az arisztokráciának 
volt meghatározó szerepe, parlamentáris-arisztokratikus rendszer volt, mely még távol 
állott a liberális demokráciától.”274 Kétségtelen, hogy a magyar arisztokrácia megőrizte 
jelentős politikai szerepét és befolyását a dualizmus évei alatt is, és az is, hogy nem volt 
általános választójog Magyarországon, de ezt úgy minősíteni, hogy „távol állott a liberális 
demokráciától” egyszerűen történelmietlen és rosszindulatú. Magyarországon az 1874 évi 
XXXIII. törvénycikk szabályozta a választójogot. európa számos más államához hasonlóan 
cenzus alapján kaphattak a férfiak szavazati jogot, igaz, hogy ez alacsonyabb parlamenti 
reprezentációt jelentett, mint sok más államban. A többpártrendszer elve viszont sosem 
sérült, annak ellenére sem, hogy az időszak legjelentősebb pártja, a Szabadelvű párt 
harminc évig kormányozta az országot.

A háborúval és a békeszerződésekkel két külön lecke foglalkozik. Az első világméretű 
konfliktus című lecke az előzményeket tárgyalja és összegzést nyújt a háborúról, míg az Egy 
új világrendet keresve című lecke bemutatja a béke jellegét, egyenként a szerződéseket, 
majd a béke következményeiről is szót ejt. A Monarchia sorsát így összegzi: „Két másik 
békeszerződéssel befejezték Ausztria–Magyarország feldarabolását, s Kelet-Közép-Eu-
rópa térképének átrajzolását: [...] A trianoni szerződéssel (1920. VI. 4.) Magyarországot 

271   A számos feltétel egyike a tartomány autonómiájának megtartása volt, saját, demokratikusan választott 
országgyűléssel. ezt a feltételt már 1918 novemberében feladta a besszarábiai országgyűlés, oly módon, 
hogy a 125 képviselőből csupán 44 volt jelen, és ők mindnyájan a feltételek nélküli unió mellett voksoltak, 
majd feloszlatták a gyűlést.

272   Az 1910-es osztrák népszámlálási adatok szerint a lakosság 38,8 százaléka volt rutén (ukrán) és 34,8 száza-
léka volt román. A tartomány északi részében volt jelentős ukrán többség, míg a déli részében román.

273  1917-ben alakult meg az Ukrán Népköztársaság, előbb Oroszország részeként, majd független államként.
274  Adăscăliţei, Bratu, Liga, Lazăr és Lupu: i.. m., 78.
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korábbi területének egyharmadára csökkentették Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia 
javára.”275 Attól függetlenül, hogy Burgenland Ausztriához csatolását nem említi meg a 
szerző, a mondat helyénvalónak tekinthető.

2.5. A 12. osztályos diákok számára írott tankönyv276 a már említett moduláris, tematikus 
szerkezetet követi, ezért mind a háború előzményeiről, mind pedig a következményeiről 
több helyen is olvashatunk. Ha a szétszórva található információkat összeolvassuk, a kö-
vetkező kép rajzolódik ki előttünk: „A XX. század elejének politikai fejleményei meggátolják 
az Osztrák–Magyar Monarchia szláv népeinek (csehek, szlovákok, ruszinok, szlovének, 
horvátok, lengyelek) vagy az erdélyi románságnak a nemzeti önállósulását. [...] Főleg 
a nagy államok államnacionalizmusa, másodsorban a kisebb népek szabadságvágya 
és nacionalizmusa az első világháború kitörésébe 
torkollik.”277 Tehát ebből azt olvashatjuk ki, hogy a 
világháború kitörésének egyik legfontosabb oka 
a Monarchia kis népeinek függetlenség utáni vá-
gyakozása volt. románia szövetségi rendszerbe 
való betagozódása két alkalommal is megjelenik 
a tankönyv lapjain: „Az orosz kapcsolatok meg-
romlása a már független Romániát egy nagyobb 
szövetséghez, a központi hatalmakhoz közelítette... 
Ez még mindig a kisebbik rosszat jelentette, mintha 
két ellenséges hatalom közül csak az egyikkel kötne 
szövetséget a másik ellen.”278 Döbbenetes mondat, 
hiszen azt a képet alakítja ki a diákokban, hogy 
1883-ban, a központi hatalmakkal való szerződés 
megkötésekor, románia a két rossz közül tudatosan 
választott, de várta a megfelelő történelmi pilla-
natot, hogy saját érdekeit érvényesíthesse. ezt két 
helyen is leírják a szerzők: „A függetlenség kivívása 
után Románia újraértékeli nemzetközi kapcsolatait: ezért belép a Hármas Szövetségbe. 
Románia viszonyát Németországgal és főként az Osztrák–Magyar Monarchiával szemben 
a nemzeti érdek határozta meg, így 1914-ben a világháború kirobbanásakor az ország a 
semlegesség mellett döntött”;279 majd máshol a következőképpen: „1907-ben a Hármas 
Szövetség (antant) létrejöttével új politikai szövetség született, amely nem sokkal később 
az elsőbbség eldöntéséért küzd majd meg a központi hatalmakkal. A bukaresti diplomá-
cia számára a Balkánért folyó orosz–osztrák–magyar versengés jelentette azt a régen 
várt lehetőséget, amellyel egy későbbi, általánossá váló háborúban megleli az érdeké-
vel egyező szövetséget”.280 egyszerű képet sugároznak a szerzők a diákoknak: románia 

275  Uo., 103.
276   Barnea, Alexandru (szakirányító), Manea, vasile Aurel, palade, eugen és Teodorescu, Bogdan (2012): Törté-

nelem. Tankönyv a XII. osztály számára. Fordította: László László, Orbán zsolt. corint, Bukarest.
277  Uo., 32.
278  Uo., 96-97.
279  Uo., 68.
280  Uo., 97.



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 58

aggodalommal szemlélte a Monarchiában élő románok sorsát, akiknek nemzeti létét 
teljesen ellehetetlenítette a dualista állam, ezért – habár megkötött egy szerződést a 
Monarchiával –, ezt kizárólag időhúzásként tette, és az első adandó alkalommal átállt a 
többet ígérő szövetséghez.

románia világháborús szerepléséről nem írnak a szerzők, de megemlítik, hogy „Az antant 
oldalán történt belépés (1916) és az erdélyi [...] offenzíva [...] a román egység megteremtését 
célzó politikai akarat kifejezése is,”281 valamint a következmény többször is felbukkan: „Az  
1918-as egyesülés igazolta az előzetes döntéseket és elvárásokat, ekkor sikerült az összes 
tartományt Romániához csatolni,”282 „a besszarábiai, bukovinai és erdélyi románok kép-
viseleti szervei, majd népgyűlései eldöntötték a »hazával való egyesülést«,”283 vagy „az 
1918-as év a román nemzetté válás csúcspontja. […] A Nagy Egyesülés a besszarábiai, 
bukovinai és erdélyi románok közös kívánsága volt. [...] Az 1918. december 1-jei Nagy 
Egyesülés tehát egyaránt a politikai akarat érvényesülése és a román nép vágyainak 
beteljesülése.”284 

3. A tankönyvek leíró szövege

3.1. A 7. osztályos tankönyv két oldalon mutatja be a háború lefolyását, ezt képek és 
esettanulmányok egészítik ki. A háborút a szarajevói merénylettől a fegyverszüneti egyez-
ményig időrendi sorrendben követi végig, megemlítve a legjelentősebb eseményeket, 
frontvonalakat és csatákat (Schlieffen-terv, Marne, Tannenberg, mazuri-tavak, állóháború, 
hadigazdaság, szerb front, olasz front, verdun, Somme, Bruszilov-offenzíva, románia 
hadbalépése, tengeralattjáró-harc, orosz forradalom, az Amerikai egyesült államok be-
lépése a háborúba, fegyverletételek, összegzés). A leíró szövegnek – esettanulmányok 
nélkül – mintegy háromnegyedét a hadtörténeti rész teszi ki.

A tankönyv egyetlen mondatban sem említi, hogy a Magyar Királyság nem magyar 
népei az osztrák–magyar seregben szolgáltak, és külön a magyarokról sem tesz egyet-
len említést sem. Az Osztrák–Magyar Monarchia kétszer fordul elő, egyszer sem pozitív 
fényben feltüntetve. „Jóllehet a felelősség Ausztria–Magyarországot és Németországot 
terheli, a világháború okai visszavezethetők valamennyi nagyhatalom politikai-katonai 
tevékenységére.”285 – hangzik a mondat, amely magyarázza, hogy hogyan is lett a helyi 
konfliktusból világháború. Sajnos a szerzői team még mindig ezt az elavult, de ezek 
szerint a román köztudatba mélyen belegyökerezett nézetet vallja, miszerint a háború 
kitöréséért a felelősség a központi hatalmak két birodalmát terheli, holott a témáról szóló 
szakirodalom ezt már rég cáfolta vagy árnyalta.286 Habár nem említi külön Magyarorszá-

281  Uo., 68.
282  Uo., 38.
283  Uo., 76.
284  Uo., 69.
285  constantiniu, cojescu és Mamina: i.. m., 56.
286   Lásd csak a következő alapműveket: clark, christopher (2012): The Sleepwalkers: How Europe Went to War 

in 1914. Allen Lane, London.; Gilbert, Martin (1994): The First World War. A Complete History. Henry Holt 
and company, London.; Keegan, John (1999): The First World War. Knopf, New York. (Magyar nyelven: Az 
első világháború. európa, Budapest, 2010.); Strachan, Hew (2001): The First World War. Volume I.: To Arms. 
Oxford University press, Oxford.; Winter, Jay és Baggett, Blaine (1996): The First World War and the Shaping 
of the 20th century. penguin Studio, New York and London.
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got, abból a mondatból, hogy „Ausztria–Magyarországon fokozódott az elnyomott népek 
nemzeti mozgalma”,287 arra kell következtetnünk, hogy elsősorban az uralkodó magyar 
elitre gondolhattak a szerzők, akik elnyomják a kisebbségeket, elsősorban az erdélyi 
románokat, ahogy ez más kontextusokból kiderült számunkra.

A békeszerződéseket külön lecke tárgyalja. A különböző hatalmi érdekek, valamint a 
békék bemutatása tárgyilagos. egy esetben azonban saját magukkal kerülnek konfliktusba 
a szerzők. A leckében azt írják, hogy „Ausztria–Magyarország szétesésével Európa közepén 
államok jöttek létre etnikai szempontok szerint (Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia). 
Románia Besszarábia, Bukovina és Erdély egyesítésével egységes állammá alakult”,288 vi-
szont a szemközti oldalon a Közép-Kelet-Európa címet viselő rövid esettanulmány árnyalja 
a képet: „A nemzetiségi elv alkalmazása a népek győzelmét jelentette a birodalmak felett, 
de újabb kérdéseket is felvetett. Valamennyi újonnan létesült államban nemzeti kisebbsé-
gek maradtak. Ez a helyzet a nacionalista irányzatokat táplálta, főként a legyőzött álla-
mokban. Azzal érveltek, hogy a békét rájuk kényszerítették (diktátum), és a kisebbségek 
létezését arra használták fel, hogy kétségbe vonják a megállapított határokat. Ez a tény 
feszültséget okozott az övezetben lévő államok közötti kapcsolatokban.”289 A problémát 
a diák számára az jelentheti, hogy az etnikai szempontok figyelembevételével meghú-
zott államhatárok a homogenitás látszatát keltik, mégis, a háborút követő időszakban a 
nemzeti kisebbségek és anyaországaik nacionalista politikája volt a feszültség forrása.

3.2. A 8. osztály számára írt tankönyv csak románia világháborús szereplését taglalja. 
Az egyoldalas leckének a felét a hadba lépés előtti külpolitikai események bemutatása 
teszi ki, a háborús események csak egy bő bekezdésnyi terjedelműek, majd szintén egy 
bekezdést szentelnek az 1918-as év háborúval kapcsolatos eseményeinek, azaz románia 
különbékéjének a központi hatalmakkal, majd újbóli belépésének a háborúba, ezúttal az 
antant oldalán. A tankönyv egyáltalán nem említi, hogy román vagy más nemzetiségű 
katonák is szolgáltak az osztrák–magyar hadseregben. A békerendszerekkel sem foglal-
kozik, csak a „nagy nemzeti sikert” jelentő Nagy románia megteremtését mutatja be, 
mint a „nemzeti egység megteremtéséért folytatott háború” lezárását. csupán tényszerű 
említés történik arról, hogy a Saint-Germainban, Neuillyben és Trianonban aláírt béke-
szerződések elismerték a „nagy egyesülést.”290

3.3. A 10. osztályos tankönyv két oldalt szentel a háborúnak, ebből a leíró szöveg mind-
össze egy oldal, csupán a legjelentősebb eseményeket mutatja be távirati stílusban. A 
második, háborúról szóló lecke kizárólag románia részvételét ecseteli. A tények közlése 
tárgyilagos, bemutatják a szerződéseket, románia hadbalépését, a hadi sikereket és ku-
darcokat, a különbékét és Nagy románia születését. Nincs megemlítve, hogy a Magyar 
Királyság nem magyar népei az osztrák–magyar seregben szolgáltak, és hogy esetenként 
románia ellen is harcoltak, illetve a magyarokról sem tudunk meg semmit a leírásból.

287  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m., 58.
288  Uo., 60.
289  Uo., 61.
290  Oane és Ochescu: i.. m. 118–120.
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A két háború közötti nemzetközi kapcsolatokat két oldalon – ebből egy leíró szöveg 
– mutatják be a szerzők, ennek mintegy fele foglalkozik a békeszerződésekkel. röviden 
és szárazon mutatják be a „14 pont”-ot, a résztvevők eltérő álláspontjait, és csupán a 
versailles-i békeszerződés cikkelyeit részletezik. A szerzők nem értékelik a béke jellegét 
vagy eredményeit, de így is becsúszott egy hiba már az első mondatba, ahol azt írják, 
hogy a háború következtében nyolcmillió ember halt meg, pedig közismert, hogy csak a 
katonai áldozatok száma is nagyobb ennél, ha pedig a civileket is hozzászámoljuk, akkor 
a szám több mint kétszerese a tankönyvszerzők által leírtnak.  

3.4. A 11. osztályos tankönyv Az első világméretű konfliktus című kétoldalas leckét szenteli 
az első világháborúnak. Arra épít, hogy az előző tanév során az eseménytörténetet már 
tanulták a diákok, ezért részletesen csak az előzményeket ismerteti: a francia-porosz 
háborút, a marokkói válságot, az orosz-japán konfliktust, a balkáni eseményeket és a sza-
rajevói merényletet. ezek után csak összegzést nyújt: szövetségek, részt vevő országok és 
áldozatok száma, anyagi pusztítás, következmények. pontatlanságot itt is találunk. például 
a szerzők kijelentik, hogy a „háború anyagi veszteségei és pusztításai 400 milliárd dollárra 
rúgtak,”291 anélkül, hogy pontosítanák, melyik év dollárárfolyamát vették alapul. Az Egy új 
világrendet keresve című lecke a békeszerződéseket tárja az olvasó elé. Bemutatja Wilson 
elnök 14 pontja és az egyes győztes hatalmak elképzelései közötti ellentéteket, majd a 
versailles-i békét részletezi, de a másik négyről is ír egy-egy tényszerű mondatot. Egy 
nehéz béke alcím alatt röviden leírja a görög-török és a szovjet-lengyel háborút, megemlíti 
a mandátumterületek sorsát, Fiume, India és Kína helyzetét is, végül a jóvátétel kérdését.

Az eddig bemutatott könyvekhez hasonlóan itt sincs megemlítve, hogy az osztrák–
magyar seregben szolgáltak a Magyar Királyság nem magyar népei, és a háborúhoz 
kapcsolódó leckékben a magyarokról vagy a magyar államról sincsenek adatok. van 
viszont két mondat még a legelső leckében, amely sejteti, hogy a magyar is egy elnyo-
mó állam: „Európa korábbi birodalmai, amelyeket a népek börtöneiként emlegettek, 
felbomlottak 1918-ban az első világháború végén. Akkor tűntek el, amikor a nemzeti 
mozgalmak eltörölték a korábban volt birodalmi határokat.”292 Kisugárzik a szövegből, 
hogy a már anakronisztikus, soknemzetiségű birodalmaknak – így természetesen az Oszt-
rák–Magyar Monarchiának – a kora lejárt, és a felszabaduló nemzeti indulatok forradalmi 
ereje eltörölte őket. Annyit finomítanak a szerzők, hogy „bevallják”, hogy „a versailles-i 
békerendszer a maga hiányosságaival nem volt képes biztosítani az európai földrész, s 
az itt élő népek nyugalmas jövőjét, sem békés fejlődését. S nem védte meg az eljövendő 
ellenségeskedésektől és háborúktól sem.”293 

3.5. A 12. osztályosok számára készült tankönyv egyáltalán nem foglalkozik a hadi ese-
ményekkel. csak románia szövetségekbe tagozódását, illetve hadba lépését emelik ki a 
szerzők, valamint három alkalommal is írnak a „nagy egyesülésről”. A békék megkötéséről 
is csak ezen szempont szerint jelenik meg egyetlen mondat: „Mivel Románia győztes 

291  Adăscăliţei, Bratu, Liga, Lazăr és Lupu: i.. m., 100.
292  Uo., 6.
293  Uo.
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országként vett részt a párizsi békekonferencián, ezért a nagyhatalmak elismerték a nagy 
egyesülést.”294 

4. A tankönyvekben szereplő források

általánosságban elmondható, hogy a romániai történelemtankönyvekben szereplő for-
rások túlnyomó többsége szöveges forrás. A könyvek képi anyaga nagyon szegényes, a 
képek kis méretűek és rossz minőségűek.

4.1. A 7. osztály számára készült tankönyvben elsődleges források kizárólag a mindennapi 
életet taglaló összefoglaló leckében jelennek meg. Itt két nagy témához kapcsolódnak a 
szövegrészletek. Az első csoport a hadszíntérről írott öt rövid feljegyzést és levélrészle-
tet tartalmaz, mindegyik a fronton lévő katonák kétségbeesését, rémületét és félelmeit 
ábrázolja. A második csoport a hadszíntér mögötti élet egyes mozzanatait érzékelteti, 
kortársak írásai illusztrálják a nép hangulatát, a női munka jelentőségét, valamint a há-
borúban részt nem vevők, mulatozók és tivornyázók világát állítja szembe a „mezítlábas 
hadseregekkel”.295 Kimondottan hadtörténetet taglaló forrás nem található a tankönyv-
ben, viszont van egy esettanulmány, amely a verduni csatát és a két szembenálló fél által 
elszenvedett veszteségeket mutatja be. A háború lefolyásával foglalkozó lecke egyetlen 
írott forrással egészül ki: Michelle perrot francia történész és a feminista mozgalom 
jelentős képviselője tollából származik a következő gondolat, amely a frontra indulók 
gondolatvilágát hivatott illusztrálni: „Mire gondolnak ezek a látszólag víg fiatalok, akiket 
útnak indítottak, akiket előkészítettek a háborúra, amelyről az egész világ azt beszéli, 
hogy rövid ideig fog tartani? [...] Hány kapcsolat, mennyi szétszakított szerelem? Mennyi 
megsemmisült és mennyi felébresztett remény. Milyen múlt és milyen jövő?”296 ezen kívül 
még néhány esettanulmányt találunk, amelyek főként jeles személyiségek (Joseph Joffre, 
eremia Grigorescu, Georges clemenceau, Woodrow Wilson és Ion I. c. Brătianu) háborús 
életpályáját mutatják be. A felsorolásból kitűnik, hogy mind az öt személyiség az antant 
szövetségesek katonai vagy politikai vezetője, tehát a központi hatalmak táborából senki 
sem szerepel. Magyarokra vagy a Magyar Királyságra vonatkozó forrás vagy illusztráció 
nem szerepel a kötetben. Láthattuk, hogy a tankönyv forrásai nem a hadtörténetre 
fókuszálnak, hanem elsősorban a diákok érzelmeire próbálnak hatni, a frontvonal és 
hátország mindennapjainak, hangulatának érzékeltetésével.

A képi források száma elfogadható – három rajzzal, kilenc fotóval és egy gúnyrajzzal 
találkozhatunk a nagy háború kapcsán – , minőségük azonban kevésbé. A három rajz témái 
a szarajevói merénylet, az olasz fronton bevetett mozsárágyúk és párizs a háborúban. A 
fotók főként személyeket (Hindenburg, II. vilmos és Ludendorff, a Négyek Tanácsának 
tagjai, Joseph Joffre, eremia Grigorescu, valamint Ion I. c. Brătianu) ábrázolnak, de szerepel 
kép egy német és egy francia katonákat szállító vonatról, egy 1917-ben bevetett tankról, 
valamint a verduni csatáról. Az egyetlen karikatúra egy német gúnyrajz, amelyen Wilson, 

294  Barnea, Manea, Palade és Teodorescu: i. m., 98.
295  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m., 62.
296  Uo., 56.
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clemenceau és Lloyd George láthatóak egy fa tövében, lánccal a kezükben. A diákoknak 
feltett kérdés így hangzik: „Milyennek látták a németek a békeszerződést?”

A mindennapi életet bemutató összefoglaló lecke is több illusztrációt tartalmaz, ezek 
minősége is rossz. Két propagandaanyagot láthatunk, egy német fotót a lövészárokban 
zajló életről, és egy brit rajzot a lőszergyárakban dolgozó nőkről. ezeken kívül három kis 
fotót láthatunk egy mozdonyvezetőnőről, egy gyerekcsoportról (azzal a felirattal, hogy az 
ő életüket is meghatározta a háború), valamint egy osztályteremről, ahol meghatározó 
a katonai szellem.

4.2. A románok történelme című, 8. osztály számára írott tankönyvben a háborút tár-
gyaló leckét két forrás egészíti ki. Az egyik románia és az antanthatalmak között 1916-
ban aláírt szerződés három cikkelyét tartalmazza. A másik forrás egy kivonat Barbu 
Ştefănescu Delavrancea297 1916. szeptember 2-án, a román Akadémia ülésén tartott  
A háború és a mi kötelességünk című beszédéből: „Mi nem hódítani léptünk be e mé-
szárlás káoszába, hanem felszabadítani [...] Mi azt nem akarjuk, ami nem a miénk, ha-
nem az erdélyi, bánsági és bukovinai testvéreinkkel akarunk egyesülni [...] A Kárpátokat 
akarjuk a fennsíkjaival együtt, ahova Traianus császár helyezett minket, hogy őrködjünk 
és őrizzük a római civilizációt a barbár hordák támadásaitól [...] Mi nem a kardunkkal 
szabunk új hazát, hanem kiteljesítjük.”298 A szövegrész teljes mértékben belehelyezkedik 
a román értelmiség által a korszakban képviselt, mítoszokkal tűzdelt retorikai vonulatba. 
A sztereotípiákra építő szöveg nem egészséges képet alakít ki: fekete-fehérben láttatja 
a múltat, torz „mi”-képet – és így természetesen torz „ők”-képet, lásd barbár hordák – 
alakít ki, a román nemzeti törekvés igazolására ködbe vesző, mitikus történelmi múltat 
használ fel. egyértelműnek láttatja, hogy hol helyezkedik el az igazság, hogy a románok 
csak „ősi földjük” az anyaország határain belülre való visszatérését célozták meg. A pa-
tetikus hangvételű beszédrészlet egyetlen ilyen típusú forrásként való kiválasztása nem 
szerencsés, súlyosan csorbítja a diákok tisztánlátási képességeit, nélkülözhetővé teszi a 
vitát, az érvelést és a különböző nézőpontok ütköztetését. A forrás után a szerzők még 
megkérdezik a diákokat, hogy „Mi volt Barbu Ştefănescu Delavrancea szerint Románia 
célja a nemzeti kiteljesítésért folytatott háborúba való belépéskor? ”299 A válasz készen, 
megkérdőjelezhetetlenül adva van.

A vizuális jellegű források négy parányi, gyenge felbontású fotóra korlátozódnak, há-
rom személyeket ábrázol (ecaterina Teodoroiu, a román hadsereg első női tisztje, eremia 
Grigorescu és Ion Dragalina tábornokok), egy pedig a versailles-i román küldöttséget. Az 
ötödik illusztráció egy teljesen kivehetetlen festmény (Dumitru Stoica: A fehérzubbonyo-
sok támadása) a mărăşeşti csata egy jelenetéről.

4.3. A 10. osztályos tankönyvben A világ a 19–20. század fordulóján című fejezet Euró-
pa sokszínűsége című leckéjében található egy olyan forrás, amely az elmagyarosítás 
politikáját bírálja. Az elsődleges forrás egy részlet Ion raţiu300 egy beszédéből, amely 

297   Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858–1918) író, publicista, politikus, a román nemzeti irodalom és mozga-
lom meghatározó személyisége.

298  Oane és Ochescu: i. m., 119.
299  Uo.
300   Ion Raţiu (1828–1902) erdélyi román ügyvéd, politikus, a román Nemzeti párt egyik alapítója, majd elnöke, 

az 1892. évi román memorandum egyik szerzője.
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az 1894-es memorandum-perben hangzott el: „A nemzeti jogok tiszteletben tartásáról 
szóló sorozatos ígéretek, amiket a magyaroktól kaptunk, hiábavalók voltak. Hiábava-
lónak bizonyult minden törvényes forma és eszköz! Hiába fordultunk minden illetékes 
állami szervhez. A faji kizárólagosság (a kiemelés a tankönyvszerzőktől származik) 
háborút indított nyelvünk és nemzetünk kiirtására. Intoleranciátokkal, Európában példa 
nélküli rasszista fanatizmusotokkal, elítélve minket, bebizonyítjátok a világnak, hogy a 
magyarok a civilizáció összhangjával állnak szemben.”301 Az 1870–1914 közötti össz-
európai történéseket egyetlen oldalban összegző leckéhez ez a forrás egyáltalán nem 
illik, ráadásul úgy, hogy a románok történelmét külön évfolyamokon tanulják mind az 
általános, mind pedig a középiskolás diákok. Tagadhatatlan, hogy a Magyar Királyság 
a századfordulón magyarosítási politikát folytatott, de ezt hangsúlyozni az egyetemes 
történelem tankönyv lapjain is azt mutatja, hogy a román tankönyvszerzők nem tudnak 
szabadulni a „hagyományos ellenségképtől”. 

Az első világháborút tárgyaló leckében két forrás található. Az első egy rövid részlet 
erich Maria remarque klasszikusából, a Nyugaton a helyzet változatlanból, amely a fronton 
harcolók sorsát érzékelteti, a másodikat az 1914-es franciaországi Erkölcsi és polgári ne-
velés tankönyvből vették át, és a jó katonává válásról szól. Hadtörténeti vonatkozású vagy 
az egyetemes emberi szenvedést kidomborító forrás egyáltalán nem található a leckében. 
A románia világháborús részvételét bemutató leckét egyetlen forrás egészíti ki, ez a két 
háború közötti időszak egyik jelentős román politikusának, constantin Argetoianunak a 
visszaemlékezéseiből származó részlet, és a „nagy egyesítéshez” kapcsolható.

Négy hadvezérről (Joseph Joffre, August von Mackensen, alekszej Bruszilov, Alexandru 
Averescu) láthatunk nagyon kisméretű és rossz minőségű képet a kötetben. Szerepel 
még négy, majdnem kivehetetlen fotó: Francia katonák támadás után a lövészárokban, 
A tengeralattjáróra torpedókat raknak, A román hadsereg erdélyi bevonulása, 1916 és 
Mária királyné sebesülteket ápol a királyi palota tábori kórházában címmel. Találunk két 
rajzot is, az egyik kiütéses tífuszban szenvedő román katonákat ábrázol, a másik pedig egy 
német megszálló katonát, amint szabadságra megy (zamfiropol Dall karikatúrája). ezeken 
kívül van egy értelmezhetetlen szatirikus metszet Afrika (tulajdonképpen csak Marokkó) 
felosztásáról, és egy francia plakát, amely a Németországgal szembeni revansra hívja fel 
az ország lakóit, de ez is majdnem kivehetetlen.

4.4. A 11. osztály számára írott könyv törzsszövegében is teljesen mellőzi a hadtörténe-
tet – az okot már ismertettük – ezért ilyen vonatkozású forrást sem találunk benne. A 
háborút és a békeszerződéseket tárgyaló leckék csupán két forrást tartalmaznak, az egyik 
a compiègne-ben aláírt fegyverszüneti egyezményből, a másik a versailles-i szerződésből 
emel ki néhány cikkelyt. Fotóból is csak egyet találunk a kötetben, a franciaországi arras 
közelében lévő katonai temetőt ábrázolja.

4.5. Már említettük, hogy a 12. osztályos tankönyv sem foglalkozik hadtörténettel, a 
hátországgal vagy az egyetemes emberi szenvedéssel, ezért ilyen jellegű forrásokkal sem 
találkozhatunk. A Magyar Királyság és a kisebbségi román közösségről, tágabb értelemben 
a román-magyar viszonyról találunk néhány történeti forrást. A románia nemzetközi kap-

301  Giurescu, Budici, Stănescu és Ţigău: i. m., 61.
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csolatait tárgyaló fejezetben az 1868. évi nemzetiségi törvény két cikkelyét – az 1. cikkelyt 
teljes egészében és a 26. cikkely első mondatát – olvashatjuk, a részletek kiválasztása 
találó. Az állam megerősödése. Az 1918-as Nagy Egyesülés című lecke mindhárom románia 
által megszerzett területtel kapcsolatosan felhasznál egy-egy forrást. Míg Besszarábia és 
Bukovina esetében az egyesülési indítványok részletei kerültek be, addig erdély esetében 
Alexandru vaida-voevod302 1918. október 18-án a budapesti országgyűlésben elmondott 
beszédének viszonylag hosszú részletei. Az „évszázados követelésekre” és „évszázados 
szenvedésre” való hivatkozás a beszédben303 az adott kor román politikai diskurzusának 
alappillére, de ezt egyetlen erdélyre vonatkozó szemelvényként felhasználni, más szem-
pontot, véleményt ezzel nem ütköztetni szintén nem szerencsés. árulkodó az is, hogy az 
egész háborúval foglalkozó részben egyetlen, kisméretű fotó található, az sem háborús 
témájú, címe: Gyulafehérváron felolvassák az egyesülési nyilatkozatot.

A nemzetközi kapcsolatok témát lezáró, ismétlést és felmérést célzó leckében a tri-
anoni békeszerződés romániára vonatkozó cikkelyeit olvashatjuk lerövidítve, tartalmi 
változtatás nélkül.

5. A tankönyvekben szereplő térképek

5.1. A 7. osztályos diákok számára készült tankönyvben a tanulmányozott időszakból 
három térképet találtunk. Az első önmagában három térkép, összehasonlítja az állam-
határok alakulását a Balkán-félszigeten az első világháborút megelőző két évtizedben. Az 
XX. század eleji állapotokat a Bosznia–Hercegovina Monarchiába való teljes beolvasztása 
és Bulgária függetlenségének kikiáltása (mindkettő 1908-ban történt) utáni helyzettel, 
valamint a Balkán-háborúk utáni határváltoztatásokkal veti össze. Mindegyik helyesen 
tünteti fel az Osztrák–Magyar Monarchiát. Még egy alkalommal találkozhatunk Ausztria–
Magyarországgal egy, a politikai-katonai tömböket és a semleges államokat különböző 
színekkel feltüntető térképen. végül a Jelenkor fejezet nyitóoldalán is van egy európa-tér-
kép, amely a két háború közötti állapotokat ábrázolja. Tehát a tankönyv a békeszerződések 
okozta határmódosításokat külön nem mutatja be térképen.

5.2. A 8. osztályos tankönyvben Az egységes román nemzetállam feliratú térkép külön-
böző színekkel ábrázolja az 1918-ban romániához csatolt területeket, de nem tünteti fel 
a szomszéd államokat. Érdekesség, hogy az egyes tartományokra rákerültek azok meg-
határozó történelmi dátumai is, azzal a feladattal, hogy a diák keresse meg az évszámok 
jelentőségét. erdély esetében a gyulafehérvári román nemzetgyűlés időpontján kívül 
három nagy periódus jelenik meg: 1541–1699, 1699–1867 és 1867–1918, azaz erdély 
történelmének három meghatározó korszaka, a török fennhatóság alatt álló önálló feje-
delemség, a Habsburg uralom alatti erdély, és az Osztrák–Magyar Monarchia időszaka.

a Románia és a Versailles-i rendszer című összefoglaló leckében két Közép-Kelet-
európa térkép jelenik meg, az első az 1914-es, a második az 1923-as helyzetet mutatja 

302   Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950) erdélyi román politikus, az erdélyi román Nemzeti párt tagja, több 
ízben képviselő a magyar országgyűlésben, erdély romániához csatolását támogatta.

303  Barnea, Manea, Palade és Teodorescu: i. m., 69.
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be. Érdekessége, hogy az 1923-as a régi birodalmak (Német, Osztrák–Magyar, orosz, 
Oszmán) színeit használja, csak természetesen az új államhatárok feltüntetésével, így a 
diákok könnyen nyomon követhetik a változásokat. ez a megoldás helyesnek mondha-
tó, csak sajnos egy hiba is becsúszott: az 1923-as térkép – akár az 1914-es – Szerbiát és 
Montenegrót ábrázolja (pedig ez utóbbi már 1918-ban egyesült Szerbiával), nem jelenik 
meg a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, így az Osztrák–Magyar Monarchia által elveszített 
területek felirat nélkül maradtak. Szintén problémát jelent az is, hogy míg a hetedikes 
tankönyvben a térképek feliratai magyar nyelvűek, addig ebben a kötetben ezek román 
nyelvűek maradtak.

5.3. Az előbbihez nagymértékben hasonló helyzettel találkozunk a 10. osztály számára 
készült tankönyvben is. Két különböző oldalon két térkép jelenik meg, az egyik az 1918-as 
állapotokat rögzíti – a breszt-litovszki béke után, de még az Osztrák–Magyar Monarchia 
összeomlása előtt –, míg a másik A békeszerződések új államhatárai, 1923 címet viseli. 
A megoldás ugyanaz, a Monarchia egykori területét azonos színnel ábrázolja, csak már 
az új államokat és határaikat is feltünteti. ezúttal már helyesen jelenik meg Jugoszlávia 
is. Természetesen a köztudatban már ezen a néven volt ismert az állam, ennek ellenére 
lehetett volna pontosítani, hogy akkor a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság nevet viselte, 
egészen neve 1929-es hivatalos megváltoztatásáig.

5.4. A 11. osztály számára kiadott tankönyv nagyon kevés, eléggé rossz minőségű és 
kisméretű térképet tartalmaz. A jelen írást is érintő egyetlen térképet az első fejezet 
nyitóoldalán találjuk; európát ábrázolja 1914-ben. A térkép helyesen láttatja Ausztria–
Magyarországot, a feliratok is magyar nyelvűek cernăuţi304 kivételével.

5.5. A 12. osztály számára kiadott könyv sem bővelkedik térképekben, az egész kötetben 
összesen három található.305 Az egyetlen jelenkori térkép európát ábrázolja a két világhá-
ború közötti időszakban. A térkép kisméretű, és román feliratok vannak rajta.

Láthatjuk, hogy a romániában érvényben lévő tankönyvek térképszegények, a kevés 
politikai térkép is – habár helyes – nagyon kisméretű, és sosem jeleníti meg külön az 1918 
előtti Magyar Királyságot, csak a dualista államot. 

6. A kisebbségtörténeti tankönyv

Már említettük, hogy 1999 óta a magyar nemzetiségű diákok 6–7. osztályban tanulják A 
romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai306 elnevezésű tantárgyat, 
a most bemutatott tankönyv tehát a fenti tankönyvek mellett, nem helyett kerül a diákok 
kezébe. 7. osztályban három lecke foglalkozik az első világháborúval: Az első világháború 

304   cernăuţi 1849–1918 között Bukovina osztrák koronatartomány központja, ma csernyivci terület székhelye 
Ukrajnában. Magyar neve csernyivci, németül czernowitz.

305   ebből kettő teljesen használhatatlan, csak illusztrációként szerepelnek. Az egyik Battista Agrese (helyesen 
Agnese!) genovai térképész 1542-es atlaszából a Fekete-tenger ábrázolása, olvashatatlan feliratokkal. A 
másik Dimitrie Cantemir moldvai tudós és fejedelem Moldva-ábrázolása, szintén kivehetetlen feliratokkal.

306  László és vincze: i. m.
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(1914–1918) első évei, A világháború folytatása, A világháború végétől a békeszerződé-
sekig. Habár a tankönyv kivitelezésében és módszertani megközelítéseiben túlhaladott, 
a témákat objektíven, több nézőpontot figyelembe véve mutatja be. 

Az erdélyi magyarság az Osztrák–Magyar Monarchiában című fejezet több leckéje is 
foglalkozik a korszak gazdasági, társadalmi, nemzetiségi viszonyaival, az oktatással, tudo-
mánnyal, sajtóval, irodalommal és művészetekkel. A tankönyvírók az erdélyi történéseket 
mindig a tágabb magyarországi keretbe ágyazva tálalják, és sosem feledkeznek meg az 
erdélyi románok és szászok helyzetéről sem. például nagyon objektíven mutatják be a 
nemzetiségi törvény kedvező előírásait, majd ezek folyamatos korlátozását, egy teljes 
oldalt szánva a románok sajátos problémáira, nemzeti törekvéseire, politikai tevékeny-
ségére.307

A világháború első két évét feldolgozó lecke 
képekkel, forrásokkal és feladatokkal összesen 
három oldalt tesz ki. előbb röviden bemutatják a 
kezdeti helyzetet, a szövetségeket, hadüzenetet, 
frontvonalakat, majd a háború hatását erdélyben, 
végül románia belépését a háborúba. A leíró szö-
veg kiegyensúlyozott, tudományosan megalapo-
zott és könnyen érthető. A románokról is mindig 
objektív információkat tudunk meg: „A Tisza-kor-
mány német nyomásra engedményeket tett az 
erdélyi románok javára azért, hogy megtartsák 
szövetségesnek a Román Királyságot, s ne az el-
lenfél táborát erősítse. Az erdélyi románoknak 
tett kezdeti engedményeket sorra visszavonták, 
mert nem érték el a kívánt hatást. A legismer-
tebb román politikust, Iuliu Maniut is kiküldik a 
frontra, s a Românul című lapot betiltják.” vagy 
románia 1916-os támadására vonatkozóan: „Az 

erdélyi románok egy része örömmel fogadta a román királyi csapatokat, mások viszont 
tartózkodóbbak voltak.”308 

A világháború folytatása című lecke előbb megemlíti a romló életkörülményeket, 
beszolgáltatásokat, tüntetéseket, majd újra a románok helyzetét taglalja: „Az erdélyi romá-
nok ellen megtorló intézkedéseket vezettek be, sok politikust, értelmiségit letartóztattak, 
internáltak, bár többszázezer román nemzetiségű katona és tiszt továbbra is harcolt a 
Monarchia seregében.”309 ez az első alkalom, hogy egy diák – természetesen csak abban 
az esetben, ha magyar tannyelvű iskolába jár – megtudhatja, hogy az erdélyi románok a 
magyar hadseregben harcoltak. ezt követően röviden bemutatják a háború befejezését 
és a Monarchia összeomlását, majd egy egész oldal a román nemzeti mozgalommal 
foglalkozik. Megtudhatjuk a román Nemzeti Tanács létrejöttének körülményeit, hogy ez  

307  Uo. 136-137.
308  Mindkettő: uo., 146.
309  Uo., 148.
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„... a Monarchia román nemzetiségű katonáiból megpróbálja megszervezni saját fegyveres 
erejét”,310 megismerhetjük az 1918. évi magyar-román tárgyalások témáit és kudarcát.

A világháború végétől a békeszerződésekig című lecke bemutatja a gyulafehérvári 
román nagygyűlést, határozatainak és következményeinek egy részét, majd az 1918. 
december 22-re összehívott kolozsvári nagygyűlést is tárgyalja. ez szintén az első alka-
lom, hogy egy diák – szintén csak ha magyar iskolába jár – megtudja, hogy nemcsak a 
románoknak volt nagygyűlése, hanem mintegy negyvenezer ember, főként magyarok, de 
bánsági svábok és román szocialisták is határozatot hoztak, „... mely szerint a magyar állam 
keretében kívánnak maradni.”311 A lecke a Tanácsköztársaság és a trianoni békeszerződés 
közötti időszak rövid bemutatásával végződik.

Amint láthattuk, a tankönyv hadtörténettel szinte egyáltalán nem foglalkozik, és csak 
említésszerűen van szó a hátország mindennapjairól, szenvedésről otthon és a frontokon. 
A források között is csak egy van, amely a szenvedést szemlélteti: Gyóni Géza, 1917-ben 
orosz hadifogolytáborban meghalt költő háborúellenes versének egy részlete. A sárgás 
háttérrel megjelenített képek kicsik, a képfelirat nélkül majdnem kivehetetlen, hogy mit 
ábrázolnak. van viszont két használható térkép. Az egyik a történelmi Magyarországot 
és a trianoni határokat ábrázolja; minden elcsatolt területrészen szerepel a mérete és 
összlakosságának száma, valamint egy nyíl jelzi, hogy melyik államhoz került az adott 
terület. A másik Nagy-romániát ábrázolja úgy, hogy pontozással feltünteti a történelmi 
tartományok határait, ezzel könnyen látható az 1918-as területgyarapodás.

Összességében elmondhatjuk, hogy ez a tankönyv leíró szövegében a legtárgyilagosabb, 
odafigyel a magyar és román történésekre is, mellőzi a mítoszokat és sztereotípiákat. 
egy új kiadást elsősorban a készség- és képességfejlesztő feladatok hiánya, a források 
szegényessége, gyenge képanyaga és kivitelezése tesz szükségessé.

7.  Tankönyvek 1989 előtt és a rendszerváltás utáni első  
évtizedben

7.1. Az eddig bemutatott tankönyvek a 2014-es kínálatot tükrözték. vessünk egy pillantást 
a korábbi történelemtankönyvekre is, amelyekből már nem tanítanak a romániai iskolák-
ban. Az 1989 előtti tankönyvekből egyet választottunk; címe Románia újkori történelme,312 
és a 9. osztály számára készült. A tankönyv 188 oldalon mutatja be az 1821–1918 közötti 
román történelmet. A kor igényei szerint fekete-fehérben kivitelezett kötet struktúrája 
a következő: leckék, amelyeket néha képek szakítanak meg, a leckék végén források és 
feladatok. A tankönyv minden leckéjét átitatja a kor vezető ideológiája: a munkás- és 
paraszti társadalom állandó harca a kapitalista elnyomás ellen, a román nép szenvedése 
az idegen elnyomás alatt, a román nép hősiessége és helytállása a legnehezebb történelmi 
helyzetekben is, mindez természetesen számtalan Nicolae ceauşescu-idézettel fűszerez-
ve. A tankönyv a misztifikáció, a történelemhamisítás és propaganda teljes eszköztárát 

310  Uo., 149.
311  Uo., 151.
312   Hurezeanu, elisabeta, Smarandache, Gheorghe és Totu, maria (1989): Istoria modernă a României. Didactică 

şi pedagogică, Bucureşti.
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felvonultatja. A világháborút, előzményeit, lefolyását és következményeit bemutató 
leckékből csupán néhány példát emelek ki az említett történelemszemlélet illusztrálására.

Az idegen uralom alatt lévő területek románságának harca a nemzeti felszabadulásért 
című lecke előrevetíti a magyar állam 1918-as bukását: „Az anakronisztikus és hibrid 
módon alkotott soknemzetiségű magyar államot, semmiféle kényszerítő eszközzel sem 
lehetett volna megmenteni, még akkor sem, ha az egész államgépezetet az elnyomott 
népek ellen irányították volna.”313

A világháborús lecke kilenc oldal terjedelmű, ebből mintegy hármat képek töltenek ki, 
az utolsón pedig források és feladatok kaptak helyet. Természetesen a „nagy imperialista 
államok” közötti ellentétek robbantották ki a háborút, amelyről románia a „kezdetektől 
megértette, hogy nem tud kimaradni belőle”. A semlegesség kinyilvánítása a „valódi érde-
kek megértését” jelentette, majd a hadbalépés egyértelműen „az egységes nemzetállam 
megvalósításáért” történt. A szerzők hangsúlyozzák, hogy romániát „nem vezérelte a 
leigázás vagy területi elcsatolás vágya”.314 Természetesen kiemelt szerepet kap a mun-
kásosztály, amely viselte a háború terhét, szemben a földesurakkal és nagypolgárokkal, 
akik saját gazdagodásukra használták fel a semlegesség éveit, mivel kereskedtek a német 
és az osztrák–magyar féllel.

Összességében a háború elhozta a „kapitalizmus rendszerének általános válságát”, 
kiváltotta a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, amely „új korszakot nyitott az embe-
riség történelmében.”315

Az egységes román nemzetállam létrejötte című leckében többször is hangsúlyozzák 
a szerzők, hogy az Osztrák–Magyar Birodalom „órái meg voltak számlálva” vagy, hogy 
„óhatatlanul az összeomlás felé haladt”.316 Természetesen a szerzők hosszasan ecsetelik 
a proletárok, parasztok és a hadszínterekről hazatérő katonák forradalmi hangulatát. 
erdélyben „a szabadságért folytatott harc évszázados tapasztalata” szentesítette a román 
nemzetgyűlést, hogy ezen „meghatározó történelmi órában” döntsön a térség sorsáról.317 
„Erdély egyesülése Romániával egy mély történelmi szükségszerűséget és az összes ro-
mánok évszázados óhaját fejezte ki” és „végül a békeszerződések is elismerték a román 
nép, a néptömegek rendíthetetlen egyesülés- és szabadságvágyát.”318

7.2. A rendszerváltás utáni közel egy évtizedben a középiskolás diákok a románok törté-
nelmét a 11–12. osztályban tanulták – a magyar diákok is román nyelven – két hatalmas 
tankönyvből, amelyek már egy egyetemi jegyzettel is felértek volna. ezekből minket csak 
a végzős diákok számára keszült tankönyv érdekel, hiszen az tárgyalja az új- és jelenkort.319 
A világháborúra 17 oldalt, a „nemzeti egység megvalósítására” 12 oldalt szántak a szerzők 
az összesen 336 oldalas kötetből (ez még „rövidnek” mondható a megelőző időszakot 
tárgyaló 400 oldalas kötethez képest). Mindkét könyv a teljességre törekszik, az őskortól 

313  Uo., 143.
314  Uo., 152-154.
315  Uo., 159.
316  Uo., 162-163.
317  Uo., 165.
318  Uo., 167.
319   Manea, Mihai és Teodorescu, Bogdan (1992): Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană. Manual 

pentru clasa a XII-a. editura Didactică şi pedagogică, r. A., Bucureşti. 
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a kommunizmus bukásáig minden témát nagyon részletesen, kevés, rossz minőségű kép 
és térkép segítségével próbál feldolgozni. A kötet taníthatatlan volt, hosszas, sokszor 
kevésbé fontos részletekkel tűzdelt leckékkel. Érdemi változás a kommunista időszak 
utolsó könyveihez képest kevés történt. eltűntek ugyan a Nicolae ceauşescutól származó 
„vélekedések” a múltról, de szemléletükben a tankönyvek megrekedtek az 1980-as évek 
nacionalista, a román történelem nagyságát bemu-
tató, a főszereplőket dicsőítő, mítoszokat újra- és 
újrateremtő diskurzusok szintjén. A világháborút 
bemutató leckének – majdnem természetszerűen – 
Háború Románia nemzeti újraegyesítéséért a címe, 
ezzel is utalva egyrészt arra, hogy a románok lakta 
térségek mindig is egy nagy entitást képeztek, csak 
időnként idegen uralom elnyomása alá kerültek, 
másrészt az 1600-as vitéz Mihály-féle „egyesítés-
re”.320

Miután megtudjuk, hogy a nemzeti érdek kinyil-
vánításának útját kiváló román diplomaták járták ki, 
még a háború előtti évek tárgyalásánál több ízben is 
olvashatunk az erdélyi állapotokról, ahol a románok 
„intenzív elnemzetietlenítésnek” voltak szenvedő 
alanyai. ezzel indokolják románia hadbalépését „...
hegyen túli testvéreik felszabadításáért.”321 románia 
semlegességének kinyilvánítását, majd a semleges-
ség éveit és a hadbalépés körülményeit is hosszasan tárgyalja a tankönyv. A hadtörténeti 
rész így indul: „Elkezdődött tehát a háború Románia nemzeti újrakiegészüléséért. Ezt tehát 
a nemzeti egység megvalósításáért vívták.”322 – írják kétszer is a szerzők.

A román állam nemzeti egységének megvalósítása című lecke csupán megismétli a 
már jól ismert toposzokat: „Erdély és Bukovina ősrégi románok lakta területek”, „a román 
nemzeti mozgalom erőteljes elfojtása” stb. ebben a leckében már megjelenik az, hogy 
harcoltak román katonák az osztrák–magyar hadseregben, de úgy, hogy „...sok románt 
kényszerrel soroztak be”, sőt az is, hogy ezek közül sokan, akik orosz fogságba estek, 
„önkéntes alakulatokba jelentkeztek, hogy a nemzeti egységet támogassák”.323 Kihagy-
hatatlan a leckéből az is, hogy „Az egyesülést üdvözölték és elismerték az erdélyi nemze-
tiségek”,324 ami már szándékos csúsztatás, sőt egyenesen hamisítás. Meg sem említik az 
1918. december 22-én tartott kolozsvári népgyűlést, ahol az „egységes és csonkítatlan 
Magyarország” mellett állt ki a mintegy 40 000 fős tömeg. Szintén szándékos csúsztatással 
tálalják románia 1919-es Magyarország elleni hadjáratát is. Úgy mutatják be a szerzők, 
hogy mivel „a magyar hatóságok nem ismerték el az egyesülést ..., Kun Béla állandóan 

320   vitéz Mihály (1558-1601) Havasalföld fejedelme a tizenötéves háború során 1559 novemberében megsze-
rezte erdély, 1600 májusában pedig Moldva fejedelmi címét. Néhány hónapig így mindhárom „román feje-
delemség” uralkodója volt, a román nacionalista történetírás ezt nevezi „románia első egyesítésének”.

321  Uo., 178-179.
322  Uo., 184.
323  Uo., 196-197.
324  Uo., 199.
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fenyegette az újraegyesült Romániát” és „a magyar hadsereg támadta a románokat”, 
ezért románia az 1919-es hadjáratra kényszerült: „Egy offenzíva után Erdélyben és a 
Tiszán, 1919 augusztusában a román hadsereg legyőzte a magyar erőket és bevonult 
Budapestre.”325 Semmilyen utalás nincs a vix-jegyzékre, a demarkációs vonalakra vagy 
arra, hogy az antant ellenezte Budapest elfoglalását, és még sorolhatnánk.

A leckékhez kapcsolódó források többsége objektív (románia hadüzenete a Monarchi-
ának, Besszarábia és Bukovina román képviseleti szerveinek döntése az egyesülésekről, 
a Gyulafehérvári Nyilatkozat), de bekerült egy szöveg Lloyd George-tól is, amelyben a 
brit miniszterelnök a román hadsereg hősiességét méltatja.

A néhány illusztráció minősége gyatra. Két térképet találhatunk a tárgyalt időszakból, 
az egyik románia első világháborús szereplését ábrázolja, vonalazással jelölik a központi 
hatalmak által „leigázott” területet, és külön az 1918-as bukaresti béke értelmében 
„elrabolt” területet.326 ez a fogalomhasználat bármilyen tankönyvben megengedhetet-
len. A másik térkép az „egységes román nemzetállam” megteremtését ábrázolja. Külön 
vonalazással ábrázolja a háború előtti és utáni állapotokat, de számos egyéb is felke-
rült a nehezen kivehető térképre: 1918. őszi parasztfelkelések, román katonai tanácsok 
székvárosai, tárgyalások és béketüntetések helyszínei, de olyan helyszínek is, ahol az 
osztrák–magyar seregben harcoló román katonák „fellázadtak”.

Amint láthattuk, a rendszerváltás előtt és közvetlen utána használt tankönyvek között 
lényeges különbség nincs. Az 1989 után közel egy évtizeden át használt tankönyv csupán 
a marxista fogalmiság egy részét cserélte ki, illetve már nem dicsőíti a szocializmus vívmá-
nyait, de a szenvedéssel és sikerekkel telített román történelmet egyféle hőseposzként 
tárgyalja, remélve, hogy ezáltal szolid nemzeti identitást biztosít a felnövekvő nemzedék 
számára. véleményünk szerint a több száz oldalra ömlesztett, gyakorta kevésbé jelentős 
részleteket bemutató óriási lexikális ismeretanyag, a gyenge képi forrásanyag, a diákra 
szabott gondolkodtató és képességfejlesztő feledatok teljes hiánya épp az ellenkezőjét 
érte el, azaz a tanulók eltávolodását a történelem felfedezésétől.

Összegzés

A román történetírást számos mítosz szövi át, hasonlóan a legtöbb kelet-európai törté-
netíráshoz. A mítoszok jelenthetik az egyik lehetőséget a nemzetek számára, hogy meg-
teremtsék és meghatározzák létezésük alapjait, valamint erkölcsi- és értékrendszereiket. 
A mítosz olyan narratív formába öltött hiedelemcsoport, amelyet egy közösség magáról 
vall; nem történelmileg igazolt, tudományosan bizonyított tényekből áll össze, hanem 
elsősorban percepciókból, feltevésekből, ezért a legfontosabb nem is a történeti hűsége, 
hanem a tartalma és az elfogadottsága a közösségen belül.327 A mítosz a „káoszból rendet 
teremt”, közösségi választóvonalakat alakít ki, így azok, akik nem részesei egy mítosznak, 
a közösség határain kívülre szorulnak; tehát a mítosz az önmeghatározás egyik hatékony 
eszköze, mivel akik elfogadják a mítoszba kódolt hiedelmeket, egyben a közösségi tagságot 

325  Uo., 199-200.
326  Uo., 181.
327  Schöpflin György (2003): A modern nemzet. Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő,  68-69.
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is vállalják: „A mítosz különleges tulajdonságokkal ruházza fel a csoportot, szélesebb körben 
felismerhetővé teszi és választóvonalakat húz. Ezzel egy időben megtölti tartalommal a 
közösség önértékelését”.328

A román történelmi mítoszok egy része már a XIX. századi történészeknél felbukkan 
– mint az eredet, folytonosság, a kereszténység védőbástyája, nemzeti egység –, ezek 
továbbélnek egészen a kommunista hatalomátvételig, utána pedig új köntösben jelennek 
meg.329 Nem meglepetés, hogy a kommunista rendszer utolsó évében kiadott kötet számos 
mítoszt és sztereotípiát használ fel a vizsgált téma bemutatására: anakronisztikus dualista 
állam, elnyomott nép, katonai hősiesség, megérdemelt győzelem stb. A rendszerváltás 
után, ugyan csigalassúsággal, de a román történetírásban jelentős változások következtek 
be, főleg a külföldről hazatért, vagy az utóbbi két évtizedben külföldi iskolákat is megjárt 
történésznemzedék írásainak hatására. Sajnos az újraírt történelmi értelmezések vagy 
a legújabb kutatási eredmények csak lassan jelentek meg a történelemtankönyvekben, 
és még lassabban kerül(het)nek be a román köztudatba. ezzel magyarázható az, hogy 
a valóságos toposszá merevedett történelmi sztereotípiák – pl. a népek börtönében 
elnyomott kis népek nemzeti mozgalma és szabadságvágya meghatározta a háború ala-
kulását – továbbélnek. Természetesen nem egy nosztalgikus, romantikus képet várunk 
el az Osztrák–Magyar Monarchiáról, de mindenképpen sokkal egészségesebb lenne, 
ha bemutatnák a dualista állam fél évszázados fennállásának eredményeit is, és ha az 
egyébként tagadhatatlan magyar nacionalizmus mellett a párhuzamos nemzetépítésekről 
és szembenálló nemzeti érdekekről is többet megtudhatna a diák, hogy egy egészséges, 
objektív elemzést is el tudjon végezni. ehhez fontos lenne, ha nemcsak a románok „év-
százados” szenvedését és harcát illusztrálnák a használt szemelvények, hanem a „másik 
oldal” is képviseltetné magát. egészséges megoldás a források kiválasztásánál az lenne, 
ha a dokumentumok típusai változatosak lennének, azaz helyes arányt keresnének a 
tankönyvek szerzői a szubjektív és az objektivitásra törekvő dokumentumok között,330 
annak érdekében, hogy szövegkritikára, kontroverzív álláspontok ütköztetésére épített 
történelemoktatásról beszélhessünk. Azt látjuk a tanulmányozott tankönyvek esetében, 
hogy kevés forrást használnak, ezek nagyobb része objektív (pl. szerződések), a szubjektív 
források pedig elsősorban kortársak beszédeiből származnak. ezáltal a történelemtaní-
tás multiperspektivikus és kontroverzív jellege csak úgy tud megvalósulni, ha a tanár a 
tankönyvön túl más, változatos forrásanyagot is felhasznál a tanórán. A magyarság, a 
magyar állam csak elvétve jelenik meg a könyvekben, és akkor is csak mint a kisebbségi 
problémákat megoldani nem képes, elnyomó hatalom. ezzel a román tanulók számára 
az „idegen” történeti problémájának feldolgozása lehetetlen. Sem a román, sem a ma-
gyar diákok nem ismerik meg a „másik” történelmét. A román fiatal csak elvétve talál 

328  Uo. 72.
329   A román történelmi mítoszokról lásd: Boia, Lucian (1995): Miturile comunismului românesc. editura 

Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.; Boia, Lucian (1999): Történelem és mítosz a román köztudatban. 
Kriterion, Bukarest-kolozsvár; verdery, Katherine (1991): National Ideology Under Socialism: Identity and 
Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania. University of california press, Berkeley and Los Angeles.

330   erről bővebben: Federmayer Katalin (2004): A dokumentumelemzés haszna és csapdái a történelemtaní-
tásban. In: Új Pedagógiai Szemle.  54.11., 13-30.
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említéseket az országban élő nemzeti kisebbségek történetéről, kultúrájáról,331 a magyar 
tanulóban pedig éppen ez szül(het) ellenérzéseket a többségi közösség történelmének 
tanulmányozása során. pedig a történelem oktatásának ez lenne az egyik kiemelt célja: 
az identitások, csoporttudatok szétrombolása nélkül, olyan kontroverz szemléletű meg-
közelítések, kritikus reflexiók, összehasonlítások lehetőségének megteremtése, amely a 
megértést, elfogadást elősegít(het)i.332 A fiatalok értékrendjét és mindennapi attitűdjeit 
döntően befolyásolná, ha a több-perspektívájú megközelítésre tevődne a hangsúly.333

pozitívumként kiemelhető, hogy a rendszerváltás előtti torz és monolitikus törté-
nelemszemléletet lassan felváltotta egy sokkalta színesebb, az alternatív tankönyvek 
már eltérő nézeteket, megközelítéseket is közvetítenek. Szintén pozitívum az is, hogy 
az erőteljesen nemzetközpontú történelemszemléletet felváltotta egy európaibb vagy 
globálisabb szemlélet. Jelentős változás következett be tartalmi téren is, ugyanis drasz-
tikusan csökkent a megtanítandó lexikális ismeretek mennyisége. valamelyest teret 
kapott a készségfejlesztés, a forráselemzés vagy a kutatás módszere is.334 Ugyanakkor a 
nyomdai kivitelezésben nem észlelhető minőségi változás. A tanulmányozott tankönyvek 
többsége csupán néhány színt használ a képi anyag megjelenítésére, az illusztrációk, fotók, 
térképek elég nagy része kisméretű, nehezen használható. pedig közismert, hogy egy 
tankönyv vonzóvá tételében a képanyag kiválogatása, pedagógiai célja és megjelenítése 
mind meghatározó fontosságú.335

Összességében elmondhatjuk, hogy a romániában használt történelemtanköny-
vek még nem tudták teljesen „levetkőzni” a nemzeti diskurzusra és ideológiára épített 
szemléletet, úgy tűnik, hogy a legtöbb tankönyvszerző idegenkedik a nemzeti múltban 
fellelhető hibák felelősségteljes bemutatásától, az egészséges szembenézéstől, és tovább 
éltet néhány bevett, kritikusan sosem megközelített álláspontot, amely az „igazi hazafias” 
neveléshez szükséges. pedig egy globalizálódó európában a nemzeti, társadalmi kohe-
rencia megteremtéséhez ez is fontos lépés lehetne.

331   általában csak egy-két említés szerepel: a székelyek és szászok erdélyi letelepítése, néhány diplomáciai 
kapcsolat a középkor folyamán, illetve az idegen uralom alatt élő románok harca a nemzeti jogokért.  
A romániai zsidó, örmény, cigány, ukrán, bolgár, török vagy sok más etnikai közösség általában meg sincs 
említve, annak ellenére, hogy az 1930-as román népszámlálás adatai szerint a népesség csak 71,9 százaléka 
vallotta magát románnak.

332   A témáról bővebben lásd: Dárdai ágnes: Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás. In: Nagy 
Péter Tibor, vargyai Gyula (Szerk.) (2002): Történelem. Tanítás. Módszertan: Tanulmányok a 75 éves Szabolcs 
Ottó tiszteletére. Országos pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest, 2002, 34-43.; Keller Márkus (2005): 
A megértés lehetősége – az összehasonlító történetírás hasznáról. In: Aetas, 2005/4, 102-111.; Tomka Béla 
(2004): Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. In: Magyar Tudomány, 
2004/7, 732-742. Orbán zsolt (2010): Iskola a jövőben. Gondolatok a nemzeti identitás, etnicitás, naciona-
lizmus és a multikulturális nevelés margójára. In: Márton Áron Gimnázium. Tovább a hajóval. A névadás 20. 
évfordulója. csíkszereda, 147-174.

333   Born, Dominique (2011): A tankönyvek mint a nemzetközi egyetértést szolgáló oktatási eszközök. In: Törté-
nelemtanítás. 2011/2. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-
tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/  (2014. 07. 16.)

334   Mindezek a jelenségek hasonlóak egész Közép-Kelet-európában. Jó elemzést ad a helyzetről Jakab György 
(2006): A történelemtanár dilemmái (Műveltség és/vagy szakértelem és/vagy kompetencia). In: Új 
Pedagógiai Szemle. 10., 3-21.

335   Bővebben lásd: Kojanitz László (2004): A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők 
elemzése és összehasonlítása. 22-36. Letöltés: http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/
cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf  (2014. 07. 16.)
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d é vavá r i  z o ltá n

Az első világháború  
a szerbiai történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

Jelen dolgozat a szerb oktatási rendszer keretén belül működő általános iskolák és a 
gimnáziumok által használt tankönyvek áttekintésével vizsgálja azt, hogy a szerb alap- és 
középfokú oktatásban milyen fókusz- és súlypontok mentén mutatják be az első világhá-
ború előzményeit, illetve magának a háborúnak az esemény- és diplomáciatörténetét, 
valamint a világégést lezáró békeszerződéseket, azok értékelését és hatását a szűkebb 
és a tágabb régióra. vizsgálatunk tárgya a tankönyvpiacon jelenleg beszerezhető, a Szerb 
Oktatási Minisztérium által jóváhagyott és a szerb állam részéről engedélyezett hat tan-
könyv. ebből öt szerb, egy pedig magyar nyelvű. A vizsgált tankönyvek könyvészeti adatai 
a tanulmány végén találhatóak. 

1. A törvényi háttér és a tanterv

A szerb oktatási rendszer az alapképzést nyolc, míg a középfokút három (szakmunkás-
képzők), illetve négy évben határozza meg. 

Az általános iskolákban a történelmet négy éven keresztül, az ötödik osztálytól kez-
dik el oktatni, heti két órában, ami éves lebontásban 72 órát jelent. Kivételt a nyolcadik 
osztály képez, ahol a középiskolai felvételik miatt a tanév rövidebb, így a teljes óraszám 
éves szinten 68 órát tesz ki. ez az óraszám az egész országban érvényes, így e téren nincs 
különbség a szerb, illetve a magyar (és más) nyelvű tagozatok között. 

Az általános iskolákban az első világháború előzményeit, magát a háborút, illetve 
annak következményeit a nyolcadik osztályban dolgozzák föl. 
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A délszláv országban a négy évig tartó gimnáziumnak négy típusa van: 1. természet-
tudomány és matematika tagozatos, 2. társadalomtudományi és nyelvi tagozatos, 3. álta-
lános gimnázium, illetve 4. sportgimnázium (ez utóbbi tanterve gyakorlatilag megegyezik 
az általános gimnáziumi képzéssel).

A rendszer struktúrájában a történelmet a nyelvi- és általános, illetve sportgimná-
ziumokban négy, míg a természettudomány és matematika tagozatos gimnáziumokban 
három évig oktatják. A rendszer differenciáltsága, illetve az idősíkok eltérése miatt így 
az első világháborút taglaló részt a természettudományi osztályoknál a harmadik, míg az 
általános és a társadalomtudományi gimnáziumok esetében a negyedik évben dolgozzák 
föl, illetve sajátítják el a tanulók. 

A gimnáziumtípusok különbsége az óraszámokban is megmutatkozik. A 
természettudományi-nyelvi tagozatokon harmadik évfolyamon a történelmet heti ket-
tő, évi 72 órában tanítják. Ugyanez vonatkozik az általános gimnáziumokra is. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy éves szinten az érettségi vizsgák és az egyetemi felvételik 
miatt, eltérően a harmadik évfolyamtól, a negyedik évben összesen csak 64 óra áll ren-
delkezésre. A társadalomtudományi-nyelvi gimnáziumok esetében a negyedik osztályos 
tanulók számára heti három, évi 96 óra az előírt óraszám.336 

A magyar nyelvű tagozatoknál azonban ez a többletóra nem érvényesül, ugyanis itt 
az óraszám minden gimnáziumi típusnál heti két óra, vagyis évi 72, utolsó évben 64 óra. 

 Az államilag előírt tanterv az általános iskolák 8. osztályában és a középiskolák 3. vagy 
4. osztályában a XIX. század második felétől, az olasz- és a német egység létrejötte utáni 
periódustól mutatja be a múlt eseményeit. A gimnáziumoknál összesen hét témakört 
dolgoznak fel, ebből háromnál szét van választva az egyetemes, illetve a nemzeti törté-
nelem. Az általános iskolák esetében ugyanakkor a nemzeti- és a világtörténelem külön 
egységet képez, így tehát tíz témakör olvasható a tankönyvekben. Tartalmi szempontból 
a középfokú oktatásban az óraszámokban mutatkozó különbséget leszámítva lényeges 
eltérés nem mutatható ki az általános iskolai és a gimnáziumi tankönyvi rendszerek 
vonatkozásában.337 

 
A témakörök:

 1.)  európa és a világ a XIX. század második felében és a XX. század elején
 2.)  Szerbia és Montenegró mint független állam (1878–1914)
 3 /a.)  Az első világháború (európa a háború felé, Szövetségek és a fron-

tok, A háború kronológiája, Mindennapi élet a háborúban, Az orosz 
forradalom, Az USA hadba lépése) 

 3 /b.)  Szerbia az első világháborúban (Szerbia a világháború előtt, Szerbia és 
a szövetséges erők, A háború kronológiai menete, Mindennapi élet a 
háborúban, Szerbia és a jugoszláv ideológia, A háború következményei)

 4.)  A két világháború közötti időszak
 5.)  A jugoszláv királyság (1918–1941)

336  Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole – Istorija, p-13-15. Letöltés: http://www.zuov.gov.
rs/dokumenta/crpU/programi%20za%20gimnaziju%20pDF/10%20istorija.pdf:(2014. 08. 11.), illetve: 
http://osstanojemiljkovic.nasaskola.rs/downloadc/18/Nastavni-planovi-i-programi/  (2014. 09. 02)

337 Letöltés: Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole – Istorija, p-13-15. (2014. 08. 11.)
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 6 /a.) A második világháború 
 6 /b.) Jugoszlávia a második világháborúban 
 7 /a.) A második világháború utáni időszak
 7 /b.) Jugoszlávia a második világháború után 

Azokban az általános- és középiskolákban, ahol az oktatás magyar nyelven folyik, a Ma-
gyar Nemzeti Tanácsnak mint a magyar nemzeti közösség kulturális autonóm szervének, 
javaslati joga van a magyar nyelv és irodalom, a nemzeti történelem, a népi hagyományok 
és a nemzeti kultúra tantervbe történő beiktatására, illetve a tanmenet kidolgozására.338 
ennek értelmében a magyar nyelvű tankönyvekben a magyar történelemmel kapcsolatos 
fejezeteket az MNT javaslata szerint egészítik ki. Jegyezzük azonban azt is meg, hogy a 
közelmúltban megjelent általános iskolai tankönyv magyar nyelvű változatába339 admi-
nisztrációs hiba miatt a magyar történeti rész nem került bele, jelenleg is dolgoznak rajta, 
hogy ezt a mulasztást pótolják. 

A fentiekkel összhangban a szerb oktatási törvény a következőképpen fogalmaz: „(...) 
azokban a gimnáziumokban, amelyek a nemzeti kisebbségek nyelvén (is) oktatnak, a 
tantervben előírtak mellett kibővíthetik az oktatást az adott nemzet történelmi múltjával. 
A tanárok a különböző források és a releváns történelmi szakirodalom felhasználásával 
lehetőséget teremtenek arra, hogy az előadások során megismertessék a diákokat saját 
nemzeti történelmükkel, egyben azzal a környezettel is, amelyben élnek; milyen volt az 
adott nép élete, kik voltak a legjelentősebb személyiségei.”340

A tanterv ugyanakkor nem pontosítja azt, hogy ez a gyakorlatban hány órát jelent. 
Mint arra fentebb már utaltunk, a magyar nyelvű általános iskolai és gimnáziumi képzés 
minden típusánál heti két órában tanítják a történelmet, így az általános iskola nyolcadik 
évfolyamának évi 68, a gimnáziumok harmadik évfolyamának évi 72 és a negyedik év-
folyam évi 64 órája eleve szűk keretek közé szorítja – esetünkben – a magyar történeti 
részt. Így a hivatalos órakeret a magyar nyelvű képzések esetében – elméletben legalábbis 
– mindenütt összesen évi három órát tesz lehetővé, azt is igen nagy és átfogó címekkel: 
A dualizmus kora (1867–1918), Magyarország a két világháború között és a második 
világháborúban, Magyarország a második világháború után.341 

ebből is látható, hogy a magyar történeti rész – elvben legalábbis – alapvetően igen 
determinált keretek között mozog, s elsősorban a tanár rátermettségén, kezdeménye-
zőkészségén múlik, hogy a XX. századi magyar történelemből mennyi tudást ad át a 
rendelkezésére álló idő alatt, amelyet – amennyiben arra anyagi ellentételezés nélkül 
hajlandó – esetleg iskolai órákon kívüli szakaktivitás keretében plusz órák révén bővíthet ki. 

végezetül mutassunk rá arra is, hogy a fentiek alapvetően a Minisztérium elvi állás-
pontját és iránymutatását tükrözik, mivel a tanterv a tanárok számára lehetővé teszi 

338 Letöltés: http://mnt.org.rs/7-Kozoktatasi-Bizottsag (2014. 09. 02.)
339  Đurić, Đorđe  és pavlović, Momčilo  (2011): Istorija za osmi razred osnovne škole (Történelem az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára). zavod za Uđbenike, Beograd.
340 Letöltés: Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole – Istorija, 15-16. (2014. 08. 11.)
341  A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium éves terve történelemből a negyedik 

osztályos tanulók részére.
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és engedélyezi azt, hogy egyes adott témaköröket, azok feldolgozási ütemét maguk 
határozzák meg.342

2. A tankönyvekről általában

A fentiekben már vázolt tantervek strukturális felépítését követve, az általunk vizsgált 
általános iskolai tankönyvek tíz, míg a gimnáziumiak kilenc fejezetből állnak. egy-egy fe-
jezet címe, illetve az alcímek a munkákban eltérnek, ettől függetlenül lényegi tartalmuk 
azonos. Az áttekinthetőség kedvéért itt most csupán a tankönyvek témaköreit ismertetjük: 

1.)  európa és a világ a XIX. század második felében és a XX. század elején
2.)  Szerbia és Montenegró (1878–1914)
3.)    Az első világháború (1914–1918) – Az általános iskolás tankönyvek ezt a témakört 

két fejezetre bontják, külön szerepel az egyetemes és a nemzeti világháborús 
anyag. 

4.)  A két világháború közötti időszak (1919–1939)
5.)  A Jugoszláv Királyság (1918–1941)
6.)  A második világháború (1939–1945)
7.)  Jugoszlávia a második világháborúban
8.)  A második világháború utáni időszak
9.)  Jugoszlávia a második világháború után

A magyar nyelvű gimnáziumi tankönyvet343 a ki-
lenc címszó mellett egy tizedikkel is kiegészítették, 
amely A magyar nemzet és Magyarország története 
címmel a magyar nemzeti történelmet az 1867-es 
kiegyezéstől az 1990-es rendszerváltásig dolgozza 
fel. ez utóbbi fejezetet az Újvidéki egyetem 2012-
ben tragikus hirtelenséggel elhunyt tanára, pál 
Tibor írta.

Fontos különbségként említhető a két tan-
könyvtípusnál (általános iskolai, illetve gimná-
ziumi) a betűméretek eltérő nagysága. Míg az 
alapfokú képzésben résztvevők tankönyveit  
14-es, addig a gimnáziumi tankönyveket 12-es 
betűvel nyomtatták. Ugyancsak jelentős különb-
ségek találhatók a fényképes illusztrációk, illetve 
a térképek tekintetében is. Míg az általános iskolai 
  tankönyvekre inkább a nagyobb fényképek, nem 

342  Letöltés: Način ostvarivanja programa – Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole – Istorija, 
p-15-16. (2014. 08. 11.)

343  Nikolić, Kosta , Žutić, Nikola , pavlović, Momčilo  és Špadijer, zorica  (2004): Történelem 3/4 a természettu-
domány és matematika tagozatos gimnáziumok III. osztálya és az általános, illetve társadalomtudományi 
és nyelvi gimnáziumok IV. osztálya számára. (Magyar nyelvű kiadás.) zavod za Udžbenike i Nastavna 
Sredtsva, Beograd.
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egy esetben a fél vagy egész oldalt kitevő térképes illusztrációk a jellemzők, addig a gim-
náziumi tankönyvek inkább a jóval kisebb, ugyanakkor az egy oldalon több fotóillusztrációt 
felvonultató szerkesztési elvre törekedtek. 

általánosságban mind a hat, színes technikával készült és nyomtatott tankönyvről 
elmondható, hogy küllemükben és felépítésükben igazodnak a modernkori elvárásokhoz; 
a törzsanyagon kívül számos térkép, az ismertebb és fontosabb személyek életrajzának be-
mutatása, a diákok számára ismeretlennek tűnő fogalmak magyarázatai is megtalálhatók. 
egy-egy adott témakörön belül bizonyos háttéreseményeket a főszövegtől elkülönítve, az 
oldalak bal, illetve jobb oldalán kiemelten mutatnak be, magyaráznak el a szerzők. Đurić 
és pavlović,344 illetve Mira radojević345 gimnáziumi tankönyveiben forrásközléseket, idé-
zeteket is olvashatunk. A források és idézetek tartalmi és mennyiségi mutatói azonban 
jelentősen elmaradnak a magyarországi tankönyvekétől. e szempontból a legteljesebb 
és a legnagyobb precízséget a Belgrádi egyetem docense, Mira radojević által megírt 
gimnáziumi összefoglaló adja, amely egyébként tördelésében is eltér a másik öt kötettől. 
radojević munkája ugyanis kéthasábos tördeléssel, míg a többi egyhasábos technikával 
készült. Szakirodalmi összefoglalót az általános iskolai tankönyvek közül Đurić és pavlović 
kötete, a gimnáziumiak esetében – igaz, kizárólag szerb nyelvűt – viszont csak a magyar 
nyelven megjelent tankönyv tartalmaz.346 

A három általános iskolai tankönyv terjedelme nagyjából azonos. A legvaskosabb 
predrag Simić és Ivana petrović tankönyve347 a maga 239 oldalával. A Balkán-háború-
kat348 hét (53-60), az első világháborút tíz (60-80), Szerbia első világháborús történetét 
húsz (80-100), a békeszerződéseket hat (100-106), a délszláv állam első periódusát pedig 
ugyancsak hat (122-128) oldal dolgozza fel. ez a tankönyv egészéből 49 oldalt, vagyis 
annak 20,5 százalékát teszi ki.

A Đurić–pavlović szerzőpáros általános iskolai tankönyve összesen 191 oldalas. A 
Balkán-háborúkat hat oldalon (46-52), az első világháborút tizenhárom (53-66), Szerbia 
első világháborús történetét ugyancsak tizenhárom (67-80), míg a békeszerződéseket 
öt (81-86), a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1918–1929-ig terjedő időszakát pedig hat 
(101-106) oldalon mutatja be. Mindez az általunk vizsgált periódus tekintetében 43 oldalt 
jelent, ami a teljes terjedelem 22,5 százaléka.

344  Đurić, Đorđe  és pavlović, Momčilo  (2012): Istorija za treći razred gimnazije prirodno matematičkog smera 
i četvrti razred opšteg i društveno jezičkog smera (Történelem a természettudomány és matematika tagoza-
tos gimnáziumok III. osztálya, és az általános, illetve társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok Iv. osztá-
lya számára). zavod za Uđbenike Beograd, Beograd.

345  radojević, Mira  (2014): Istorija – Udžbenik za treći razred prirodno-matematičkog smera, četvrti razred 
gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i četvrti razred srednje stručne škole za obrazovne profile 
pravni tehničar i birotehničar (Történelem a természettudomány és matematika tagozatos gimnáziumok 
III. osztálya, és az általános, társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok Iv. osztálya, valamint a 
jogtechnikusok és az irodai asszisztensek részére). Klett, Beograd.

346  A Đurić és pavlović nevével jelzett gimnáziumi kötet, ellentétben az általuk írt általános iskolai tankönyv-
vel, nem tartalmaz ilyen összefoglalót.

347   Simić, predrag  és petrović, Ivana  (2011): Istorija 8 – Radni uđbenik za osmi razred osnovne škole sa 
tematskim istorijskim atlasom (Történelem 8 – Tankönyv és tematikus térképtár az általános iskolák 
nyolcadik osztálya számára). Logos, Beograd.

348  A Balkán történetének összetettsége miatt a vizsgált tankönyveknél a világháború előzményéhez soroltuk a 
közvetlenül előtte lezajlott első- és második Balkán-háborút is. Magyar történeti szempontból fontosnak 
tartottuk megvizsgálni a békeszerződéseken túl az új délszláv állam – a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
létrejöttével, illetve annak belső rendszerével és politikatörténetével foglalkozó fejezeteket is.
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Dunja Svilar Dujković és Goran Dujković tankönyve349 összesen 193 oldal terjedelmű. 
ebben a Balkán-háborúk fejezete kilenc (47-56), az első világháború tizenkilenc (56-75), 
szerbia az első világháborúban tizenkettő (74-86), a békeszerződések négy (86-90), míg 
az új állam első periódusa szintén négy (106-110) oldalt tesz ki. Összesítve tehát a fentiek 
a vizsgált tankönyv egészéből 48 oldalt, vagyis 24,9 százalékát jelentik.

A terjedelmet tekintve jóval nagyobb eltéréseket tapasztalunk a gimnáziumi tanköny-
vekben. A legvaskosabb, ennélfogva a legátfogóbb kétségkívül az idén (2014) megjelent, 
Mira radojević nevével fémjelzett kötet, amely 386 oldal terjedelmű. Đurić és pavlović 
gimnazistáknak írt tankönyve 256 oldalas, míg a magyar nyelvű tankönyv összesen 277 
oldal. ebből 46 oldal (a tankönyv egészének 16,6 százaléka) a magyar történelemmel foglal-
kozik. vizsgált témakörünk, az első világháború, annak előzményei, illetve következményei 
és értékelése terjedelmi szempontból a három tankönyvben a következőképpen alakul:

a)  radojević az 1912–1913-ban lezajlott Balkán-háborúknak hat oldalt szentelt (80-
86).350 Az első világháborút negyvennyolc oldalon mutatja be (86-134), ebből a 
háború nemzetközi eseményeit összesen húsz (86-106), míg a szerb történeti részt 
huszonnyolc (106-134) oldalon taglalja. A békeszerződésekkel a szerző a két világ-
háború közötti fejezetben foglalkozik, összesen kilenc oldalon (134-143), míg az új 
délszláv állam, az SzHSz létrejöttét és történetét 1929-ig tizenhat oldal (174-190) dol-
gozza fel. ez összesen hetvenkilenc oldal, vagyis a teljes terjedelem 20,5 százaléka.

b)  A Đurić—pavlović szerzőpáros középiskolai kötete a Balkán-háborúkat nyolc oldalon 
taglalja (64-72).351 Az első világháború harmincöt oldalon szerepel (72-107), amiből 
tizenöt az egyetemes, (72-87), húsz pedig a szerb történeti rész (87-107). A két 
világháború közötti periódust feldolgozó fejezet első témaköre a békeszerződések 
révén létrejött új államokat és az új határokat ismerteti hat oldalon (107-113). A 
Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal kapcsolatos ismereteket a Jugoszláv Királyság 
(1918-1941) történetét taglaló ötödik fejezetben nyolc oldalon lehet olvasni (136-
144). A fenti témaköröket ebben a tankönyvben összesítve ötvenhét (57) oldalon 
mutatják be, ami a teljes terjedelem 22,3 százaléka. 

c)  A magyar nyelvű tankönyvben a Balkán-háborúkkal hat oldal (44-50),352 míg az első 
világháborúval összesen harminc oldal (55-85) foglalkozik. A háború egyetemes 
részéről tizenhat (55-71), a szerb eseményekről tizennégy oldalon (71-85) lehet 
olvasni. A békeszerződésről, illetve az annak következtében létrejött új államokról 
egy oldal (85) található a könyvben. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságról, az új dél-
szláv állam berendezkedéséről és politikájáról tizenegy oldal (105-116) szól. A magyar 
történeti részben Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája és Magyarország az 
első világháborúban címszó három oldal terjedelmű (244-246): az őszirózsás forra-

349   Dujković, Dunja Svilar  és Dujković, Goran  (2013): Istorija 8 – Uđbenik za osmi razred osnovne škole (Törté-
nelem 8 – Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára.) eduka, Beograd.

350  ezt az alfejezetet megelőzi az Osztrák–Magyar Monarchiában, illetve a Török Birodalomban élő szerbek 
történelmi múltját és helyzetét feldolgozó, illetve értékelő rész (66-80. oldal). 

351  A 2012-ben megjelent tankönyvben két külön fejezet is foglalkozik az akkori szerb állam keretén kívül élő 
szerbekkel. A tankönyv 55-59. oldala a Török Birodalomban, illetve Ausztria–Magyarországon élő szerbek 
históriáját értékeli, míg az 59-64. oldal a Dél-Magyarországon (!), Szlavóniában, Horvátországban és Dalmá-
ciában élőkét. Ugyanez a koncepció érvényesül az általános iskolai tankönyveknél is.

352  A Balkán-háborúk krónikáját ebben a tankönyvben is megelőzi az Osztrák–Magyar Monarchiában, illetve a 
Török Birodalomban élő szerbek múltjának a bemutatása: 34-44.



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 80

dalomról egy (246-247), a Tanácsköztársaságról három (248-250), a trianoni békéről 
pedig két (251-252) oldal szól. A magyar nyelvű tankönyv emellett két oldalon ke-
resztül bemutatja a kisebbségi sorba került délvidéki magyarság két világháború 
közötti történetét (256-258) is. A felsorolt témák összesítve ötvenkilenc (59) oldalt, 
vagyis a teljes terjedelem 21,3 százalékát teszik ki.

3. A Balkán-háborúk

A közvetlenül az első világháborút megelőző Balkán-háborúkkal kapcsolatban úgy az álta-
lános, mint a középiskolai tankönyvek feldolgozzák az esemény- és diplomáciatörténetet, 
illetve rekonstruálják a Balkán-szövetség létrehozását. Az áttekintések mellett a szerzők 
alapvetően arra az álláspontra helyezkednek, hogy a háború az itt élő népek nemzeti 
felszabadítása és a Balkán államainak terjeszkedési ambíciói miatt tört ki.

Mira radojević a Balkán-szövetség létrehozá-
sával kapcsolatos nagyhatalmi reakciók kapcsán 
azt hangsúlyozza, hogy az antant eredendően 
tartózkodóan fogadta annak megkötését, mivel 
alapvetően a háború lokális jellegében volt érde-
kelt. ettől függetlenül igyekezett megakadályozni 
Ausztria–Magyarország és Németország balkáni 
befolyásának az erősödését is.353

Az eseménytörténet rekonstrukcióját követő-
en mindegyik tankönyv kiemelkedő szerepet szán 
az első balkáni összetűzést lezáró londoni béke-
szerződésben játszott osztrák–magyar szerep-
nek. ezzel kapcsolatban radojević úgy fogalmaz,  
hogy „Ausztria–Magyarország a szerb háborús  
sikerek érdemi csökkentésére tett kísérletet, s  
1912. november 28-án ezért támogatta a független 
albán állam létrehozását.”354 Hasonlóan fogalmaz 
a Đurić–pavlović szerzőpáros, ők arra is utalnak, 

hogy a Monarchia szerbiával kapcsolatos nyílt ellenérzései már az annexiós válságban 
(1908–1909), illetve az ún. vámháborúban (1906–1911) megmutatkoztak.355

A tankönyvek ezt követően a második Balkán-háború eseménytörténetét ismerte-
tik. A háborúk értékelése kapcsán a tankönyvek első helyen a Balkán népeinek a török 
impérium alóli felszabadítását hangsúlyozzák. Ugyanakkor nyomatékosítják azt is, hogy 
az oszmán hatalom összeomlása egyben a feudális rendszer felbomlását is eredményezte.

Mira radojević részletesen bemutatja a szerb állam területi és népesedési növeke-
dését,356 s külön rámutat a megnövekedett Szerbia etnikai struktúrájában bekövetkezett 

353 radojević: i. m., 80.
354 Uo., 82.
355 Đurić és pavlović (2012): 67.
356 radojević: i. m., 83.
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változásokra, arra, hogy míg a háború(k) előtti Szerbia lakosságának 98,6 százaléka volt 
szerb nemzetiségű, addig a békeszerződések utáni, területileg megnövekedett államban 
a más nyelvű és vallású etnikumok aránya immáron a 47 százalékot is elérte.357 A szerző 
értékelését végül azzal zárja, hogy a szerb állam sikerei után a hivatalos osztrák–ma-
gyar körökben az az álláspont kerekedett felül, hogy Szerbiát katonailag le kell győzni, 
s megszüntetni annak független állami létét: „Ausztria–Magyarországot a Szerbia ellen 
indítandó háborútól egyedül Németország tartózkodása tartotta vissza” – értékel ezzel 
kapcsolatban a szerző.358

Mindhárom általános iskolai tankönyv kiemelten foglalkozik Ausztria–Magyarország 
Balkán-politikájával, rámutatva arra, hogy a Kettős monarchia volt az a nagyhatalmi 
tényező, amely gyakorlatilag megakadályozta a szerb államnak a tengerig történő ter-
jeszkedését. A második Balkán-háború okai kapcsán a Dujković szerzőpáros a követ-
kezőket írja: „A fejlemények ilyen alakulása a legkevésbé Ausztria–Magyarországnak 
felelt meg. A szerb hadsereg a Monarchia nyomása miatt kénytelen volt visszavonulni 
az Adria-tenger partjáról, Montenegró pedig a Szkadari-tó térségéből, az albánok pedig 
Valonában kikiáltották a független albán államot. Ezzel párhuzamosan az osztrák–ma-
gyar diplomácia a szerb–bolgár szövetség szétverésén kezdett el ügyködni, Bulgáriának 
ígérve Macedóniát.”359

ennél a tanegységnél az általános iskolai tankönyvek közül a Đurić–pavlović és 
a Dujković szerzőpáros közölt a korabeli szerb hadseregről fényképeket. A Simić–
petrović-féle tankönyvben a francia Le Petit Journal két korabeli számának címoldala is 
megtekinthető. Az első a románok hadba lépését, míg a második a bolgárok által a civil 
lakosság ellen elkövetett gaztetteket ábrázolja.360 A Đurić–pavlović-féle tankönyv a területi 
változásokat két térkép-illusztrációval mutatja be. Az egyiken a háború előtti, a másikon 
a háborút követő határok láthatóak.361 A Simić–petrović-féle tankönyv ezt ugyanazon 
térkép segítségével, a különböző színkombinációk felhasználásával oldotta meg,362 míg a 
Dujković szerzőpáros egy egész oldalas térképen a háború utáni területekkel ábrázolja a 
Balkán államait, amelyen a jelentősebb hadi eseményeket is feltüntetik.363 Az illusztrációk 
és a térképek vonatkozásában, lényegi eltérés nélkül, ugyanezt a koncepciót követik a 
gimnáziumi tankönyvek is.

4. A világháború kitörésének okai és a szarajevói merénylet

A Simić és petrović-féle tankönyv nem mélyed el a háború közvetlen előzményeiben, 
megelégszik azzal, hogy tényszerűen felsorolja a szövetségi rendszereket, majd azzal a 
sommás összegzéssel indít, hogy „Ausztria–Magyarország a XX. század eleje óta készült 
a Szerbiával való leszámolásra. 1914 közepére Németország is készen állt a harcra.” 364

357 Uo., 84.
358 Uo., 84.
359 Dujković és Dujković: i. m., 48.
360 Simić és petrović: i. m., 55.
361 Đurić és pavlović (2011): i. m., 51.
362 Simić és petrović: i. m., 56.
363 Dujković és Dujković: i. m., 49.
364 Simić és petrović: i. m., 62.
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ezzel ellentétben a Đurić–pavlović szerzőpáros általános iskolai tankönyve – hasonlóan 
az általuk megírt gimnáziumi tankönyvhöz – nagy teret szentel a háború kitörésének, és a 
történelemtudomány által elfogadott okokat is összegzi.365 Ugyancsak átfogó és objektív 
ismertetést ad az előzményekről a Dujković szerzőpáros általános iskolai tankönyve is.366

A háború előzményeit és a kitörésével kapcsolatos ok-okozati összefoglalót a három 
gimnáziumi tankönyv közül a Đurić– pavlović szerzőpáros járta körül a legrészletesebben. 
Értékelésük szerint az 1871-ben létrejött Német Birodalom fáziskéséssel kapcsolódott be 
a gyarmatokért való küzdelembe, ugyanakkor egyre erősebb gazdaságát és katonai erejét 
Nagy-Britannia és Franciaország saját befolyásának veszélyeztetéseként élte meg.367 e 
témát követően a szerzőpáros a szerb–osztrák–magyar viszony kiéleződésének esemény-
történetét veszi nagyító alá, s azt egészen az 1903-as államcsínyig368 visszavezetik. Az 
értékelés szerint Szerbia, bár formálisan egyik nagy szövetségi rendszerhez sem tartozott, 
a rá nehezedő osztrák–magyar nyomás enyhítése okán egyre jobban közeledett elsősor-
ban Oroszország, kisebb mértékben Franciaország és Nagy-Britannia felé. ennek a szerb 
diplomáciai fordulatnak lett az egyenes következménye az 1906 és 1911 között zajlott 
vámháború. A szerzők ezt követően kiemelten (bold betűtípussal) azt hangsúlyozzák, 
hogy az 1908-as annexiós válság, illetve a Balkán-háborúk alatt Ausztria–Magyarország 
többször is nyílt háborúval fenyegette meg az országot.369

Más aspektusból bár, de hasonló véleményt fogalmaz meg Mira radojević is. Ő 
úgy vélekedik, hogy míg a századfordulón az antant államok (Nagy-Britannia és Fran-
ciaország) gyarmati befolyásuk megőrzésére törekedtek, addig a központi hatalmak a 
világ újrafelosztásáért szálltak síkra, s ebben a vezető szerepet Németország játszotta a  
Berlin–Bagdad vasútvonal kiépítésével. „Mindez a kisebb államok elfoglalásával, illetve 
azok német ellenőrzés alá vonásával járt, azzal a céllal, hogy (Németország) elérje az 
olajban gazdag Közel-Keletet. Mivel ezek a célok háború nélkül nem voltak elérhetőek, 
ezért (Németország) megfelelő alkalmat keresett arra. Legszorosabb szövetségese, Auszt-
ria–Magyarország számára a legnagyobb gondot viszont a Balkán államai jelentették, 
különösen a Balkán-háborúkban sikereket elérő Szerbia, amely egyre nagyobb befolyásra 
tett szert a kettős monarchia szláv nemzeteinél. Ausztria–Magyarország presztízse már 
amúgy is jelentős mértékben veszélyeztetve volt a sikertelen vámháború miatt, amit 
csak tovább növelt az a tény, hogy nem tudta meggátolni Szerbia területi növekedését. A 
Monarchia tehát türelmetlenül várta a leszámolás pillanatát, olyan okban bízva, amely 
az ő oldalára állítja majd az igazságot.” 370

A magyar nyelvű tankönyv a nemzetközi viszonyok kiéleződése kapcsán pedig som-
másan úgy fogalmaz, hogy „a német imperializmus az antant létrehozását hatalmának 
gyengüléseként és »a haza körülzárásaként« fogta fel.” 371

365 Đurić és pavlović (2011): i. m., 54.
366 Dujković és Dujković: i. m., 56., 57-58.
367 Đurić és pavlović (2012): 72.
368  1903. június 10-én szerb tisztek egy csoportja a királyi palotában meggyilkolta Obrenović Sándor királyt és 

feleségét, Draganat. ekkor a trónt a rivális Karađorđević család tagja, péter foglalta el.
369 Đurić és pavlović (2012): 73.
370 radojević: i. m., 86.
371 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 56.
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A fentiekből látható, hogy a hivatalos szerb oktatáspolitikai történelemszemlélet, 
bár nem kerüli meg az európai nagyhatalmak közötti rivalizálás kérdéskörét, és az adott 
terjedelmi keretek mentén aránylag széles és tág kontextusban vizsgálja a háború előz-
ményeinek ok-okozatát is, ettől függetlenül a háború kitörésének felelősét alapvetően 
a központi hatalmakban – a Német Birodalomban és Ausztria–Magyarországban – látja.

a szarajevói merénylet kapcsán a szerzők röviden ismertetik a történteket, és név sze-
rint említik Gavrilo principet. Mira radojević gimnáziumi tankönyvében tömören ismerteti 
az olvasóval Ferenc Ferdinánd, valamint princip életrajzát; utóbbival kapcsolatban arra 
is rámutat, hogy utókori megítélése kettős: míg egyesek terroristának, mások a nemzeti 
ellenállás hősének tartják.372

Az általános iskolai tankönyvek a trónörökös meggyilkolásának ismertetése után 
gyakorlatilag azonnal rátérnek a háború kronológiájára, s a merénylet kapcsán itt nem is 
bocsátkoznak lényegesebb értékelésbe. ezzel szemben a középiskolai tankönyvekben arról 
is lehet olvasni, hogy a gyilkosság, illetve a háború kitörése közötti egy hónap során a Mo-
narchia területén a szerbeket atrocitások érték. A tankönyvek egybehangzóan kiemelik, 
hogy bár a szerb kormány közvetlen felelősségét a merényletben nem lehet(ett) kimutatni, 
ettől függetlenül Ausztria–Magyarország vezető politikai körei végül arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a többszörösen gyengébb Szerbiát katonailag le kell győzni, s meg kell  
alázni (!). A Đurić–pavlović szerzőpáros ugyanakkor arra is rámutat, hogy a Monarchia 
egyes befolyásos körei ellenezték a háborút, sőt „egy pillanatban úgy tűnt, hogy Bécsben 
a mérsékelt irányzat kerekedik felül, de ekkor Berlinből világos üzenet érkezett, hogy a 
háború kiszélesedése esetén Németország támogatni fogja Ausztria–Magyarországot.” 373

A Monarchia 1914. július 23-án megküldött ultimátumával kapcsolatban a gimnáziu-
mi tankönyvek felsorolják annak lényeges pontjait, és hangsúlyozzák, hogy arra a szerb 
kormány békülékeny választ adott. Az ország szuverenitására hivatkozva ugyanakkor 
elutasította, hogy a merénylettel kapcsolatos nyomozást az ország területén a Monarchia 
hatóságai végezzék. (Itt jegyezzük meg, hogy az 1945-1990 közötti időszakban megjelent 
tankönyvekben ez a hivatkozás ugyancsak erőteljesen jelen volt.) A szerzők értékelése 
szerint ez az álláspont, vagyis a szerb kormány elutasító magatartása lett végül a háborút 
kirobbantó casus belli.

Az általános iskolai tankönyvek fénykép-illusztrációja ebben a témában aránylag 
szegényes. A szarajevói merénylettel kapcsolatban csak a Simić–petrović-kötet közli azt 
a közismert fényképet, amely közvetlenül a lövések eldördülésének pillanatát mutatja 
be.374 e téren jóval több vizuális információt és átélési lehetőséget nyújtanak a gimná-
ziumi tankönyvek, amelyek princip portréja mellett korabeli képeket közölnek a hadba 
induló német és brit katonákról, illetve a háború kitörését éltető tömegfelvonulásokról.

Mind a hat tankönyvben aránylag nagy helyet foglalnak el azok a színes technikával 
készült térképek, amelyek a szemben álló európai államokat, illetve a hadszíntereket 
mutatják be. ezek jól áttekinthetőek, ugyanakkor Ausztria–Magyarország tekintetében 
mindegyik tankönyv elhagyja a két tagállam (a Habsburg-tartományok és a Magyar 
Királyság) közötti belső határ megjelölését, vagyis a történelmi Magyar Királyság egyik 
térképen sem jelenik meg.

372 radojević: i. m., 87.
373 Đurić és pavlović (2012): 73.
374 Simić és petrović: i. m., 63.
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5. Az európai háború és az oroszországi események kronológiája

Az európai hadszínterek kronológiáját, eseménytörténetét periodikus sorrendben tár-
gyalják a tankönyvek. A szerzők rámutatnak a szövetségi rendszerek aktivizálódására, 
érthetően bemutatják a nyugati és a keleti front közismert eseményeit, illetve – a gim-
náziumi tankönyvek esetében – azokat a kulisszák mögött zajló háttértárgyalásokat, 
amelyek a háború kitörésekor még semleges országok – Olaszország, Bulgária, romá-
nia – háborúba történő bekapcsolását célozták. 
Objektív képet festenek azokról a licitációkról és 
megfontolásokról – területi ígéretekről – is, ame-
lyeket a szemben álló felek a semleges országok 
megnyerése céljából alkalmaztak.

Mind a hat tankönyv külön fejezetben ismerteti 
a háborús hátország(ok) mindennapi életét. ezek-
ben a szerzők bemutatják azokat a társadalmi és 
szociális feszültségeket, amelyek a harcok elhúzó-
dásával úgy az antant-, mint a központi hatalmak 
területén egyre inkább felerősödtek. Az olvasó így 
pontos képet kap a háborús hadigazdálkodásra 
történő átállásról, a rekvirálásokról és a cenzúráról 
is.

Ugyancsak külön tanegységet képez a cári 
Oroszország bukása, illetve az 1917-es februári és 
októberi forradalom. Az előzmények tekintetében 
a tanulók részletes áttekintést kapnak Oroszország 
háborús veszteségeiről, az ipari és mezőgazdasági 
termelés egyre súlyosabb válságáról, illetve arról, hogy az egyre erősebb gazdasági és 
társadalmi feszültségek 1917 elején előbb sztrájkokba, végül pedig februárban fegyveres 
felkelésbe torkollottak. A tankönyvek az ideiglenes orosz kormány sikertelen gazdaság-
politikáját is feldolgozzák, majd lényegre törő, objektív, érzelmek nélküli összefoglalások 
olvashatóak az októberi forradalomról, illetve a kommunista hatalomátvételről, az új 
rendszer bel- és külpolitikájáról.

Lenin életrajza mindegyik tankönyvben szerepel. A gimnáziumi tankönyvek azt is nyo-
matékosítják, hogy Oroszországba történő visszatérését a németek katonai biztosítása 
mellett szervezték meg. A Simić–petrović-féle feldolgozás, eltérően a többi munkától, az 
életrajzi összefoglalót a következő mondattal zárja: „A Lenin elleni sikertelen merénylet 
után, a Szovjetunióban a politikai ellenzék üldözésével kezdetét vette a vörösterror.” 375

A gimnáziumi tankönyvek elkerülik ugyan Lenin szerepének értékelését, arra viszont 
rámutatnak, hogy Marx és engels mellett a marxista és kommunista tanok egyik legje-
lentősebb ideológusaként tartják számon. álláspontjuk szerint az orosz forradalom a 
XX. század egyik legjelentősebb politikai történése volt, amely a hatalom totális meg-
ragadásával végül a proletárdiktatúrába torkollott. A Đurić–pavlović szerzőpáros a cári 

375 Simić és petrović: i. m., 74.
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család meggyilkolása kapcsán például arról ír, hogy „(...) a régi Oroszország szimbólumát 
a bolsevikok brutális módon likvidálták.” 376

Míg a szerb tankönyvek ennél a fejezetnél nem említik a polgárháború időszakát (majd 
csak később, külön fejezetben), addig a magyar gimnáziumi tankönyv röviden ismerteti a 
történteket, amit azzal a megállapítással zár, hogy „(...) mindenfelé sírok és hullák, több 
mint tízmillió holttest – ez tanúskodott egy kegyetlen kor hihetetlen szenvedéseiről. A 
legyőzöttek, több mint kétmillió ember, tömegesen szöktek külföldre, mentették életüket, 
hogy soha többé ne lássák az »Orosz anyácskát«, hazájukat.” 377

A Simić és petrović-féle kötet, az általunk vizsgált többi tankönyvtől eltérően, az 
orosz forradalmi események ismertetését követően az 1918-1919-es németországi tör-
ténésekkel foglalkozik. A vizsgált hat tankönyv közül egyedül ez ad külön címszó alatt 
igen érdekes – magyar történészi szempontból azonban túlságosan leegyszerűsítettnek 
tekinthető – sommás összefoglalót a Magyarországi Tanácsköztársaságról. A szerzők 
annak bukását egyrészt abban láttatják, hogy az oroszországi polgárháború miatt el-
maradt a szovjetek segítsége, másrészt pedig abban, hogy „Magyarországon a »vörös 
terror« elhatalmasodásával csökkent a forradalom támogatottsága. Az ország nyugati 
felén a magyar konzervatív erők katonai szerveződésbe kezdtek, s ezzel párhuzamosan, 
1919 augusztusában, a román hadsereg elfoglalta Budapestet, ami egyben a forradalom 
leverését is jelentette.” 378

A tankönyvek fénykép-illusztrációja változatos. Feltűnő azonban, hogy az általános 
iskolai tankönyvek elsősorban a diplomáciai tárgyalásokról (amelyekről viszont a törzs-
szövegben nem sok szót ejtenek), illetve a hadiipari termelésről közölnek fotókat, meg-
tűzdelve ezt egy-két korabeli háborús plakáttal, s alapjaiban kerülik a fronton készített 
képek és az erőszak bemutatását, publikálását. ezzel szemben a gimnáziumi tankönyvek 
fénykép-portfóliójában a lövészárkokat, az egyszerű katonák szenvedéseit és a háborús 
borzalmakat bemutató képek dominálnak.

 

6. Szerbia és a Nagy Háború

A szerb történeti rész a Monarchia 1914. július 23-i ultimátumának az elemzésével és 
bemutatásával kezdődik. Az általános iskolai tankönyvek közül a Simić–petrović szer-
zőpáros arra is rámutat, hogy a szarajevói merénylet előtt princip két társával együtt 
Belgrádban tartózkodott, ahol a szerb hadsereg ezredese, vojislav Tankosijević látta el őket 
fegyverekkel379. A Dujković szerzőpáros ezekben a részletkérdésekben már nem mélyed 
el, sommásan azzal indít, hogy Ausztria–Magyarország a merényletet a Szerbiának meg-
küldendő ultimátumra használta fel, s végül annak ellenére üzent háborút, hogy a szerb 
kormány egy pontot leszámítva – a Monarchia nyomozószervei szerbiai működésének 
engedélyezését – békülékeny választ adott.380

A Đurić–pavlović szerzőpáros általános iskolai, illetve gimnáziumi tankönyve is azzal 
kezdi a téma tárgyalását, hogy a XX. század elejére a nagyhatalmak közül Ausztria–Ma-

376 Đurić és pavlović (2012): 85.
377 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 70.
378 Simić és petrović: i. m., 76.
379 Uo., 82.
380 Dujković és Dujković: i. m., 74.



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 86

gyarország számított a leggyengébb láncszemnek, amely kimaradt a gyarmatokért folyó 
küzdelemből, így egyetlen terjeszkedési területe a Balkán maradt.381

Mira radojević ebben a részben először Nikola pašić miniszterelnöknek, illetve a 
szerb kormánynak az ultimátummal kapcsolatos dilemmáit és konzultációit mutatja be. 
Az olvasó itt azt is megtudhatja, hogy a diplomáciai feszültségek kiéleződésekor, a vég-
leges döntés meghozatala előtt szerb szempontból a döntő momentumnak az számított, 
hogy július 27-én az orosz cár arról biztosította a szerb politikai elitet, hogy országa nem 
marad majd közömbös Szerbia sorsa iránt.382 A magyar nyelvű tankönyv ezzel ellentét-
ben gyakorlatilag azonnal a háborús összetűzések leírására fókuszál: összefoglalja a ceri 
ütközetet, a kolubarai csatát, illetve Belgrád elestét.

A gimnáziumi tankönyvek az első ütközetek bemutatása mellett külön szócikkben 
mutatják be a szerb hadsereg legfontosabb tisztjeit – Stepa Stepanovićot, illetve Živojin 
Mišićet. Az 1914-es harci cselekmények részletes leírása mellett szinte mindegyik tan-
könyv külön megemlíti, hogy az osztrák–magyar csapatok az ún. Mácsva elfoglalását 
követően mintegy négyezer öreget, nőt, gyereket és hadifoglyot gyilkoltak meg.383 az 
itteni vérengzéseket a szerb nyelvű tankönyvek az első háborús bűncselekménynek 
minősítik. Más aspektusból bár, de itt azért érdemes kiemelni azt is, hogy a hat tan-
könyvből négy – mindhárom gimnáziumi, illetve a Đurić–pavlović általános iskolai tan-
könyv is különálló, igen pozitív hangnemű szócikket szentel a Szerbiát 1915-ben elfoglaló  
– a náci érához való hozzáállása miatt egyébként a mai napig felemás megítélés alá eső –  
August von Mackensen tábornoknak, hangsúlyozva azt, hogy ő adott parancsot arra, hogy 
Belgrád szerb védőit katonai tiszteletadással, közös sírban helyezzék örök nyugalomra. 
A tankönyvek Mackensen szavait is idézik, amelyben a német tábornok a szerb katonák 
hősiességét, és ezért irántuk érzett tiszteletét hangsúlyozza.384 Mackensen mondatai em-
lítésének tehát kettős értelmezése lehetséges; kitetszik belőlük a szerb történetíróknak 
a német ellenfél iránt érzett tisztelete, ugyanakkor a szerb hősiesség e módon történő 
alátámasztását is szolgálja.

A háború szerbiai eseményeinek leírása mellett a tankönyvek a szerb hadsereg vé-
dekezését hősies helytállásként értékelik, s nagy hangsúlyt fektetnek a szerb áldozatok 
számszerű összegzésére. A Dujković szerzőpáros a háború kezdetével kapcsolatban pél-
dául arra mutat rá, hogy a Monarchia háromszoros túlerővel támadt Szerbiára, amelynek 
hadserege még nem heverte ki a Balkán-háborúk veszteségeit. ennek ellenére a szerb 
fegyverek fényes sikereket arattak, mivel a szerb tisztek jobb taktikát alkalmaztak, de a 
harci tapasztalat és a morál tekintetében is az ellenség felett álltak. 385

Mira radojević a háború első évével kapcsolatban arról is ír, hogy az addigi harcok-
ban a szerb hadsereg 153 373 közkatonát, 8074 altisztet, illetve 2110 tisztet veszített.386

A szerzők külön foglalkoznak az időközben a háborús hátországban kitört tífuszjárvány-
nyal is. radojević 400 ezer fertőzöttről ír, akik közül több mint 100 ezer civil, 35 ezer katona 

381 Đurić és pavlović (2012): 87. és Đurić és pavlović (2011): 68.
382 radojević: i. m., 106.
383  Simić és petrović: i. m., 85., Đurić és pavlović (2011): 70., radojević: i. m., 111., Đurić és pavlović (2012): 

88. és Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 72.
384 Đurić és pavlović (2011): 73., radojević: i. m., 114. és Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 77.
385 Dujković és Dujković: i. m., 75.
386 radojević: i. m., 112.
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és 30 ezer hadifogoly halt meg.387 A Đurić–pavlović szerzőpáros a fertőzöttek számát 
szintén négyszázezerre, míg az elhunytak számát ennek egyharmadára teszi.388 Mindkét 
tankönyv nyomatékosan hangsúlyozza azt, hogy a tífuszjárvány következtében a szerb 
orvosi állomány is jelentős veszteségeket szenvedett, ennek mértékét viszont eltérően 
határozzák meg. Az utóbbi az elhalálozott orvosok számát a szerb medikusok egészének 
egyharmadára teszi,389 míg az előbbi ötven százalékos veszteségről ír.390 A magyar nyelvű 
tankönyv a tífusz áldozatainak számát százezer felett állapítja meg, míg az elhalálozott 
orvosok vonatkozásában 25 százalékos veszteségről számol be.391 A tífuszjárványról az 
általános iskolai tankönyvek csak utalásszerűen ír-
nak, az áldozatok kapcsán százezres nagyságrendet 
állapítanak meg.

Az áldozatvállalás, az albán gerillák visszavonu-
lókat érő támadásai és a szerb hadsereg hősiessége 
áll az 1915-ös szerb katonai összeomlást követő al-
bániai visszavonulást feldolgozó fejezet fókuszában 
is. Az ún. albán golgota, amely kivétel nélkül mind 
a hat tankönyvben kiemelten szerepel, szerb áldo-
zatainak a számát Mira radojević 150 ezer halottra 
és 77 ezer eltűntre teszi,392 a Đurić–pavlović szer-
zőpáros viszont azt tartja fontosnak kiemelni, hogy 
a veszteségek és a központi hatalmak várakozásai 
ellenére Szerbia mégsem kapitulált: „Ennek hatal-
mas ára volt. A háború kitörésétől 1916-ig Szerbia 
400 ezer katonát és nagyszámú civilt veszített.” 393

Külön fejezet szól a megszállás alatt lévő Szerbi-
áról. A szerzők részletesen bemutatják az osztrák–
magyar, illetve bolgár megszállási övezetet, a gimnáziumi tankönyvek ezt térképekkel is 
illusztrálják. Mira radojević az osztrák megszállási övezettel kapcsolatban arról érteke-
zik, hogy a magyar politikai elit a közös határra való hivatkozással magának követelte a 
megszállt ország közigazgatását. Bár ezt végül Bécs elutasította, a szerző nyomatékosítja, 
hogy ettől függetlenül mind a magyar, mind az osztrák fél egyetértett abban, hogy Szer-
biát mint államot meg kell semmisíteni.394 radojević a megszállást követő internálások 
vonatkozásában külön kiemeli a Magyarország területén felállított gyűjtőtáborokat: 
Kecskemétet, vácot és aradot.395 A Đurić–pavlović-kötet nem sorolja fel név szerint a 
táborokat, ugyanakkor 15 ezer főre teszi az ott fogva tartottak számát.396

387 Uo., 112.
388 Đurić és pavlović (2012): 93.
389 Uo., 93.
390 radojević: i. m., 112.
391 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 75.
392 radojević: i. m., 114.
393 Đurić és pavlović (2012): 97.
394 radojević: i. m., 124.
395 Uo., 124.
396 Đurić és pavlović (2012): 97-98.
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A magyar nyelvű tankönyv az ország megszállásával kapcsolatos általános felve-
zetőjében a következőket írja: „Az Osztrák–Magyar Monarchia arra az elvre alapozta 
megszállási politikáját, hogy Szerbiát szét kell dúlni. Ezért törekedett arra, hogy kegyetlen 
módszerekkel megtörje a nép politikai öntudatát, és hogy nemzeti, illetve vallási téren 
zavart és széthúzást keltsen. Igényelte a szigorú politikai rendszert, hogy a szerb nemzeti 
eszmét felszámolja.”397 Hasonló hangnemben íródott a folytatás is. Míg a szerb nyelvű 
tankönyvekben ennél a fejezetnél visszafogott a képillusztráció, a magyar tankönyv 
esetében ez nem mondható el. Az egyik képen például egy felgyújtott mácsvai falu, a 
másikon a lerombolt Szabács üszkös romjai láthatók. A legsokkolóbb minden bizonnyal 
az a felvétel, amelyen akasztást hajtanak végre az osztrák–magyar katonák.398 (ez utób-
bival kapcsolatban jegyeznénk meg, hogy nem feltétlenül tartjuk szerencsésnek ilyen 
illusztráció közlését egy tankönyvben.)

A tankönyvek részletesen foglalkoznak a bolgár megszállási zónával is, hangsúlyoz-
va, hogy az ottani helyzet jóval súlyosabb volt, mint a nyugati, vagyis a Monarchia által 
ellenőrzött övezetben. Mira radojević a vranjei körzettel kapcsolatban például azt írja, 
hogy 1915-ben a bolgár hatóságok ott mintegy háromezer embert gyilkoltak meg.399

Az ezzel összefüggésben lévő 1917-es toplicei-felkelés az általános iskolai tanköny-
vekben kiemelt figyelmet kap. A Đurić–pavlović tankönyv ezzel kapcsolatban arról ír, 
hogy a Kosta vojinović és Kosta Milovanović pećenac által indított felkeléshez mintegy 
tízezren csatlakoztak, amit a központi hatalmak harmincezerre tehető serege vert végül 
le. A megtorlásnak számos áldozata volt, „[...] egész falvakat kínoztak meg állati kegyet-
lenséggel, amelynek mintegy húszezer szerb civil áldozata volt.”400 A Simić–petrović-féle 
tankönyv ezzel kapcsolatos fejezetében a felkelők számát harmincezerre tette, a megtor-
lással kapcsolatban viszont árnyaltabban fogalmaz, mivel itt a „súlyos bűnöket követtek 
el” terminus szerepel, s nem tér ki az áldozatok számára sem.401 A Dujković szerzőpáros 
a toplicei-felkeléssel kapcsolatban viszont ellentmondásba keveredik, mivel azt a déli 
(Szaloniki) fronton elért szerb sikerekkel kapcsolja össze, ami egy évvel későbbi esemény. A 
felkelés leverése kapcsán a szerzők itt úgy fogalmaznak, hogy „az ellenség a civil lakosság 
ellen erős megtorlást alkalmazott.”402

A háború végével, a központi hatalmak vereségével kapcsolatos események a tan-
könyvekben alapvetően a közismert esemény- és diplomáciatörténet feldolgozására 
fókuszálnak, így ezek részletes ismertetésétől eltekintünk. Itt és most csupán a magyar 
nyelvű tankönyvnek a háborúval kapcsolatos záró bekezdését idézzük: „Így ért véget a 
szerb nép addigi történelmének legviharosabb korszaka, legnagyobb szenvedése. Szer-
bia hat évig háborúzott. A háborúba »Isten kegyelméből« lépett, hogy szabadságát és 
méltóságát megvédje. Leggyakrabban egyedül harcolt. A háborúból kimerülve, gazda-
ságilag tönkretéve került ki, sok emberáldozattal. 1 300 000-en vesztették életüket. A 17 
és 60 év közötti férfiak több mint 55 százaléka elesett.”403

397 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 81.
398 ezen a fényképen jól kivehető maga az áldozat is.
399 radojević: i. m., 126.
400 Đurić és pavlović (2011): 75.
401 Simić és petrović: i. m., 93.
402 Dujković és Dujković: i. m., 78.
403 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 80.
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A veszteségekkel kapcsolatban nagyjából azonos adatokat ad meg a Đurić–pavlović 
páros is,404 míg Mira radojević ettől eltekint.

Az általános iskolai tankönyvek illusztrációja két tankönyv esetében hasonló kon-
cepciót követ, abból a szempontból mindenképpen, hogy a harcokban fontos szerepet 
játszó személyek portréit közlik. A Simić–petrović szerzőpáros például párhuzamosan 
közli a szerb, illetve a Monarchia és a német tábornokok portréit. Az egyik színes képen 
osztrák–magyar, a másikon pedig egy francia közkatona szerepel. A tankönyv egyik képén 
a szerb tüzérség, egy másikon pedig péter király látható. Nagyjából ezt a koncepciót követi 
a Đurić–pavlović-féle tankönyv is, azzal a különbséggel, hogy A bolgár katonák rémtettei 
képaláírással egy akasztáson készült felvételt itt is találunk.405 A Dujković szerzőpáros 
fénykép-illusztrációja igen visszafogott. Közlik az Ausztria–Magyarország hadüzenetét 
tartalmazó táviratot, látható a szerb hadsereg főparancsnoka, Živojin Mišić vajda portréja, 
illetve egy szerb tüzérségi egység a Szaloniki fronton. ebben a tankönyvben egy teljes 
oldalt tesz ki a szerbiai hadműveletek térképes ábrázolása. 

Jóval több fénykép szerepel a Đurić–pavlović szerzőpáros középiskolás, illetve a 
magyar nyelvű gimnáziumi tankönyvben. ezeken a fényképeken a fontosabb szemé-
lyiségek portréi mellett többnyire a szerb hadsereg katonái láthatók a frontszolgálat, 
illetve a harcterekre vonulás közben. Mint arra a fentiekben már utaltunk, itt a háború 
kegyetlensége, borzalmai is ábrázolódnak. e tankönyvcsoport közül a legvisszafogottabb 
Mira radojević, tankönyvében elsősorban a fontosabb személyek portréi szerepelnek, 
amelyeket Korfu szigetének mai látképe, illetve a visszavonuló szerb hadseregről és a 
menekülő civil lakosságról készült fényképek egészítenek ki. Mindhárom tankönyvben 
átfogó térkép található a szerbiai harci cselekmények helyszíneiről, illetve folyamatáról. 
radojević például a ceri és a kolubarai ütközet katonai térképét is publikálja.406 Ugyancsak 
közös jellemzője a gimnáziumi tankönyveknek a déli (Szaloniki) front áttörését követő 
hadműveletek térképi ábrázolása.

7.  A békeszerződések, a jugoszláv állam születése és a magyar  
kisebbség

 a Párizs környéki békeszerződésekkel kapcsolatban a Đurić–pavlović szerzőpáros mindkét 
tankönyve jóformán csak a legszükségesebb és közismert tényeket sorolja fel. A trianoni 
békediktátumról megállapítja, hogy Magyarország a háború előtti területének 29 száza-
lékát tarthatta meg. A vesztes háború következtében elveszítette erdélyt, a Felvidéket, 
kárpátalját, a délvidéket, Szlavóniát és Horvátországot.407

A Dujković szerzőpáros táblázatban foglalja össze a két nagy katonai szövetség 
veszteségeit (antant: 9,4 millió, ebből Szerbia: 1,2 millió, központi hatalmak: 7 millió, 
ebből Ausztria–Magyarország 1,5 millió). ezt követően részletesen bemutatja a német 
békeszerződést. A trianoni békével kapcsolatban a tankönyv úgy fogalmaz, hogy „Magyar-
ország a békeszerződéssel elvesztette területének mintegy kétharmadát, haderejét pedig 

404 Đurić és pavlović (2012): 101.
405 Đurić és pavlović (2011): 75.
406 radojević: i. m., 109-110.
407 Đurić és pavlović (2011): 83. és Đurić és pavlović (2012): 110.
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35 ezer főben kellett korlátoznia.”408 Az általános iskolai tankönyvek a békeszerződések 
értékelésével, következményeivel már nem foglalkoznak.

Jóval átfogóbb, a diplomáciai háttérmozgásokat és a nagyhatalmi küzdőtér legfon-
tosabb állomásait is bemutató munka e téren Mira radojević gimnáziumi tankönyve. A 
szerző többek között azt állapítja meg, hogy „bár Woodrow Wilson már a békekonferencia 
előkészületei közben az igazságos békéért szállt síkra, ellenezve a győztesek túlzott 
jutalmazását és a vesztesek durva megbüntetését, a valóságban már 1919 januárjában 
éppen ennek az ellenkezője történt.”409

A szerző néhány oldallal később még továbbmegy, amikor a békekonferenciát úgy 
értékeli, hogy az mindent összevetve végül a győztesek és vesztesek, a jutalmazottak 
és a büntetettek találkozásának helyszínévé vált, ami ugyan „lehetővé tette a politikai 
döntések és megoldások megvalósulását, ugyanakkor jóval több, kisebb-nagyobb prob-
lémát is kreált.”410

Ilyen aspektusból mutatja be a szerző részletesen Németország területi megcsonkítá-
sát és a német jóvátételt is. Magyarország vonatkozásában ugyanakkor ettől eltekint. A 
trianoni békével kapcsolatban azt írja, hogy Magyarország a békeszerződés értelmében 
elveszítette addigi területeinek 60 százalékát, amit a szomszédos államoknak – romániá-
nak, az SzHSz Királyságnak és a csehszlovák Köztársaságnak volt kénytelen átadni.411 ebből 
a nézőpontból közelíti meg a szerző a pár sorban taglalt magyar revíziós törekvéseket is. 

A Đurić–pavlović tankönyvben a szerzők részletesen ismertetik a Monarchia szét-
esésének folyamatát, s röviden szót ejtenek az őszirózsás forradalomról és a Tanácsköz-
társaságról is.412

A magyar nyelvű tankönyv a békeszerződésekről nagy általánosságban csupán annyit 
mond, hogy a béketárgyalásokról a vesztes államokat gyakorlatilag kizárták, a végső szer-
ződéseket pedig külön-külön kötötték meg.413 ebben a könyvben a határmódosításokat 
nem mutatják be.

Úgy az általános iskolai, mint a gimnáziumi tankönyvek az új délszláv állam létrehozásával 
kapcsolatban feldolgozzák Szerbia háborús céljait, külön foglalkoznak az ún. korfui deklará-
cióval is. A gimnáziumi tankönyvekben a Bácskának, Bánátnak és Baranyának az új állam-
hoz történő csatlakozását 1918. november 25-én Újvidéken kimondó nagygyűlés szintén 
kiemelt figyelmet kap. Ugyanakkor egyik tankönyvben sincs még csak utalásszerű jelzés 
sem arra, hogy ott és akkor kizárólag a szláv elem, vagyis az akkori terület lakosságának 
mindössze egyharmada dominált, a vesztesekhez tartozó magyarok és németek, vagyis 
a terület többségét alkotó két nagy népcsoport mindebből a gyakorlatban ki volt zárva.

Míg az általános iskolai tankönyvek megelégednek az új állam létrehozásával 
kapcsolatos események felsorolásával, addig Mira radojević gimnáziumi tankönyvében 
a délszláv állam megalakulásával kapcsolatos nagyhatalmi megfontolások tárgyalásánál 
arra mutat rá, hogy az 1917-es orosz forradalomig ennek a realitását az egyesült Királyság 
és Franciaország másodlagos tervként kezelte, mivel nem voltak érdekeltek Ausztria–Ma-

408 Dujković és Dujković: i. m., 86-87.
409 radojević: i. m., 135.
410 Uo., 140.
411 Uo., 137.
412 Đurić és pavlović (2012): 107-109.
413 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 85.
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gyarország feldarabolásában. ennek oka pedig elsősorban az erős orosz balkáni befolyás 
volt. A forradalommal és a bolsevikok hatalomra jutásával azonban hosszú időre elhárult 
a Balkánon az orosz érdekérvényesítés lehetősége, így a nyugati nagyhatalmak szem-

szögéből szükségtelen volt a Monarchia további 
fenntartása. A Monarchia romjain létrehozott új, 
kisebb nemzetállamok lettek így a térség bizton-
ságpolitikai oszlopai, amelyek alapvetően a két 
nyugati államhoz kötődtek. A döntő fordulatot 
ebben a kérdésben az USA fellépése hozta meg, 
amely kinyilvánította a népek önrendelkezési 
jogát.414

A tankönyvek képet adnak az SzHSz Királyság 
területi kiterjedéséről, népességének alakulá-
sáról. Az új államba került magyarság számával 
kapcsolatban a Đurić–pavlović kötetben azonban 
ellentmondás is található, mivel a főszövegben 
arról lehet olvasni, hogy az új állam fennhatósá-
ga alá 200 000 magyar került, míg a következő 
oldalon lévő táblázatban az 1921-es népszámlá-
lás adatát közölve 467 658 magyar anyanyelvű 
egyénről tesznek említést.415 Tegyük hozzá, a 
szerzőpáros a magyar kisebbséggel kapcsolatos 
kétszázezres számot az általános iskolai tan-
könyvben is tényként közli.416 A Dujković szerző-

páros nem ír konkrét adatot a magyar kisebbség számával kapcsolatban, viszont az SzHSz 
Királyság történeti ismertetését azzal a mondattal indítja, hogy a 12 milliós ország kétmillió 
lakosa (németek, magyarok, albánok, románok, szlovákok, ruszinok, lengyelek stb.) ki-
sebbségnek számított.417 Az új állam területi kiteljesedésével kapcsolatban egy oldallal 
később pedig arról lehet olvasni, hogy a békeszerződések következtében Magyarország 
a muravidéket, Horvátországot, Szlavóniát, a Szerémséget, Baranya egy részét, Bácskát 
és a Bánság nyugati felét adta át a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak.418

A Đurić–pavlović szerzőpárosnál jóval nagyobb teret szentel az új állam nemzeti és 
vallási struktúrájának Mira radojević gimnáziumi tankönyve. Igaz, a főszövegben nem 
említi meg külön a magyar kisebbséget, az általa írt tankönyv egy táblázatban mutatja 
be az új ország nemzeti kisebbségeit. Ő 472 079 magyarról számol be.419, 420 

A magyar nyelvű tankönyv ebben a részben az új állam etnikai arányaival kapcsolat-
ban nem közöl konkrét adatokat, mindössze egy aránylag nehezen áttekinthető, ezért a 
gyakorlatban nemigen használható térképet mutat be.421

414 radojević: i. m., 174.
415 Đurić és pavlović (2012): 136-137.
416 Đurić és pavlović (2011): 102.
417 Dujković és Dujković: i. m., 106.
418 Uo., 107.
419 radojević: i. m., 176-177.
420 A két tankönyvben a többi kisebbség számával kapcsolatban is jelentős, többezres eltérések vannak.
421 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 109.
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Az SzHSz Királyság állam-, jog- és politika-
történeti feldolgozása alapvetően a megkerül-
hetetlen, mára már klasszikusnak számító Ferdo 
Čulinović422 munkásságán alapul. ettől függetle-
nül, az ország belpolitikai krízisével kapcsolatos 
téziseknél és értékelésnél kitapintható és érzékel-
hető a szerb történésztársadalom legújabb kori 
dilemmája is. A jugoszláv történetírás ugyanis az 
1990-ig terjedő időszakig az új állam létrehozását 
a délszláv nemzeti mozgalmak kiteljesedéseként 
és csúcspontjaként értelmezte, így az ország 
belső gondjait, az eltérő kultúrkörökből eredő 
feszültségeket a centralizáció és a decentralizáció 
prizmáján keresztül vizsgálta. ezzel szemben az 
1990-et, vagyis a második Jugoszlávia szétesését 
követő időszakban a szerb történetírás az ország 
belső gondjait, szétesését a szerb szupremácia 

érvényesítésének az elmaradásában, a szükségtelen kompromisszumokban látja. 
Tegyük hozzá, ez a dilemma napjainkban a horvát történetírásra is jellemző, amely az 
első délszláv állam létrehozását a horvát nemzeti kiteljesedés szempontjából sokszor 
egyenesen „történelmi balesetként”, a horvát nemzeti törekvésekkel szemben alkalmazott 
permanens szerb agresszió eredményeként értékeli.

Mint azt már a fentiekben is jeleztük, a magyar nyelvű tankönyv a szerb, illetve az 
egyetemes történeti rész mellett egy magyar történeti fejezetet is tartalmaz. A magyar 
történeti rész külön foglalkozik a világháború magyar aspektusaival, annak felépítése és 
vonalvezetése igazodik az ezzel a témával foglalkozó legújabb magyarországi történeti 
munkákhoz. Ugyancsak bemutatja és feldolgozza az őszirózsás forradalom, illetve a Ta-
nácsköztársaság történetét is. A trianoni békével kapcsolatos közismert tények felsorolása 
mellett a békeszerződést maga a szerző – pál Tibor – „békediktátumként” értékeli.423

A magyar történelmi tankönyv részletesen foglalkozik a vajdasági (délvidéki) magyar-
ság két világháború közötti történetével. Itt szeretnénk arra is rámutatni, hogy a szerb 
politikai közbeszéd a „Délvidék” kifejezést a mai napig problematikusnak tartja, ettől 
függetlenül a szerb állam által hivatalosan is elismert és jóváhagyott tankönyvben – igaz, 
zárójeles formában – ez a fogalom is megjelenik.

Ha eddig az előző fejezetek kapcsán kritikával fogadtuk a magyar kisebbség számával 
kapcsolatos adatok hiányát ebben a tankönyvben, ennél a pontnál korrigálnunk kell ezt 
az észrevételünket. pál Tibor ugyanis ismerteti az 1910-es magyar népszámlálási ada-
tokat, mely szerint a délszláv államhoz került területen 577 549 magyar élt. Ugyancsak 
bemutatja az első jugoszláv népszámlálás adatát is, amely szerint az új államban 467 658 
fő volt a magyarok száma. A tankönyv a magyar kisebbséggel kapcsolatos délszláv állami 
politikával kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy „a belgrádi uralkodó körök kezdettől fogva 

422  Čulinović, Ferdo  (1953-1954): Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka. Školska knjiga, 
zagreb.; u. ő (1961) : Jugoslavija između dva rata. Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti, zagreb.

423 Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 252.
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nagyszerb politikát folytattak, s csak nemzetközi nyomásra fogadták el a kisebbségek 
jogvédelméről szóló szerződéseket, amelyeket igyekeztek kijátszani. Emiatt megindult az 
itteni magyarok nemzeti ellenállása 1919 elején.”424

A magyar kisebbség két világháború közötti múltját feldolgozó történeti rész425 el-
sősorban A. Sajti enikő nagy ívű monográfiájának426 adataira és forrásaira támaszko-
dik. pál Tibor kiemeli a magyarságnak az agrárreformból történt kizárását, bemutatja a 
magyar oktatási rendszer tudatos leépítését, illetve az ún. névelemzést is. Munkájában 
megemlíti a két világháború közötti magyarság legjelentősebb mérsékelt politikusait, a 
Magyar párt vezetőit – várady Imrét, deák Leót, Sztreliczky Dénest, és szintén helyet 
kap a harmincas években a szélsőjobb irányba eltolódó, zágrábi orientációt követő Nagy 
Iván és mozgalma is.

Az ezzel kapcsolatos fejezetekben az általunk vizsgált mindegyik tankönyv részletes és 
precíz térképek segítségével mutatja be a párizs-környéki békeszerződések előtti, illetve az 
azt követő államhatárok alakulását. Feltűnő ugyanakkor, hogy a történelmi Magyarország 
térképét az általunk vizsgált tankönyvekben szinte sehol sem jelenítik meg. Az egyetlen 
kivételt a Đurić–pavlović szerzőpáros gimnáziumi tankönyve jelenti, ahol feltüntetik a 
kettős monarchia belső határát, igaz, Bosznia–Hercegovina ennél a térképnél Magyaror-
szág részét képezi.427 Az általuk írt általános iskolai tankönyv külön térképen mutatja be 
Ausztria–Magyarország szétesését, illetve az ezáltal létrejött új határokat. Bár technikailag 
kivitelezhető lett volna, ez a térkép sem jelöli meg a Habsburg-tartományok, illetve a 
történelmi Magyar Királyság közötti adminisztratív határt.428 Grafikailag más módszerrel, 
de a gimnáziumi tankönyvükben is bemutatják a Monarchia szétesését, annak területét 
itt is egységes egészként ábrázolják.429

Ami a fénykép-illusztrációkat illeti, a tankönyvek kivétel nélkül a béketárgyalásokról 
közölnek felvételeket. Ugyancsak erősen dominál Woodrow Wilson amerikai elnök je-
lenléte, akinek életrajzát külön keretben ismertetik az olvasókkal. 

Az SzHSz Királyság létrejöttét, illetve az állam első periódusát tárgyaló fejezetben 
mindegyik tankönyv bemutatja az új állam határait, annak belső adminisztratív felépítését, 
de látható az új állam címere és zászlaja is, s – változó mennyiségben és prioritásban – 
a korabeli délszláv politikusok, pl. pašić, protić, radić, Davidović, Karađorđević király 
portréja.

Összegzés

Az elmúlt egy évtizedben Szerbiában megjelent általános és középiskolai tankönyvek 
küllemükben, koncepciójukban, strukturális felépítésükben, tartalmukban és a legtöbb 
esetben – elsősorban a gimnáziumoknál – látásmódjukban is követik a legújabb kori 
modern történelemszemléletet és megközelítési módot. 

424 Uo., 256.
425 Uo., 256-258.
426  A. Sajti enikő (2004): Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág 

kiadó, Budapest.
427 Đurić és pavlović (2012): 108.
428 Đurić és pavlović (2011): 82.
429 Đurić és pavlović (2012): 107.
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Mint azt a fentiekből is láthattuk, a két különböző korosztályt megszólító tankönyvek 
strukturális felépítése – minimális eltérésekkel – szinte azonos. Tartalmi és szemléletbeli 
szempontból viszont jelentős eltérések is akadnak. Míg az általános iskolai tankönyvek 
alapvetően az eseménytörténet periodikus felsorolására fókuszálnak, ezáltal nélkülözve 
a komplexebb megközelítésmódot, addig a gimnáziumi tankönyveknél az eseménytör-
téneti rész mellett részletesen és logikailag is érthető módon fejtik ki a szerzők a háttér-
diplomácia, a (nagy)hatalmi megfontolások és az érdekpolitika ok-okozati rendszereit, 
összefüggéseit.

Az elmúlt egy évszázad eseménytörténete és annak következményei gazdasági, ide-
ológiai, illetve politikai szempontból a mai napig jelentős hatással vannak a Balkán álla-
maira, Szerbiára különösen, ezért e helyen azt is hangsúlyozni szeretnénk, hogy ebben 
a kiélezett, sokszor iránykereső helyzetben, amikor a szerb állam ismételten a nyugat 
vagy a kelet orientációs dilemmájával szembesül, a szerb történetírás értékelésében, 
szemléletmódjában – egyes nézőpontok mássága ellenére – alapvetően mégis a nyugati 
mintákat, koncepciókat követi.

ezt a megállapítást annak ellenére kívánjuk itt és most nyomatékosítani, hogy magyar 
történészi szempontból a vizsgált tankönyvek számos értékelése, megközelítési módja 
kapcsán – elsősorban a szerb–(osztrák–)magyar reláció vonatkozásában egészen bizo-
nyosan – különbözőségek, véleményütközések mutathatóak ki. 

Az adott szövegek néha-néha már pátoszba hajló beszámolóit, a szerb hősiesség és 
áldozatvállalás, a harcokban elesettek számának hangsúlyozását, és az itt-ott fellelhető sé-
relmi attitűdöt alapvetően a két nemzet közötti szemléletmódbeli eltérésnek tudhatjuk be. 

A fentiekből már láthattuk, hogy a kritikai észrevételek ellenére az általunk vizsgált 
szerb nyelvű gimnáziumi tankönyvek kerülik a kizárólagosságot, az egy prizmán keresztül 
történő múltértékelést, a „győztesek írják a történelmet”-attitűdöt és megközelítést, egé-
szen odáig, hogy az első világháborút lezáró békeszerződésekkel kapcsolatban olyan, a 
vesztesek szempontjait, érveit és sérelmeit is figyelembe vevő gondolatokat fogalmaznak 
meg, illetve közvetítenek a tanulóifjúság felé, amelyek még másfél évtizeddel ezelőtt is 
jóformán elképzelhetetlenek voltak. 

Ugyanakkor a nagy számok analógiáját is figyelembe véve, miszerint az alapfokú 
képzésben bizonyíthatóan jóval többen vesznek részt, mint az értelmiségi képzést jelentő 
gimnáziumi oktatásban, a jövőre nézve üdvözlendő lenne – ha máshogy nem, hát – egy-
két oldal erejéig, egyszerű és közérthető mondatok formájában ezt a megközelítési és 
szemléletmódot az általános iskolai tankönyvekben is hangsúlyosabban megjeleníteni. 
ezáltal ugyanis – középtávon biztosan – a szerb társadalom egésze, annak minden tár-
sadalmi rétege számára esély teremtődne az ok-okozati összefüggések több prizmán 
keresztül történő megközelítésére, értékelésére és megértésére.

A vizsgált tankönyvek vonatkozásában talán az új állam, a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság kisebbségpolitikájával és a kisebbségek életével foglalkozó fejezet elmaradását 
kell számon kérnünk, annál is inkább, mert az elmúlt időszakban a nemzetközi színtéren is 
méltán nagy elismertséggel rendelkező Ljubodrag Dimić430 és zoran Janjetović431 belgrádi 

430  Dimić, Ljubodrag  (1997): Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Stubovi kulture, Beograd. 
431  Janjetović, zoran  (2005): Deca careva, pastorčad kraljeva: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. 

INIS, Beograd. 
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történészeknek köszönhetően e téren is releváns, az európai és amerikai történésztár-
sadalom által elfogadott és mérvadónak tartott szerb anyanyelvű szakirodalom áll a 
tankönyvírók rendelkezésére.

ettől függetlenül, mindenképpen pozitívumként és nagy előrelépésként értékelendő 
tény az, hogy a magyar nyelvű diákok tekintetében a szerb állam és történetírás elfogadta 
és biztosítja a magyar nemzeti történelem részletes és immáron objektív, sallangoktól, 
kliséktől, címkézésektől és előítéletektől mentes bemutatását. Olyannyira, hogy a szerb 
államra nézve nem feltétlenül kedvező tények, a kisebbségpolitikával kapcsolatos múltbeli 
események is megjelennek. európai aspektusban ez talán évtizedek óta természetes, a 
közép-kelet-európai régióban azonban korántsem az.

Mindent összegezve, bár az első világégés értékelése kapcsán a magyar és a szerb 
történetírásban továbbra is nézetkülönbségek, hangsúlyeltolódások vannak, szerb rész-
ről a gimnáziumi tankönyvekben egyértelműen kitapintható az elmúlt egy évtizedben 
történt jelentős közeledés, a másik fél – a volt ellenség – elfogadására, álláspontjának 
megértésére tett erőfeszítés, egyfajta közös kompromisszum megjelenítődése. Az elmúlt 
egy évszázad tragikus eseményeinek, a múlt eltérő értékelésének és tolmácsolásának az 
ismeretében ennek jelentőségét, fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni.

függelék

a vizsgált tankönyvek jegyzéke

a) Általános iskolai tankönyvek:
Simić, predrag és petrović, Ivana (2011): Istorija 8 – Radni uđbenik za osmi razred osnovne škole sa tematskim 

istorijskim atlasom (Történelem 8 – Tankönyv és tematikus térképtár az általános iskolák nyolcadik  
osztálya számára). Logos, Beograd.

Đurić, Đorđe  és pavlović, Momčilo  (2011): Istorija za osmi razred osnovne škole (Történelem az általános 
iskolák nyolcadik osztálya számára). zavod za Uđbenike, Beograd. (ennek a tankönyvnek 2013-ban  
magyar fordítása is megjelent.)

Dujković, Dunja Svilar  és Dujković, Goran  (2013): Istorija 8 – Uđbenik za osmi razred osnovne škole (Történe-
lem 8 – Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára.) eduka, Beograd.

b) Gimnáziumi tankönyvek:
radojević, Mira  (2014): Istorija – Udžbenik za treći razred prirodno-matematičkog smera, četvrti razred 

gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i četvrti razred srednje stručne škole za obrazovne 
profile pravni tehničar i birotehničar (Történelem a természettudomány és matematika tagozatos  
gimnáziumok III. osztálya, és az általános, társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok Iv. osztálya, 
valamint a jogtechnikusok és az irodai asszisztensek részére.) Klett, Beograd.

Đurić, Đorđe  és pavlović, Momčilo  (2012): Istorija za treći razred gimnazije prirodno matematičkog smera i 
četvrti razred opšteg i društveno jezičkog smera (Történelem a természettudomány és matematika tago-
zatos gimnáziumok III. osztálya, és az általános, illetve társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok  
Iv. osztálya számára.) zavod za Uđbenike Beograd, Beograd.

Nikolić, Kosta; Žutić, Nikola; pavlović, Momčilo  és Špadijer, zorica  (2004): Történelem 3/4 a természet- 
tudomány és matematika tagozatos gimnáziumok III. osztálya és az általános, illetve társadalom- 
tudományi és nyelvi gimnáziumok IV. osztálya számára. (Magyar nyelvű kiadás.)  
zavod za Udžbenike i Nastavna Sredtsva, Beograd.
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va J d a  b a r n a b á s

Az első világháború 
a szlovákiai történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

Az alábbi tanulmány tíz, Szlovákiában kiadott történelemtankönyv vizsgálatán alapul; 
egy érettségi tansegédletet, valamint három térképet is elemeztünk.  A vizsgált könyvek 
többsége (nyolc) eredetileg szlovák nyelvű, kettő pedig magyar. A tankönyvek kutatásán 
túl a tanulmány megállapításai támaszkodnak a régebbi (1989 előtti) és a legújabb első 
világháborús szlovák történeti szakirodalomra. Mind a vizsgált tankönyvek, mind a fel-
használt szlovák historiográfiai munkák listája a tanulmány végén található. 

Szlovákiában az általános iskola a gyermekek hatodik életévében kezdődik, és kilenc 
évfolyam után, 15 éves korban fejeződik be. Az első világháború a tanterv szerint kilen-
cedik osztályban téma, tehát nagyjából 14 évesen találkoznak vele először a fiatalok. A 
négyévfolyamos gimnáziumokban az első három osztályban (16-18 évesek) van történe-
lem (negyedik osztályban már nincs), itt rendszerint a harmadik év elején foglalkoznak 
az első világháborúval.

1. Az első világháború kontextusa

A vizsgált szlovákiai tankönyvek többsége jellemzően az egyetemes (európai) történelem 
részeként taglalja az első világháborút. A kérdés azonban komplex, mivel a szlovák nem-
zeti történelmet tárgyaló tankönyvek is rendszeresen tartalmaznak olyan fejezeteket, 
amelyek tágabb értelemben szintén az első világháború témái közé sorolhatók. Ilyen 
itt is, ott is előforduló fejezet pl. a csehszlovák állam megalakulása, vagy még inkább a 
trianoni békeszerződés mint a párizsi békerendszer része.
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ez a jelenség összefügg azzal a felfogással, mely szerint a jelenlegi szlovák történetírás, 
s belőle fakadóan a szlovák történelemtankönyvek is leginkább csak az első világháború 
kezdetére és végére koncentrálnak. ez a következőket jelenti: A szlovák történelem-
tankönyvek sajátos (nemzeti) kronológiát követnek az első világháború kapcsán. Míg 
a világháború eleje egyértelműen 1914 nyarához kötődik (Gavrilo princip, merénylet, 
hadüzenetek sora stb.), addig a vége a tankönyvekben elmosódik. elmosódáson azt kell 
érteni, hogy a szlovák tankönyvekben általában nincs határozott vége az első világhábo-
rúnak. Nincs, mert a háború vége (1918 ősze) szövegszerűen összemosódik a csehszlo-
vák állam megalakulásával (1918. október 28.), azaz gyakorlatilag szétválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a háború vége és az új állam kezdete. A témák efféle összekeverése 
egy-egy esetben megtévesztő tankönyvi szöveghez vezet, mint pl. Marián Damankoš 
tankönyvében,432 amelyben minden előzetes információ nélkül a háború végén ,,a cseh-
szlovák delegáció” a párizsi békekonferencia ,,egyik bizottságában” hirtelen a győztesek 
között bukkan fel.433

ennek az ingadozó, bizonytalan kronológiai felosztásnak hagyománya van. Az 1978-
as történeti szintézisben az első világháborúnak része volt az orosz forradalom és a 
tanácsidőszak is,434 a csehszlovák Köztársaság megalakulása, és az új állam határainak 
kialakulása viszont ezektől a fejezetektől külön volt választva.435 Az első világháborúról 
szóló legújabb szintézis szintén tartalmazza a keleti fronti orosz előrenyomulás szlovákiai 
következményeit, és a csehszlovák Köztársaság megalakulásával végződik.436

A kronológia elmosódásának technikája (amikor tehát a háború vége összemosódik az 
új állam kezdetével) két következménnyel jár a tankönyvekben. Az egyik, hogy ezekben a 
tankönyvekben a világháború és az első csehszlovák Köztársaság megalakulásának ténye 
egybemosódik, mivel nincs a kettő között éles cezúra, sőt, az ország megalakulása mintegy 
kézenfekvő következménye a tankönyvekben a háborúnak. A másik következmény, hogy a 
szlovák nemzetnek az első világháborúban való nem egyértelmű helyzete (ti. hogy melyik 
oldalon kezdték a háborút, melyik oldalon álltak a háború alatt, és melyiken fejezték be) 
a konfúz módon fogalmazó tankönyvekben és térképeken azt sugallja a tanulóknak, hogy 
egy bizonytalan állapotból kiindulva a szlovákok az első világháború végén a győztesek 
oldalán álltak, és gyakorlatilag semmi közük nem volt sem az Osztrák–Magyar Monarchi-
ához, sem a vesztes országokhoz. (e jelenség további részleteit lásd a 4.3. fejezetben.)

1.2. A világháború súlya, aránya a tankönyveken belül
Az első világháborúnak (ha a témát szűken és szigorúan értelmezzük) a közelmúltban nem 
volt és jelenleg sincs kiemelt szerepe, terjedelme a történelemtanterven belül.

ez azzal a megszorítással igaz, ha az első világháborút – időben és térben – szűken 
fogjuk fel, azaz első világháborúnak az 1914 júniusától 1918 novemberéig terjedő idő-
szakot tekintjük, amelybe nem számoljuk bele sem a forradalmi Oroszország történetét, 

432   Damankoš, Marián (2005, 2011): Svetové dejiny III. Középiskolások számára. vyd. eurolitera, Bratislava-
prešov.

433  Uo., 34., 37.
434  Tibenský, Ján és mtsai (1978): Slovensko. Dejiny. 2. vyd. Obzor, Bratislava. 652-672.
435  Uo., 673-tól.
436   Kováč, Dušan és mtsai (2008): Slovensko v 20. storočí. II. zväzok. Prvá svetová vojna 1914–1918. Veda 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava. 295-től.
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sem a csehszlovák Köztársaság megalakulását. Az utóbbi tényező azért fontos, mert 
– ahogy fentebb már említettük – a korábbi csehszlovák és több jelenlegi szlovák törté-
nelemtankönyv az első csehszlovák Köztársaság megalakulását hagyományosan az első 
világháború kontextusában, azzal együtt, azzal összekeverve szokta taglalni, így viszont 
a téma terjedelme igen jelentősen megnő. 

A fenti megszorítások alapján a vizsgált 1989 utáni tankönyvekben öt–tíz százalék 
között változik az adott tankönyv egész terjedelméhez viszonyítva az első világháború 
aránya. ezt az arányt csak egy vizsgált tankönyv haladja meg; ez az 1998-ban megjelent, 
Dušan Kováč és szerzőtársai által jegyzett Szlovákia az új évszázadban című tankönyv437 
kivételesen nagy terjedelemben, mintegy 17 százalékban foglalkozik az első világhábo-
rúval, ráadásul azt a nemzeti történelem kontextusában teszi. ezt a konkrét jelenséget 
nem tudjuk mással magyarázni, mint azzal, hogy az 1995-ös ún. mečiari nacionalista 
időszak után ellenreakcióként a tankönyvszerzők egy liberálisabb csoportja (a meg-
nevezett tankönyv szerzői kollektívája egyértelműen annak tekinthető) tudatosan egy 
olyan – a nemzeti történelemmel foglalkozó – tankönyvet alkotott, amely a nemzetközi 
kontextus által oldotta azt a nacionalista szemléletet, amelyben a nemzeti történelem 
túldimenzionálttá vált.

A vizsgált tankönyvek alapján megállapítható, hogy az első világháború témájának 
terjedelme elenyésző volt az 1989 előtti időszak összes tankönyvében, pontosabban 
nagyfokú aránytalanságot, torzulást okozott az, hogy az ideológiailag terhelt, 1989 előtti 
tankönyvek felnagyított terjedelemben taglalták az orosz-szovjet forradalmat, aránytala-
nul nagy hangsúlyt helyezve annak lenini időszakára. Érdekes megfigyelni, hogyan alakul 
az orosz történelemről szóló tananyag mennyisége a vizsgált tankönyvekben: 1989 után 
a szlovákiai tankönyvekből szinte teljesen kiveszett az orosz-szovjet forradalom témája, 
viszont a 2000-es évek közepén (egyes konkrét szerzőkhöz kapcsolható történelemtan-
könyvekben) újra erős ruszofília tapasztalható (mint pl. Marián Damankoš már említett 
és a kodajová–Tonková szerzőpáros tankönyvében.)438

1.3. Az Osztrák–Magyar Monarchia értékelése
Megállapítható, hogy az összes vizsgált tankönyv (az 1989 előttiek is) alapvetően sem-
legesen, sőt közömbösen (egy esetben kissé negatívan: Dušan Kováč 2012-es kötete)439 
prezentálja az Osztrák–Magyar Monarchiát mint a háborút kezdő egyik nagyhatalmat. 
egy jelenség azonban feltűnt (annak alapján, hogy módunk volt vizsgálni nemcsak az 
egyetemes történelmet, hanem a szlovák nemzeti történelmet tárgyaló tankönyveket 
is), mégpedig az, hogy amíg az egyetemes történelemmel foglalkozó tankönyvekben 
következetesen semleges a tankönyvi szöveg hozzáállása az Osztrák–Magyar Monarchi-
ához, addig a nemzeti történelmet taglaló tankönyvekben ,,nemzetibb” a hangnem, és 

437   Kováč, Dušan és mtsai (1998): Szlovákia az új évszázadban. 9. osztályosok számára. Orbis pictus Istropolitana, 
Bratislava.

438   Kodajová, Daniela és Tonková, Mária (2006): Dejepis – svetové dejiny. 3. gimnazisták számára. Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.

439   Kováč, Dušan és mtsai (2012): 9 dejepis. 9. osztályosok számára. Orbis pictus Istropolitana. Bratislava. 
(http://vagdsz.edupage.org/files/Tortenelem_9.pdf)
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ez utóbbi tankönyvek hajlamosabbak elítélőbben 
megnyilvánulni a Monarchiával vagy Magyaror-
szággal szemben (mint pl. róbert Letz kilencedi-
keseknek szóló tankönyve).440

Az egyik, egyetemes történelemmel foglal-
kozó tankönyv így írja le a világháborút megelő-
ző időszak nagyhatalmi törekvéseit: ,,Ausztria– 
Magyarország is állandó készültségben élt. Nem 
elégítette ki Bosznia–Hercegovina annektálása. 
Meg akarta gyengíteni Szerbiát, és kiszorítani az 
orosz befolyást a Balkánról. Franciaország viszont 
Németország gyengítésére törekedett, hogy újra 
visszaszerezhesse elzász–Lotaringiát.”441

Korántsem semleges hangvételű egy másik kö-
tetből vett példa: az első világháborús tananyag 
negyedik sorában ezt olvashatjuk: ,,Minden há-
borúellenes tüntetést szigorúan büntettek. ezért a 
háborút ellenzők százai jutottak börtönbe és kerül-
tek rendőri felügyelet alá az egész Osztrák–Magyar 
Monarchiában, köztük sok szlovák is. Az országban 
eluralkodott a szigorú cenzúra.”442 Ugyanebben a tankönyvben így írnak a lázadó szlovák 
katonák kivégzéséről: ,,Az osztrák–magyar hadsereg legismertebb és legszigorúbban 
megbüntetett lázadása a szlovák katonák lázadása volt a szerbiai Kragujevacban, 1918. 
június 2-án. A lázadást leverték, 44 szlovák katonát halálra ítéltek és lelőttek. További 
katonai lázadások voltak még szlovák területeken pozsonyban, Trencsénben, rimaszom-
batban, Sároseperjesen és más városokban.”443 (A vastagon kiemelt részeket az eredeti 
szövegből vettük át.)

1.4.  A háború kezdetének és végének értékelése
A vizsgált tankönyvek egyik felében az első világháború kezdete és vége semleges vagy 
közömbös módon jelenik meg. A másik felük viszont egyértelműen ellenséges módon 
viszonyul a Monarchiához, attól mintegy érzelmileg elhatárolja magát. Az 1968-as tan-
könyv ,,imperialista háború”-nak nevezte az első világháborút, amelyet ,,Németország 
robbantott ki”, de abban ,,minden imperialista ország bűnös volt”, és ,,egyes-egyedül 
szerbia háborúja volt igazságos, mert a nemzet függetlenségét védte”.444 1989 után a 
tankönyvekből eltűnt az ,,imperialista” kifejezés, azonban a Monarchiától való elhatá-
rolódás, eltávolodás megmaradt, csupán egy-egy tankönyvben (korántsem mindben) 

440   Letz, róbert (2000): Dejepis pre 9. ročník základných škôl. 9. osztályosok számára. Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, Bratislava.

441   Kováč, Dušan és mtsai (1996): A világ az új évszázadban. 8. osztályosok számára. Orbis pictus 
Istropolitana, Bratislava. 8.

442  Letz: i. m., 6.
443  Uo., 12.
444   charvát, Jaroslav (1968): Világtörténelem. Az általános középiskolák I. és II., s a középfokú szakiskolák I. 

osztálya számára. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava. 450.
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átalakult szlovák szempontú nacionalizmussá. 1998-ban azt olvashatták a tanulók, hogy 
,,A szlovákok ellenszenvvel fogadták a háború kirobbanásának hírét. A szlovákság inkább 
Ausztria–Magyarország ellenfeleivel, a szláv Oroszországgal és szerbiával szimpatizált”.445

rendszerint semleges megközelítéssel jelenik meg az első világháború vége is. Bizo-
nyos elfogultság csupán egy-egy ponton tapasztalható, mint pl. 1968-ban, amikor azt 
tudjuk meg, hogy ,,a háború befejezését Szovjet–Oroszország fejlődése siettette”,446 
illetve helyenként a semlegesség egy megnyugtató antant-szempontú semlegesség.447 

1.5. A háború résztvevőinek értékelése
Meglehetősen színes képet kapunk, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy a szlovákiai 
történelemtankönyvekben kik a háború szereplői, kik annak aktív résztvevői és/vagy 
szenvedő alanyai.

A „mi” és az „ők” szempontjából ritka a teljesen semleges tankönyv (mint pl. Mari-
án Damankošé). Gyakoribb, hogy a szlovákiai történelemtankönyvek első világháborús 
alanyai az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között maradnak. ezekben a tankönyvekben 
nincs határozott kettősség: egyszerűen ,,osztrák–magyar haderő” van, így a veszteség 
is szó szerint ,,a Monarchia” vesztesége.448 ennek megfelelően pl. a szlovák háborús 
katonai veszteségek sem önállóan jelennek meg, hanem az ,,osztrák–magyar haderő” 
együttes számában (az együttes veszteséget legtöbbször 1 200 000 főben határozzák 
meg). ritkaság, de tény, hogy egy-egy tankönyvben empátiát tapasztalunk a magyar 
emberi és területi veszteségek iránt: ,,A békeszerződés Magyarországgal, Trianon, 1920. 
június 4. A magyar békeszerződésre egészen 1920-ig kellett várni, aminek az oka egyfe-
lől a zavaros belpolitikai helyzet volt, valamint az a tény, hogy az antant szövetségesek 
nem voltak hajlandók a kommunista országvezetéssel tárgyalni. […] Magyarország te-
rületi veszteségei: a csehszlovák Köztársaság részére: Szlovákia, beleértve a csallóköz 
többségében magyarul beszélő lakosságát. Így került csehszlovákiába néhány százezer 
magyar, akik a csallóközön kívül Gömörben, a Bodrogközben és kárpátalja déli részén 
a lakosság többségét alkották.”449 Összességében ezeket a ,,semleges” tankönyveket 
úgy értékelhetjük, hogy a szerzők bemutatják az Osztrák–Magyar Monarchia sorsát, de 
ők sem törekednek különösebben arra, hogy tisztázzák, a szlovákoknak volt-e közük a 
Monarchiához vagy sem.

A legfinomabb nyelvi különbségtétel egyértelműen a szlovákiai magyar „belső fejlesz-
tésű” történelemtankönyveket450 jellemzi. ezek a tankönyvek pontos különbséget tesznek 
,,magyarországi katonák” és ,,magyar katonák” között, miközben azt is megállapítják, 
hogy a szlovák, ruszin és egyéb szláv nyelvű katonai alakulatok nem szívesen harcoltak 
a szintén szláv (szerb, orosz) ellenség ellen.451

445  Kováč és mtsai (1998): i. m., 8.
446  charvát: i. m., 482.
447  Kováč és mtsai (1996): i. m., 16.
448   Uo., 13., Kováč és mtsai (2012): i. m., 13., Damankoš: i. m., 31., Mandelová, Helena és mtsai (1998): 

Novovek – dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. vojenský kartografický ústav 
Harmanec. Harmanec. 46.

449  Damankoš: i. m., 41.
450   Kovács László és Simon Attila (2000): A magyar nép története 1711-1918. Lilium Aurum. Dunaszerdahely., 

Kovács László és Simon Attila (2000): A magyar nép története – A 20. század. Lilium Aurum. Dunaszerda-
hely.

451  Kovács és Simon 1711-1918: i. m., 61.
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a szlovákiai történelemtankönyveknek egy nem elhanyagolható részében 
mindazonáltal megjelenik az éles szembenállás „mi” és „ők” között az első világháború 
kapcsán. Az nem meglepő, hogy 1989 előtt a dichotómia ,,a szocialista pártok” és ,,a 
burzsoá imperialista pártok” között húzódott. 1989 után viszont több olyan tankönyv is 
a szlovákiai iskolákba került, amelyek kifejezetten éles különbséget tesznek „mi” és „ők” 
között. A világ az új évszázadban című tankönyvben például az osztrák–magyar haderő 
élesen különválik a szlovákoktól (mint néptől).452   
Hasonlót tapasztalunk a Letz-féle tankönyvben, 
ahol a dichotómia a ,,magyar katonák” és a ,,szlo-
vákok, szlovák nemzet, szlovák nép”453 illetve ,,szlo-
vákia” mint földrajzi egység454 között húzódik. ezt 
a jelenséget nem lehet mással magyarázni, mint 
a tankönyvszerzők tudatos kettős tendenciózus-
ságával, ami azt jelenti, hogy a tankönyvszerzők 
egyfelől figyelmen kívül hagyják, szinte „lerázzák 
magukról” a Monarchiával való kapcsolat tényét, 
másfelől nemzeti körvonalat adnak a helyzetnek 
azáltal, hogy (különféle nyelvi trükkök eredménye-
ként) kihasítják, eltávolítják (nem a szlovák katonát, 
hanem) a szlovák népet a Monarchiától, megszün-
tetve a kapcsolatot a Monarchiával olyan módon, 
mintha a szlovák népnek már a kezdet kezdetétől 
az önállóság lett volna a célja, feladata.

Mindez azért elgondolkodtató, mert mind 
a régebbi, mind a legújabb történeti szakiroda-
lom teljesen egyértelműen leírja, hogy a későbbi Szlovákia 1918 előtt a Monarchiának 
volt a része, hadserege a Monarchia serege volt (Tibenský és mtsai 1978: 653, 654; 
Kováč és mtsai 2008: 32-33, 68 stb.), és egyértelmű a szlovákság szerves kapcsolata 
is Magyarországgal. Mind a régebbi, mind az új szlovák történeti szakirodalom egyér-
telműen fogalmaz abban a tekintetben, hogy az Osztrák–Magyar hadseregben szol-
gáló szlovák katonák a Monarchia hadseregének 4 százalékát alkották,455 és abban 
is, hogy a Monarchia összveszteségén belül a szlovákokat érintő katonai veszteségek  
69 700 elesettet és 61 660 főnyi testi nyomorékot jelentettek. (Bár ez utóbbi két adat azért meg-
tévesztő, mivel a két számot a későbbi Szlovákia területére vetítették vissza, márpedig annak 
1920 után kb. a 10-12 százaléka magyar etnikumú volt.) A Monarchiától való elhatárolódás 
azért feltűnő jelenség, mert a 2012-ig megjelent tankönyvek egy része határozottan követi az  
1978-as szintézis gondolatmenetét, olyannyira, hogy időnként bizonyíthatóan szó szerinti 
passzusokat emelnek át belőle, mint pl. a 44 szlovák katona kivégzésének a történetét 
Kragujevacban.456

452  Kováč és mtsai (1996): i. m., 13.
453  Letz: i. m., 6., 12.
454  Uo., 6-13.
455  Tibenský: i. m., 658., Kováč és mtsai (2008): i. m., 32.
456  Tibenský: i. m., 654., 665.
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1.6. A világháború megítélése a nemzetiségek függetlensége kivívásának tükrében
Nem meglepő, hogy azokban a szlovákiai történelemtankönyvekben és tankönyvi 
fejezetekben, amelyek az első világháborúval a szlovák nemzeti történelembe ágyazva 
foglalkoznak, az első világháború egyértelműen úgy jelenik meg, mint a cseh és a szlovák 
nemzet, nép függetlenségének jelentős eseménye. Az azonban elgondolkodtató, hogy ez 
a jelenség (korlátozottabb mértékben ugyan, ámde észrevehetően) az egyetemes törté-
nelmi részekben is felbukkan. Amíg 1989 előtt a ,,nemzeti függetlenség” gondolata csak 
elvétve, s akkor is csak a szerbek kapcsán merült fel,457 addig 1989 után ez a gondolat már 
sokkal hangsúlyosabb. Az 1995 utáni tankönyvekben458 egyáltalán nem ritkák az olyan 
szövegek, amelyek a ,,függetlenség,” az ,,önrendelkezés” stb. fogalmak köré szervezik 
a világháborút. általánosan jellemző, amit egy 2012-es tankönyvben a háborúról mint 
nemzetiségi konfliktusról olvasunk: ,,Ausztria–Magyarország egy többnemzetiségű állam 
volt, ahol a nemzetiségi konfliktusok belülről gyengítették a birodalmat olyan mértékben, 
hogy a súlyos katonai konfliktus végül szükségszerűen annak megszűnéséhez vezetett.”459

1.7. A hátország életének megjelenítése
Nem jellemző, hogy a korábbi vagy a jelenlegi szlovákiai történelemtankönyvek túlsá-
gosan beleérzően foglalkoznának az első világháború civil vonatkozásaival, különösen 
a hétköznapi emberek szenvedéseivel. ellenkezőleg: az összes vizsgált tankönyvre az 
jellemző, hogy a hangsúly szinte kizárólag a világháború katonai-hadi eseményeire össz-
pontosít, és ha felbukkan a szövegben a szenvedés, akkor az nem a hátország, hanem a 
frontkatonák szenvedéseit írja le,460 vagy mutatja be képeken.461 ez utóbbi tankönyvben 
(ritkaságként) nemcsak a lövészárok-háború mindennapi nyomora jelenítődik meg, ha-
nem a művégtaggal ellátott katonák sorsa is. A vizsgált tankönyvekben összességében 
csupán egy-egy rövid és nagyon általános kifejezés utal a ,,lakosság mérhetetlen szenve-
déseire,”462 ritkán ,,a nők és a gyerekek súlyos megpróbáltatásaira,”463 amelyek ,,szinte 
minden családot érintettek.”464

2. A tankönyvek leíró szövege

2.1. A hadtörténet súlya a tankönyvekben
a szlovákiai történelemtankönyvek túlnyomó többségében a vizsgált első világháborús 
fejezet terjedelmének minimálisan a felét olyan szöveg vagy kép teszi ki, ami hadtör-
ténetnek nevezhető: hadüzenet, hadmozdulatok, fronthelyzet, támadás stb. Mivel az 
1989 előtti tankönyvekben is ugyanez volt a helyzet (sőt a vizsgált 1968-as könyvben 
ez az arány kb. 95 százalék), és a legújabb tankönyvek között is csak elvétve fedezünk 

457  charvát : i. m., 450.
458  Kováč és mtsai (1996): i. m., Kováč és mtsai (1998): i. m.
459  Kováč és mtsai (2012): i. m., 14.
460  Kodajová és Tonková: i. m., 18.
461  Kováč és mtsai (2012): i. m., 15., 27.
462  charvát : i. m., 454.
463  Letz: i. m., 8., Kováč és mtsai (2012): i. m., 15., Kodajová és Tonková: i. m., 18.
464  Kováč és mtsai (1998): i. m. 8.
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fel olyat, amelyben minimális volna a hadtörténet (ebből a szempontból kivétel Dušan 
Kováčék 2012-es, kilencedikeseknek szóló tankönyve, amelynek a világháborúval fog-
lalkozó 12 oldalából kb. egy oldal tekinthető hadtörténetnek), ezért e jelenség kapcsán 
azt a tendenciát lehet megállapítani, hogy az Alltagsgeschichte még mindig nem nyert 
teret a szlovákiai történelemtankönyvekben. pedig a paradigmaváltás a mérvadó szlovák 
történeti irodalomban már megtörtént: a rendszerváltozás előtti szintézissel ellentétben 
a 2008-as összefoglaló mű már igen gazdag és részletes társadalmi, politikai, gazdasági 
és kulturális összefoglalást tartalmaz, mégpedig a legkiválóbb szlovák történészek, elena 
Mannová, roman Holec, gabriela dudeková és mások tollából.465

2.2. Nemzetiségi katonák a Monarchia hadseregében
Hasonlóan az 1989 előtti tankönyvekhez, ahol igen gyakori volt a ,,szovjet” szó, viszont 
magyarokat, szlovákokat vagy más nemzeteket alig említettek, érdekes módon az 1989 
utáni történelemtankönyvekben sem esik sok szó a Monarchia nem magyar katonáiról, 
miközben viszont bő terjedelemben tárgyalják, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia egy 
több-, sőt soknemzetiségű államalakulat volt! Két tankönyvben egyáltalán nincs szó a 
Monarchia nem magyar katonáiról,466 egy harmadikban pedig vagy csak áttételesen,467 
vagy csak apró betűs didaktikai apparátusban utalnak erre a tényre.468 ez az utóbbi utalás 
különösen jellemzően mutatja a szlovák történelemtankönyvek ,,szétválasztó techniká-
ját”. Miközben ugyanis a tankönyv 13. oldalán az első világháború katonai veszteségeit 
feltüntető táblázatban ,,Ausztria–Magyarország” mellett az 1 200 000-es számot látjuk 
(a szlovák áldozatok száma itt nincs külön feltüntetve), addig egy oldallal később (nem 
a főszövegben, nem is jól látható táblázatban, hanem) az ,,Érdekességek” között ezt 
találjuk: ,,Az osztrák–magyar hadsereg uniformisát viselő szlovák katonák legmegrázóbb 
élményei és legvéresebb áldozatai… […] Kb. 69 800 [szlovák katona] halt meg, és 61 680 
lett maradandóan nyomorék.”469 A tankönyvek egy másik csoportjában szintén nem 
említik meg azt a tényt, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia nem magyar népei is az 
osztrák–magyar hadseregben szolgáltak. Szó szerint említik viszont többször, hogy ,,sok 
szlovák az orosz hadsereggel szimpatizált,”470 valamint hogy a háború ,,az államok stabi-
litását veszélyeztette, főleg a nemzetiségileg nem egységes államokét, mint amilyen az 
Osztrák–Magyar Monarchia is volt.”471

Nagyon érdekes, hogy a szlovákoknak a Monarchia hadseregében való katonai szol-
gálatáról a legegyértelműbben az elmúlt huszonöt év legnacionalistábbnak minősíthető 
szlovák történelemtankönyve fogalmaz.472 ez szó szerint és viszonylag bőven értekezik 
arról, hogy ,,a szlovák katonák” hol és milyen eredménnyel ,,harcoltak” az ,,osztrák-
magyar hadsereg magyar ezredeiben” (,,slovenskí vojaci bojovali v uhorských plukoch 
rakúsko-uhorskej armády”), sőt a szöveg több alkalommal kidomborítja a szlovák katonák 

465  Kováč és mtsai (2008): i. m., 169-204.
466  Damankoš: i. m., Kodajová és Tonková: i. m.
467  Kováč és mtsai (2012): i. m., 14.
468  Uo., 15.
469  Uo., 13., 15.
470  Kováč és mtsai (1998): i. m., 8.
471  Uo., 8.
472  Letz: i. m., 6.
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sikereit.473 Ugyanakkor az is jellemző, ahogy a szerző a szlovák katonák hadi erényeit a 
háború utáni világ igazolására futtatja ki: ,,A szlovák katonák a szerénységükkel és a nagy 
bátorságukkal tűntek ki. ezért is jelölte ki számukra a katonai vezetés a legnehezebb 
frontszakaszokat. Az osztrák–magyar hadseregben azonban hatalmas különbség volt 
a tisztek és a közlegények között. Kevés tiszt érzett együtt a katonáival, akiknek viszont 
minden éhséget, fagyot és zaklatást el kellett viselniük. Azonban a katonákban ez csak 
tovább erősítette a meggyőződést, hogy a háború felesleges és értelmetlen, és hogy 
egy új, igazságosabb világot kell kialakítani.”474 (a vastagon kiemelt részeket az eredeti 
szövegből vettük át.)

2.3. A magyarok értékelése az első világháború kapcsán
A magyarok az első világháború kapcsán (is) a szlovák tanulók „mumusai”. régebben osz-
tályalapon voltak azok: ,,A magyar soviniszták ne követelhessék vissza az első világháború 
végén elveszített területeket”,475 újabban kissé tompítottabban. Az elmúlt huszonöt év 
szlovák történelemtankönyveinek egyik vörös fonala az, amit az egyik tankönyv így ír le: 
,,A magyar felsőbbség Szlovákiában üldözni kezdte a szlovák nemzetébresztőket”, akik 
,,a nemzeti elnyomás alól akarták felszabadítani a nemzetet”.476

Az ilyen és efféle megfogalmazásokban több tragikus pont is van. Tartalmilag nagyon 
sajnálatos, hogy az efféle tankönyvi szövegek a maguk végtelenül elnagyoló technikájukkal 
képesek tiszta „nemzeti logikai sort” teremteni (,,a magyar felsőbbség üldöz – szlovák 
nemzetébresztők – nemzeti elnyomás – felszabadulás”). Másodsorban ezek a toposzok 
szinte szó szerint átvándorolnak egyik tankönyvből a másikba immár negyed évszázada, 
és sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a jelenségtől a legliberálisabb szlovák történé-
szek és az általuk jegyzett történelemtankönyvek sem mentesek, amint erről az alábbi 
idézet árulkodik: ,,A szlovákság politikai képviselői a háború elején politikai semlegessé-
get hirdettek. Nem akarták, hogy a magyar kormány egyetértést követeljen tőlük saját 
háborús terveihez. Megértették, hogy ha Németország és Ausztria–Magyarország elve-
szíti a háborút, akkor a szlovákok nemzeti jogokat szerezhetnek, és felszabadulhatnak a 
nemzeti elnyomás alól.”477 Az efféle passzusoknak azért is negatívabb a tartalmuk, mert a 
szövegkörnyezetük rendszerint a ,,terror”, ,,elnyomás”, ,,a szlovák hazafiak megfigyelése” 
stb. negatív konnotációjú kifejezésekkel van teletűzdelve (,,teror, útlak, prenasledovanie 
slovenských národovcov”478), és ebben a környezetben ,,a nemzeti elnyomás alóli felsza-
badulás”, burkoltan bár, de érthetően, a magyarokra mint „elnyomókra” utal.479

a magyar politikai elit megítélése tekintetében a vizsgált szlovákiai tan-
könyvek a 19. század végének sérelempolitikáját folytatják. ez a sérelempo-
litika két praktikus ,,haszonnal” jár: egyfelől felmutatja a magyar állam szlo-
vákok iránti könyörtelen elnyomó politikájának kontinuitását (lényegében az  
1800-as évektől az első világháború végéig), egyben igen hangsúlyosan igazolja az első 

473  Uo., 6.
474  Uo., 6.
475  charvát: i. m., 501-502.
476  Kováč és mtsai (1998): i. m., 8.
477  Kováč és mtsai (2012): i. m., 14.
478  Uo., 14.
479  Kováč és mtsai (1998): i. m., 8.
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világháború végeredményének (szlovák szempontú) helyességét, igazságosságát. Ösz-
szességében az állapítható meg, hogy a magyarfóbia hosszú ideje a témával foglalkozó 
szlovák historiográfia szerves része. Azonban még akkor is, ha nem vitatjuk el a szlovák 
historiográfia jogát az első világháború belső politikai hangulatának efféle értelmezésé-
hez, akkor is súlyos hibának minősíthető, hogy korszerű történelemtankönyvekben olyan 
szöveges passzusok és képek szerepeljenek, amelyek a magyarok elleni nyílt vagy burkolt 
ellenségkép kialakítására, fenntartására és továbbörökítésére alkalmasak. 

2.4. A háborút lezáró békerendszer megjelenítése
Az 1989 előtti tankönyvek480 elítélik az első világháborút mint világméretű, erőszakos 
jelenséget, a békekötést pedig mint ,,a győztes imperialisták”-nak kedvező eseményt 
bélyegzik meg. A későbbi tankönyvek ehhez képest sokkal semlegesebb hangot ütnek 
meg a háború végével és a békerendszerrel kapcsolatban. Hozzá kell tenni, hogy ez a 
semlegesség összességében a győztes antant szempontja, még pontosabban a megva-
lósult háború utáni rend helyeslésének és elfogadásának a szempontja (mint pl. A világ 
az új évszázadban című tankönyvben), amely nézőpont miatt a tanulóknak az lehet a 
végső benyomásuk, hogy az első világháború vége azért volt olyan, amilyen, mert úgy 
volt igazságos, a lezárásnak úgy kellett történnie. 

3. A tankönyvekben szereplő források

3.1. Elsődleges források
Az 1989 előtti csehszlovák tankönyvekben szinte egyáltalán nem találunk forrásértékű 
elemeket, sem elsődleges szöveges forrás, sem tanulói elemzésre alkalmas képes forrás 
formájában. (ennél a megállapításnál már csak az lehangolóbb, hogy forrás ugyan nincs 
bennük, de a leíró szöveg 90 százalékában a hadtörténet dominál, a maradék szövegben 
pedig a politikatörténet.)

ezzel szemben a rendszerváltás utáni tankönyvfejlesztések eredményeként az 1990-
es évektől a szlovák történelemtankönyvek viszonylag sok primer és szekunder forrást 
tartalmaznak. A vizsgált történelemtankönyvekből csupán egyben nem található forrás 
(Marián Damankoš kötetében), egyben pedig kb. tíz százalék körül van a források aránya 
a téma leíró szöveges részeihez képest, és az is túlnyomórészt hadtörténeti jellegű (a 
kodajová–Tonková szerzőpáros könyvében). A többi tankönyv viszont sok,481 vagy nagyon 
sok482 forrást tartalmaz. A szlovákiai történelemdidaktika szempontjából jó hír, hogy a 
tankönyvekben közölt források tartalmukat tekintve többségükben releváns források, 
formájukat és didaktikai feladatukat tekintve pedig elég változatosak, amennyiben azok 
a hadüzenettől a személyes emlékiratokig, a magas diplomáciatörténettől a sajtóbeli 
karikatúrákig ívelnek.

erre az optimista képre sajnos elég nagy és sötét árnyékot vet több jelenség. Közülük a 
legfontosabb, hogy a szlovákiai pedagógiai praxisban az elmúlt huszonöt év alatt sem volt 

480  charvát: i. m., 500.
481  Kováč és mtsai (1998): i. m., Kováč és mtsai (2012): i. m.
482  Kováč és mtsai (1996): i. m., Letz: i. m.



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 106

képes tartósan meggyökerezni a forrásalapú történelemtanítás. Mérvadó tudományos 
felmérés híján abból tudunk erre a leginkább következtetni, hogy Szlovákiában (több 
más, a közoktatásban tanított tantárgytól eltérően) nincsenek, egyszerűen nem léteznek 
munkafüzetek a történelemtankönyvekhez; efféle szlovák nyelvű tansegédlet 1989 óta 
nem jelent meg. ráadásul a forráselemzés mint intenzív didaktikai eljárás nem is része a 
mindennapi szlovákiai történelemtanári praxisnak, sem általános iskolai, sem gimnazista 
szinten. Saját gyakorlatunk alapján, valamint informális megkérdezések alapján tudjuk, 
hogy a pedagógusok a legtöbbször vagy időhiányra, vagy a tansegédletek hiányára hivat-
kozva nem elemzik a diákokkal a tankönyvekben található történeti forrásokat. Kivételt 
képeznek azok a kollégák, akik saját maguk állítanak össze forrásfeldolgozó feladatsorokat 
– belőlük is akad szerencsére néhány. A mélyebb igazsághoz tartozik, hogy az egyetemi 
szakmai műhelyekből származó tankönyves innovációkat (amit a vizsgált tankönyvekben 
örömmel tapasztaltunk) nem követte az állam mint fundamentális iskolafenntartó tudatos 
tanártovábbképzési stratégiája. egyszerűbben kifejezve: a tankönyvfejlesztés előrehaladt, 
a tanárok továbbképzése, az új módszerek megtanítása viszont nem történt meg. 

3.2. A hadtörténeti források aránya
Az 1989 utáni tankönyvekben az első világháborút érintő tankönyves forrásokban kb. 
fele-fele arányban szerepelnek hadtörténeti és diplomácia- vagy politikatörténeti jel-
legű források; ez a helyzet pl. Dušan Kováčék 1996-os és 1998-asvalamint róbert Letz 
tankönyvében. Más tartalmú (pl. örömteli szórakozással, sporttal vagy élelmezéssel kap-
csolatos, nőktől vagy anyáktól származó, esetleg a gyerekek életére vonatkozó) forrást 
csak elvétve találunk. 

3.3. A magyarok megjelenítése a forrásokban
Sajnos, hosszabb ideje tudjuk, hogy a szlovák történelemtankönyvek egyik állandó 
motívuma a magyarellenesség. pontosabban szólva egy olyan, magyarokra vonatkozó 
ellenségkép-teremtésről van szó, amely vagy szándékos, vagy csak gondatlanságból kö-
vetik el, és amely hol burkoltan, hol nyíltan, hol verbálisan, hol képi formában bukkan fel. 
Mindenesetre egy jól kimutatható jelenségről van szó, amely semmilyen más nemzettel 
kapcsolatban nem tapasztalható, csak a magyarokra vonatkozóan, és amely minden 
feltáró szándékunk ellenére egyelőre kiirthatatlannak látszik még a legprogresszívabb 
didaktikai fejlesztéseket tartalmazó szlovák tankönyvekből is.

Az első világháborúval kapcsolatos jelen kutatásban is kimutathatóak ellenségkép-
teremtésre alkalmas momentumok, mégpedig a vizsgált nyolc, eredeti szlovák nyelvű 
történelemtankönyvből legalább háromban: Dušan Kováčék 1998-ban és 2012-ben írt 
kötetében, valamint róbert Letz tankönyvében.

A két Kováč-féle kiadvány elsősorban leíró szövegében tartalmaz nagyszámú magyarel-
lenes kitételt. A jelenség részleteiről a jelen tanulmány 2.3. számú fejezete szól részletesen, 
így csak azt ismétlem meg, hogy az ilyen és efféle magyarellenes megfogalmazásokban 
az a legsajnálatosabb, hogy azok a maguk végtelenül elnagyoló nyelvi technikájukkal 
képesek tiszta „nemzeti logikai sort” teremteni (,,a magyar felsőbbség üldöz – szlovák 
nemzetébresztők – nemzeti elnyomás – felszabadulás”).

ez a fajta verbális ellenségkép-teremtés nemcsak a leíró szövegben, hanem a forrá-
sokban is felbukkan, mint pl. az alábbi, a szlovák hazafi vavro Šrobárhoz kötődő szöveges 
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forrásban: ,,A nyakunkra hágtak, közvetlenül a hátunk mögött hallgatóztak, hogy miről 
beszélgetünk. Ha otthon voltunk, gyanúsak voltunk, hogy árulást szövögetünk, ha a 
vasútállomáson mutatkoztunk, akkor azt rótták fel, hogy kémkedünk. Felnyitották a 
leveleinket. Terrorizáltak minket minden sarkon, vizslatták az arcunkat, a hangunkat, a 
mozdulatainkat. Minden bűzlött az árulástól.”483 A forrásrészlet (amely Šrobár Emlékeim 
a háborúból és a fogságról címmel megjelent 1922-es emlékirataiból származik) egy 
konkrétan meg nem nevezett ellenségről szól, azaz egy arctalan ellenségre utal, azt vonja 
kérdőre, de amelyről a kontextus és némi gondolkodás után kideríthető, hogy a fő rosszat 
a magyar hatóságok képviselik.

Tény, hogy ez a fajta magyarellenesség nem direkt, tehát a tankönyves szöveg nem 
uszít nyíltan – csak sugallja a magyarok elleni ellenszenvet. ez a jelenség pedagógiai szem-
pontból annál visszásabb, mivel ezt az eredetileg szlovákok által szlovákul írt tankönyvet 
magyarra is lefordították, és nagyon sok szlovákiai magyar iskolában is használták mint 
egyetlen, a 9. évfolyamos tanulók számára hozzáférhető történelemtankönyvet. Infor-
mális helyzetekben nem egy szlovákiai magyar pedagógus panaszkodott arról, hogy a 
szlovákiai magyar gyerekek (számos korábbi történelmi korszak után) az első világháború 
kapcsán is azt az önbizalmukat romboló sugalmazást élik meg a tankönyvükben, hogy 
(egyszerűen szólva) a magyarok milyen sok rosszat tettek a szlovákok ellen. 

A verbális és nonverbális ellenségkép-teremtés kombinált eszköze, ezzel együtt annak 
rendkívül káros hatása tapasztalható a Letz-féle könyvben, amelyről már említettük, 
hogy a vizsgált kötetek közül a legnacionalistább hangvételű, s korábban már idéztünk 
is a leíró szövegrészeiből.

ennek a 2000-es kiadású szlovák történelemtankönyvnek a magyarellenes gyűlölet-
kampánya két képen csúcsosodik ki a 10. és a 17. oldalon. Az előbbin egy csoport magyar 
sapkás-zubbonyos katona foszt meg rangjelzéseitől egy katonát, aki a megaláztatást 
vigyázzállásban tűri, és akin egy jellemzően szlovák combdíszítésű nadrágot látunk. Saj-
nos a kép (ami egy rosszul látható kisméretű rajz) aláírásának jelentése zavaros (,,A tiszti 
rangjelzéstől való megfosztás Juriga jelszava alapján: Borotváljátok meg!”), így egyáltalán 
nem segít hozzá a tanulóknak szánt üzenet megfejtéséhez. (Ferdiš Juriga a magyar ország-
gyűlés szlovák nemzetiségű képviselője volt, aki a szlovák katonai erényekre hivatkozva 
követelt több politikai jogot a szlovákságnak). Marad a képről alkotott benyomás, amely 
a magyar katonák között megalázott szlovák motívumát sugallja.  

         

483  Kováč és mtsai (2012): i. m., 15.



Az első világháború A szomszédos országok és hAzánk történelemtAnkönyveiben 108

A másik kép (amelyet az elmúlt években többször kifogásoltunk szóban és írásban, 
magyarul, szlovákul és angolul egyaránt) az általunk ismert legdurvább magyarofób 
tankönyves kép, amely többszörös csúsztatásokkal azt sugallja, hogy a magyar katonák 
szlovák nőket erőszakoltak meg.

A központi alak a kép hosszanti tengelyébe állított nő, akinek a lábánál egy gyermek 
fekszik. A képeslapon több dolog is a szlovákságra utal: a felirat nyelve (,,Na pomoc 
Slovensku! – Segítség Szlovákiának!”), a szlovák címer a bal felső sarokban (hármas 
halmon kettős kereszt), továbbá a nő jellegzetes varkocsa és mellénye. A kép harmadik 
szereplője egy katona, akinek a magyarságára a jellegzetes magyar katonaruha és a bajusz 
utal, katonaságára pedig az egyenkabáton kívül a hátán lévő, felszúrt bajonettes puska.

rendkívül zavaró (állításunk szerint szándékosan megtévesztő), hogy a képnek két 
felirata van. Az egyik a kép saját (kortárs) felirata, amely az eredeti képi forrás része, és 
amely ezt mondja: ,,Segítség Szlovákiának!” A másik felirat szerint, ami a tankönyvszerzők 
által jegyzett képaláírás: ,,egy képeslap Szlovákia megsegítésére a magyar bolsevikok 
támadása ellen” (pohľadnica na pomoc Slovensku proti útoku maďarských boľsevikov). A 
két képfelirat azért zavaró, mert ha nem lenne a képaláírás, akkor nem gondolnánk, hogy 
a férfi bolsevik. Magán a képen semmi sem utal a férfi bolsevik voltára, pl. jellegzetes 
bolsevik csúcsos sapka vagy sapkára tűzött ötágú csillag formájában.

e tankönyvi kép magyarellenes, gyűlöletkeltő jellege a kép lehetséges interpretáci-
óiban manifesztálódik. A képen vélt cselekvés alapján ugyanis a katona megragadja a 
nő szoknyáját, kiköti annak lábát, majd vélhetően meg fogja erőszakolni őt – mi egyéb 
miatt nincs a katonán nadrág? Az élettelenül heverő gyermeki test felett mártírként álló 
asszony megkötözött teste a gyenge, védtelen és kiszolgáltatott nőt ábrázolja. Az a tény, 
hogy egy csonka fához van kötözve, az ártatlan áldozat helyzetébe, már-már Jeanne 
d’Arc-i pozícióba helyezi őt. Minderre ráadásul a kép azt is sugallja, hogy a katona és a 
háttérben égő falu között összefüggés van, azazhogy a katonának köze van a falu kirab-
lásához, felégetéséhez.

Nincs szükség rá, hogy a képet beillesszük az első világháború alatt általános né-
metellenes propaganda paradigmájába (,,barbár hunok”), így rámutassunk, hogy az itt 
tapasztalható jelenség nem egyedi. Azt azonban szögezzük le, hogy a kép a magyart mint 
fajtát általánosítja, és a képaláírással ellentétben nemcsak a bolsevikokra, hanem álta-
lában minden magyarra vonatkozik, s mint ilyen, egy tankönyvben (félrevezető felirattal 
ellátva) elfogadhatatlan módon gyűlöletet szít. Megjegyzem még, hogy ezt a könyvet 
mint a 8. osztályosok számára készült alternatív tankönyvet jóváhagyta a szlovák oktatási 
minisztérium (3899/97-151 szám alatt 1997. augusztus 13-án), és ezen a hibán még az 
sem enyhít, hogy tudomásunk szerint viszonylag kevés szlovákiai iskolában használták. 

4. A tankönyvekben szereplő térképek 

4.1. A Magyar Királyság megjelenítése 
Amennyiben az első világháborúba beleértjük a háború utáni államhatárok kérdését is 
(ami a szlovákiai tankönyves értelmezésekben nem automatikus, pontosabban a szlovák 
értelmezések egy részében ez már nem a háború, hanem a csehszlovák állam megala-
kulásának a része), akkor az állapítható meg, hogy a szlovák történelemtankönyvek 
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többsége nem ábrázolja térképen az első világháború előtti és utáni határállapotokat, 
vagy ha mégis, akkor azt sajátos módon teszi.

A régebbi tankönyvekben általában egyáltalán nincs térkép (pl. Jaroslav charvát: világ-
történelem), az újabbak közül pedig a kisebbséget alkotják azok, amelyekben jól láthatóan, 
egyértelműen és határozottan ábrázolódik az 1918/1920 előtti és utáni Közép-európa.484 
Dušan Kováčék 1998-as tankönyvében csak a háború utáni határok jelennek meg,485 és 
problémásak az 1962-es történelmi atlasz486 térképei is, amennyiben egyetlen térkép 
viseli Az első világháború címet,487 rajta egy felületen és ezért alig láthatóan ábrázolva 
az 1918 előtti és utáni állapotokat. Közben viszont a következő három oldalon részletes 
térképeket látunk az egyes frontok kiemelésével (41. a, b, c jelzésű kistérképek), valamint 
a szovjet-oroszországi helyzettel.488

A ,,szétválasztó technikát” nemcsak a tan-
könyvek, hanem a történelmi atlaszok is elősze-
retettel alkalmazzák.  Az említett iskolai atlasz 
több oldallal az első világháború témája után, 
A fasizmus és a nácizmus fellépése az 1. és a 
2. világháború között címmel közöl egy olyan 
térképet, amely valójában az első világháború 
utáni határváltozásokat ábrázolja.489 vagyis ez 
az atlasz (akárcsak több tankönyv) is sikeresen 
el- és szétválasztja egymástól a Monarchia előtti 
és utáni időket. Még különösebbek a Damankoš-
féle tankönyvben található térképek. A 33. ol-
dalon két térképet szerkesztettek egy oldalra, 
egymás alá: az Európa az első világháború előtt 
és az Európa az első világháború alatt címűt,490 
vagyis két olyan (egyébként fekete-fehér) térké-
pet, amelyeken történetileg irreleváns változá-
sok vannak, legalábbis az 1918 utáni határválto-

zásokhoz képest. Közben pedig az első világháború utáni határállapotokról ugyanebben 
a tankönyvben 62 oldallal később (!), és már a két háború közti korszak kapcsán van egy 
térkép.491 van tankönyv, amelyben csak az 1918 utáni állapot van benne,492 és ugyanezt 
az elválasztó technikát alkalmazza még két könyv: a Kodajová–Tonková szerzőpáros 
kötete, amelyben van két jó térkép 1918 előttről és utánról, de azok egymástól nagyon 
sok oldalnyi távolságban találhatók (az első a 19., a második a 34. oldalon), valamint az 

484  pl. Kováč és mtsai (1996): i. m., Letz: i. m.
485  Kováč és mtsai (1998): i. m., 17.
486   vokálek, vladimír és mtsai (1962): Školský atlas svetových dejín. Ústredná správa geodézie a kartografie. 

Bratislava.
487  Uo., 40.
488  Uo., 40-43.
489  Uo., 45.
490  Damankoš: i. m., 33.
491  Uo., 95.
492  Kováč és mtsai (1998): i. m., 17.
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1996-os atlasz,493 amelyben van ugyan egy 1918 előtti térkép (a 17. oldalon), a világháború 
utáni helyzet azonban csak jóval arrébb, a 29. oldalon látható. 

4.2. A Monarchia utódállamainak megjelenítése
A vizsgált tankönyvek egyik felében az egész 1918 után átalakult térség jól látható a 
térképeken, beleértve az új államhatárokat és a kisantant térséget is.494 A tankönyvek 
másik felében és egyes iskolai történelmi atlaszokban viszont Szlovákia egy kiszakított 
térségként jelenik meg. ez azt jelenti, hogy mind a tankönyvi leíró szövegben, mind a 
térképes ábrázolásokon Szlovákiát a tanulók úgy tapasztalják meg, mint mással össze 
nem függő országot vagy területet. A jelenség egy nyelvi bravúrra támaszkodik, mivel a 
szerzők sehol sem mondják ki vagy írják le, hogy Szlovákia független terület vagy ország lett 
volna, azonban a tankönyves szövegek és képek ezt sugallják, erre utalnak. Határozottan 
ilyen pl. Dušan Kováčék 1998-as tankönyve, amely nagyon intenzíven utal szövegesen 
az önálló szlovákokra és Szlovákiára, már egyetlen oldalának kvantitatív elemzése is jól 
megmutatja a tendenciát: 

Szó szerinti utalások száma:
…Ausztria–Magyarországra: 7 db
…magyarokra: 2 db
…szlovákokra, szlovákságra (mint népre, nemzetre): 11 db
…szlovákiára (mint konkrét geográfiai egységre): 6 db495

Más könyvek is alkalmazzák ugyanezeket a nyelvi megoldásokat, amelyekben azt 
olvashatjuk, hogy ,,Szlovákia”, ,,szlovák katonák”, ,,szlovák területek” (köztük zólyom 
és Bártfa mellett konkrétan felsorolva Érsekújvár és Komárom is…).496 egyes könyvek 
azzal tűnnek ki, hogy Szlovákiát a képes didaktikai apparátus részeként vagy kiszakított 
változatban látjuk,497 vagy olyan államhatárok között jelenítik meg csehszlovákiát már az 
1914–1915-ös háborús időszakban, amely határok a valóságban csak 1918-ban és utána 
nyertek formát.498

véleményünk szerint az 1918 előtti és utáni földrajzi állapotok, valamint a szlovákság-
nak első világháborús pozíciója, szerepe (hogy mely oldalon álltak) a legtöbb tankönyvben 
és történelmi atlaszban szétválaszthatatlanul összemosódik.

Jellemző az 1998-as iskolai atlasz,499 amely térképeken kívül leíró szövegeket és fel-
adatokat is tartalmaz, sajnos többségében rendkívül megtévesztőeket: ,,Szlovákia lakos-
ságának a háború nehéz ellátási helyzetet jelentett a hátországban, valamint azt, hogy a 
férfiak kötelesek voltak berukkolni a hadseregbe. voltak itt internáltak is, valamint háborús 

493   vašek, Jaroslav és mtsai (1996): Atlas svetových dejín – stredovek a novovek. vojenský kartografický ústav 
Harmanec. Harmanec.

494  Kováč és mtsai (1996): i. m., 17., Kováč és mtsai (2012): i. m., 29.
495  Kováč és mtsai (1998): i. m., 8.
496  Letz: i. m., 16.
497  Uo., 16.
498  Uo., 13.
499   Mandelová, Helena és mtsai (1998): Novovek – dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné 

gymnáziá. vojenský kartografický ústav Harmanec. Harmanec.
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termelésre kötelezett antant-foglyok. csehek és szlovákok 1914 őszétől harcoltak mint 
önkéntesek Franciaország és Oroszország hadseregeiben, 1917-től a csehszlovák légiókban 
Oroszországban és Franciaországban, és 1918-tól Itáliában.”500 Az efféle szövegek, ame-
lyekben egyetlen bekezdésben keveredik össze a háború alatti élet a monarchiabeli szlo-
vákok antant-kapcsolataival, kísérve és támogatva 
a tankönyvek nem egyértelmű leíró textusaival, a 
tanulókat teljesen összezavarják.

Ugyanebben a történelmi atlaszban szerepel 
egy hosszabb (15 tételből álló) kérdés- illetve fel-
adatsor is, amely tovább fokozza a homályt és ka-
varodást: 

,,10. kérdés: Hogyan fejezték ki a szlovák kato-
nák a vonakodásukat, hogy nem akartak az osztrák 
hadseregben harcolni? 

12. kérdés: Hogyan formálódott Szlovákiában 
a hazai ellenállás? 

13. kérdés: Hol és mikor formálódtak fokozato-
san a csehszlovák külföldi katonai egységek? Mely 
csatákban tűntek ki különösen a szlovák katonák 
az antant oldalán? Hol történtek a szlovák katonák 
legjelentősebb lázadásai?”501

A régebbi és az újabb történeti szintézisekre 
nemcsak az jellemző, hogy sokkal világosabban és érthetőbben fogalmaznak a részletek 
terén (pl. sokkal jobban kifejtik az ellenállás fogalmát),502 hanem a szakkifejezésekkel is 
sokkal óvatosabban bánnak, mert pl. nem Szlovákiáról, hanem ,,a mai Szlovákia területé-
ről” beszélnek,503 olyannyira, hogy néha még a ,,szlovák ezredek” kifejezést is idézőjelben 
közlik (,,Slovenské” pluky).504

Bár tény, hogy a feladatok mellett közölt térkép színeiből egyértelmű, hogy a ké-
sőbb létrejött Szlovákia területe az Osztrák–Magyar Monarchián belül volt, s így e te-
rületek lakosai a központi hatalmak hadseregének részei voltak, ezt a ki nem mondott 
tudást többszörösen megingatják nemcsak a térképeket kísérő leíró szövegek, hanem a 
térképekhez csatolt feladatok is, amelyek egymásnak ellentmondó módon az ,,osztrák 
hadseregben” szolgáló ,,szlovák katonákról” szólnak, majd a ,,szlovákiai hazai ellenállást” 
és a ,,szlovák katonák lázadásait” firtatják (kik ellen?), végül a ,,csehszlovák külföldi katonai 
egységekről” beszélnek, amelyek során a ,,szlovák katonák az antant oldalán” harcoltak.505

500  Uo., 44.
501  Uo., 44.
502  Tibenský: i. m., 660.
503  Kováč és mtsai (2008): i. m., 34-35.
504  Uo., 35.
505  Mandelová és mtsai: i. m., 44.
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5. Összefoglalás

5.1. A tankönyvek változása a rendszerváltás óta
A rendszerváltozás óta a szlovákiai történelemtankönyvek (mind a szlovák, mind a magyar 
nyelvűek) igen jelentős pozitív irányú didaktikai fejlődésen mentek keresztül. Az itt 
vizsgált téma szempontjából nagyon sok javulás történt, összességében igen nagy mér-
tékben objektivizálódott az első világháborúnak a szlovák tankönyvekben bemutatott 
képe és folyamata. Ugyanakkor mind szakmai, mint kisebbségi szempontból nagyon sok 
javítanivaló tartalmi és didaktikai jelenséget lehet felfedezni a tankönyvekben, amelyek 
további jelentős finomításokat igényelnek, például annak érdekében, hogy együttes 
erővel kiküszöböljük az ellenségkép-kialakításra alkalmas szövegeket, képeket, nyílt vagy 
burkolt utalásokat belőlük. 

5.2. Magyar nyelvű tankönyvek Szlovákiában
szlovákia (éppúgy, mint korábban csehszlovákia 1945–1993 között) a szlovákból magyarra 
fordított központi tankönyvek politikáját folytatja. ez azt jelenti, hogy alaphelyzetben a 
szlovákiai magyar iskolákban a központilag meg-
határozott szlovák állami művelődési tartalmi elő-
írások alapján és szlovák szerzők által szlovákul írt, 
majd magyarra lefordított tankönyvekből tanítják 
a történelmet. Hozzá kell tenni, hogy a szlovákiai 
magyar szakmai közösség (történészek és történe-
lemtanárok) 1989 óta szorgalmazza, hogy létezze-
nek önálló történelem művelődési programok és 
„belső fejlesztésű” történelemtankönyvek minden 
iskolai szinten – ez idáig kisebb-nagyobb sikerrel. 
A szlovák állam ráhatása a szlovákból magyarra 
fordított tankönyvekre egy-egy területen nagyon 
káros. például akkor, amikor a magyarellenesség a 
tankönyvekben nem direkt – csak sugallja a magya-
rok elleni ellenszenvet.

Az elemzésünkben is szereplő két magyar 
fejlesztésű kötetet506 a magyar tanítási nyelvű isko-
lákban alkalmazzák a szlovákból fordított történe-
lemtankönyvek mellett, kiegészítő anyagként. Érde-
mes megemlíteni, hogy míg a közoktatásban használt tankönyvekhez a diákok ingyenesen 
juthatnak hozzá, addig ezeket a köteteket meg kell vásárolniuk.

506  Kovács és Simon 1711-1918: i. m., Kovács és Simon 20. század: i. m.
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v o J K o  K u n av e r

Az első világháború 
a szlovéniai történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

A rendszerváltás, és Szlovénia függetlenné válása óta kétszer változott az általános iskolai 
történelemtanterv, előbb 1998-ban, majd 2011-ben. A történelemszemlélet, és ezzel 
együtt az első világháború megítélése is sokat módosult a szocialista idők óta. Az 1989 
előtti tanterv jóval több politikai és katonai elemet tartalmazott. Az 1998-as új tantervben 
– első alkalommal a szlovén történelemtanítás során – a történeti antropológia szemlélete, 
Fernand Braudel koncepciója került előtérbe, amely kevesebb hadtörténeti elemet jelení-
tett meg, sokkal inkább fókuszált az egyszerű emberek életére, művészetekre, zenére, a 
háborúval kapcsolatban pedig a betegségekre, éhezésre. ez a szemlélet máig megmaradt, 
de a legutóbbi, a 2011-es változás alkalmával a XX. század történetének kronologikus 
megközelítését felváltotta a tematikus felépítés.

A szlovén közoktatási rendszerben a tanulók az általános iskola hatodik évfolyamától 
az általános iskola befejezéséig, azaz a kilencedik évfolyamig 245 tantervi órában tanul-
nak történelmet. Az első világháborút a kilencedik évfolyamon – ami egyben az utolsó 
tanköteles évfolyam – oktatják. ekkor a diákok 14-15 évesek.

A szakközépiskolák és a gimnáziumok négyéves képzést nyújtanak. Az ezekre vonat-
kozó történelemtanterv először 1998-ban, majd a szakközépiskolák esetében 2007-ben, 
a gimnáziumokéban 2008-ban változott. Az 1998-as módosítás értelmében minden 
szakközépiskolás diák minimum 140 történelemórán vett részt, egyes iskolákban (például 
az idegenforgalmiban) ennél is több, 210 óra szerepelt a tantervben. 2007-ben ezt a 
számot 103-ra csökkentették, kizárólag az emelt óraszámú intézményekben taníthatják 
140 órában. A tanterv alapvetően a XIX-XX. századra összpontosít, de vannak választható 
témakörök is a korábbi történelmi időkből. Gimnáziumban a történelem végig kötelező 
tantárgy, heti két órában, ami összesen 280 tanítási órát jelent. Néhány speciális gimnázi-
umban (szakmai vagy művészeti) csak 210 órát tesz ki a történelemoktatás, de az iskolák 
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döntő többségében eléri a már említett 280-at a 
négy év alatt. A 2008-as tanterv a különböző témák 
közül több választási lehetőséget biztosít a taná-
rok és diákok számára, de azért megmaradt két 
kötelező tematikai egység (az általános iskolaihoz 
hasonlóan):

 −  politika- és gazdaságtörténet a XX. században 
és a XXI. század kezdetén,

 −  A szlovének története a XX. században és a 
XXI. század kezdetén.

ezt a két témát kronologikusan dolgozzák fel. A 
három választható téma közül egy foglalkozik az 
emberi jogokkal és civil mozgalmakkal, egy a migrá-
cióval, a harmadik pedig a tudománnyal és társada-
lommal a XX. században és a XXI. század kezdetén. 
Az első világháborús fejezet az első – kötelező – te-
matikai egység része. A tanulók negyedikben, azaz 
18-19 éves korukban tanulják ezt a részt.

eddig egy rövidebb tanulmány készült az első világháború megjelenítéséről a szlovén 
tankönyvekben, ez a német és francia tankönyvekkel hasonlította össze a szlovén kiad-
ványokat. Így a következő írás sok új részletet tár fel arról, hogy mutatják be az alap- és 
középfokú szlovén tankönyvek a nagy háborút.

1. A tankönyvekről általában

A kutatás során hat tankönyvet és egy munkafüzetet vizsgáltunk, három általános iskolai 
tankönyv mellett három középiskolait, és egy általános iskolai munkafüzetet. 

a) Általános iskolai történelemtankönyvek

Ana Nuša Kern, Božo Repe és Dušan Nećak: Naše stoletje – SZÁZADUNK507

A történelemkönyvet Szlovénia keleti felében (Muravidék/prekmurje), magyar kisebb-
ségek által látogatott iskolákban használják. A könyv kétnyelvű, minden tartalma meg-
jelenik magyarul és szlovénül is, egy 2007-es szlovén történelemkönyv tükörfordítása. A 
Századunk – ahogy szlovén eredetije is – az 1998-as tanterv szerint íródott, de mindkettő 
jelenleg is használatban van, holott 2011-ben új tanterv lépett életbe, és néhány téma 
szerkezete megváltozott, néhány pedig lerövidült.

507  Kern, Ana Nuša , repe, Božo  és Nećak, Dušan  (2010): Naše stoletje – SZÁZADUNK (Történelem a kétnyelvű 
általános iskolák 9. osztálya számára – szlovén/magyar). Modrijan, Ljubljana.
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Aleš Gabrič, Marjan Rode, Tadeja Galonja és Ervin Dolenc: Koraki v času (lépések az 
időben)508

ez a vadonatúj tankönyv szigorúan követi a 2011-es, legfrissebb, általános iskolások szá-
mára készült történelemtantervet, amelyben három kötelező tematikai egység található: 

 − politikai fejlemények a XX. és a XXI. században;
 − Gazdasági változások a XX. és a XXI. században;
 − Szlovének a XX. és a XXI. században.

Három választható tematikai egység is megjelenik, ezek közül egyet vagy kettőt dolgoznak 
fel az iskolákban:

 − A távírótól a világhálóig;
 − A mindennapi élet változásai a XX. században;
 − Háborúk a XX. és a XXI. században.

A tantervreform következtében a korábbiakhoz képest szerkezetileg jelentős mérték-
ben megváltozott az általános iskolák számára írt kilencedikes történelemtankönyv. A 
tananyagcsökkentés az önálló első világháborús fejezet elmaradásához vezetett, a többi 
fejezet is módosult, rövidebb lett.

Marjan Rode és Tadeja Galonja: Koraki v času (Lépések az időben)509

A munkafüzet a fent említett tankönyvhöz készült, így ez is a 2011-es új tantervet köve-
ti. Hat fejezetre oszlik, megfelelve a tankönyv kötelező témáinak. A választható témák 
közül eggyel sem foglalkozik. A kötet három különböző nehézségi fokozatba sorolja be 
a feladatokat: 

 − alapszint (a tanuló ismeri a tényeket és a történelmi szakkifejezéseket),
 − középszint (a történelmi források alapján felismeri az okokat és a következményeket),
 − felső szint (értékeli, elemzi a forrásokat és a történelmi folyamatokat).

A munkafüzet a szlovén történelemtanítás új szemlélete alapján íródott. A forrásközpontú 
feladatok és kérdések dokumentumelemzést, kritikai gondolkodást igényelnek a korábbi 
munkafüzetekkel szemben, amelyek elsősorban a tananyag reprodukálására törekedtek. 
A kötetnek több mint a fele középszintű (történelmi források alapján ok-okozati követ-
keztetések levonása) és emelt szintű (értékelje, elemezze a forrásokat, a történelmi 
folyamatokat) feladatokból, kérdésekből áll.

Jelka Razpotnik és Damjan Snoj: Raziskujem preteklost (A múlt kutatása)510

A tankönyv egy korábbi kötetre épül, ami még az 1998-as tantervet követte. Összeha-
sonlítva a többi tankönyvvel, több lehetőséget nyújt az önálló munkára; forráselemzésre 
ösztönzi a diákokat. A kiadvány az új tantervnek megfelelően ugyanazt a három-három 
kötelező és választható tematikai egységet tartalmazza, mint az előző kötet. Módszer-
tanában viszont kicsit különbözik tőle. Itt sok problémamegoldó kérdéssel, feladattal 

508  Gabrič, Aleš; rode, Marjan; Galonja, Tadeja  és Dolenc, ervin  (2013): Koraki v času (Lépések az időben) – 
történelemkönyv az általános iskola 9. osztálya számára. DzS, Ljubljana.

509  rode, Marjan  és Galonja, Tadeja  (2013): Koraki v času (Lépések az időben) – történelem munkafüzet az 
általános iskola 9. osztálya számára. DzS, Ljubljana.

510  razpotnik, Jelka  és Snoj, Damjan  (2013): Raziskujem preteklost (A múlt kutatása) – történelemkönyv az 
általános iskola 9. osztálya számára. rokus Klett, Ljubljana.
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találkozhatunk, és több szálon köti a múlt eseményeit a jelen kor aktualitásaihoz, lehetővé 
téve az aktív tanulást. Beszkennelt változata térítés ellenében elektronikusan is elérhető.

b) Középiskolai történelemkönyvek

Metka Karlovšek és Vesna Robnik: Zgodovina za srednje strokovno in poklicno 
izobraževanje511

A szakiskolai és szakközépiskolai történelemtanterv 2007-es módosítása jelentős mértékű 
tananyagcsökkentéssel járt. A korábbi tankönyvhöz képest a szerzők kénytelenek voltak 
több témát kihagyni, másokat lerövidíteni. Két fontos jellemzőjét érdemes kiemelni a 
kiadványnak. Az egyik, hogy a többi kötetnél nagyobb hangsúlyt fektet a nők szerepének 
bemutatására a történelem során. A másik – mivel a magyar kisebbség számára nem ké-
szült külön szakközépiskolai, szakiskolai tankönyv –, hogy a kötetben helyet kapott néhány 
olyan fejezet, ami a magyar történelemmel foglalkozik. ezek szerzői olyan pedagógusok, 
akik kétnyelvű iskolákban tanítanak.

Aleš Gabrič és Mateja Režek: Zgodovina 4, učbenik za četrti letnik gimnazije512

Hasonlatosan a 2011-es általános iskolás tantervhez, a legutóbbi, 2008-as gimnáziumi 
tanterv is megkülönböztet kötelező és választható témákat. ennek megfelelően szer-
kesztették a tankönyvet is; az első világháború a 
kötelező témák közé tartozik. A tankönyv szerzői 
a korábbiakhoz képest nagyobb figyelmet szen-
telnek a háborús hátország életének és a háború 
áldozatainak. Összevetve a korábbi kötetekkel, 
a tanítási anyag szűkebb lett, néhány rész ki-
maradt, másokat lerövidítettek, átértelmeztek.

Horvath Bernadetta: Zgodovina Madžarov  
(A magyarok története)513

A kétnyelvű kötetet kiegészítő tankönyvként 
használják a magyar tanulók a magyarlakta 
Muravidéken. Szerzője középiskolai történelem-
tanár. A Gabrič–režek szerzőpáros tankönyvé-
vel együtt fedi le a magyar kisebbség számá-
ra készült kibővített történelemtanterv teljes 
anyagát. A kiadvány a kezdetektől napjainkig 
tartalmazza a magyarság történetét, így a ma-
gyar diákok négy éven keresztül párhuzamosan 

511   Karlovšek, Metka  és robnik, vesna  (2012): Zgodovina za srednje strokovno in poklicno izobraževanje (Tör-
ténelem szakközépiskolások és szakiskolások számára). DzS, Ljubljana.

512   Gabrič, Aleš  és režek, Mateja  (2011): Zgodovina 4, učbenik za četrti letnik gimnazije (Történelem 
negyedikes gimnazisták számára). DzS, Ljubljana.

513   Horvath Bernadetta (2009): Zgodovina Madžarov (A magyarok története) – történelemkönyv a kétnyelvű 
gimnáziumok 1–4. osztálya számára. zavod rS za šolstvo, Ljubljana.
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tanulnak belőle (1–4. osztály) az adott osztály szlovén tankönyvével együtt, kiegészítő, 
egyben kötelező tankönyvként. A kétnyelvű kötet kitűnő áttekintést nyújt a magyar tör-
ténelemről nemcsak a magyar származású diákok, hanem azon szlovén tanulók számára 
is, akik Szlovéniának ezen az etnikailag vegyes területén laknak.

2. Az első világháború kontextusa

2.1. A világháború súlya, aránya a tankönyveken belül
a Századunk című tankönyv az első világháborúval kapcsolatos tényanyagot nemzeti és 
nemzetközi szempontból mutatja be. A háborús fejezet terjedelmét nehéz összevetni a 
teljes – négyéves – történelem-tananyaggal, a köteten belül 21 oldalt tölt be a 230-ból, ami 
kb. kilenc százalékot jelent. A tananyagcsökkentés következtében szűkebb terjedelemben 
jelent meg a Lépések az időben, 120 oldalon. ebből 12 oldal szól az első világháborúról 
(beleértve a szlovén politikai fejleményeket 1915-18-ban, és a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság megalapítását 1918. október 29-én). Az első világháborúval kapcsolatos tar-
talmak egy része a könyv kötelezően megtanítandó fejezetei között található a szlovén 
történelembe beágyazva (egy fejezet), a másik fejezet pedig a Háborúk a XX. és a XXI. 
században választható téma része. Összesen a tankönyv tíz százaléka szól az első világ-
háborúról. A kötethez készült munkafüzet 56 oldalas, ebből hét oldal foglalkozik az első 
világháborúval, ez megközelítőleg tizenkét és fél százalék, ami kifejezetten nagy aránynak 
mondható. A feladatok többsége az egyetemes és európai történelemre vonatkozik, s csak 
kevés kérdés utal a nemzeti (szlovén) eseményekre. Az általános iskolai tankönyvek közül 
A múlt kutatása taglalja a legalaposabban az első világháborút, részletesen tárgyalja a 
háború körülményeit, mindezt úgy, hogy külön nyújt nemzeti és nemzetközi áttekintést. 
előbb pontos képet ad az első világháborús politikai és katonai helyzetről európában és 
egyéb földrészeken, majd a mai Szlovénia területének politikai és katonai fejleményeit 
tekinti át. A kötet 155 oldalából tizenhatot szentel az első világháborúnak, ami alig több, 
mint tíz százalék. Ha a teljes tankönyvsorozaton belüli arányokat számoljuk, a négy évre 
vetítve nagyjából három százalékot kapunk.

A szakközépiskolások és szakiskolások egyetlen forgalomban lévő tankönyvet hasz-
nálhatnak, melyet a Karlovšek–robnik szerzőpáros írt. A tankönyv egy fejezeten belül 
tárgyalja az első világháború egyetemes és nemzeti történéseit, mindkét nézőpontot 
felhasználva. ez a fejezet körülbelül hat százalékát teszi ki a kötetnek – ez az arány ala-
csonyabb, mint amit a többi tankönyvben tapasztalhattunk. A kiadvány szerkezete követi 
az új tantervet, így kötelező és választható témákat, fejezeteket is tartalmaz. Az első 
világháború egyike a kötelező témáknak. 

Aleš Gabrič és Mateja režek gimnazisták számára készült munkája két külön feje-
zetben foglalkozik az első világháborúval. Az első a világháború egyetemes történelmi 
vonatkozásait mutatja be, míg a második a nemzeti történelemről szól (Szlovének az első 
világháborúban). A kötet jelentős terjedelmű, 302 oldalas, ebből 229 a kötelező tananyag, 
a többi opcionális. Összesen húsz oldalt szentel a könyv az első világháborúnak, ami a kö-
telező tartalmak szűk kilenc, a teljes kötet alig hét százalékát jelenti. Ha a teljes, négyéves 
középiskolai történelemanyagot tekintjük, ez annak körülbelül két-három százaléka lehet.
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 A kétnyelvű kiegészítő tankönyv az első világháborút leginkább magyar nemzeti 
szempontból vizsgálja, mivel az egyetemes szempont megjelenik a szlovén tankönyvben, 
amit minden középiskolában használnak. A négyéves magyar történelmi tananyagot 
feldolgozó kötet hat százaléka foglalkozik az első világháborúval, ebbe beletartozik az 
1919-es Tanácsköztársaság és a trianoni békeszerződés feldolgozása is. 

2.2. Az Osztrák–Magyar Monarchia értékelése
A tanulmányban szereplő tankönyvekre és a munkafüzetre az Osztrák–Magyar Monarchia 
semleges megítélése jellemző. Kivétel ez alól az általános iskolások számára készült A 
múlt kutatása című tankönyv, ahol az egyik fejezetben (Szlovének az első világháborúban) 
a Monarchiára nézve negatív minősítést találhatunk: arról olvashatunk, hogy a szlovén 
nép miért csatlakozott az újonnan megalakult Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz. ezzel 
a kérdéssel foglalkozik az elemzésünkben szereplő  munkafüzet is. Az egyik forráselemző 
feladatban olvasható szemelvényben a „magyar iga alól” felszabaduló peter hálát ad, 
hogy a Muravidék szlovénjai a szerb király fennhatósága alá kerültek. A feladathoz kap-
csolódó kérdés mindössze a helyi lakosok óhajával foglalkozik, hogy 1919 után melyik 
országban szeretnének élni. Néhány forrás utal arra, hogy az Osztrák–Magyar Biroda-
lom két uralkodó nemzete által elkövetett sok hiba okozta, hogy Szlovénia Jugoszláviát 
választotta. A szakközépiskolásoknak és szakiskolásoknak írt tankönyv Szlovének a hábo-
rúban című fejezete is beszámol a szlovének bizalmatlanságáról a Monarchiával szemben, 
említést tesz a közös hadsereg szlovén dezertőrjeiről, és a seregben kitört lázadásokról 
is. A kétnyelvű tankönyv első világháborús fejezetében alig esik szó az Osztrák–Magyar 
Monarchiáról vagy Ausztriáról, a magyarok nézőpontjából mutatja be az eseményeket, 
teljesen tárgyilagosan.

2.3.  A háború kezdetének, végének és részt-
vevőinek értékelése

Tárgyszerűség, pártatlanság jellemzi a vizsgált 
tankönyveket a háború kitörésének és befejezé-
sének értékelésében is, bár érződik szimpátia a 
független szerb–horvát–szlovén államot illető-
en (pl. A múlt kutatása címűben). A kiadványok 
nem neveznek meg felelőst a háború kitörése 
kapcsán, a szakközépiskolai kötet Ferenc Fer-
dinánd meggyilkolásának következményeit a 
Monarchia oldaláról úgy jellemzi: „olyan lehe-
tőség, amit ki kellett használni”. A Lépések az 
időben a háborút lezáró békék bemutatásakor 
megemlíti a vesztes országok (Németország, 
Törökország, Magyarország és Bulgária) területi 
változásait is. A kiegészítő kétnyelvű kötet a 
háború kezdetét szűkszavúan érinti, a szaraje-
vói merényletről és a magyar katonák mozgó-
sításáról olvashatunk benne. Több figyelmet 
szentel a háború befejezésének, ezen belül nem 
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a katonai vereségnek, hanem a politikai (kormányellenes pártok megjelenése), gazdasági 
változásoknak, a forradalom kezdetének. Méltóképpen, churchill szavaival zárja a szak-
középiskolai tankönyv a nagy háborúról szóló fejezetet: „A győzelem ára olyan magas 
volt, hogy alig lehetett megkülönböztetni a vereségtől.” 

A tárgyszerű, érzelemmentes hangvétel a háború résztvevőinek bemutatására is ér-
vényes. egyik tankönyv sem használ olyan kifejezéseket, hogy „győztünk”, „vesztettünk” 
vagy „ellenség”. Antant erőkről és a központi hatalmak csapatairól olvashatunk.

2.4. A világháború megítélése a nemzetiségek függetlensége kivívásának tükrében
egyik tárgyalt tankönyv sem tekint a Monarchia nemzetiségeinek függetlenségi törekvése-
ire mint a világháború kitörésének okára. Jellemzően a háború végén adódó lehetőségként 
ábrázolják, amivel éltek is. A Századunkazt írja, hogy „az Osztrák–Magyar Monarchia népei 
együtt harcoltak” a császárért és a monarchiáért. A Délszláv irányultság című fejezetben 
azt olvashatjuk, hogy a szlovének a trializmus hívei voltak, és a világháború esélyt adott 
nekik, hogy szorosabbra fűzzék a köteléket a délszlávokkal (horvátok, bosnyákok, szerbek). 
A függetlenség kérdése nem vetődik fel, talán azért, mert a szlovének – kis nép lévén – 
maguk sem gondolták, hogy megmaradhatnak, ha nem találnak délen szövetségesekre. 
Olaszország ugyanis erősen aspirált szlovén területekre, amiket a nagyhatalmak 1915-ben 
Londonban kilátásba helyeztek. A Lépések az időben című tankönyv hangsúlyozza, hogy 
a szlovének nem érezték magukénak a harcot az Osztrák–Magyar Monarchia seregében, 
kivéve, amikor a saját területüket védték az isonzói fronton. A múlt kutatása érdekes-
ségként említi („Tudod-e?”), hogy a csehek és lengyelek voltak az első, függetlenségü-
ket kinyilvánító nemzetek a Monarchiában. Más 
nézőpont jelenik meg a kétnyelvű kiadványban, 
ebben azt olvashatjuk, hogy a háború végén az 
antant bátorította a nemzetiségeket, hogy létre-
hozzák saját államaikat.

2.5. A hátország életének megjelenítése
viszonylag kevés figyelmet szentelnek a szlovén 
tankönyvek a háborús hátország életének be-
mutatására. A vizsgált kötetek közül ezen a té-
ren kiemelkedő A múlt kutatása című kiadvány, 
amelyből alaposan megismerhetjük a hátországi 
emberek mindennapi életét, elsősorban a szlovén 
lakosságra koncentrálva. A Gabrič–režek szerző-
páros könyve a háború okozta emberi szenvedést 
hangsúlyozza, megemlítve, hogy az első világhá-
ború tragédiát jelentett szlovénnek, más nemzet-
belinek, vesztesnek, győztesnek egyaránt.
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3. A tankönyv leíró szövege

3.1. A hadtörténet súlya a tankönyvekben
Mivel a korábbi tantervben a hadtörténet szerepe jóval nagyobb volt, mint a most ér-
vényesben, érthető, hogy az általunk elemzett tankönyvek közül a régi tantervet kö-
vető Századunk tárgyalja a legnagyobb terjedelemben a hadi eseményeket, melyek 
körülbelül 40-45 százalékát teszik ki a világháborús fejezetnek. A Lépések az időben 
című kötetben – az új tanterv szellemében – már nem a hadi eseményeken van a fő 
hangsúly. A világháborús fejezetek kevesebb, mint negyven százaléka foglalkozik a katonai 
eseményekkel, jóval többet szentel a diplomáciai és politikai történéseknek. A szélesebb 
kitekintést fontosabbnak tartja a hadműveleteknél. A hadműveletek helyett a hétköznapi 
emberekre koncentrál A múlt kutatása című tankönyv. A világháborús fejeztek kevesebb, 
mint harminc százaléka a hadtörténelem, ami nemcsak csataleírásokból áll, hanem teret 
kap a katonák háború alatti élete és szenvedése is. ez az arány mutatható ki a Karlovšek–
robnik szerzőpároskötetében is. A gimnazistáknak szóló könyvben huszonöt százalékra 
tehető a hadtörténet aránya, míg a kétnyelvű tankönyvben még ezt az értéket sem éri 
el. Ha a Tanácsköztársaság idején a románokkal és csehekkel vívott ütközeteket is beszá-
mítjuk, húsz százalékot ér el a katonai műveletek leírása.

3.2. Nemzetiségi katonák a Monarchia hadseregében
A szlovén tanulók tankönyveikben nem találkozhatnak az egykori Osztrák–Magyar Monar-
chia hadseregén belüli nemzetiségi ellentétekkel. A szlovén lakosság besorozott katonái 
mind a dualista állam seregében szolgáltak, nem kerültek a világháború során a front 
ellentétes oldalaira. A kötetekből kiderül, hogy a Monarchia soknemzetiségű ország 
volt, Horvath Bernadetta leírja, hogy a háború 
kezdetén általános mozgósítást rendeltek el a 
birodalom teljes területén, ebből kikövetkeztet-
hető, hogy a hadsereg is etnikailag vegyes ösz-
szetételű volt. Ahogy már említettük, a szlovén 
katonák nem tekintették saját ügyüknek a csá-
szár érdekeinek szolgálatát (Lépések az időben), 
a hadseregen belüli lázadásoknak, dezertálások-
nak azonban nem tulajdonítanak etnikai hátteret 
(szakközépiskolai tankönyv).

3.3.  A magyarok értékelése az első világháború 
kapcsán

A szlovéniai tankönyvekben a magyarok önálló 
entitásként nem jelennek meg, a szerzők követ-
kezetesen az „osztrák–magyar” jelzőt használják. 
A munkafüzet említett forrásán kívül (a „magyar 
iga alól” felszabaduló szlovén peter) két kötet 
említi meg a magyarokat az 1917-es Májusi  
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Deklaráció kapcsán.514 A Karlovšek–robnik szerzőpáros úgy fogalmaz, hogy a deklarációval 
vége lett az osztrák és magyar dominanciának a Monarchián belül, Gabrič és režek pedig 
úgy, hogy I. Károly császár (magyar királyként Iv. Károly – a szerk.) azért utasította vissza 
a deklarációt, mert nem akarta kockára tenni a magyarokkal való jó kapcsolatot. Magyar 
vagy magyarról szlovénra átírt tulajdonnevekkel nem találkozhatunk a tankönyvekben, 
kivétel ez alól természetesen a magyarok történetét feldolgozó kétnyelvű kötet. Itt a 
magyar tulajdonneveket pontosan, szabályosan használja a szerző, aki magyar nemze-
tiségű tanár Szlovéniában, és anyanyelvi szinten beszéli mindkét nyelvet. Nagy erénye a 
tankönyvnek a végén található rövid névjegyzék, ami a legfontosabb földrajzi neveket 
tartalmazza négy nyelven: magyarul, szlovénul, szlovákul és románul.

3.4. A háborút lezáró békerendszer megjelenítése
„Büntető béke” – Gabrič és režek könyvének fejezetcíme érzékelteti a legjobban a 
szlovén történelemtankönyvek viszonyát a párizs környéki békékhez. Abban különböznek 
egymástól, hogy a békerendszert a világháborús fejezet részeként jelenítik meg, vagy 
a következő időszak kezdő leckéjeként, abban viszont egyetértenek, hogy a vesztes 
országokra erőltetett szigorú feltételek magukban hordozták a második világháború 
csíráját. A Századunk az Élet a két háború között című fejezetében tér ki a békekötések-
re, ezek közül is kiemelve a németekkel kötött versailles-i békét. Az objektív értékelés 
a második világháború egyik kiváltó okának nevezi a weimari köztársaság által aláírt 
békefeltételeket. A Lépések az időben című kötet és a hozzá tartozó munkafüzet is a né-
metekkel kötött szerződést helyezi a középpontba, de a tankönyv említést tesz a magyar, 
bolgár és török területi veszteségekről is. A munkafüzetben öt kérdés vonatkozik egy 
feladaton belül a versailles-i békére, melyhez egy térkép is tartozik Németország háború 
előtti és háború utáni területeiről. Trianonról és a Tanácsköztársaságról is olvashatunk a 
razpotnik–Snoj szerzőpáros könyvében azzal összefüggésben, hogy szerb–horvát–szlovén 
csapatok segítettek leverni a tanácsuralmat, s ennek következtében került a Muravidék 
először a szlovénekhez. ezt a XX. századi szlovén történelem egyik meghatározó ese-
ményének tartják a szerzők. A szakközépiskolai tankönyv nem a versailles-i, hanem a 
saint-germaini békével foglalkozik, az ezt megelőző tárgyalásokon Ausztria a Monarchia 
egyik utódállamaként, az újonnan megalakuló Szerb–Horvát–Szlovén Királyság pedig 
a győztesek oldalán vesz részt. A többi békeszerződésről nem esik szó, de forrásként 
elolvasható a 14 wilsoni pont.

4. A tankönyvekben szereplő források
Bármelyik tankönyvet nyitják ki a szlovén tanulók, gazdag forrásanyagra támaszkod-
hatnak, és bőséges képi és írásos segédanyagot kapnak az első világháborús fejezet(ek)
hez. etnikai jellegű elfogultság nem tapasztalható egyik forrásban sem, nem kelte-
nek ellenérzést magyarokkal, osztrákokkal, bármely más nemzet fiaival szemben.  

514   A birodalmi gyűlés képviselőinek délszláv csoportja 1917. május 30-án tette közzé a Májusi Deklarációt, 
melyben azt követelték, hogy a Monarchia szerbek, horvátok és szlovének által lakott tartományai egyesül-
jenek, alakítsanak egy független államtestet a birodalmon belül, ezzel trializmussá bővítve a dualista beren-
dezkedést. 
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a Századunk képi forrásai között katonákat, hadi felszereléseket ábrázoló fotók, háborús 
karikatúrák, poszterek találhatók, az írott források közül leginkább frontról küldött 
katonaleveleket olvashatunk. A fotókon megjelenik a halál és az emberi szenvedés is, 

például az egyik képen saját katonatársai által 
megölt francia dezertőr látható. Az összes for-
rás körülbelül háromnegyede hadtörténettel 
kapcsolatos. Lényegesen kevesebb forrás jel-
lemzi a Lépések az időben című kötetet, ezeknek 
viszont hetvenöt százaléka hadtörténettel 
foglalkozik. eredeti fotók (leginkább katonákról 
és katonai eszközökről, egyiken egy gázmaszkos 
egységgel), karikatúrák, és részlet néhány fontos 
diplomáciai iratból (a Szerbia elleni hadüzenet), 
amit a források közül kiemelhetünk. A Háborúk 
a 20. és 21. században című fejezetben található 
egy táblázat, amely az első világháború áldoza-
tainak számát mutatja (össze lehet hasonlítani 
a második világháború áldozatainak számával). 
A könyvhöz készült munkafüzet arányaiban ke-
vesebb hadtörténeti forrást tartalmaz, mint a 
tankönyv, a számos térkép, karikatúra, grafikon 
és fotó a politikai és gazdasági helyzettel, a há-
borús körülmények közötti mindennapi élettel 

foglalkozik. A háborús áldozatok számát táblázatba foglalták, egy teljes feladatot szentel 
a munkafüzet ennek a kérdésnek. 

A Múlt kutatása című tankönyv forrásanyaga változatos. Láthatunk benne eredeti 
fotókat harcoló katonákról, földjeiken dolgozó parasztokról; plakátokat, karikatúrákat és 
képeslapokat. például asszonyok búcsúztatják a frontra induló férjeiket, fiaikat. Megrázó 
a két, első világháborús temetőt ábrázoló fotó, ami világosan kifejezi a háború szörnyű 
következményeit. Az elsődleges források között szerepel Ferenc József proklamációja, 
mikor Olaszország az antant oldalán belépett a háborúba. A források nagy része had-
történeti jellegű és pártatlan. Érdekessége a tankönyvnek, hogy minden fejezet mellett 
külön hasábban megjelenik két kiegészítő anyag, egyik a „Tudod-e?”, másik pedig az 
„Aktualitások”. ezek segítségével a gyerekek könnyen megtalálhatják a kapcsolatot múlt 
és jelen között, mert felhívja a figyelmet olyan mai eseményekre, jelenségekre, amelyek 
gyökerei az adott korba nyúlnak vissza. Autentikus fotóanyag gazdagítja a Karlovšek–
robnik szerzőpáros kötetét, melynek körülbelül hatvan százaléka hadi témájú (katonák, 
hadműveletek, tankok, tengeralattjáró stb.). A képeken megjelennek a háború borzalmai, 
az egyik sokkoló felvételen gáztámadás áldozatai láthatóak. A hátországi mindennapi élet-
ről, ezen belül a nők helyzetéről is képet kaphatunk egy olaszországi hadianyaggyárban 
dolgozó nőket ábrázoló fotó alapján. Az elsődleges források között korabeli karikatúrákkal 
is találkozhatunk, s hogy ne pusztán illusztrációként szolgáljanak a képek, legtöbbjükhöz 
feladat is kapcsolódik. Ugyanez elmondható a Gabrič és režek tankönyvének képi for-
rásairól is, ezek fele katonákat, hadműveleti eseményeket, hadi eszközöket, egyikük a 
háború következtében letarolt tájat ábrázolja. A harci események borzalmait érzékelteti 
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egy gáztámadás sújtotta katonai egység képe, egy másik korabeli fotón pedig sebesült 
frontkatonákat láthatunk. ezek a képek kiinduló pontjai lehetnek egy olyan beszélgetés-
nek, ami a háború által okozott emberi szenvedésről szól. Forráselemzés tárgya lehet még 
a kötetben található számos karikatúra, háborús poszter és grafikon is. A tankönyv írott 
forrásait több rövid részlet jelenti politikusok beszédeiből. A kétnyelvű kötetben több 
eredeti fotót találhatunk katonákról, politikusokról, első világháborús hadi eseményekről. 
részleteket olvashatunk egyszerű közkatonák naplójából, és bekerült néhány 1919-es 
plakát is a Tanácsköztársaság szociális intézkedéseivel kapcsolatosan. A források nagyjából 
harmincöt százaléka tekinthető hadtörténeti vonatkozásúnak. A fent említett katonai 
naplók részletei között megjelenik az éhezés, a nélkülözés az egyszerű katonák körében. 

5. A tankönyvekben szereplő térképek 

A szlovén tankönyvek első világháborúval kapcsolatos térképein a Magyar Királyság 
önállóan nem jelenik meg, csak az Osztrák–Magyar Monarchia részeként, illetve az 
1920-as békerendszer következtében kialakult „új európa” független államaként. Ki-
vételt ez alól a magyar anyanyelvű tanulók számára készült kiegészítő tankönyv jelent, 
melynek világháborús fejezetében egy térkép-
pel találkozhatunk, mely a Magyar Királyság 
1914-es állapotát mutatja be oly módon, hogy 
kiemeli azokat a területeket, amelyek a későb-
bi trianoni döntés következtében a környező 
államokhoz kerültek. Az új helyzetet kiváló-
an ábrázolja a térkép, középen, fehér színben 
láthatjuk Magyarországot, míg a környező or-
szágokat (Ausztria, csehszlovákia, románia és 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) különböző 
színekkel jelöli. 

Két-két térkép került a témához a Száza-
dunk és a Lépések az időben című tankönyvbe, 
valamint az utóbbihoz készült munkafüzetbe. 
Mindkét tankönyv térképen mutatja be a pá-
rizs környéki békék következtében kialakult „új 
európát”, feltüntetve az összes új államalaku-
latot (Magyarország, ausztria, Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság, csehszlovákia, Lengyelor-
szág stb.). Az előbbi kötet másik térképe a 
háború kitörésének pillanatát, az 1914-es eu-
rópát ábrázolja, míg az utóbbién a világháború frontvonalait láthatjuk a részt vevő orszá-
gok megjelölésével. A munkafüzet első térképén szintén az 1914-es európai viszonyokat 
ismerhetjük meg, míg a másik segítségével Németország 1919-es területi veszteségeivel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolhatnak a tanulók.

Három térképpel indul A múlt kutatása című tankönyv a XX. század politikatörténetét 
bemutató fejezete. Közülük egy az első világháború kezdetét, egy másik európát a két 
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világháború között, a harmadik pedig az isonzói frontot (1915–18) ábrázolja. A szakkö-
zépiskolai tankönyv négy térképet közöl. Kettő európa, illetve a világ 1914 előtti állapo-
tát mutatja be, a harmadik az európai hadszíntér eseményeit a bekapcsolódó országok 
feltüntetésével, a negyedik pedig a háború utáni békekötés következményeit. Újdonság 
a többi tankönyvhöz képest, hogy az egykori Monarchia 1918-as határait piros vonallal 
bejelölték, így sokkal szembetűnőbb a változás. ezt a megoldást választotta a Gabrič–
režek szerzőpáros kötete is, ahol A versailles-i békerendszer európája című térképre 
berajzolták a Monarchia kontúrjait, erre vetítve az új államokat. A másik három térkép a 
világ 1914 előtti állapotát, európát a világháború alatt, és az isonzói hadszínteret ábrázolja. 

6. Összegzés

A szlovén történelemoktatás nagy utat tett meg Szlovénia függetlenné válása óta. Mind 
a tanterv, mind a tankönyvek megfelelnek a XXI. századi modern követelményeknek. Sok 
és változatos forrás segíti a tanulók munkáját, a tankönyvek illusztrálása is kielégítő. A 
magyarok elleni elfogultság nem jelenik meg a kötetekben, nem jellemzi bármely néppel 
szembeni negatív attitűd a kiadványokat. A magyar kisebbségnek lehetősége van az 
anyaország történelmével kiegészítő tananyagként foglalkozni, ehhez szlovéniai magyar 
szerző tankönyvét használhatja.
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gimnazisták számára). DzS, Ljubljana. 

Horvath Bernadetta (2009): Zgodovina Madžarov (A magyarok története) – történelemkönyv a kétnyelvű 
gimnáziumok 1–4. osztálya számára. zavod rS za šolstvo, Ljubljana. 
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Az első világháború  
az ukrajnai történelem- 
tankönyvekben

Bevezetés

A történelmi folyamatok, törvényszerűségek magyarázatára kialakított történelmi konst-
rukciók a rendelkezésre álló ismeret- és tényanyag megfelelő, logikus elrendezésével 
hozhatók létre, ugyanakkor a valóság mindig sokkal bonyolultabb annál, minthogy akár-
milyen összetett és találó törvényszerűség keretei közé be lehetne kényszeríteni. ezért 
szinte törvényszerű, hogy az egyes konstrukciók megalkotásakor bizonyos ismereteket 
figyelmen kívül hagynak, egyes tényezők jelentőségét elhanyagolják. ebből következik, 
hogy minden konstrukció – így a történelmi konstrukciók is – létrehozza a maga dekonst-
rukcióját. Amikor tehát a diákok leegyszerűsített vagy hiányos forrás-, illetve ismeretanyag 
alapján alkotják meg a maguk konstrukcióit, a gyorsabban haladó, illetve érdeklődőbb 
diákok már a konstrukciót aláásó tényezők feltárására is képessé válnak – fogalmazták 
meg anyaországi szakemberek egy történelemoktatással foglalkozó, a közelmúltban 
rendezett kerekasztal-beszélgetésen. 

Hasonló problémakörrel találkozunk az ukrajnai történelemoktatás vizsgálatakor 
is. A történelemoktatás az általános iskola 5. osztályában veszi kezdetét az Ukrajna 
története (bevezetés a történelembe) című stúdiummal. A 35 órában tanított tantárgy 
Ukrajna történelmén keresztül biztosít világtörténeti kitekintést a diákok számára az 
őskortól egészen napjainkig, ezen belül első alkalommal találkozhatnak konkrét történelmi 
fogalmakkal, kifejezésekkel, ugyanakkor a szerzők a száraz tények mellett/helyett 
igyekeznek különféle olvasmányokkal felkelteni a gyermekek érdeklődését.

A történelemoktatás a továbbiakban a kronologikus oktatás elvét követi. A 6. osztály-
ban folytatódik Az ókori világ című tárggyal (70 órában), amelyben integrált kurzusként 
szerepel a mai Ukrajna területén élő ókori népek történelmének oktatása is.
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A következő évfolyamokon az oktatás kettéoszlik: a rendelkezésre álló óraszámokban 
a 7. osztályban a középkor történetét (35 óra) és Ukrajna történetét (35 óra) oktatják. 
A 8. osztályban 35 órában az újkor története (a nagy francia forradalomig), illetve 52 
órában Ukrajna történelme szerepel a tantervben. A 9. osztályban folytatódik az újkor 
történelme (a nagy francia forradalomtól a XX. század elejéig) 35 órában, illetve Ukrajna 
történelme 52 órában. A XX. század történetének napjainkig való oktatása a 10–11. 
osztályban fejeződik be. Mindkét évfolyamon a világtörténelemre 35-35 óra, míg Ukrajna 
történetére 52-52 óra áll rendelkezésre.

A magyar történelem oktatása a Kárpátalján működő magyar tannyelvű általános és 
középiskolákban 1988. szeptember 1-jétől vette kezdetét. ekkor a tantárgy A magyar nép 
története nevet kapta, az illetékes minisztérium nem csupán a tantervet, de a megfelelő 
tankönyvet is jóváhagyta. A tanterv elosztása évi 35 órában a következő: 7. osztály – a 
kezdetektől 1790-ig, 8. osztály – 1790-től 1900-ig, 9. osztály – 1900-tól napjainkig (mint 
látjuk, A magyar nép története tantárgy kronológiai felosztása jelentős mértékben meg-
előzi a világtörténelem és az Ukrajna történelme tárgyakét). A tankönyveket závodszky 
géza és Salamon Konrád írták. A magyar nép története című tárgy oktatása az elmúlt 
évtizedben jelentős mértékben változott. Míg korábban a kötelező stúdiumok között 
kapott helyet, addig az elmúlt időkben a fakultáció keretében választható tantárgy lett, 
azaz az iskola vezetősége belátására bízzák, hogy a tantárgyat oktatják-e, illetve azt 
milyen óraszámban teszik.

A történelem (világtörténelem, Ukrajna története) oktatását Ukrajna oktatási és 
Tudományos Minisztériuma szabályozza. A minisztérium hagyja jóvá a megfelelő tanter-
veket, illetve megfelelő minisztériumi „számsorral” (griff) látják el azokat a tankönyveket, 
amelyeket az oktatás során felhasználni javasolnak. Ugyanakkor a tankönyvválasztás a 
nemzetiségi (köztük a magyar tannyelvű) iskolák számára jelentős diszkriminációval is jár, 
hiszen míg az ukrán iskolák maguk választhatják meg a tankönyvcsomagokat, addig a nem-
zetiségi iskolák számára a minisztérium maga választja ki a tankönyvet, amelyet lefordíttat. 
kárpátalja esetében ezt a munkát a lembergi (lvivi) központú Szvit Tankönyvkiadó végzi, 
amely Ungváron működő magyar szerkesztőséggel is rendelkezik. Mivel a tankönyvek 
tükörfordítással készültek, nyelvezetük kicsit vontatott, sok esetben a kifejezések ukrán 
eredetijét használva. Ugyancsak problémát jelent, hogy a történelemkönyvek fordításának 
nagy részét filológusok végezték, akik nem mindig voltak tisztában a szakma finomságaival. 
A magyarra fordított tankönyvekben előforduló hibák kijavítására, újabb kiadásokra 
pedig – forráshiányra hivatkozva – csak 5-10 évenként kerülhet sor.

A vizsgált tankönyvek listája a tanulmány végén található. 

1. Az első világháború kontextusa

A történelemoktatás jelentős problémája, hogy bár megpróbálták párhuzamba állítani a 
világtörténelem, illetve Ukrajna történelmének oktatását, ezzel nem mindig jártak sikerrel. 
ezt többek között a XX. század első fele történelmének bemutatása is alátámasztja. 
Az első világháború nemzeti és nemzetközi (világtörténelem, illetve Ukrajna legújabb 
kori történelme) vonatkozásainak oktatására a középiskolák 10. osztályában kerül sor.  
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a kárpátaljai magyar oktatási rendszerben használt történelemtankönyvek (Pavlo 
Poljanszkij515, illetve Fegyir Turcsenko 516 munkái) az Ukrajnában alkalmazott korszakolás-
nak megfelelően – amely az első világháború kitörését tekinti a legújabb kor kezdetének 
– a XX. század elejének eseményeivel, illetve ezen belül a Nagy Háborút kiváltó, illetve 

ezekhez vezető események láncolatával foglalkoz-
nak kiemelkedően. Az első világháború témaköre 
mind a Világtörténelem,517 mind Ukrajna legújabb 
kori történelme 518 keretében megtalálható.

Az általános iskola 5. osztályában használt 
Ukrajna története – Bevezetés a történelembe519  
című tankönyv egyáltalán nem foglalkozik az első 
világháborúval mint a XX. század egyik meghatá-
rozó eseményével (gyakorlatilag nem is szerepel 
benne), a korszak tárgyalása az 1917. évi polgári 
forradalommal, illetve annak ukrajnai vetületével 
kezdődik, utána pedig úgy tér rá a második világ-
háborúra, hogy nem említi az azt megelőző elsőt.

A magyar nép története című tantárgy ok-
tatása céljából megírt tankönyv520 korszakolása 
némileg eltér az ukrajnai oktatási rendszer- 
ben alkalmazott kronológiától. Az első világ- 
háború témaköre mindössze pár oldalon 

szerepel521, majd ehhez kapcsolódnak Az őszirózsás forradalom,522 A köztársaságtól a 
proletárdiktatúráig,523 A Tanácsköztársaság524 című fejezetek, illetve A párizsi békekon-
ferencia és Magyarország.525

A közelmúltban a Bethlen Gábor Alap támogatásával számos segédtankönyv látott 
napvilágot, amely a történelemoktatást hivatott segíteni. ebben a sorozatban az első világ-
háborúval is foglalkozik Maha László munkája,526 amely Ukrajna különböző részeinek 1900–
1939 közötti történelmét dolgozza fel. ennek alapját is egy ukrán nyelvű szöveggyűjtemény 
képezi, ugyanakkor ebben a kiadványformában a szerző/fordító már nagyobb szabadságot 

515   poljanszkij, pavlo (2010): Világtörténelem. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztá-
lya számára. (Fordította Maha László.) Szvit Kiadó, Lviv.

516   Turcsenko Fegyir (2003): Ukrajna legújabb kori történelme. Első rész 1914–1939. Tankönyv az általános 
oktatási rendszerű középfokú tanintézetek számára. (Fordította Jánki András.) Szvit Kiadó, Lviv.

517  poljanszkij: i. m., 74-102.
518  Turcsenko: i. m., 4-42.
519   vlaszov v. Sz. (2013): Ukrajna története. Bevezetés a történelembe. Tankönyv az általános oktatási 

rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. szvit kiadó, Lviv.
520   závodszky Géza és Salamon Konrád (1998): A magyar nép története. II. rész. (1790–1990) Tankönyv 

Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 9–10. osztálya számára. szvit kiadó, Lviv.
521  závodszky és Salamon: i. m., 160-164.
522  Uo., 164-171.
523  Uo., 171-177.
524  Uo., 177-183.
525  Uo., 184-187.
526   Maha László: Ukrajna története. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskolái 10. 

osztálya számára. Letöltés: http://karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Ukrajna%20tortenete%20
(Maha%20L.,%20segedanyag).pdf (2014. 08. 17.)
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élvezett, mint a hivatalos tankönyv elkészítésekor. 
Ugyanakkor az első világháborúval kapcsolatos 
fejezet527 itt is követi az általános ukrajnai tenden-
ciát, elsősorban a frontok eseményeivel foglalkozik, 
miközben a hátország történései kizárólag a politikum 
szempontjából jelennek meg. ebből kifolyólag az első 
világháború bemutatása az ok-okozati összefüggések 
feltárására szorítkozik, kisebb részben pedig a galíci-
ai front, illetve a Bruszilov-áttörés eseményeivel. A 
továbbiakban (valószínűleg az 1917-ben bekövetke-
zett polgári forradalom eseményei miatt) a breszt-
litovszki békekötés kivételével az ukrán területeken 
(Ausztria–Magyarország és Oroszország) végbemenő 
történéseket nem tekinti az első világháború integ-
ráns részének.

1.2.  A világháború súlya, aránya a tankönyveken 
belül

Az ukrajnai tankönyvekben (ez vonatkozik a magyar tannyelvű iskolákban használtakra is) 
viszonylag kevés figyelmet fordítanak az első világháborús eseményekre, mondhatnánk, 
hogy ez a korszak a történelemírás „fehér foltjai” közé tartozik továbbra is (ennek egyik 
oka lehet, hogy az adott térség történészei közül sem kortársként, sem pedig kutató-
ként nem foglalkozott senki a rendelkezésre álló forrásokkal). Ha az őskortól napjainkig 
terjedő időszak tankönyveit vesszük figyelembe, akkor az első világháborúval foglalkozó 
anyagrészek aránya egészen minimális. ezért csak a fentebb említett tankönyveken belüli 
arányokat tekintettük át. A poljanszkij-féle egyetemes történeti tankönyvben (amely az 
1900–1929 közötti eseményeket tárgyalja) az első világháború eseményeinek szentelt 
anyag 25 oldal (a kiváltó okok elemzésével, illetve a téma összegzésével együtt 44 oldal), 
ami a teljes kötet tíz százalékát jelenti. Az Ukrajna történelmét feldolgozó tizedikes tan-
könyvben még kevesebb hely jutott az első világháborúnak, a 18 oldalnyi anyag (a kiváltó 
okok elemzésével, illetve a téma összegzésével összesen 39 oldal) a teljes kötet nem egész 
öt százalékát teszi ki. A segédtankönyv specifikus abból a szempontból, hogy gyakorlatilag 
az 1916-os eseményekkel le is zárja az első világháború taglalását, a továbbiakban csupán 
eseményszerűen említődik az 1917. évi forradalom, illetve az azt követő polgárháború 
mellékszálaként (külön témaként kiemelve a breszt-litovszki békeszerződést). Míg az 
1914–1916-os időszak történelmi eseményei kapcsán viszonylag kiegyensúlyozott az 
arány a keleti és nyugati ukrán területek eseményeinek bemutatásában (ennek oka 
elsősorban az lehet, hogy a hadszínterek is ezeken a területeken keresendőek), addig 
1916-ot követően szinte kizárólagos jelleggel csak a központi területekkel, a forradalmi 
helyzettel foglalkozik a kötet.

527  Uo., 84-99.
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1.3. Az Osztrák–Magyar Monarchia értékelése
A rendelkezésre álló tankönyvek viszonylag semleges módon viszonyulnak az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiához (mi több, napjainkban jelentős nosztalgia tapasztalható a birodalmi 
múlt iránt, aminek egyik jele, hogy csernyivciben [csernovic néven Bukovina fővárosa volt] 
2009-ben felavatták I. Ferenc József császár egészalakos bronzszobrát). Míg poljanszkij a 
Monarchiát elsősorban mint egy szövetségi rendszer tagját mutatja be, addig Turcsenko 
Ukrajna történelmében a Monarchia területi érintettsége révén (Galícia és Bukovina tarto-
mányok kapcsán) kicsit árnyaltabb a kép. A segédtankönyv az ukránság jövőjét egyenesen 
az Osztrák–Magyar Monarchia kötelékében látta volna biztosítottnak: „1914. augusztus 
4-én Dnyepermenti Ukrajna politikai emigránsai Dmitro Dorosenko, Dmitro Doncov, 
Andrij Zsuk és mások Lvivben megalapították az Ukrajna Felszabadítása Szövetséget. A 
Mi platformunk című politikai kiáltványukban annak a véleményüknek adtak hangot, 
hogy a háborúban az ukránoknak az Osztrák–Magyar Monarchiát és Németországot kell 
támogatniuk. Az Oroszországhoz tartozó ukrán területeken a jövőben független ukrán 
állam jön létre osztrák és német protektorátus alatt. Az osztrák–magyar területeken 
pedig autonóm vidék. Ukrajna függetlenségének gondolatát Dmitro Doncov fogalmazta 
meg először A nemzet mai politikai helyzete és feladataink című brosúrájában, aki arról 
írt, hogy Oroszország veresége a háborúban közelebb hozza Ukrajna függetlenségét”.528

1.4.  A háború kezdetének és végének értékelése
Az első világháború kezdetét poljanszkij és Turcsenko tankönyve is inkább negatívan 
értékeli, mivel az nem valamilyen eszme megvalósítása érdekében tört ki, hanem pusz-
tán a gazdasági-világhatalmi érdekeltségek újraelosztása kapcsán, nem törődve többek 
között azoknak a népeknek a sorsával sem, amelyek területén a hadműveletek zajlottak. 
A történelmi segédtankönyv ennél is jóval sarkítottabban fogalmaz, amikor megjegyzi: 
„az első világháború a nagyhatalmak részéről imperialista, hódító jellegű, igazságtalan 
háború volt. Szerbia, Belgium és Luxemburg lakossága viszont hazája függetlenségét 
védte a betolakodóktól.”529

a Világtörténelem tankönyv szerzője igyekezett semleges módon értékelni a világhá-
ború lezárását, ugyanakkor a párizsi béketárgyalások kapcsán megjegyzi, hogy „a franciák 
a béketárgyalásokon bosszút akartak állni a németeken,”530 illetve Ukrajna kapcsán ne-
gatívum, hogy párizs „jóvoltából ukrán többségű területek is idegen uralom alá kerültek.” 

Turcsenko könyvben az első világháború befejeződésével kapcsolatban fontosabb 
megjegyzések nem szerepelnek, mivel ekkor javában zajlott az ukrán–lengyel háború, illetve 
Ukrajna központi területeinek szovjet megszállása, éppen ezért annak kettéosztottsága 
nem változott meg az első világháborút megelőző időszakhoz képest. A segédtankönyv 
szerint az első világháború befejezése (s ezen belül a központi hatalmak veresége) meg-
pecsételte Ukrajna függetlenségének sorsát, hiszen újra kétfrontos háborút indított az 
országban: „November 13-án Szovjet–Oroszország felmondta a breszti békét és Georges 
Clemenceau  francia miniszterelnök parancsot adott az Antant hadseregének, hogy kezdje 
meg az intervenciót Ukrajna ellen. Az Antant nem ismerte el az ukrán függetlenséget, 

528  Maha: i. m., 86-87.
529  Uo., 85.
530  poljanszkij: i. m., 105.
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ezért nem ismerte el a Direktórium és az UNK legitimitását sem. Ők elsősorban a cári 
hatalom újjáélesztését szerették volna elérni Oroszországban, ezért minden erejükkel a 
fehérgárdistákat támogatták.”531

1.5. A háború résztvevőinek értékelése
A vizsgált tankönyvek az esetek túlnyomó többségében a többes szám harmadik személy, 
azaz az „ők” kifejezést alkalmazzák az első világháború különböző frontjain harcoló csa-
patokkal szemben, mintegy utalva arra, hogy ez a háború nem az „elnyomott” ukránság 
háborúja volt. ennél árnyaltabban csupán az Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv 
fogalmaz, megemlítve, hogy az ukránok mind az Osztrák–Magyar Monarchia, mind pe-
dig az Orosz Birodalom csapataiban szolgáltak: „Mivel nem volt saját önálló államuk, 
az Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia valamennyi háborújában kötelesek 
voltak a birodalmakért vérüket ontani. Ugyanakkor az elsősorban saját érdekeiket szem 
előtt tartó birodalmak közömbösek maradtak az ukránok igényei, nemzeti, kulturális és 
gazdasági fejlődésük problémái iránt.”532 

a Világtörténelem című kötet egyértelműen az ”ők” kifejezést alkalmazza a háborús 
események bemutatása során, gyakorlatilag az olvasónak az a meggyőződése támad, 
hogy az ukrán emberek kívülállóként élték meg ezt a háborút (ami részben igaz is), ami 
azzal magyarázható, hogy ebben az időszakban önálló államisággal nem rendelkeztek. 

A segédtankönyv is harmadik személyt használ, bár említi, hogy jelentős ukrán egy-
ségek is harcoltak az osztrák oldalon, kiemelve az Ukrán Szicsgárdisták533 tevékenységét. 

1.6. A világháború megítélése a nemzetiségek függetlensége kivívásának tükrében
A nemzetiségi kérdés rendezése a soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia számára 
megoldásra váró probléma volt. Lengyelország felosztását követően a lengyel területek 
(ezzel együtt az ukrán népesség is) két birodalomhoz kerültek, ahol a nemzetiségi kérdés 
kezelése különbözött. az Ukrajna legújabb kori történelme megjegyzi, hogy az ukrán nép 
számára a XX. század egyik legfontosabb feladata egy egységes, független, önálló Uk-
rajna megteremtése volt, ugyanakkor nincsenek konkrét utalások arra, hogy azt milyen 
lépéseknek kell megelőzniük. A szerző – kicsit túlozva – az ukrán kérdést (azaz, hogy az 
ukránok nem rendelkeztek önálló állammal) az egyik legnagyobb nemzetközi destabilizá-
ciós tényezőként említi, amely a konfliktus felé sodorta a két katonai-politikai tömböt. A 
két szembenálló hatalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom háborús 
törekvései kapcsán az előbbi megítélése mindenképpen pozitív. erre utal a nyugat-ukrajnai 
politikai pártok hozzáállása is, amelyek közül a Lembergben létrehozott Ukrán Főtanács 
1914 augusztusában felszólította a galíciaiakat, hogy „Ausztria–Magyarországnak min-
den támogatást megadva harcoljanak Ukrajna felszabadításáért.”534 ennek egyik pozitív 
példája az Ukrán Szicslövészek Légiójának létrehozása, amelybe az első hetekben közel 
harmincezren jelentkeztek. Az Ukrán Főtanács (a tankönyvben is szereplő) kiáltványában 

531  Maha: i. m., 138.
532  Turcsenko: i. m., 4.
533   1914 őszén az orosz seregek elfoglalták Lemberget. Az Ukrán Főtanács ekkor engedélyt kapott egy galíciai 

ukránokból álló katonai alakulat felállítására, amely a Monarchia seregében harcolt az oroszok ellen. ez 
volt a Szicslövészek Légiója. 

534  Turcsenko: i. m., 15.
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így fogalmazott: „A cári birodalom három éve olyan politikát folytat, amely azt tekinti 
céljának, hogy megfossza nemzeti lelkületétől a leigázott Ukrajnát. […] Megfosztotta 
legszentebbnek tartott anyanyelvéhez való jogától. […] Ukrajna történelmi ellensége 
nem nézheti tétlenül, […] hogy van az ukrán földnek olyan része, ahol az ukrán nép nem 
jogfosztott, ahol nemzeti életét élheti.”535 ennek a lelkületnek valószínűleg az lehetett az 
oka, hogy Galícián belül nem az osztrák hatóságokat, hanem a lengyeleket tekintették 
elnyomóiknak. A szerző megjegyzi, hogy az orosz kormánytól eltérően az osztrákok jóval 
rugalmasabb nemzetiségi politikát folytattak, ez azonban 1916-ban szertefoszlott, amikor 
a zömében ukránok lakta Kelet-Galícia autonómiatörekvései kudarcot vallottak: „az élet 
azt sugalmazta az ukránoknak […], hogy felszabadulásuk elsősorban önmaguktól függ.”536

1.7. A hátország életének megjelenítése
A Turcsenko-féle tankönyv elsősorban a politikai, kulturális, ifjúsági szervezetek tevékeny-
ségével, illetve a háború kapcsán kialakuló gazdasági válsággal foglalkozik, külön kiemelve 
a politikai, ezen belül a forradalmi helyzet alakulását. Azaz gyakorlatilag megfogalmazhat-
juk, hogy az első világháborúval kapcsolatos fejezetek főleg politikatörténeti, mozgalmi 
jellegűek, ezeket követik a katonai eseményekről való beszámolók, esetleges elemzések, 
a mindennapi élet alakulásáról, az emberek hétköznapi életéről azonban sem a fejeze-
tekben, sem a mellékletekben nem olvashatunk. A kötet foglalkozik az 1917–1920 közötti 
korszak kultúrájával, művészetével, oktatási és tudományos helyzetével, ez azonban már 
zömében az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság korszakáról szól. említést érdemel a 39. 
paragrafus, amely összegezve az 1917–1920 közötti eseményeket, uniformizált kérdések 
formájában próbál kapcsolatot keresni az ukrajnai események, illetve az adott vidék törté-
nete között: „Vajon kihatott-e az oroszországi önkényuralom felszámolása régiótokra?”537

a Világtörténelem című kötet a háborúhoz kötődően bemutatja a legújabb műszaki-
technikai újításokat, illetve – meglepetésként – külön szakaszban elemzi a nők helyzetét 
a háború idején.538

2. A tankönyvek leíró szövege

2.1. A hadtörténet súlya a tankönyvekben
Az egyetemes történelmi tananyagban (amely az 1900–1929 közötti eseményeket tárgyal-
ja) említettük, hogy 25 oldal foglalkozik az első világháborúval, míg az ukrán történelmet 
bemutató tankönyv 18 oldalt szentel a nagy háborúnak. A hadtörténeti rész mindkét 
kötet esetében elenyésző, alig haladja meg a 10-15 százalékot. Magasabb ez az arány 
a segédtankönyv esetében, ahol a 18 oldalnyi háborús anyag 40 százaléka tekinthető 
hadtörténeti jellegűnek.

535  Uo., 17.
536  Uo., 38.
537  Turcsenko: i. m., 235.
538  poljanszkij: i. m., 95.
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2.2. Nemzetiségi katonák a Monarchia hadseregében
A Magyar Királysággal (mint az Osztrák–Magyar Monarchia része) kapcsolatban Turcsenko 
könyvében mindössze néhány említés történik az első világháború kapcsán. Olvasható, 
hogy a közös osztrák–magyar hadseregbe 0,3 millió ukrán nemzetiségű személyt mozgó-
sítottak (ezzel párhuzamosan az orosz hadseregbe 4 
millió főt), ezáltal „az ukránok számára ez a háború 
testvérháború volt,”539 illetve, hogy az oroszok fenn-
hatósága alatt lévő területekkel szemben az oszt-
rák–magyar tartományokban „nem beszélhetünk 
nyílt asszimilációról.”540 A mai Kárpátalja területei 
(a Magyar Királyság részeként) csupán az 1916. évi 
Bruszilov-offenzíva kapcsán kerülnek érintőlegesen 
szóba.541 Ugyanitt említik az osztrák–magyar hadse-
reg kötelékében a harcokban részt vevő, galíciai uk-
ránokból álló Ukrán Szicsgárdisták (USzSz) légióját.

A segédtankönyv egy teljes – másfél oldalas – 
fejezetet szentel az Ukrán Szicslövészek Légiójának. 
„Az osztrák hatóságok 1914. augusztus 6-án enge-
délyezték az Ukrán Főtanácsnak egy ukrán katonai 
alakulat, az Ukrán Szicslövészek Légiójának (USZSZ) 
a létrehozását. Létszámát 2 ezer főben határozták 
meg. Az USZSZ-alakulatok az osztrák hadsereg kö-
telékében harcoltak az oroszok ellen.”542

a Világtörténelem tankönyv első világháborúval foglalkozó részei nem térnek ki arra, 
hogy az ukrán katonák melyik hadsereg fennhatósága alatt szolgáltak a háború során.

2.3. A magyarok értékelése az első világháború kapcsán
A Magyar Királyság kizárólagos jelleggel az Osztrák–Magyar Monarchia keretein belül tűnik 
fel (ez a megfogalmazás helytálló mindegyik tankönyv esetében), amelynek tevékenysége 
(valószínűleg az orosz megszálló hadsereg, illetve Galícia főkormányzójának erőszakos 
eloroszosítási törekvései tükrében) viszonylag pozitív szövegkörnyezetben jelenik meg.

A Magyarországot is megtestesítő Osztrák–Magyar Monarchia pozitívabb megítélése 
a Turcsenko-féle kötetben elsősorban annak köszönhető, hogy a Nyugat-Ukrajnában je-
lentős kulturális, gazdasági és politikai dominanciával rendelkező lengyelséggel szemben 
a birodalmi szervek jelentették a lehetőséget a kulturális, s esetleg a jövőben a politikai 
autonómia kivívására. ennek egyik lépése Galícia keleti, többségében ukránok lakta te-
rületének birodalmi különválasztása lett volna, amelyre 1916-ban sajnos mégsem került 
sor. Ugyanakkor az ukránok többsége még mindig a későbbi függetlenségének zálogaként 
tekintett a Monarchiára. De így gondolták ezt Ukrajna középső, az orosz birodalomhoz 
tartozó részében is; így például az 1915 áprilisában Harkovban (a cári Oroszország ipari 

539  Turcsenko: i. m., 13.
540  Uo., 7.
541  Uo., 26.
542  Maha: i. m., 91.
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területe) megalakult Ifjúsági Szövetség, amely az orosz kormányintézkedések szabotá-
lására, Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia győzelmének kivívására hívott 
fel, mondván: „Oroszország háborús veresége esetén Ukrajna önállóságot kap a velünk 
szemben nagylelkű művelt hódítóktól.”543

A segédtankönyv sem említi meg világháborús fejezeteiben Magyarországot, a mo-
narchia viszont inkább negatív színben tűnik fel. A kötet hangsúlyozza, hogy a háborút 
kirobbantó nagyhatalmak (köztük az Osztrák–Magyar Monarchia is) igazságtalan harcot 
vívtak: „Az első világháború a nagyhatalmak részéről imperialista, hódító jellegű, igazság-
talan háború volt. Szerbia, Belgium és Luxemburg lakossága viszont hazája függetlenségét 
védte a betolakodóktól.”544 A háború eseményeit leírva csak ritkán használja a tankönyv 
az osztrák–magyar jelzőt (külön a magyart soha), általában csak osztrákokról, Ausztriáról, 
Bécsről ír. Ukrán szemszögből negatív megítélés alá esik, hogy a Monarchia – ígérete 
ellenére – nem osztotta fel Galíciát, amivel elősegíthette volna Ukrajna függetlenné 
válását. A kötet ezt az eseményt is csak az osztrákok hibájaként ábrázolja: „Az osztrák 
miniszterelnök, Stürgkh gróf 1914 augusztusában megígérte nekik, hogy Oroszország 
térdre kényszerítése után Galíciát felosztják Kelet- és Nyugat-Galíciára. 1916 novem-
berében azonban Bécs elismerte a lengyel államot az Oroszországhoz tartozó lengyel 
területeken belül, de Galícia kérdésében nem cselekedett a megígért módon. Az osztrák 
területen élő ukrán politikusok joggal érezték úgy, hogy elárulták őket, ezért feloszlatták 
az Általános Ukrán Tanácsot.”545

a Világtörténelem című kötet nem foglalkozik a térség államhatalmainak megítélésével.
Természetesen előfordulnak kisebb-nagyobb fordítási hibák a tankönyvekben, el-

sősorban a különféle szervezetek/pártok beazonosítása kapcsán, ugyanakkor a kiadók 
igyekeztek szakképzett fordítókat és lektorokat alkalmazni. ez az ukrán nyelvű, eredeti 
tankönyvekre vonatkozik, a magyar nyelvű fordításokban személy- vagy helynévi átírások 
miatti tévedések vagy csúsztatások nem fordulnak elő. 

2.4. A háborút lezáró békerendszer megjelenítése
Turcsenko tankönyve közvetlenül egyáltalán nem foglalkozik az első világháborút lezáró 
békerendszerekkel, csupán megjegyzésben utal arra, hogy mind az Ukrán Népköztársaság, 
mind a Nyugat-ukrajnai Népköztársaság kormányai már 1918 novemberében tájékoz-
tatták Woodrow Wilsont, az USA elnökét az országban uralkodó helyzetről, akiben nagy 
volt a bizalmuk, mivel az antant által is elfogadott 14 pont többek között tartalmazta a 
nemzetek önrendelkezési jogát. A két kormány küldöttsége 1919 januárjában meg is ér-
kezett a párizsi békekonferenciára. Itt a szerző megjegyzi, hogy Franciaország különösen 
ellenségesen viseltetett a Nyugat-ukrajnai Népköztársasággal (NyuNK), mivel az útjában 
állhatott az Oroszországgal szemben megerősítendő Lengyelországnak. Az ukrán dele-
gátusok tevékenységét nehezítette az is, hogy a lengyelek arról próbálták meggyőzni az 
antanthatalmakat, hogy „a független ukrán állam megteremtése kizárólag a németeknek 
és az osztrákoknak áll az érdekében, és az ukránokat megfertőzte a bolsevizmus”. 1919 
februárjában Barthelemy francia tábornok megpróbált ugyan fegyverszünetet közvetí-

543  Turcsenko: i. m., 33.
544  Maha: i. m., 85.
545  Maha: i. m., 88.
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teni a NyuNK és Lengyelország között, azonban 1919. június 25-én az antant elismerte 
Lengyelország jogát Galícia megszállására. Az 1920-as események kapcsán a két tűz 
(Lengyelország és Szovjet-Oroszország) közé szorult Ukrán Népköztársaság (UNK) végül az 
előbbit választotta, amelynek eredményeként a Direktórium (az UNK főhatósága) aláírta 
a varsói megállapodást, amely Nyugat-Ukrajnát Lengyelország részének ismerte el. 1920 
tavaszán megkezdődött a lengyel-szovjet háború, amely végül 1921. március 18-án a rigai 
szerződéssel ért véget, kialakítva az 1941-ig fennálló államhatárokat. 

a Világtörténelem című tankönyv igyekszik tényszerűen ismertetni a párizsi 
békerendszer fontosabb elemeit, ugyanakkor a mellékelt forrásrészletek egyértelműen 
azt mutatják, hogy Franciaország revansot akart venni Németország felett az 1870-es 
vereségért, s az ott meghozott döntések igazságtalanok voltak, s előrevetítették egy 
következő háború rémét a most legyőzöttek részéről. A kötet két bekezdésben foglal-
kozik a párizsi békekonferencia ukrajnai aspektusaival, gyakorlatilag megismételve az 
Ukrajna legújabb kori történelme című kötetben foglaltakat: az UNK egyik akadálya volt 
Lengyelország megerősödésének, amely Szovjet–Oroszország nyugati irányú terjeszke-
dését volt hivatott megakadályozni, ezért Franciaország a lengyel igényeket támogatta, 
Nagy-Britannia pozitív hozzáállásának azonban semmi kézzel fogható haszna nem volt.546

A segédtankönyv nem foglalkozik a párizs környéki békékkel, csak Breszt-Litovszkról 
tesz említést. A leírás értékítéletet nem tartalmaz, tényszerűen jelenik meg Ukrajna önálló 
államként való elismerése, és a központi hatalmak ígérete, hogy megtisztítják az új állam 
területét a bolsevikoktól, jelentős élelmiszer-szállítmány fejében.547 

3. A tankönyvekben szereplő források

3.1. Elsődleges források
A Turcsenko-féle tankönyv minden leckéhez megfelelő elsődleges forrásokat használ, 
amelyek az adott lecke összmennyiségének 10–30 százalékát teszik ki. ezek elsősorban 
különféle kiáltványok, felhívások, levelek részletei, újságcikkek, visszaemlékezések, ké-
sőbbi történelmi elemzések kivonatai. 

a Világtörténelem című kötet minden fejezetében elsődleges forrásokat találhatunk, 
amelyek az összmennyiség alig 5–10 százalékát jelentik. A közölt források szintén követik 
a történelem kronologikus felépítési elvét. A tankönyv szerzője néhány szemelvényben 
elsősorban azt szerette volna bemutatni, hogy az európai hatalmak tudatosan készültek 
a háborúra, s ezt a közvéleménnyel is megpróbálták elfogadtatni:

1.)  Sydney Low angol publicista: „Az igazságos és elkerülhetetlen háború olyan, mint 
egy sebészeti beavatkozás. Jobb a betegnek egyszer fájdalmat okozni és így a 
gyógyulás útjára terelni, mint hagyni, hogy a betegség elhatalmasodjon rajta és 
szörnyű kínok között múljon ki.”548

2.)  egy francia történelemkönyvből: „A háború nem valószínű, ámde lehetséges. Ezért 
van Franciaország fegyveres védekezésre berendezkedve. Ha Franciaországért 

546  poljanszkij: i. m., 106.
547  Maha: i. m., 127.
548  poljanszkij: i. m., 70.
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harcolunk, akkor a világ legcsodálatosabb, legbőkezűbb földjéért küzdünk, ahol 
megszülettünk. Francia hazánknál igazságosabb, szabadságszeretőbb és humá-
nusabb ország nincs.”549

3.)  poroszország oktatási minisztere nyomán (1901): „ A felnövekvő német nem-
zedéket úgy kell nevelni, hogy az ifjúság szíve megteljen a német nép, il-
letve géniusz iránt érzett határtalan büszkeséggel és lelkesedéssel.”550 
Forrásokkal támasztják alá azt a tényt is, hogy a szarajevói merénylet által „tálcán 
kínált” casus bellit a nagyhatalmak nem kívánták kihagyni:

4.)  Kivonat az osztrák–magyar kormány 1914. július 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
„… Szerbia teljes megalázásával végződő kimondottan diplomáciai sikernek semmi 
értelme nem lenne. Ezért olyan radikális követelményeket kell vele szemben állítani, 
melyeket nem tud elfogadni. Elutasító válasz esetén pedig hozzá lehet fogni a kérdés 
radikális megoldásához: háborús beavatkozás útján.”551

A tankönyvek forrásai között fontos szerepet ját-
szanak a történelmi személyek (uralkodók, minisz-
terelnökök, katonai vezetők) portréi is. A Világtör-
ténelem című kötet első világháborút bemutató 
részében ezek mellett több képet, fényképet, rajzot 
és karikatúrát is láthatunk. A háborút kiváltó szaraje-
vói merénylet kapcsán egy korabeli színes nyomatot 
közöl,552 illetve egy fekete-fehér fényképet a nyugati 
frontra induló mosolygós német katonákról,553 majd 
a keleti (galíciai)554 és nyugati (francia)555 frontok kö-
rülményeit mutatja be. Kicsit megmosolyogtatóak 
egy 15 éves sedani francia kisfiú rajzai,556 aki a kü-
lönböző hadműveleti felek katonáit, azok egyenru-
háját örökítette meg. Természetesen helyet kapnak 
a háború borzalmai is: az egyik felvételen német 
gáztámadás során megvakult katonákat láthatunk 
útban a kórház felé.557 Bemutatják a korszak tech-
nikai újításait, a repülőgépeket, a tankokat, illetve a 
tengeralattjáró-háború kapcsán az egyik illusztráción feltűnik a Lusitania óceánjáró is.558 a 
gazdaság háborús állapotokra való átállása jelentős mértékben módosította a nők szerepét 

549  poljanszkij: i. m., 70.
550  Uo., 70.
551  Uo., 75.
552  Uo., 75.
553  Uo., 79.
554  Uo., 80.
555  Uo., 81.
556  Uo., 83.
557  Uo., 83.
558  Uo., 87.
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a társadalmon belül: négy fénykép a nőket új szerepekben is bemutatja – két felvételen 
gyári munkásnők, valamint rendőrnők és betegápoló kedvesnővérek is láthatóak.559

Szöveges forrásokban nem, képi forrásokban viszont igen gazdag a segédtankönyv. 
államférfiak, katonák portréit részesíti előnyben a kötet, a szűken vett világháborús 
fejezetekben 13 ilyen fotó található. ezeken kívül megjelennek a háborús pusztítás 
képei (przemyśl, Galícia), egy légi csata ábrázolása,560 valamint a Galíciai–Bukovinia 
főkormányzóság címere561 és a szícslövészek zászlója.562

A magyar nép története című tankönyv a háború kitörésével kapcsolatban néhány 
szemelvényt közöl. Az egyik egy helyi forrás, mely az 1905-ben Ung megyében a központi 
hatalommal szemben kibontakozott ellenállásról tudósít, amely során megtagadták a 
Bécsből kinevezett főispán beengedését, a másik pedig részleteket közöl Ferenc József 
1914. június 28-án megfogalmazott kiáltványából („Mindent megfontoltam és meggon-
doltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.”).

3.2. A hadtörténeti források aránya
Turcsenko tankönyvének összeválogatott forrásaiból gyakorlatilag teljes egészében hi-
ányzik a hadtörténeti rész. A Világtörténelem című kötetben az első világháborús részhez 
csatolt forrásoknak is csak elenyésző része hadtörténeti jellegű, többségük inkább a 
diplomáciával foglalkozik (beszédek, szerződések, kiáltványok stb.). Az egyetlen, katonai 
eseményeket idéző forrás-részlet az orosz kasiri ezred egy katonájának visszaemlékezése-
iből „…A támadás 11 órakor alábbhagyott. Ez alatt a németek minden oldalról tüzérségi 
tüzet készítettek elő a kasiri ezred ellen könnyű és nehéz ágyúkból. A tűz rendkívüli erejű 
volt, legalább 100–150 ágyúból lőttek. Távolról úgy tűnt, hogy az ezred katonái a földdel 
együtt a magasba emelkedtek. Csak keveseknek sikerült megmenekülni.”563

3.3. A magyarok megjelenítése a forrásokban
A forrásapparátusban a magyarok nem jelennek meg önállóan, csak az Osztrák–Magyar 
Monarchia részeként. A Monarchia szerepét és felelősségét a háború kitörésében hang-
súlyozza néhány elsődleges forrás, ami kritikus a birodalommal szemben, de ebből a 
felelősségből nem hárul a forrás szövege alapján semmi a magyarokra. 

3.4. Az emberi szenvedés megjelenítése a forrásokban
Az Ukrajna legújabb kori történelme című tankönyvben nem találunk emberi szenvedésre 
utaló forrásokat, elsősorban a politikai, illetve mozgalmi tevékenységre utaló források-
kal találkozunk. Nagy a valószínűsége, hogy a tankönyv összeállítói a korábbi (1991-es, 
rendszerváltás előtti) forrásapparátusokra támaszkodtak.

a Világtörténelem kötet a forrásai között egy táblázatban foglalja össze a háború 
pusztításait, emberveszteségét, illetve annak politikai következményeit. Az egyszerű 
katona szenvedéseit jól illusztrálja egy később elesett orosz katona édesanyjához írott 

559  Uo., 94-95.
560  Maha: i. m., 90.
561  Uo., 93.
562  Uo., 91.
563  poljanszkij: i. m., 80.
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levele: „Drága édesanyám, jobb lett volna, ha meg sem szülsz, jobb lett volna, ha vízbe 
fojtasz, olyan nagyon szenvedek…”564

4. A tankönyvekben szereplő térképek 

Az adott korszakkal kapcsolatban mindössze három térkép tűnik fel a Turcsenko-féle 
tankönyvben,565 amelyeken az Osztrák–Magyar Monarchia mint területi egység szerepel. 
Az első az ukránság által lakott területeket ábrázolja, a korabeli közigazgatási egységekre 
(tartományok, kormányzóságok) rávetítve az ukránság etnikai területeit, illetve Ukrajna 
mai államhatárait. A második térkép az Ideiglenes Kormány által kijelölt autonóm Ukrajna 
határait mutatja a korabeli közigazgatási egységekre, az ukránság etnikai területeire és 
Ukrajna mai államhatáraira vetítve. A harmadik térkép Ukrajna területi változásait mutatja 
1917–1919 között. Mindhármon feltűnik az Osztrák–Magyar Monarchia (Magyarország 
külön nem), ugyanakkor egyetlen olyan térkép sincs, amely az első világháború eseményeit 
mutatná be. A világháborút lezáró békerendszert, az új államokat és Magyarország új 
határait egyetlen térkép sem jeleníti meg a kötetben.

a Világtörténelem tankönyvben számos színes és fekete-fehér térkép található. Az 
egyik az első világháború globális hatásait ábrázolja,566 egy másik annak fontosabb csa-
táit, köztük a galíciai fronton bekövetkező Bruszilov-offenzívát jeleníti meg.567 Mindkét 
térképen Magyarország mint a Monarchia integráns része (illetve az utóbbin mindössze 
a galíciai hadszíntér néhány fontosabb városa) látható. A Németország a versailles-i 
békeszerződés aláírása után című térképen már nyomon követhetőek a Monarchia felbom-
lásával kialakult államok, így Magyarország, csehszlovákia és Ausztria.568 Készült egy olyan 
térkép is a tankönyv számára, amely az első világháború előtti állapotok (államhatárok) 
jelölése mellett megjeleníti a háború után kialakult országhatárokat is,569 itt láthatjuk 
az 1920 utáni Magyarországot. A kötetben a térképek összeállítói odafigyeltek a teljes 
korhűség betartására, ezért minden államalakulatot a történelmi tényeknek megfelelően 
ábrázoltak. 

5. Összefoglalás

A rendszerváltást követően, a ’90-es évek elejétől kezdődően jelentős szemléletváltásra 
került sor az ukrajnai tankönyvírásban, különös tekintettel a nyugat-ukrajnai események-
kel, ezen belül az első világháborút körülvevő megítéléssel kapcsolatban is. ez azért is 
fontos, hiszen az első világháborúhoz (illetve annak résztvevőihez) kapcsolódnak az ukrán 
nemzeti önrendelkezés első állami szintű formációi, illetve az oroszországi polgárháború 
ukrajnai vetületének eseményei. Maga a korszakolás sok mindenben eltér az európai 

564  Uo., 87.
565  Turcsenko: i. m., 5., 73., 129.
566  poljanszkij: i. m., 77.
567  Uo., 86.
568  Uo., 109.
569  Uo., 114.
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szabványtól, hiszen Ukrajna esetében a háború lezárására (igaz, kisebb korábbi szüne-
tekkel) csak 1921-ben kerül sor. Mindenképpen pozitív előrelépés, hogy Nyugat-Ukrajna 
lakossága, amely aktív résztvevője volt az első világháborús eseményeknek, tisztelettel 
tekint annak áldozatai sírjaira (legyenek azok bármilyen nemzet képviselői), s gyakorlatilag 
nosztalgiával tekint vissza a birodalmi „boldog békeidőkre.”
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d á r d a i  á g n e s  –  K AT O N A  A N D R Á S

Az első világháború a  
szomszédos országok és hazánk 
történelemtankönyveiben 
(Összegzés)

Hat, Magyarországgal határos ország történelemtankönyveit tekintették át értő kuta-
tók és tanárok az első világháború ábrázolása szempontjából.570 A résztanulmányok szerzői 
egységes szempontrendszerrel dolgoztak, külön vizsgálva a „nagy háború” kontextusát, 
a tankönyvek leíró szövegét, forrásait és térképeit. Országonként külön összefoglalás 
készült arról, hogy milyen irányú és tendenciájú változások következtek be a téma tagla-
lásában az 1989-es rendszerváltoztatások után a korábbiakhoz képest; illetve arról, hogy 
mennyiben különböznek egymástól az adott ország nyelvén írt és ott megjelent magyar 
nyelvű tankönyvek szövegei. ezeket a tanulmányokat összegzi e szintetizáló munka, 
egybevetve a legfőbb megállapításokat és tanulságokat a magyarországi tankönyvek 
hasonló szempontú vizsgálatával. (A tanulmányokból átemelt megállapításokat eltérő 
betűtípussal jelezzük – a szerk.) 

Bevezetés

A Magyarországgal szomszédos országokban egymástól némileg eltérő oktatási rendsze-
rek vannak (például többnyire nyolc, de néhol kilenc évfolyamos az általános vagy alap-
iskola), melyeken belül a történelemtanítás szerepe és súlya is eltér egymástól (például 
hol kötelező érettségi tantárgy a történelem, hol – és ez a jellemzőbb – nem). röviden 
szólnunk kell minderről is, hogy „helyi értékén” kezelhessük a tematikus tankönyvkuta-
tások eredményeit. 

570   Horvátország: Andócsi János, románia: Orbán zsolt, szerbia: Dévavári zoltán, szlovákia: vajda Barnabás, 
Szlovénia: vojko Kunaver, Ukrajna: zubánics László, Magyarország: Katona András.
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a horvátországi oktatási rendszer az alapfokú oktatás hosszát (általános iskola) nyolc 
évben határozza meg. Az általános iskola ötödik osztályától van történelem tantárgy, 
heti két órájuk van a diákoknak, ami éves szinten hetven tanórát jelent. A kisebbségi 
iskolákban a tanár a tanórán tárgyalhatja a nemzeti vonatkozású (esetünkben a magyar) 
történelmi eseményeket. Középfokon a történelem tantárgy tanítása három- és négy-
osztályos középfokú intézményekben zajlik. Horvátországban a gimnáziumi rendszert 
öt típusra osztják: 1. általános gimnázium, 2. nyelvi tagozatos gimnázium, 3. termé-
szettudományi gimnázium, 4. matematika-természettudományi tagozatos, 5. klasszikus 
gimnázium, melynek a tananyaga nagyban megegyezik az általános gimnáziuméval. Az 
általános gimnáziumban az első három évben heti két órában oktatnak történelmet, a 
negyedik évfolyamon heti három órában. A többi gimnáziumtípust választók végig heti 
két órában tanulják a történelmet. A négyéves szakközépiskolákban, amelyek érettségit 
és szakmát is adnak, kettő vagy három évig van történelemoktatás, minden évfolyamon 
heti két alkalommal. Itt az első világháborút a harmadik évfolyamon tanulják a diákok. 
A hároméves szakmunkásképzőkben csak az első osztályban van történelem, heti két 
alkalommal, ahol csak Horvátország történelmét oktatják, a világtörténelemmel nem 
foglalkoznak – tudjuk meg Andócsi János tanulmányából.

Romániában a történelem oktatása hagyományosan jelentős szerepet tölt be. ehhez 
képest azonban a tanításra szánt órák száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 
A legtöbb diák heti egy órában tanulja az általános iskolában a történelmet, kivéve a 8. 
osztályt, ahol A románok történelmét heti két órában dolgozzák fel. A középiskolában is 
minden évfolyamon van történelem, de jellemzően itt is csak heti egy órában. Két-három 
óra csak az elméleti líceumok humán tagozatán, a filológiai vagy társadalomtudományi 
szakosztályokban van. ezzel együtt a történelemórák teljes óraszáma a vizsgált országok 
közül keleti szomszédunknál a legalacsonyabb. Öt különböző tanév során hat alkalommal 
találkoznak a tanulók az első világháborúval. általános iskolában a 7. osztályban két ízben, 
egyetemes történelemből és A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyo-
mányai tantárgyból, 8. osztályban pedig A románok történelme tanulmányozása során. A 
középiskolai évek alatt három alkalommal is sor kerül az első világháború tanítására: a 10. 
és 11. osztályban egyetemes történelemből, majd a 12. osztályban is – írja Orbán zsolt.

Szerbiában az általános iskolában négy éven keresztül, heti két órában tanítják a törté-
nelmet. Az általános, a társadalomtudományi-nyelvi tagozatos és sportgimnáziumokban 
négy, a természettudomány és matematika tagozatos gimnáziumokban viszont csak 
három évig oktatják a stúdiumot. A társadalomtudományi-nyelvi tagozatos gimnáziumok 
utolsó évfolyamán a heti két órás óraszám háromra növekszik, igaz, a tanév itt is rövidebb 
az érettségik és a felvételik miatt. A magyar nyelvű tagozatoknál azonban ez az emelt 
óraszám nem érvényesül. A hivatalos órakeret itt összesen három órát ad a modern kori 
magyar történelem oktatására, eléggé átfogó címekkel: A dualizmus kora (1867–1918), 
Magyarország a két világháború között és a második világháborúban, Magyarország a 
második világháború után. Az általános és középiskolában egyaránt az utolsó évfolyamon, 
tehát a 8., illetve a 11. vagy 12. osztályban találkoznak a tanulók az első világháborúval 
– olvashatjuk Dévavári zoltán tanulmányában.

Szlovákiában a kilencéves alapiskolában az 5. osztálytól heti egy órás a történelem 
tantárgy, kivéve az utolsó évfolyamot, ahol heti két óra van. A négyéves gimnázium első 
három osztályában van kötelező történelem tantárgy, melyekben jellemzően heti két 
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órában dolgozzák fel a tananyagot. Mivel a történelem nem kötelező érettségi tárgy, 
ezért 4. évfolyamon csak azok tanulják fakultációs tárgyként, akik érettségizni kívánnak 
belőle. Itt az alapiskola 9. évfolyamán, illetve a középiskolai 3. év elején foglalkoznak az 
első világháborúval – foglalja össze vajda Barnabás.

Szlovéniában szintén kilenc évfolyamos az általános iskola, de itt csak hatodikos 
koruktól tanulnak történelmet a diákok. Tárgyunk heti óraszáma az első évfolyamon 
egy, a többi hármon kettő. Középiskolában (szakközépiskola és gimnázium) végig tanul-
nak történelmet. Az első világháborúval az általános és a középiskolában egyaránt az 
utolsó évfolyamon (9. osztály és 4. osztály) találkoznak, javarészt immár tematikus – és 
nem kronologikus – felépítésű tankönyvekben. A magyar nyelven tanulóknak kétnyelvű 
tankönyvek állnak rendelkezésre – összegzi vojko Kunaver.

Ukrajnában a történelemoktatás az 5. osztályban kezdődik az Ukrajna történelme 
(Bevezetés a történelembe) stúdiummal. Hatodiktól kronologikus rend szerint tanítanak 
külön, egymással párhuzamosan egyetemes és nemzeti történelmet. Az óraszámok év-
folyamonként változóak. A magyar nép története választott tantárgyként oktatható. A 
tanulók az első világháború témájával jellemzően az 5. és a 10. osztályban találkoznak – írja 
tanulmányában zubánics László. (A továbbiakban név szerint nem utalunk a szerzőkre, 
de tanulmányaik megállapításai fellelhetők az összefoglalóban – a szerk.)

Két táblázatban összesítettük az általános (alap)iskolák és középiskolák (szakközépis-
kolák és gimnáziumok) óraszámait a legjellemzőbb adatok alapján, összehasonlításként 
beillesztve a magyarországi óraszámokat is. (A kiemelések az első világháború tárgyalását 
jelzik az adott évfolyamon.)

1. táblázat: Az általános (alap)iskolák óraszámai:

Magyar- 
ország

Horvát- 
ország

Románia Szerbia Szlovákia Szlovénia Ukrajna

5. 
oszt.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 1/évi 
35 –

heti 1/évi 
35

6. 
oszt.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 1/évi 
35

heti 1/évi 
35

heti 2/évi 
70

7. 
oszt.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 1/évi 
35

heti 2/évi 
70

heti 1+1/
évi 70

8. 
oszt.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
68

heti 1/évi 
35

heti 2/évi 
70

heti 1 + 
1,5/

évi 35+52

9. 
oszt.

– – – – heti 2/évi 
70

heti 2/évi 
70

–
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2. táblázat: A középiskolák óraszámai:571

Magyar-
ország

Horvát- 
ország

Románia Szerbia Szlovákia Szlovénia Ukrajna

I. 
évf.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti 1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti 1 + 
1,5/

évi 35+52

II. 
évf.

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti 1 + 
1,5/

évi 35+52

III. 
évf.

heti 3/évi 
108

heti 2/évi 
70

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
72

heti 2/évi 
70

heti 1 + 
1,5/

évi 35+52

Iv. 
évf.

heti 3/évi 
96

heti 3/évi 
96

heti1/évi 
36

heti 2/évi 
72

vagy
heti 3/évi 

96

fakultáció
heti 2/évi 

70
-

Össz. 636 Össz. 586 Össz. 324
Össz. 572 
vagy 596

Össz. 426 Össz. 525 Össz. 525

1. Az első világháború kontextusa

1.1. Egyetemes és/vagy nemzeti történelem? 
Jellemzően az egyetemes, főleg az európai történelem részeként taglalják a tankönyvek 
a nagy háborút, de a nemzeti történelmet tárgyaló tankönyvek, tankönyvi fejezetek 
tartalmaznak olyan tananyagrészeket is, amelyek tágabb értelemben tartoznak az első 
világháborúhoz, így pl. a nemzeti államok kialakulása, a trianoni békeszerződés mint a 
versailles-i békerendszer része.

A legtöbb iskolatípusban és évfolyamon Horvátországban tanítják a történelmet, 
benne az első világháború eseményeit is. Az általános iskola 5–8. osztályában, a gimnázi-
umok mind az öt típusának és a négyéves szakközépiskolának is valamennyi évfolyamán, 
valamint a hároméves szakmunkásképzők első osztályában van történelemtanítás. Az 
általános iskolai és gimnáziumi könyvek külön fejezetben tárgyalják a háború nemzetközi 
vetületét, vagyis az európai és világpolitikai eseményeket. Jellemzően – a szerb tanköny-
vekhez hasonlóan – a Balkán-háborúkat is a világháború közvetlen előzményének, csak-
nem részének tekintik. Az egyetemes történeti részek mindig terjedelmesebbek – átlag 
kétszeresei a nemzeti történelemnek – a horvát vonatkozású anyagrészeknél. A négyéves 
szakközépiskolákban a Balkán-háborúkat és az első világháborút az Európa és a világ a 

571  A legjellemzőbb iskolatípust vettük alapul.
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20. század első felében című fejezetben mutatják be a diákoknak, míg a szakmunkáskép-
zősöknek szóló tankönyvek csak a horvát történelemmel foglalkoznak, bár a nagy háború 
kapcsán pár sorban kénytelenek tárgyalni a nemzetközi helyzetet is.

Romániában a 7.572 és 10. osztályban az egyetemes,573 8. osztályban a nemzeti történe-
lem574 keretei között tárgyalják az első világháború történetét. A középiskola két ciklusra 
oszlik: az alsó, még kötelező ciklus a 9–10. osztályt foglalja magába. A felső ciklus a 11. 
osztállyal veszi kezdetét, így a tananyag abból indul ki, hogy a diákok egyszer már végig-
tanulmányozták a világtörténelmet. ezért a 11–12. osztályban már tematikus felépítésű 
tankönyvek575 segítségével dolgozzák fel a témát. 

a szerbiai tankönyvek – és ez talán nem túlzottan meglepő, hiszen náluk kezdődött 
– a legrészletesebben tárgyalják a világháborút, sőt az annak előzményét jelentő Balkán-
háborúkat is.576 szerbia háborús szerepét, történéseit hasonló terjedelemben tárgyalják, 
mint az esemény egyetemes történeti vonatkozásait; előfordul olyan is, hogy nagyobb 
súllyal.577 ez a vizsgált országok tankönyveinek többségére azonban nem jellemző. Fontos 
még megjegyezni a szerbiai tankönyvekkel kapcsolatban, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság megalakulását szervesen hozzákapcsolják a világháborúhoz, és az azt lezáró 
békerendszer tárgyalásához.

a szlovákiai tankönyvek jellemzően az egyetemes (európai) történelem részeként 
tárgyalják az első világháborút. Ugyanakkor a nemzeti történelmet tárgyaló tankönyvek 
is rendszeresen tartalmaznak olyan fejezeteket, amelyek tágabb értelemben szintén az 
első világháború témái közé sorolhatók, mint a csehszlovák állam megalakulása, vagy 
a trianoni béke mint a versailles-i békerendszer része. A tankönyvek kronológiája bi-
zonytalan, mert egyrészt a szlovák nemzetnek az első világháborúban nem egyértelmű 
a helyzete (ti. hogy melyik oldalon kezdték a háborút, melyik oldalon álltak a háború 
alatt, és melyiken fejezték be), másrészt a háború vége összemosódik a csehszlovák 

572   constantiniu, Florin; cojescu, Norocica-Maria és Mamina, Alexandru (2000): Történelem. Tankönyv a VII. 
osztály számára. Fordította: palkó Attila. corint, Bukarest.

573   Giurescu, Dinu c. (szerk.); Budici, Anişoara; Stănescu, Mircea és Ţigău, Dragoş (2005): Történelem. 
Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: Bartha zoltán és Józsa István. editura Sigma, Bukarest.

574   Oane, Sorin és Ochescu, Maria (2011): A románok történelme. Tankönyv a VIII. osztály számára. 
Fordította: Nagy Andrea, Nagy Gabriella és dr. váradi Éva-Andrea. Didactică şi pedagogică, Bukarest. A 
cím önmagában sugallja az etnikai alapú megközelítést.

575   Adăscăliţei, Felicia; Bratu, Alina; Liga, Adrian; Lazăr, Liviu és Lupu, Viorel (2009): Történelem. Tankönyv a 
XI. osztály számára. Fordította: László László. corvin, Déva., valamint Barnea, Alexandru (szakirányító), 
Manea, vasile Aurel, palade, eugen, Teodorescu, Bogdan (2012): Történelem. Tankönyv a XII. osztály 
számára. Fordította: László László, Orbán zsolt. corint, Bukarest.

576   Az általános iskolai tankönyvek közül a legrészletesebben: Simić, predrag és petrović, Ivana (2011): Istorija 
8 –adni uđbenik za osmi razred osnovne škole sa tematskim istorijskim atlasom (Történelem 8 – Tankönyv 
és tematikus térképtár az általános iskolák nyolcadik osztálya számára). Logos, Beograd; míg a középisko-
laiak közül a legterjedelmesebb: radojević, mira (2014): Istorija – Udžbenik za treći razred prirodno-
matematičkog smera, četvrti razred gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i četvrti razred 
srednje stručne škole za obrazovne profile pravni tehničar i birotehničar (Történelem a természettudo-
mány és matematika tagozatos gimnáziumok III. osztálya, és az általános, társadalomtudományi és nyelvi 
tagozatos gimnáziumok Iv. osztálya, valamint a jogtechnikusok és irodai asszisztensek részére). Klett, 
Beograd.

577   Đurić, Đorđe és pavlović, Momčilo (2012): Istorija za treći razred gimnazije prirodno matematičkog smera 
i četvrti razred opšteg i društveno jezičkog smera (Történelem a természettudomány és matematika 
tagozatos gimnáziumok III. osztálya, és az általános, illetve társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok 
Iv. osztálya számára). zavod za Uđbenike Beograd, Beograd.
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Köztársaság létrejöttével, vagyis az ország megalakulása kézenfekvő következménye a 
háborúnak. e bizonytalan állapotból kiindulva a szlovákok az első világháború végén a 
győztesek oldalán álltak, és gyakorlatilag semmi közük nem volt sem az Osztrák–Magyar 
Monarchiához, sem a vesztes országokhoz.

a szlovén tankönyvek az első világháborúval kapcsolatos tényanyagot nemzeti és 
nemzetközi szempontból egyaránt bemutatják.578 egy részük külön nyújt mindkét szem-
pontból áttekintést. van, amelyik előbb pontos képet ad az első világháborús politikai és 
katonai helyzetről európában és egyéb földrészeken, majd a mai Szlovénia területének 
politikai és katonai fejleményeit tekinti át.579 Hol azonos fejezeten belül tárgyalják az első 
világháború egyetemes és nemzeti történéseit, mindkét nézőpontot felhasználva,580 hol 
külön fejezetben foglalkoznak a nagy háborúval.581 Az egyetlen kétnyelvű tankönyv az 
első világháborút leginkább magyar nemzeti szempontból vizsgálja, mivel az egyetemes 
szempont megjelenik a szlovén tankönyvben.582

Ukrajnában külön tantárgyként és óraszámban tanítják az egyetemes és a nemzeti 
történelmet. Az itteni történelemoktatás jelentős problémája, hogy bár megpróbálják 
párhuzamba állítani a világtörténelem, illetve Ukrajna történelmének oktatását, de 
ezzel nem mindig járnak sikerrel. Az első világháború nemzeti és nemzetközi (Ukrajna 
legújabb kori történelme, illetve Világtörténelem) vonatkozásainak oktatására a közép-
iskolák 10. osztályában kerül sor. Az itt alkalmazott korszakolásnak megfelelően – amely 
az első világháború kitörését tekinti a legújabb kor kezdetének – az első világháború 
témaköre mind a Világtörténelem,583 mind Ukrajna legújabb kori történelme584 tantárgy 
anyagában megtalálható. van olyan tankönyv, amelyik egyáltalán nem foglalkozik az első 
világháborúval mint a XX. század egyik meghatározó eseményével,585 és olyan is, amelyik 
csak minimális terjedelmet szán rá.586 általában jellemző, hogy az első világháborúval 
kapcsolatos fejezet587 itt is követi az általános ukrajnai tankönyvszerkesztői tendenciát, 
elsősorban a frontok eseményeivel foglalkozik.

Magyarországon valamennyi általános iskolai tankönyvben és a középiskolai tan-
könyvek nagyobb részében közös tankönyvi fejezetben, de külön leckékben tárgyalják a 

578   Kern, Ana Nuša; repe, Božo és Nećak, Dušan (2010): Našestoletje – SZÁZADUNK (Történelem a kétnyelvű 
általános iskolák 9. osztálya számára – szlovén/magyar). Modrijan, Ljubljana.

579   razpotnik, Jelka és Snoj, Damjan (2013): Raziskujem preteklost (A múlt kutatása). Történelemkönyv az 
általános iskola 9. osztálya számára. rokus Klett, Ljubljana.

580   Karlovšek, metka és robnik, vesna (2012): Zgodovina za srednje strokovno in poklicno izobraževanje 
(Történelem szakközépiskolások és szakiskolások számára). DzS, Ljubljana.

581   Gabrič, Aleš és režek, mateja (2011): Zgodovina 4, učbenik za četrti letnik gimnazije (Történelem 
negyedikes gimnazisták számára). DzS, Ljubljana.

582   Horvath Bernadetta (2009): Zgodovina Madžarov (A magyarok története) Történelemkönyv a kétnyelvű 
gimnáziumok 1.–4. osztálya számára. zavod rS zašolstvo, Ljubljana.

583   poljanszkij, Pavlo (2010): Világtörténelem. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. 
osztálya számára. (Fordította Maha László.) Szvit Kiadó, Lviv. 74-102.

584   Turcsenko, Fegyir (2003): Ukrajna legújabb kori történelme. Első rész (1914–1939). Tankönyv az általános 
oktatási rendszerű középfokú tanintézetek számára. (Fordította Jánki András.) Szvit Kiadó, Lviv. 4-42.

585   vlaszov, v. Sz. (2013): Ukrajna története. Bevezetés a történelembe. Tankönyv az általános oktatási 
rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

586   závodszky Géza – Salamon Konrád (1998): A magyar nép története. II. rész (1790–1990). Tankönyv 
Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 9–10. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv. 160-164.

587   pl. Maha László: Ukrajna története. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskolái 
10. osztálya számára. 84-99. In: Letöltés:http://karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Ukrajna%20
tortenete%20(Maha%20L.,%20segedanyag).pdf. (2014.12.21.)
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tankönyvek az első világháborút, és abban Magyarország részvételét, vagy beépítve az 
egyetemes részbe a magyar történeti vonatkozásokat is. előfordul azonban a teljesen 
külön fejezetben tárgyalás is. A jelenlegi tananyagbeosztás szerint általános iskolában 
elszakad egymástól az első világháború történetének (7. osztály) és közvetlen következ-
ményeinek (őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, trianoni béke, új államok Közép-
európában) a tárgyalása. ez a gond rövidesen megoldódik a kerettantervek felmenő 
jelleggel történő bevezetésével, és a hozzájuk kapcsolódó új tankönyvek kifejlesztésével: 
az első világháború és következményei egyaránt 7. (illetve a középiskolában 12. helyett 
11.) osztályos tananyag lesz.

1.2. A világháború súlya, aránya a tankönyveken belül
Nehéz még hozzávetőlegesen is megállapítani az első világháború teljes tananyaghoz 
mért arányát. A résztanulmányok is többnyire inkább arra tettek kísérletet, hogy a témát 
tárgyaló tankönyvek egészéhez viszonyították ezt a körülbelüli arányt. ezek is tanulsá-
gosak azonban, és az áttekintést néhány táblázattal is megpróbáltuk szemléletesebbé 
tenni. A számok óvatos kezelésére azonban előre is fel kell hívnunk a figyelmet, hiszen 
az egyes tankönyvek – gyakran még azonos országokon belül sem – messze nem azonos 
tananyagmennyiséget dolgoznak fel, és gyakran különböző időintervallumokat ölelnek fel.

Horvátországban az általános iskolai és a gimnáziumi tankönyvekben nagyjából azo-
nos terjedelem jut a világháború eseményeinek a tárgyalására, ami a többi szomszédos 
országhoz képest átlagosnak mondható. A szakmunkásképzős számokat csak a magyar-
országihoz tudjuk hasonlítani, melyektől a horvátországi adatok némileg elmaradnak.

3. táblázat: Az első világháború aránya a horvátországi tankönyvekben

Bekavac 
–Kljajić, 
7. oszt.
(2009)

Agičić,
7. oszt.
(2008)

Bekavac– 
Štambak, 

(2003)

Gold-
stein,
(2010)

Čokonaj,– 
Petrić– Raguž– 

Škiljan, 
szakközép-is-

kola
(2003)

Kolar-
Dimitrijević– 

Petrić– 
Raguž, 

gimn. 4. évf.
(2004)

Gold-
stein– 

Hutinec,
gimn. 4. 

évf.
(2010)

szakiskola

8,9% 5,8% 5,4% 6,2% 6,2% 8,0% 6,9%

Romániában a 7. osztályos tankönyv a XIX. század elejétől követi a világtörténel-
met a XXI. század küszöbéig.588 Az anyagnak a tíz százaléka foglalkozik az első világ-
háborúval. A 8. osztályos diákoknak készült A románok történelme589 viszont mind-
össze három és fél százalékos arányban foglalkozik a témával. A középiskolák 10. 
osztálya számára készült, a felvilágosodás korától napjainkig terjedő tananyagot fel-
dolgozó tankönyvben, melynek 18 fejezetéből egy foglalkozik az első világháború-
val és következményeivel,590 ez a teljes anyag 5,3 százaléka. A tematikus felépítésű  

588  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m.
589  Oane és Ochescu: i. m.
590  Giurescu (szerk.), Budici, Stănescu és Ţigău: i. m., 69-76.



147Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben

11–12. osztályos tankönyvek is foglalkoznak a világháborúval és a békerendszerrel, de az 
információkat szétszórva. ezért az arányok megállapítása is nehéz.

a szerbiai tankönyvekben szerepel a legnagyobb arányban a világháború. ezekre a 
munkákra még az is jellemző, hogy közel azonos a vonatkozó anyagok aránya az egyetemes 
és nemzeti történelemben, ami a többi ország könyvére kevésbé jellemző. 

4. táblázat: Az első világháború aránya a szerbiai tankönyvekben591

Simić– 
Petrović 

(2011)
8. oszt.

Đurić– 
Pavlović 

(2011)
8. oszt.

Dujković– 
Dujković 

(2013)
8. oszt. 

Radojević 
(2014)

gimn. 3., 4. 
évf.

Đurić– 
Pavlović 

(2012)
gimn. 3., 4. 

évf.

Nikolić– 
Žutić– 

Pavlović– 
Špadijer 
(2004)

gimn. 4. évf.

17,5% 19,4% 19,2% 14,8% 16% 13,7%

Az első világháborúnak Szlovákiában (ha a témát szűken és szigorúan értelmezzük) a 
közelmúltban nem volt és jelenleg sincs kiemelt szerepe a történelemtanterven belül. A 
vizsgált tankönyvekben öt-tíz százalék között változik az adott tankönyv egész terjedel-
méhez viszonyítva az első világháború aránya. ezt az arányt csak egy vizsgált tankönyv 
haladja meg,592 amely 17 százalékban foglalkozik az első világháborúval, ráadásul azt a 
nemzeti történelem kontextusában teszi. ezt a konkrét jelenséget nem tudjuk mással 
magyarázni, mint azzal, hogy az 1995-ös ún. mečiari nacionalista időszak után ellenre-
akcióként a tankönyvszerzők egy liberálisabb csoportja tudatosan egy olyan – a nemzeti 
történelemmel foglalkozó – tankönyvet alkotott, amely a nemzetközi kontextus által oldot-
ta azt a nacionalista szemléletet, amelyben a nemzeti történelem túldimenzionálttá vált.

a szlovéniai tankönyvekben az első világháború aránya átlagosnak mondható, de az 
egyes kiadványokban jelentős eltérések vannak. Jellemzően – talán meglepő módon – a 
gimnáziumi tankönyvekben kisebb ez az arány.

5. táblázat: Az első világháború aránya a szlovéniai tankönyvekben

Kern– 
Repe– 
Nećak 
(2010)
9. oszt.

Gabrič– 
Rode– 

Galonja– 
Dolenc 
(2013)
9. oszt.

Rode– 
Galonja 

(mf.) 
(2013)
9. oszt.

Razpotnik– 
Snoj (2013)

9. oszt.

Karlovšek–
Robnik 
(2012)
szki és 

szakisk.

Gabrič– 
Režek 
(2011)

gimn. 4. 
évf.

Horvath 
(2009)
gimn. 

1–4. évf.

9% 10% 12,5% 10,3 6%
6,6% 

(8,7%)*
6%

591   A szerbiai anyag szerzőjével ellentétben a Balkán-háborúk és a délszláv királyság időszakát itt nem vettük 
figyelembe.

592   Kováč, Dušan  és mtsai (1998): Szlovákia az új évszázadban. 9. osztályosok számára. Orbis pictus 
Istropolitana, Bratislava.

*Teljes anyag, illetve zárójelben a törzsszöveg.
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az ukrajnai tankönyvekben (ez vonatkozik a magyar tannyelvű iskolákban használtakra 
is) viszonylag kevés figyelmet fordítanak az első világháborús eseményekre. ez a korszak 
egyike a történetírás „fehér foltjainak.” Éppen ezért az első világháborúval foglalkozó 
anyagrészek aránya egészen minimális. Az Ukrajna legújabb kori történelmével foglalkozó 
tankönyv specifikus abból a szempontból, hogy gyakorlatilag az 1916-os eseményekkel le 
is zárja az első világháború taglalását, a továbbiakban csupán eseményszerűen említik az 
1917. évi forradalom, illetve az azt követő polgárháború mellékszálaként – külön témaként 
kiemelve – a breszt-litovszki békeszerződést. Míg az 1914–1916-os időszak történelmi 
eseményei kapcsán viszonylag kiegyensúlyozott az arány a keleti és nyugati ukrán területek 
eseményeinek bemutatásában (ennek oka elsősorban az lehet, hogy a hadszínterek is 
ezeken a területeken keresendőek), addig 1916-ot követően szinte kizárólagos jelleggel 
csak a központi területekkel, a forradalmi helyzettel foglalkozik a kötet.593

6. táblázat: Az első világháború aránya az ukrajnai tankönyvekben

Poljanszkij 
(2010)

10. oszt.

Turcsenko 
(2003)

középisk.

Vlaszov (2013)
5. oszt.

Závodszky–  
Salamon (1998) 

9-10. oszt.

Maha (2014)
10. oszt.

11,3% 9,8 0 1,6% 6%

Magyarországon az általános iskolában az első világháborúval foglalkozó tananyag-
rész mennyiségét, arányát a 7. osztályos tankönyv egészéhez mérve vizsgáltuk, amely 
egységesen a XvIII. század elejével kezdődik, és az első világháború tárgyalásával, tehát 
1918-cal zárul. A szórás nem túlzottan nagy, mert ez a százalékszám 8 és 12 között mozog.

7. táblázat: Az első világháború aránya a magyarországi általános iskolai tankönyvekben

Apáczai Kiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó NTK (Helméczy) NTK (Horváth)

11,1% 8,4% 8,6% 9,1% 9,5%

Az első világháborút – talán meglepő módon, de – a középiskolában Magyarországon 
a szakiskolai tankönyvek tárgyalják nagyobb arányban. ennek oka – minden bizonnyal 
– a szakiskolai tankönyvek tananyagának jelenközpontú válogatása, amely különösen 
a XX. századi történéseket helyezi előtérbe, az események élén az első világháborúval. 
Összességében a szerbiai könyvek után nálunk foglalkoznak a történelemtankönyvek a 
legnagyobb mértékben az első világháborúval.

593  Turcsenko: i. m.
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8. táblázat: Az első világháború aránya a magyarországi szakiskolai tankönyvekben

NTK, Száray-Kaposi 
10. évf.

Mozaik, Szever 
10. oszt.

Pedellus, Kosztyu 
10. oszt.

School Kiadó 
9–10. oszt.

10,3% 15,8% 12,9% 1,2%

9. táblázat: Az első világháború aránya a magyarországi gimnáziumi és szakközépiskolai tankönyvekben

ntK, 
Salamon

ntK, 
Száray-Kaposi

Műszaki, 
Bihari-Doba

Műszaki, 
Dupcsik-

Repárszky

Pedellus, 
Kovács- 

Kovácsné

9,0% 8,1% 8,2% 7,3% 6,8%

1.3. Az Osztrák–Magyar Monarchia értékelése
A Monarchiáról az egyes országok tankönyvei semleges hangnemben írnak, de jó részük-
re jellemző a komoly fenntartás, sőt bizonyos fokú ellenségesség is az államalakulattal 
szemben. Az ütközési pont természetesen elsősorban a nemzetiségi kérdés, a vélt vagy 
valós sérelmek felsorolása. ezek némelyikét a későbbiekben megemlítjük.

a horvátországi tankönyvek végig jelzők használata nélkül, semleges megközelítésben 
használják az Osztrák–Magyar Monarchia kifejezést, de a gimnáziumi könyvek szövegé-
nek bizonyos kontextusba helyezése azt a benyomást kelti, hogy a Monarchia politikája 
kudarcra van ítélve. Az államalakulat elnyomó jellege is több helyen megjelenik a háború 
kapcsán (letartóztatások, betiltások, cenzúra stb.), de nagyobb az elégedetlenség Béccsel, 
mint Budapesttel szemben.

Az egyik romániai tankönyv objektíven bemutatja a Monarchia létrejöttét és felépí-
tését, majd körülbelül fél oldalon Magyarország nemzetiségi politikáját boncolgatja. A 
nyitómondat a következő: „Magyarország elnyerte középkori határainak elismerését, beke-
belezte Erdélyt, Szlovákiát és Horvátországot, ez utóbbi lévén az egyedüli, amely továbbra is 
autonómiát élvezett.”594 Természetesen egyetlen magyar szerző vagy a tudományosságra 
adó történész sem nevezné meg negatív konnotációjú fogalommal „bekebelezés”-nek 
erdély 1867-es visszacsatolását Magyarországhoz. Ugyanígy helytelen használni a Szlová-
kia kifejezést is; ha a román szerzők nem ismerik a Felvidék vagy Felső-Magyarország595 
történelmi elnevezéseket, akkor sokkal szerencsésebb lett volna a mai Szlovákia használata 
is, amit persze nem kellett „bekebelezni”, mert évszázadok óta hozzátartozott. Hozzunk 
példát a finom csúsztatásra is: „Az erős hadsereggel rendelkező Ausztria–Magyarország 
és Oroszország jövője bizonytalan volt. A két birodalmat évszázadok óta ugyanazok az 
uralkodóházak (Habsburg, Romanov) vezették. Oroszország társadalmi, Ausztria–Ma-
gyarország nemzeti szempontból volt megosztott.”596 egyrészt nem pontosítja, hogy 

594  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m., 32. (Kiemelések a romániai anyag szerzőjétől: O. zs.)
595   Felső-Magyarország is pontatlan lenne, hiszen köztudottan egyes mai magyarországi részek is beletartoztak, 

illetve egyes mai szlovákiai területek nem. (Az eredeti tanulmány szerzőjének megjegyzése: O. zs.)
596  Giurescu (szerk.), Budici, Stănescu és Ţigău: i. m.
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az évszázadok óta hatalmon lévő dinasztiák, vagy az említett problémák miatt volt-e 
bizonytalan a két állam jövője. Másrészt visszavetít, az utólagos tudás birtokában rajzolja 
meg a „halálán lévő” Monarchia képét, annak ellenére, hogy a különféle problémákkal 
– beleértve a nemzetiségieket is – küszködő dualista állam összeomlására semmilyen 
egyértelmű jel nem utalt az első világháborút megelőző időszakban.

a szerbiai tankönyvek a legkritikusabbak, sőt gyakran ellenségesek az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiával szemben, fő ellenségnek tartva azt. Már a Balkán-háborúk igen bő 
tárgyalását követően leszögezik, hogy a hivatalos osztrák-magyar körökben az az álláspont 
kerekedett felül, hogy Szerbiát katonailag le kell győzni, s meg kell akadályozni annak 
független állami létét: „Ausztria–Magyarországot a Szerbia ellen indítandó háborútól 
egyedül Németország tartózkodása tartotta vissza” – értékel ezzel kapcsolatban az egyik 
tankönyv.597 egy másik sommás összegzéssel indít, hogy „Ausztria–Magyarország a XX. 
század eleje óta készült a Szerbiával való leszámolásra. 1914 közepére Németország is 
készen állt a harcra.”598 Mindhárom általános iskolai tankönyv kiemelten foglalkozik 
Ausztria–Magyarország balkáni politikájával, rámutatva arra, hogy a Monarchia volt az 
a nagyhatalmi tényező, amely gyakorlatilag megakadályozta a szerb államnak a tengerre 
való kijutását. Nem javítja a Monarchiáról kialakított képet, hogy a tankönyvek háborús 
bűnökről is beszámolnak. például az osztrák-magyar csapatok Mácsva elfoglalását követő-
en mintegy négyezer öreget, nőt, gyereket és hadifoglyot gyilkoltak meg.599 Feltűnő, hogy 
éppen a magyar nyelvű tankönyv képanyagában láthatók együtt a felgyújtott mácsvai 
falu és Szabács üszkös romjai. A legsokkolóbb minden bizonnyal az a felvétel, amelyen 
akasztást hajtanak végre az osztrák-magyar katonák.600

a szlovák tankönyvek semlegesen, sőt szinte közömbösen (egy esetben kissé negatí-
van)601 mutatják be az Osztrák–Magyar Monarchiát, mint a háborút kezdő egyik nagyha-
talmat. Az egyetemes történelemmel foglalkozó tankönyvekben következetesen semleges 
a szerzők hozzáállása a Monarchiához, ám a szlovák történelmet taglaló tankönyvekben 
„nemzetibb” a hangnem, hajlamosabbak elítélőbben megnyilvánulni a Monarchiával 
vagy Magyarországgal szemben. erre szolgáljon a következő példa: „Minden háborúel-
lenes tüntetést szigorúan büntettek. Ezért a háborút ellenzők százai jutottak börtönbe 
és kerültek rendőri felügyelet alá az egész Osztrák–Magyar Monarchiában, köztük sok 
szlovák is. Az országban eluralkodott a szigorú cenzúra.”602 Ugyanebben a tankönyvben 
így írnak a lázadó szlovák katonák kivégzéséről: „Az osztrák–magyar hadsereg legismer-
tebb és legszigorúbban megbüntetett lázadása a szlovák katonák lázadása volt a szerbiai 
Kragujevacban 1918. június 2-án. A lázadást leverték, 44 szlovák katonát halálra ítéltek 

597  radojević  i. m., 84.
598  Simić és petrović i. m., 62.
599   Simić és petrović: i. m., 85.; Đurić, Đorđe és pavlović, Momčilo (2011): Istorija za osmi razred osnovne 

škole (Történelem az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) zavod za Uđbenike, Beograd. 70.; 
radojević: i. m., 111.; Đurić és pavlović (2012): i. m., 88.; Nikolić, kosta, Žutić, nikola, pavlović, Momčilo 
és Špadijer, zorica (2004): Történelem 3/4 a természettudományi és matematikai gimnáziumok III. 
osztálya és az általános, illetve társadalomtudományi és nyelvi gimnáziumok IV. osztálya számára. zavod 
za Udžbenike i Nastavna Sredtsva, Beograd. 72.

600  ezen a fényképen jól kivehető maga az áldozat is.
601  Kováč, Dušan  és mtsai (2012): 9 dejepis. 9. osztályosok számára. Orbis pictus Istropolitana, Bratislava.
602   Letz, róbert (2000): Dejepis pre 9. ročník základných škôl. 9. osztályosok számára. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, Bratislava. 6.
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és lelőttek. További katonai lázadások voltak még szlovák területeken Pozsonyban, Tren-
csénben, Rimaszombatban, Sároseperjesen és más városokban.”603

a szlovéniai tankönyvek többnyire elfogulatlanok az Osztrák–Magyar Monarchiával 
szemben, és pártatlanul mutatják be azt. Néhol azonban, például A szlovének a háborúban 
című fejezetben egy kis ízelítőt kapunk abból, hogy a szlovénok miért nem szerették a 
Monarchiát, miért választották inkább Jugoszláviát.604 A szakközépiskolások tankönyvében 
pedig találhatunk néhány, érzelmektől sem mentes részletet: a Monarchiával szembeni 
bizalmatlanság, dezertőrök, lázadás a hadseregben stb.605 Az érdekes, hogy ez a negatív 
irányú hangsúlyeltolódás éppen a legújabban íródott tankönyvekben figyelhető meg.

Ukrajnában a rendelkezésre álló tankönyvek viszonylag semlegesen módon viszonyul-
nak az Osztrák–Magyar Monarchiához, sőt napjainkban jelentős nosztalgia tapasztalható 
a birodalmi múlt iránt.606 A történelmi segédtankönyv az ukránság jövőjét egyenesen az 
Osztrák–Magyar Monarchia kötelékében látta volna biztosítottnak: „1914. augusztus 4-én 
Dnyepermenti Ukrajna politikai emigránsai, Dmitro Dorosenko, Dmitro Doncov, Andrij Zsuk 
és mások Lvivben megalapították az Ukrajna Felszabadítása Szövetséget. A Mi platformunk 
című politikai kiáltványukban annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a háborúban 
az ukránoknak az Osztrák–Magyar Monarchiát és Németországot kell támogatniuk. Az 
Oroszországhoz tartozó ukrán területeken a jövőben független ukrán állam jön létre oszt-
rák és német protektorátus alatt. Az osztrák–magyar területeken pedig autonóm vidék. 
Ukrajna függetlenségének gondolatát Dmitro Doncov fogalmazta meg először „A nemzet 
mai politikai helyzete és feladataink″ című brosúrájában, aki arról írt, hogy Oroszország 
veresége a háborúban közelebb hozza Ukrajna függetlenségét.”607

a magyarországi tankönyvek általában semleges attitűddel említik az Osztrák–Magyar 
Monarchiát, és ez a távolságtartás, objektív megközelítés szinte átsüt rajtuk. Néha azonban 
némi szimpátia, vagy inkább megértés jellemzi a szerzők hozzáállását, akik ritkán elítélőek.

1.4. A háború kezdetének értékelése
A tankönyvek általában a központi hatalmak – azon belül inkább Németország, de az 
Osztrák–Magyar Monarchia is – felelősségét állapítják meg a háború kirobbantását ille-
tően. ezt – mint a centenáriumi megemlékezések kapcsán több fórumon is kiderült – a 
legújabb szakirodalom ma már meghaladta, és az antant hatalmak felelősségét is sokan 
megállapítják már.608 Jó lenne, ha a tankönyvírók is követnék ezt a tendenciát.

603  Uo., 12. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
604  razpotnik és Snoj: i. m.
605  Karlovšek és robnik: i. m.
606   csernyivciben (csernovic néven Bukovina fővárosa volt) 2009-ben felavatták I. Ferenc József császár 

egészalakos bronzszobrát. (A tanulmány szerzőjének a megjegyzése: z. L.)
607  Maha: i. m.
608   Lásd csak a következő alapszerzőket: clark, christopher (2012): The Sleepwalkers: How Europe Went to 

War in 1914. London, Allen Lane; Gilbert, Martin: The First World War. A Complete History. Henry Holt, 
London.; Keegan, John (1999): The First World War. Knopf, New York(Magyar nyelven: Az első világhá-
ború. Európa, Budapest, 2010.); Strachan, Hew (2001): The First World War. Volume I.: To Arms. Oxford 
University press, Oxford; Winter, Jay és Baggett, Blaine: The First World War and the Shaping of the 20th 
century. penguin Studio, New York and London, 1996. Magyar nyelven: Burgdorf, Stephan és Wiegrefe, 
klaus (szerk., 2010): Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája.  Napvilág Kiadó, Budapest. (O. zs. 
összeállítása)
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a horvátországi tankönyvek általában – egy-két kivételtől eltekintve609 – tényszerűnek 
veszik szerbia érintettségét a szarajevói merényletben. egyes tankönyvek610 a háború 
kezdeti szakaszát a szarajevói merénylet után túlbonyolítják, nehezen érthetővé teszik 
azzal, hogy az egymásnak hadat üzenő felek minden egyes hadüzenetét felsorolják. Az 
ez után következő hadüzenet-hullámot a dominóhatással illusztrálják, amely egy helyi 
konfliktusból világméretűvé terebélyesedett. Más tankönyvek611 leszögezik, hogy Szerbia 
visszautasította a Monarchia ultimátumát, ezért az hadat üzent neki, de a később bekö-
vetkező dominóeffektust a hadüzenetekkel kapcsolatban nem részletezik.

a romániai tankönyvekben a háború előzményeiről és kitöréséről a következő kép 
rajzolódik ki előttünk: „A XX. század elejének politikai fejleményei meggátolják az Oszt-
rák–Magyar Monarchia szláv népeinek (csehek, szlovákok, ruszinok, szlovének, horvátok, 
lengyelek) vagy az erdélyi románságnak a nemzeti önállósulását. [...] Főleg a nagy államok 
államnacionalizmusa, másodsorban a kisebb népek szabadságvágya és nacionalizmusa az 
első világháború kitörésébe torkollik.”612 egyszerű képet sugároznak a szerzők a diákoknak: 
románia aggodalommal szemlélte a Monarchiában élő románok sorsát, akiknek nemzeti 
létét teljesen ellehetetlenítette a dualista állam, ezért – habár megkötött egy szerződést 
a Monarchiával –, ezt kizárólag időhúzásként tette, és az első adandó alkalommal átállt a 
többet ígérő szövetséghez. A háborús felelősség tekintetében egyértelműek a tankönyvek: 
„Jóllehet a felelősség Ausztria–Magyarországot és Németországot terheli, a világháború 
okai visszavezethetők valamennyi nagyhatalom politikai-katonai tevékenységére.”613

a szerb tankönyvek aránylag tág kontextusban vizsgálják a háború előzményeinek ok-
okozati összefüggéseit is, de ettől függetlenül a háború kitörésének felelősét alapvetően 
a központi hatalmakban – a Német Birodalomban és Ausztria–Magyarországban – lát-
ják. A Monarchia trónörökösének meggyilkolása kapcsán a tankönyvek egybehangzóan 
hangsúlyozzák, hogy bár a szerb kormány közvetlen felelősségét a merényletben nem 
lehet(ett) kimutatni, ettől függetlenül Ausztria–Magyarország vezető politikai körei végül 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a többszörösen gyengébb Szerbiát katonailag le kell 
győzni, s meg kell alázni. Ugyanakkor az általános iskolai tankönyvek közül a Simić–petrović 
szerzőpáros arra is rámutat, hogy a szarajevói merénylet előtt Gavrilo princip két társával 
együtt Belgrádban tartózkodott, ahol a szerb hadsereg ezredese, vojislav Tankosijević 
látta el őket fegyverekkel.614 A Dujković szerzőpáros ezekben a részletkérdésekben már 
nem mélyed el, sommásan azzal indít, hogy Ausztria–Magyarország a merényletet a 
Szerbiának megküldendő ultimátumra használta fel, s végül annak ellenére üzent hadat, 
hogy a szerb kormány egy pontot leszámítva – a Monarchia nyomozószerveinek szerbiai 

609   például: Bekavac, Stjepan és Kljajić, Siniša (2009): Történelem 7, tankönyv az általános iskola 7. osztálya 
számára (magyar nyelvű fordítás), Alfa, zagreb.

610   Agičić, Damir (2008): Povijest, udžbenik za sedmi razred osnovne škole (Történelem, az általános iskola 7. 
osztálya számára). profil, zagreb.

611   Čokonaj, emil; petrić, Hrvoje; raguž, Jakša és Škiljan, Davor (2003): Povijest, Hrvatska i svijet od kraja 
XVIII. do potkraj XX.stoljeća 2. Udžbenik za II. razred četverogodišnjih srednjih strukovnih škola (Horvátor-
szág és a világ a XvIII. századtól a XX. század végéig, Tankönyv a négyéves szakközépiskolák számára). 
Meridijani, zagreb.

612   Barnea (szakirányító), Manea, Palade és Teodorescu: i. m., 32. (Az idézett tankönyv csak románia háborús 
szerepét taglalja.)

613  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m., 56.
614  Simić és petrović: i. m., 82.
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működése engedélyezését – békülékeny választ adott.615 Mira radojević tankönyvéből azt 
is megtudhatjuk, hogy döntő momentumnak számított az, hogy július 27-én az orosz cár 
arról biztosította a szerb politikai elitet, hogy országa nem marad majd közömbös Szerbia 
sorsa iránt.616 A Đurić–pavlović szerzőpáros ugyanakkor arra is rámutat, hogy a Monarchia 
egyes befolyásos körei ellenezték a háborút, sőt „egy pillanatban úgy tűnt, hogy Bécsben 
a mérsékelt irányzat kerekedik felül, de ekkor Berlinből világos üzenet érkezett, hogy a 
háború kiszélesedése esetén Németország támogatni fogja Ausztria–Magyarországot.”617

a szlovákiai tankönyvek egyik részében az első világháború kezdete semleges vagy 
közömbös módon jelenik meg. A másik részük viszont egyértelműen ellenséges módon 
viszonyul a Monarchiához, attól mintegy érzelmileg elhatárolja, eltaszítja magát. például 
ezt olvashatják a tanulók: „A szlovákok ellenszenvvel fogadták a háború kirobbanásá-
nak hírét. A szlovákság inkább Ausztria–Magyarország ellenfeleivel, a szláv Oroszor-
szággal és Szerbiával szimpatizált.”618 a szlovák történelemtankönyvek főleg az első 
világháború kezdetére és végére koncentrálnak. ez azt jelenti, hogy míg a világháború 
eleje egyértelműen 1914 nyarához kötődik (Gavrilo princip merénylete, hadüzenetek 
sora stb.), addig a háború vége (1918 ősze) a tankönyvekben összemosódik a csehszlovák 
állam megalakulásával (1918. október 28.). 

a szlovéniai tankönyvek a háború kezdetét pártatlanul, mindenféle vádaskodás nélkül, 
szigorúan a tényekre alapozva jelenítik meg. ezt írja a szakközépiskolai tankönyv Ferenc 
Ferdinánd meggyilkolása kapcsán: „olyan lehetőség, amit ki kellett használni.”619 a két-
nyelvű tankönyv a háború kezdetét csak röviden vázolva, a magyarok szempontjából 
tárgyalja az eseményeket (szarajevói merénylet, a magyar katonák mozgósítása stb.).620

Ukrajnában a világháború kezdetét tekintik a legújabb kor kezdetének. A Világtör-
ténelem és az Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv is inkább negatívan értékeli 
az eseményt, mivel az nem valamilyen eszme megvalósítása érdekében tört ki, hanem 
pusztán a gazdasági-világhatalmi érdekeltségek újraelosztása kapcsán, nem törődve 
többek között azoknak a népeknek a sorsával sem, amelyek területén a hadműveletek 
zajlottak.621 A történelmi segédtankönyv ennél is jóval sarkítottabban fogalmaz, amikor 
megjegyzi: „az első világháború a nagyhatalmak részéről imperialista, hódító jellegű, 
igazságtalan háború volt. Szerbia, Belgium és Luxemburg lakossága viszont hazája füg-
getlenségét védte a betolakodóktól.”622 Az értékelés első fele erősen marxista csengésű.

a magyarországi tankönyvek a háború kezdetéről általában semleges hangnemben 
írnak. A szavak konnotációja alapján azonban élhetünk bizonyos különbségtétellel. például 
a 7. osztályos Helméczy-féle tankönyv a merénylet kapcsán cgyilkos találat”-ról szól, majd 
azt írja, hogy „Az újságok, a hivatalos szónokok, a különböző hazafias egyesületek >>szent 
háborúra<< uszítottak,”623 ami nem minősíthető semleges hangnemnek. A 7. osztályos 

615   Dujković, Dunja Svilar és Dujković, Goran (2013): Istorija 8 – Uđbenik za osmi razred osnovne škole (Törté-
nelem 8 – Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára). eduka, Beograd. 74.

616  radojević: i. m., 106.
617  Đurić és pavlović (2012): i. m., 73.
618  Kováč  és mtsai: i. m., 8.
619  Karlovšek és robnik: i. m.
620  Horvath: i. m.
621  poljanszkij: i. m.; Turcsenko: i. m.
622  Maha: i. m., 85.
623  Helméczy Mátyás (2009): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. NTK, Budapest, 181-182.
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Horváth-féle könyv pedig egyenesen patetikus: 
„A merénylettel kipattant a szikra, amely a hábo-
rú lángját fellobbantotta.”624 A középiskolai tan-
könyvekben is felfedezhetünk különböző hang-
súlyokat. Az NTK-s Száray-kaposi tankönyv így ír: 
„A háború robbanásához az ürügyet a nemzeti 
ellentétei miatt >>lőporos hordónak<< nevezett 
Balkánon 1914-ben eldördült pisztolylövések 
szolgáltatták.”625 A debreceni Kovács házaspár 
könyve viszont azt is bemutatja, hogy a szerbek 
miért tekintették provokációnak a trónörökös 
látogatását.626

1.5. A háború végének értékelése
Aligha meglepő, hogy e tekintetben gyökeresen 
eltér egymástól a magyarországi és a szomszédos 
„utódállamok” zömének értékelése. A kép azon-
ban „színesebb”, mint gondolnánk, bár az értéke-
lések általában nemzeti szempontból történnek.

a horvátországi tankönyvek a világháború 
befejezésének a bemutatásakor a tényanyagra korlátozódnak, és nincs külön értékelés 
a következményekkel kapcsolatban. Az okok kutatásában viszont a sokféleség a jellemző. 
Az egyik gimnáziumi tankönyv szerint a központi hatalmak bukásának oka az USA hadba 
lépése, illetve az Osztrák–Magyar Monarchián belüli elégedetlenség, mivel a szláv népek 
többletjogokat követeltek maguknak az új uralkodótól.627 egy általános iskolai könyv 
szerint viszont a központi hatalmak sorsát az antant balkáni előrenyomulása, az Oszmán 
Birodalom és Bulgária kapitulációja pecsételte meg.628 A másik alapiskolai könyv ezzel 
szemben úgy vélekedik, hogy az osztrák–magyar hadsereg teljes széteséséhez a szaloniki 
fronton elszenvedett kudarc, illetve az észak-olaszországi antant sikerek vezettek.629 a 
világháború befejezésének következményeként a könyv megállapítja, hogy négy biroda-
lom tűnt el: a német, az osztrák–magyar, az orosz és az oszmán.

a romániai tankönyvek a jól megérdemelt „nemzetegyesítést” ünneplik, melyet a 
nemzeti önrendelkezés joga, az Osztrák–Magyar Monarchia legyőzése és felbomlása, 
valamint a szövetséges hatalmak támogatása segített elő. Az egyik tematikus jellegű gim-
náziumi tankönyv szerzői a következőképpen fogalmaznak: „1918. december 1. az állami 
egyesítés végső napja, a románok nemzeti történelmének tetőfokát képezi. A Kisinyovban, 
Cernăuţi-ban és Gyulafehérváron megtartott népgyűlések határozatai olyan demokratikus 

624  Horváth péter (2010): Történelem 7. Az általános iskolások számára. nTk, Budapest, 180.
625  Száray Miklós és Kaposi József (2005): Történelem IV. Középiskolák, 12. évfolyam. nTk, Budapest, 6.
626   Kovács István és Kovácsné Bede ágnes (2008): Történelem tankönyv. 12. osztály. pedellus Kiadó, 

Debrecen, 8.
627   Goldstein, Ivo (2010): Povijest, Udžbenik za strukovne trogodišnje srednje škole (Történelem, Tankönyv  

a hároméves szakközépiskolák számára). Sysprint d.o.o., zagreb.
628  Agičić: i. m.
629  Bekavac  és Kljajić : i. m.
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elveket is tartalmaztak, amelyek alapján kormányozzák a nyugati államokat, megerősítik 
a Nagy Egyesülés megvalósításának népszavazásszerű jellegét.”630 A „nemzeti tetőpont” 
kifejezés használata egyértelműen arra utal, hogy a háború lezárása és a békeszerződések 
elhozták a jól megérdemelt eredményt, a történelem sodrában végre igazság tétetett. 
A „népszavazásszerű jelleg” fogalom legitimációs célt hordoz, kár, hogy erdélyben más 
népgyűlés határozataitól viszont eltekintettek, Besszarábiában, valamint Bukovinában 
ilyen „népszavazásszerű” esemény pedig nem is volt. Más tankönyvben ezt olvashatjuk: 
„A háború befejezése kedvező alkalmat teremtett Európában a régi nemzetiségi problémák 
megoldására [...] a románok számára azon reményeik beteljesedését jelentette, hogy a 
többségben általuk lakott területeket egy államban egyesíthetik. Nagy Románia így, az 
idegen uralom alatt lévő tartományok román lakosságának és a Párizsi Békekonferencián, 
a román diplomácia által tett erőfeszítés eredményeként született meg.” ezután a kötet 
sorra bemutatja a három tartománynak az egyesülés megvalósításának irányába tett 
lépéseit, és az „Így tehát az 1918-as év nagy nemzeti sikerekkel zárult”631 következtetéssel 
befejezi a témát. 

Szerbiában a háború végével, a központi hatalmak vereségével kapcsolatos feldolgo-
zások a tankönyvekben alapvetően a közismert esemény- és diplomáciatörténet feldol-
gozására összpontosítanak. A magyar nyelvű tankönyv a háború témáját záró bekezdését 
idézzük: „Így ért véget a szerb nép addigi történelmének legviharosabb korszaka, legna-
gyobb szenvedése. Szerbia hat évig háborúzott. A háborúba >>Isten kegyelméből<< lépett, 
hogy szabadságát és méltóságát megvédje. Leggyakrabban egyedül harcolt. A háborúból 
kimerülve, gazdaságilag tönkretéve került ki, sok emberáldozattal. 1 300 000-en vesztették 
életüket. A 17 és 60 év közötti férfiak több mint 55 százaléka elesett.”632 A gimnáziumi 
tankönyvekben a Bácskának, Bánátnak és Baranyának az új államhoz való csatlakozását 
1918. november 25-én Újvidéken kimondó nagygyűlés kiemelt figyelmet kap. Ugyanakkor 
egyik tankönyvben sincs még csak utalásszerű jelzés sem arra, hogy ott és akkor kizárólag 
a szláv elem, vagyis az akkori terület lakosságának mindössze egyharmada dominált, a 
vesztesekhez tartozó magyarok és németek, vagyis a terület többségét alkotó két nagy 
népcsoport mindebből a gyakorlatban ki volt zárva.

Szlovákiában rendszerint semleges megközelítéssel jelenítik meg – a kezdetéhez 
hasonlóan – az első világháború befejezését is. csupán egy-egy ponton tapasztalható 
elfogultság, például helyenként ún. „antant-szempontú semlegesség”633 érhető tetten.

a szlovéniai általános iskolai tankönyvek általában pártatlanul mutatják be a háború 
befejezését, de azért érezhető némi szimpátia a független szerb–horvát–szlovén állam 
iránt. A szakközépiskolai könyv háború befejezéséről írt sorait áthatja az együttérzés 
az áldozatok, özvegyek és árvák iránt. A fejezet churchill szavaival zárul: „A győzelem 
ára olyan magas volt, hogy alig lehetett megkülönböztetni a vereségtől.” A gimnáziumi 
tankönyv a háború végét A központi hatalmak összeomlása és az Antant győzelme című 
fejezetben tárgyalja, bőséges információt nyújtva a katonák szenvedéseiről, valamint a 

630  Adăscăliţei, Bratu, Liga, Lazăr és Lupu: i. m., 23.
631  Oane és Ochescu: i. m. 120. 
632  Nikolić, Žutić, pavlović és Špadijer: i. m., 80.
633   Kováč, Dušan és mtsai (1996): A világ az új évszázadban. 8. osztályosok számára. Orbis pictus 

Istropolitana, Bratislava, 16.
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háború áldozatairól. ez azt nyomatékosítja, hogy a háború óriási tragédia volt – nemcsak 
a szlovéneknek, hanem – minden résztvevője számára.

az ukrajnai tankönyvek különösen erősen érvényesítik a nemzeti szempontot, mi-
vel ők sem jöttek ki szerencsésen a háborúból. A Világtörténelem tankönyv szerzője 
igyekszik ugyan semleges módon értékelni a világháború lezárását, ugyanakkor a pári-
zsi béketárgyalások kapcsán megjegyzi, hogy „a franciák a béketárgyalásokon bosszút 
akartak állni a németeken,” illetve Ukrajna kapcsán megemlíti, hogy párizs „jóvoltából 
ukrán többségű területek is idegen uralom alá kerültek.”634 az Ukrajna legújabb kori 
történelme tankönyvben az első világháború befejeződésével kapcsolatban fontosabb 
megjegyzések nem szerepelnek, mivel ekkor javában zajlott az ukrán–lengyel háború, 
illetve Ukrajna központi területeinek szovjet–orosz megszállása, éppen ezért az ország 
kettéosztottsága nem változott meg az első világháborút megelőző időszakhoz képest.635 
A segédtankönyv szerint az első világháború befejezése (s ezen belül a központi hatalmak 
veresége) megpecsételte Ukrajna függetlenségét, hiszen újra kétfrontos háborút indított 
az országban: „November 13-án Szovjet–Oroszország felmondta a breszti békét és Georges 
clemenceau francia elnök parancsot adott az Antant hadseregének, hogy kezdje meg az 
intervenciót Ukrajna ellen. Az Antant nem ismerte el az ukrán függetlenséget, ezért nem 
ismerte el a Direktórium és az Ukrán Népköztársaság legitimitását sem. Ők elsősorban a 
cári hatalom újjáélesztését szerették volna elérni Oroszországban, ezért minden erejükkel 
a fehérgárdistákat támogatták.”636 

Magyarországon a háború befejezését illetően a tankönyvírók semlegessége – szá-
munkra érthető okokból – több helyen „csorbát 
szenved”. A kissé patetikus hangnem itt is meg-
megjelenik: „Véget ért az I. világháború, de a ro-
mok eltakarítása csak most kezdődött.”637 „Egyet-
len elv érvényesült, a rómaiak szájából származó 
örök mondás: »Jaj a legyőzötteknek!«”638 az NTK 
7. osztályos Horváth-féle tankönyve semleges, de 
együtt érző hangnemben ír: „Véget ért a háború, 
amelyben 10 millió ember pusztult el vagy vált 
örökre nyomorékká. Az otthon maradt családok 
iszonyú szenvedéseket és nélkülözéseket éltek 
át.”639 A másik NTK-s, de 8. osztályos tankönyv 
képfeliratában a németekkel való együttérzést 
sejteti: „Megrendítő kép a németek számára. […] 
A fegyverszünet aláírása az antant tábornokai 
előtt.”640 Hasonlókat idézhetnénk a középiskolai 
tankönyvek vonatkozó részeiből is.

634  poljanszkij: i. m., 105.
635  Turcsenko: i. m., 42.
636  Maha: i. m., 138.
637  Bánhegyi Ferenc (2012): Történelem – 7. évfolyam. Apáczai Kiadó, celldömölk. 197.
638  Helméczy: i. m., 192.
639  Horváth : i. m., 193.
640  Helméczy Mátyás (2010): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. NTK, Budapest. 5.
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1.6. A háború résztvevőinek értékelése
A háború résztvevőinek fekete-fehér értékelése az elfogultságnak csalhatatlan jele. Érde-
kes, hogy éppen azokban az országokban figyelhető meg a „mi” és „ők” fel-felbukkanása, 
amelyek a leginkább részesedtek a történelmi Magyarország területeiből. Szerencsére a 
hazai tankönyvekben ez nem jelenik meg.

általában nem jellemző ez a szembeállítás a horvátországi tankönyvekre, különösen a 
gimnáziumi tankönyveknél figyelhető meg a távolságtartás. Az általános iskolai könyvek 
egy részében viszont találkozhatunk negatív konnotációjú, értékelő megjegyzésekkel a 
„másik” féllel szemben.641 Az egyik szakmunkásképző iskolai tankönyv egy fekete-fehér 
képben mutatja be a horvát–magyar ellentéteket, és kísérletet sem tesz a magyar állás-
pont bemutatására, ezért a diákokban az a kép alakulhat ki, hogy a magyarok az elnyomók, 
a horvátok pedig az igazság bajnokai.642

Romániában, Szerbiában és Szlovákiában a „mi” és az „ők” szempontjából ritka a 
teljesen semleges tankönyv.643 ezekben a tankönyvekben nincs határozott kettősség: 
egyszerűen „osztrák–magyar haderő” van, így a veszteség is szó szerint „a Monarchia” 
vesztesége.644 ennek megfelelően például a szlovák háborús katonai veszteségek sem 
önállóan jelennek meg, hanem az „osztrák–magyar haderő” együttes számában (a teljes 
veszteséget legtöbbször 1 200 000 főben határozzák meg). Összességében ezeket a „sem-
leges” tankönyveket úgy értékelhetjük, hogy a szerzők részt vállalnak az Osztrák–Magyar 
Monarchia sorsában, igaz, ők sem törekednek különösebben arra, hogy tisztázzák, a 
szlovákoknak volt-e közük a Monarchiához vagy sem. A szlovákiai történelemtankönyvek-
nek egy el nem hanyagolható részében mindazonáltal megjelenik az éles szembenállás 
„mi” és „ők” között az első világháború kapcsán. például az osztrák–magyar haderő 
élesen különválik a szlovákoktól (mint néptől) 645 a dichotómia a „magyar katonák” és a 
„szlovákok, szlovák nemzet, szlovák nép,”646 illetve „Szlovákia” mint földrajzi egység647 
között húzódik. A tankönyvszerzők egyfelől távol tartják maguktól a Monarchiával való 
kapcsolat tényét, másfelől nemzeti attitűdöt adnak a helyzetnek, mivel (különféle nyelvi 
trükkök eredményeként) szinte eltávolítják a szlovák népet a Monarchiától, megszüntet-
ve a kapcsolatot a Monarchiával, mintha a szlovák népnek már a kezdet kezdetétől az 
önállóság lett volna a célja, feladata.

a szlovén tankönyvekben nem jellemző a „mi” és „ők” szembenállás alkalmazása. 
Nincsenek a szövegükben olyan kifejezések, mint „győztünk” vagy „vesztettünk”, tehát 
tényleg pártatlan az álláspontjuk. ennek az oka az, hogy a szerzők nem érzelmi ala-
pon tárgyalják az eseményeket, hanem semleges, tárgyilagos megközelítéssel élnek. Az 
elemzett munkafüzet feladataiban sincs olyan kérdés vagy feladat, ami a „mi” és „ők” 
szembenállást érzékeltetné, a feladatok kiegyensúlyozottak.

641  Agičić: i. m.
642  Goldstein : i. m.
643   pl. Damankoš, Marián (2005, 2011): Svetové dejiny III. Középiskolások számára. vyd. eurolitera, Bratislava-

prešov.
644   Kováč   és mtsai (1996): i. m., 13.; Kováč  és mtsai (2012): i. m., 13.; Damankoš : i. m., 31.; Mandelová, 

Helena és mtsai (1998): Novovek – dejepisnéatlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. vojenský 
kartografický ústav Harmanec, Harmanec. 46.

645  Kováč  és mtsai (1996): i. m., 13.
646  Letz : i. m., 6., 12.
647  Letz : i. m., 6-13.
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az ukrajnai tankönyvek zöme egyértelműen az „ők” kifejezést alkalmazza648 a háborús 
események bemutatása során, gyakorlatilag az olvasónak az a meggyőződése támad, hogy 
az ukrán emberek – ami részben igaz is – kívülállóként élték meg ezt a háborút. ez első-
sorban azzal magyarázható, hogy ebben az időszakban önálló államisággal nem rendel-
keztek. ez a háború nem az „elnyomott” ukránság háborúja volt. árnyaltabban csupán az 
Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv fogalmaz, megemlítve, hogy az ukránok mind 
az Osztrák–Magyar Monarchia, mind pedig az Orosz Birodalom csapataiban szolgáltak: 
„Mivel nem volt saját önálló államuk, az Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia 
valamennyi háborújában kötelesek voltak a birodalmakért vérüket ontani. Ugyanakkor az 
elsősorban saját érdekeiket szem előtt tartó birodalmak közömbösek maradtak az ukránok 
igényei, nemzeti, kulturális és gazdasági fejlődésük problémái iránt”.649 A segédtankönyv 
is harmadik személyt használ, bár említi, hogy jelentős ukrán egységek is harcoltak az 
osztrák oldalon, kiemelve az Ukrán Szics gárdisták tevékenységét.650

a magyarországi tankönyvekben a „mi” és „ők” szembenállás nem jelenik meg, de 
elvétve – főleg általános iskolai könyveinkben – előfordul a többes szám első személy, 
ami csupán azonosulás történelmünkkel. Néhány példa: „Az öldöklés végén elveszítettük 
hazánk területének és lakosságának mintegy kétharmad részét.”651 Az NTK tankönyveiből 
több ilyen példa hozható: „…bár katonáink hősiesen helytálltak, a háború elhúzódott, és 
veszteségei minden korábbi elképzelést felülmúltak.” „Katonáink számára az első megpró-
báltatást a Szerbia elleni támadás jelentette.” „Seregeink Gorlicénél áttörték a frontot.”652 
ezek a többes szám első személyek azonban soha nem az „ők” dichotómiáját jelentik.

1.7. A világháború megítélése a nemzetiségek függetlensége kivívásának tükrében
Alapvetően szaktudományos kérdés egy jelentős történelmi esemény megítélése. Az 
ebben tapasztalható szintén jelentős eltérések a mögöttes történettudomány álláspontjá-
nak a különbözőségét sejtetik. Sommásan azt állíthatjuk, hogy Magyarországon tagadják 
a szempontban felvetett kérdést, a szomszédos államok nagy részében viszont vallják.

a horvátországi könyvekben nem találni arra utalást, hogy a háború a Monarchián 
belüli népek függetlenségi harca lett volna. A gimnáziumi középiskolás tankönyvekkel 
ellentétben viszont a már többször idézett általános iskolai könyv a délszláv népeket, 
ezen belül is a horvátokat a monarchia elnyomó rendszerével szembeni majdhogynem 
szabadságharcosi magasságokba emeli.653

a romániai tankönyvek felfogása, hogy a XX. század egyik alapjellemzője a nemzeti-
ségi harc, a világháború kitörésének egyik legfontosabb oka a Monarchia kis népeinek 
függetlenség utáni vágyakozása volt. egy tematikus 11. osztályos tankönyvből idézünk: 
„A soknemzetiségű birodalmak Európájában, a birodalmak népei körében egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a nemzetiségi elv, hogy megszabaduljanak Szentpétervár, Bécs, Budapest 
vagy Isztambul fennhatóságától.”654 ezután egyedül Magyarország helyzetét mutatja be 

648  poljanszkij : i. m. 74-102.
649  Turcsenko : i. m. 4.
650  Maha : i.m.
651  Bánhegyi  i. m. 188.
652  Helméczy (2009): i. m., 193.
653  Agičić : i. m.
654  Adăscăliţei, Bratu, Liga, Lazăr és Lupu: i. m., 7.
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hosszabban, kitérve az egyetlen politikai nemzet létezésére, a kisebbségek hiányára a 
kormányzatból, a kisebbségi nyelvek korlátozására a közigazgatás magasabb szintjein. 
„Következésképpen az európai nemzetek nagy része számára a XX. században fő cél volt 
a nemzeti egység megteremtése és a nemzetek közötti elkülönülés nyelvi és kulturális 
alapon”655 – írják a szerzők, majd felsorolják a kontinens majdnem minden népét, akik 
ezt „magukénak vallhatták”, többek között az osztrákokat és a magyarokat is. Teszik 
ezt anélkül azonban, hogy pontosabban behatárolták volna, hogy egyes nemzetek az 
elmúlt század melyik korszakában tűzték ki az említett célokat. Az állítás így nagy általá-
nosítás, torzítás és szándékos csúsztatás. egy 7. osztályos tankönyvben így írnak: „A XX. 
század elejének politikai fejleményei meggátolják az Osztrák–Magyar Monarchia szláv 
népeinek (csehek, szlovákok, ruszinok, szlovének, horvátok, lengyelek) vagy az erdélyi 
románságnak a nemzeti önállósulását. [...] Főleg a nagy államok államnacionalizmusa, 
másodsorban a kisebb népek szabadságvágya és nacionalizmusa az első világháború 
kitörésébe torkollik.”656 Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a nagy háborút mint románia 
nemzeti egységéért folytatott harcot domborítják ki.657

Szerbia egyértelműen függetlenségi háborúként éli meg világháborús részvételét. A 
tankönyvekben az őket megtámadó és megszálló osztrák-magyar és bolgár csapatokon 
kívül „megkapják a magukét” az albánok is, akik 1915-ben megtámadták a vereséget 
szenvedett és visszavonuló szerbeket. Az ún. albán golgota minden tankönyvben ki-
emelten szerepel, a szerb áldozatok számát Mira radojević 150 ezer halottra és 77 ezer 
eltűntre teszi.658  

a szlovákiai történelemtankönyvekben és azokban a tankönyvi fejezetekben, amelyek 
a szlovák nemzeti történelembe ágyazva foglalkoznak az első világháborúval, a nagy 
háború úgy jelenik meg, mint a cseh és a szlovák nemzet, nép függetlenségének jelentős 
eseménye. ez a hozzáállás – kisebb mértékben, de észrevehetően – az egyetemes 
történelmi részekben is felbukkan. Az 1995 utáni tankönyvekben659 egyáltalán nem 
ritkák az olyan szövegek, amelyek a „függetlenség”, az „önrendelkezés” stb. fogalmak 
köré szervezik a világháború bemutatását. általánosan jellemző, amit egy 2012-es tan-
könyvben a háborúról mint nemzetiségi konfliktusról olvasunk: „Ausztria–Magyarország 
egy többnemzetiségű állam volt, ahol a nemzetiségi konfliktusok belülről gyengítették a 
birodalmat olyan mértékben, hogy a súlyos katonai konfliktus végül szükségszerűen annak 
megszűnéséhez vezetett.”660

a szlovéniai tankönyvek általában nem tekintik az első világháborút a Monarchiában 
élő nemzetiségek függetlenségi háborújának, de azért erősen hangsúlyozzák, hogy a 
délszlávok még a Habsburg Birodalmon belül megpróbálkoztak egy saját állam létreho-
zásával. Az egyik általános iskolai tankönyv „Délszláv irányultság” című fejezetében azt 
olvashatjuk, hogy a szlovének a trializmus hívei voltak, és a világháború esélyt adott nekik, 
hogy szorosabbra fűzzék a köteléket a délszlávokkal (szerbek, horvátok, bosnyákok).661 

655  Uo., 7.
656  Barnea (szakirányító), Manea, Palade és Teodorescu: i. m., 32.
657  Oane és Ochescu: i. m.
658  radojević: i. m., 114.
659  Kováč  és mtsai (1996): i. m.; Kováč  és mtsai (1998): i. m.
660  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 14.
661  Kern, repe és Nećak: i. m.
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pozitív színben tüntetik fel, hogy a háború lehetővé tette a Monarchiában élő nemzetisé-
geknek (így a szlovéneknek is) a felszabadulást. Jelzik, hogy a háború végén a nemzetiségek 
függetlenségi mozgalmai megerősödtek, és saját, nemzeti államokat akartak létrehozni, 
de nem ez a szemlélet határozza meg az első világháború bemutatását. A kétnyelvű 
tankönyv megemlíti, hogy a háború végén az antant bátorította a nemzetiségeket, hogy 
létrehozzák saját államaikat.662 A függetlenség kérdése náluk nem vetődik fel, talán azért, 
mert a szlovének – kis nép lévén – maguk sem gondolták, hogy megmaradhatnak, ha nem 
találnak délen szövetségesekre. Olaszország ugyanis erősen aspirált szlovén területekre. 
A szlovének nem érezték magukénak a harcot az Osztrák–Magyar Monarchia seregében, 
kivéve, amikor a saját területüket védték az olaszok ellen (isonzói front). 

az Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv szerint az ukrán nép számára a XX. 
század egyik legfontosabb feladata egy egységes, független ország megteremtése volt. 
Az ukrán kérdést – erős túlzással – az egyik legnagyobb nemzetközi destabilizációs ténye-
zőként említi, amely a konfliktus felé sodorta a két katonai-politikai tömböt. Az Osztrák–
Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom közül az előbbi megítélése pozitívabb. erre utal 
a nyugat-ukrajnai politikai pártok hozzáállása is, amelyek közül a Lembergben létrehozott 
Ukrán Főtanács 1914 augusztusában felszólította a galíciaiakat, hogy „Ausztria–Ma-
gyarországnak minden támogatást megadva harcoljanak Ukrajna felszabadításáért.”663 
ennek egyik pozitív példája az Ukrán Szicslövészek Légiójának létrehozása, amelybe az 
első hetekben közel 30 ezren jelentkeztek. Az Ukrán Főtanács (a tankönyvben is szereplő) 
kiáltványában így fogalmazott: „A cári birodalom három éve olyan politikát folytat, amely 
azt tekinti céljának, hogy megfossza nemzeti lelkületétől a leigázott Ukrajnát… Megfosz-
totta legszentebbnek tartott anyanyelvéhez való jogától… Ukrajna történelmi ellensége 
nem nézheti tétlenül, […] hogy van az ukrán földnek olyan része, ahol az ukrán nép nem 
jogfosztott, ahol nemzeti életét élheti.”664 

a magyarországi tankönyvekben sehol sem találkozhatunk a külhoni tankönyvekben 
gyakran felbukkanó nézettel, hogy a háború alapvetően a Monarchián belül élő nemzetisé-
gek függetlenségi harca lett volna. Az etnikai kérdés annál inkább. csak egy eklatáns példát 
idézünk: Az egyik NTK-s középiskolai tankönyv a Nemzetiségi törekvések a Monarchiában 
alfejezetben foglalkozik a témával: „A soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchiában a 
birodalom határain túl nemzetállammal rendelkező nemzetiségek – mint a románok és a 
szerbek – már a háború előtt anyaországaik felé tekintettek. A birodalom határai között 
élő csehek és horvátok” számára „a Monarchia háborús veresége […] felcsillantotta […] 
a függetlenség reményét.”665

1.8. A hátország életének megjelenítése
Az életmódtörténet, a mindennapok bemutatása fontos része a korszerű történelem-
tanításnak. A háborús hétköznapok érdekessége különösen hat tanítványainkra, sokkal 
jobban, mint a politikatörténet. Sajnos az elemzett tankönyveknek csak egy része él ezzel 
a kiváló lehetőséggel, és még mindig nem kellően kiaknázottnak tűnik ez a tárgyunk meg-

662  Horvath: i. m.
663  Turcsenko : i. m., 15.
664  Turcsenko : i. m., 17.
665  Száray  és kaposi : i. m., 17.
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kedveltetését is lehetővé tevő terület. A háborús hátország ilyen vonatkozású megjelenése 
a nagy háború történetének tárgyalásánál is fokozottan fontos lenne.

a horvátországi tankönyvek többségében megjelennek a háborús hétköznapok. Az 
egyik gimnáziumi tankönyv egyetemes történeti részében a hátországban zajló törté-
nésekről, a mindennapi életről ugyan nem esik szó, mivel csak a frontokat és a politikai 
eseményeket taglalja, de a horvát történeti részben már említik a hátország mindennapi 
gondjait, ahol ellátási problémák lépnek fel, és az állam ármeghatározással próbál úrrá 
lenni a helyzeten. A másik gimnáziumi könyvben a nők és a színes bőrűek emancipáci-
ójának illusztrálására egy gyárat mutatnak be, ahol nők dolgoznak, illetve egy amerikai 
néger katonát. Ugyanez a könyv azt is leszögezi, hogy Horvátországban, mint a Monarchia 
autonóm magyar részén, nem volt olyan rossz a helyzet, mint Ausztriában, ahol az éhín-
ség pusztított. A háborús hátországgal kapcsolatban megjegyzik, hogy az élet könnyebb 
volt falun, mivel a városokban nagyobbak voltak a megszorítások. A szakközépiskolás 
könyvben röviden bemutatják az 1918-as zágrábi mindennapokat, amelyek viszont már 
az éhínségről és a nincstelenségről szólnak.

A 7. osztályos romániai tankönyv külön oldalon foglalkozik a hátországok életével. A 
mindennapi élet az első világháború éveiben címet viselő összefoglaló lecke levélrészle-
teket idéz a hadszíntéren átélt szörnyűségekről és gondokról, majd a hadszíntér mögötti 
élet bemutatásánál forrást használ a nők által végzett munka szerepének illusztrálására, 
valamint szintén forrást használ fel azt érzékeltetendő, hogy egyesek a szenvedésből 
hasznot is húztak.666 A könyvhöz készült felmérő lap is elsősorban a hátországgal fog-
lalkozik. Néhány rosszul kivehető illusztráció (propagandafénykép, gúnyrajz, gyermekek 
és nők fotói) kapcsán a kérdések többsége a mindennapokat célozza meg: az emberek 
állásfoglalása a hősökkel és újgazdagokkal szemben, a gyerekek iskolai tananyaga, városuk 
helyzete, a női munka szükségessége, a lakosság gondjai és hangulata stb.

a szerbiai tankönyvek külön fejezetben ismertetik a háborús hátország(ok) minden-
napi életét. ezekben a szerzők bemutatják azokat a társadalmi és szociális feszültségeket, 
amelyek a harcok elhúzódásával mind az antant, mind a központi hatalmak területén 
egyre inkább felerősödtek. Az olvasó így pontos képet kap a háborús hadigazdálkodásra 
történő átállásról, a rekvirálásokról és a cenzúráról is. A szerzők egy része külön foglalkozik 
az időközben a háborús hátországban kitört tífuszjárvánnyal is. radojević négyszázezer 
fertőzöttről ír, akik közül több mint 100 ezer civil, 35 ezer katona és 30 ezer hadifogoly halt 
meg.667 A Đurić–pavlović szerzőpáros a fertőzöttek számát szintén négyszázezerre, míg az 
elhunytakét ennek egyharmadára teszi.668 Mindkét tankönyv nyomatékkal hangsúlyozza 
azt, hogy a tífuszjárvány következtében a szerb orvosi állomány is jelentős vesztesége-
ket szenvedett. A járványról az általános iskolai tankönyvek csak utalásszerűen írnak, az 
áldozatok kapcsán viszont százezres nagyságrendet állapítanak meg.

Nem jellemző, hogy a korábbi vagy a jelenlegi szlovákiai történelemtankönyvek túl-
ságosan beleérzően foglalkoznának az első világháború civil vonatkozásaival, különösen 
a hétköznapi emberek szenvedéseivel. ellenkezőleg: az összes vizsgált tankönyvre az 
jellemző, hogy a hangsúly szinte kizárólag a világháború katonai-hadi eseményein van, ha 

666  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m.
667  radojević: i. m., 112.
668  Đurić  és pavlović  (2012): i. m., 93.
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fel is bukkan a szövegben,669 vagy képeken670 az emberi szenvedés, az nem a hátország, 
hanem a frontkatonák szenvedése. ritkaságként nemcsak a lövészárok-háború mindenna-
pi nyomora jelenítődik meg, hanem a művégtaggal ellátott katonák sorsa is.671 A vizsgált 
tankönyvekben ritkán utalnak a nők és a gyerekek súlyos megpróbáltatásaira,672 amelyek 
„szinte minden családot érintettek.”673 Összességében megállapítható, hogy a hétköznapok 
bemutatása még mindig nem nyert kellő teret a szlovákiai történelemtankönyvekben.

Szlovéniában sem az általános, sem a középiskolai tankönyvek nem sokat foglalkoz-
nak a hátországgal, aminek legfőbb oka, hogy az új tanterv erősen csökkentette az első 
világháborús leckék számát. Akad néhány írott forrás arról, hogy harcoltak a szlovén 
katonák a keleti fronton Oroszország ellen,674 és csak egyetlen tankönyvből ismerhetik 
meg a tanulók alaposabban az emberek mindennapi életét a háborús hátországban, 
elsősorban a szlovénságra koncentrálva.675

az ukrajnai tankönyvekben az első világháborúval kapcsolatos fejezetek elsősorban 
politikatörténeti, mozgalmi jellegűek, ezeket követik a katonai eseményekről való be-
számolók, esetleges elemzések, a mindennapi élet alakulásáról, az emberek hétköznapi 
életéről azonban sem a fejezetekben, sem a mellékletekben nem olvashatunk.

Magyarországon a háborús hátország megjelenése az egyes tankönyvekben eléggé 
„visszafogott,” de azt örömmel szögezhetjük le, hogy szinte sehol sem hiányzik. Jellemzően 
egy-egy alfejezetben foglalkoznak a témával a tankönyvírók, de legalább egy bekezdés-
ben, legfeljebb kiegészítő anyagban „elrejtve.” A témán belül említik a jegyrendszert, 
az ellátás és életkörülmények romlását; a haditermelést, az állam gazdasági szerepét, a 
feketepiacot; a nők emancipációját és munkavállalását, a bérek csökkenését és a növekvő 
elégedetlenséget; az inflációt, a hadirokkantak hazatérését, valamint a fokozódó békevágy 
megnyilvánulásait.

2. A tankönyv leíró szövege

2.1. A hadtörténet súlya a tankönyvekben
A tankönyvírók számára komoly probléma, hogy milyen mélységben taglalják az egyes 
háborúk katonai történéseit. Az eseménytörténet tendenciajelleggel megfigyelhető 
visszaszorulása hat a hadtörténeti vonatkozások bemutatására is. A vizsgálat tárgya az 
lehet, hogy ez a kellő mértékben történik-e.

a horvátországi tankönyvekben néhol eluralkodik a hadtörténet, így például a gim-
náziumi tankönyvekben, melyek egyikében a szarajevói merénylet, a háború kezdete, a 
francia, orosz és szerb háborús frontok 1914-es helyzetének tárgyalását követően évekre 

669   Kodajová, Daniela és Tonková, Mária (2006): Dejepis – svetové dejiny. 3. gimnazisták számára. Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, Bratislava. 18.

670  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 15., 27.;
671  Uo.
672  Letz : i. m., 8.; Kováč  és mtsai (2012): i. m., 15.; Kodajová  és Tonková : i. m., 18.
673  Kováč   és mtsai (1998): i. m., 8.
674  Kern, repe és Nećak: i. m.
675  razpotnik és Snoj: i. m.
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lebontva, alfejezetekben tárgyalják a had- és politikatörténetet. Jellemzően ezek aránya 
a többi könyvben is még mindig igen jelentős, ha pontosan nem is számszerűsíthető.

a romániai 7. osztályos világtörténelem tankönyv a háborút a szarajevói merénylettől 
a fegyverszüneti egyezményig időrendi sorrendben követi végig, megemlítve a legjelen-
tősebb eseményeket, frontvonalakat és csatákat. A leíró szövegnek – esettanulmányok 
nélkül – mintegy háromnegyedét a hadtörténeti rész teszi ki.676 A nemzeti történelmet 
tárgyaló tankönyvek románia részvételét ecsetelik. A 8. osztályos könyvben a háborús 
események csak egy bő bekezdésnyi terjedelműek, majd szintén egy bekezdést szentel-
nek az 1918-as év háborúval kapcsolatos eseményeinek, azaz románia különbékéjének a 
központi hatalmakkal, majd újbóli belépésének a háborúba, ezúttal az antant oldalán. A 
tények közlése tárgyilagos, bemutatják a szerződéseket, románia hadba lépését, a hadi 
sikereket és kudarcokat, a különbékét, és Nagy románia születését.677 A 11–12. osztályos 
tematikus tankönyvekben nem találkozunk a hadi eseményekkel, csak az előzményeket 
és következményekről, románia szövetségekbe tagozódásáról, hadba lépéséről írnak a 
szerzők, illetve három alkalommal is említik a „nagy egyesülést.”

a szerbiai tankönyvek időrendben tárgyalják az európai hadszínterek kronológiáját, 
eseménytörténetét. A szerzők rámutatnak a szövetségi rendszerek aktivizálódására, 
bemutatják a nyugati és a keleti front közismert eseményeit, illetve – a gimnáziumi 
tankönyvek esetében – azokat a kulisszák mögött zajló háttértárgyalásokat, amelyeket 
a szemben álló felek a semleges országok megnyerése céljából alkalmaztak. A magyar 
nyelvű tankönyv gyakorlatilag azonnal a háborús összetűzések leírására összpontosít. A 
gimnáziumi tankönyvek az első ütközetek ismertetése mellett külön szócikkben mutatják 
be a szerb hadsereg legfontosabb tisztjeit. Az 1914-es harci cselekmények részletes leírása 
mellett a tankönyvek zöme különálló, igen pozitív hangnemű szócikket szentel a Szerbiát 
1915-ben elfoglaló August von Mackensen tábornoknak, hangsúlyozva azt, hogy ő adott 
parancsot arra, hogy Belgrád szerb védőit katonai tiszteletadással közös sírban helyezzék 
örök nyugalomra. A háború szerbiai eseményeinek leírása mellett a tankönyvek a szerb 
hadsereg védekezését hősies helytállásként értékelik, s nagy hangsúlyt fektetnek a szerb 
áldozatok számszerű összegzésére. Az áldozatvállalás, a visszavonulókat érő albán gerillák 
támadásai és a szerb hadsereg hősiessége áll az 1915-ös szerb katonai összeomlást követő 
albániai visszavonulást feldolgozó fejezet középpontjában is. A tankönyvek részletesen 
írnak a központi hatalmak megszállási zónáiról is, kiemelve, hogy a bolgár zónában a 
helyzet jóval súlyosabb volt, mint a nyugati, a Monarchia által ellenőrzött övezetben.

a szlovákiai történelemtankönyvek túlnyomó többségében a vizsgált első világhá-
borús fejezet terjedelmének minimálisan a felét olyan szöveg vagy kép teszi ki, amely 
hadtörténetnek nevezhető: hadüzenet, hadmozdulatok, fronthelyzet, támadás stb. ez 
különösen a régebbi tankönyvekre érvényes, de a legújabb tankönyvek között is csak 
elvétve fedezünk fel olyat, amelyben minimális volna a hadtörténet.678 

a szlovéniai tankönyvek 20-40 százaléka foglalkozik hadtörténettel, de ez sem csak 
csataleírásokból áll, hanem teret kap bennük a katonák háború alatti élete és szenvedése 

676  pl. constantiniu, cojescu és Mamina: i. m.
677  pl. l. Giurescu (szerk.), Budici, Stănescu és Ţigău: i. m.
678   Ilyen pl.: Kováč   és mtsai (2012): i. m., amelynek a világháborúval foglalkozó 12 oldalából kb. csupán 1 

oldal tekinthető hadtörténetnek.
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is. Jóval nagyobb terjedelmet szánnak viszont a diplomáciai és politikai történésekre. 
Különösen jellemző ez a középiskolás tankönyvek esetében, és ez az oka annak is, hogy 
az általános iskolai tankönyvekben nagyobb a hadtörténet aránya.

az ukrajnai Világtörténelemben 25 oldal foglalkozik az első világháborúval, míg az 
Ukrajna legújabb kori történelmét bemutató tankönyv 18 oldalt szentel a nagy hábo-
rúnak. A hadtörténeti rész mindkét kötet esetében elenyésző, alig haladja meg a 10-15 
százalékot. Magasabb ez az arány a segédtankönyv esetében, ahol a 18 oldalnyi háborús 
anyag 40 százaléka tekinthető hadtörténeti jellegűnek.

a magyarországi tankönyvekben a hadtörténet még mindig jelentős része a világhá-
borúval kapcsolatos tankönyvi szövegeknek, de a korábbi tankönyvekhez képest csökkenő 
mértékben. Az arány az általános iskolai könyveknél egyötöd – egyharmad, míg a közép-
iskolaiaknál egynegyed – fél között ingadozik. A trend tehát megfelelő, a hátországok és 
a front mindennapi életének a még teljesebb bemutatása lenne a helyes irány, legalább 
is az elemzők szerint.

2.2. Nemzetiségi katonák a Monarchia hadseregében
általánosan jellemző, hogy – néhány kivételtől eltekintve – a tankönyvírók nem tesznek 
említést arról a fontos tényről, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege soknem-
zetiségű volt, hanem zömmel osztrák–magyar hadseregként emlékeznek meg róla. pedig 
fontos tény, sokszor nemzettestvérek kerültek egymással szembe a lövészárkokban. Gyak-
ran – főleg térképeken – a Magyar Királyságot sem tüntetik fel külön a Monarchián belül.

a horvátországi tankönyvek gyakran leírják – főleg a délszláv népek kapcsán –, hogy 
a Monarchia hadserege nemzetiségi szempontból milyen színes volt. Mindjárt az elején 
megemlítik, hogy a háború kezdetekor 13-14 százalék volt azon katonák aránya a Mo-
narchia seregében, akik Horvátország és Bosznia–Hercegovina területéről származtak, 
miközben még a tíz százalékot sem érte el ezen területek lakosainak száma a Monarchia 
összlakosságához viszonyítva. Az olasz front megnyitásával kapcsolatban megjegyzik, 
hogy az ottani harcokban kiemelkedtek a horvát, a szlovén és a bosnyák egységek, 
mivel ők tisztában voltak az olasz területi követelésekkel. A keleti fronttal kapcsolatban 
részletesebben foglalkoznak a Bruszilov-offenzívával, ahol sok horvát katona is orosz 
fogságba került.

a romániai és szerbiai tankönyvek jellemzően nem említik, hogy a Magyar Királyság 
nem magyar népei az osztrák–magyar seregben szolgáltak, és hogy esetenként románia 
ellen románok, Szerbia ellen szerbek is harcoltak, sőt külön a magyarokról sem tesznek 
egyetlen említést sem.

a szlovákiai tankönyvekben sem esik sok szó a Monarchia nem magyar katonáiról, 
miközben viszont bő terjedelemben tárgyalják, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia egy 
több-, sőt soknemzetiségű államalakulat volt. Két tankönyvben egyáltalán nincs szó a 
Monarchia nem magyar katonáiról,679 egy harmadikban pedig vagy csak áttételesen,680 
vagy csak apró betűs didaktikai apparátusban utalnak erre a tényre.681 ez az utóbbi 
utalás különösen jellemzően mutatja a szlovák történelemtankönyvek „szétválasztó 

679  Damankoš : i. m.; Kodajová  és Tonková : i. m.
680  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 14. p. 2. bekezdése.
681  Uo., 15.
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technikáját”. Miközben ugyanis a tankönyvben az első világháború katonai veszteségeit 
feltüntető táblázatban „Ausztria–Magyarország” mellett az 1 220 000-es számot látjuk 
(a szlovák áldozatok száma itt nincs külön feltüntetve), addig egy oldallal később – nem 
a főszövegben, nem is jól látható táblázatban, hanem – az „Érdekességek” között ezt 
találjuk: „Az osztrák–magyar hadsereg uniformisát viselő szlovák katonák legmegrázóbb 
élményei és legvéresebb áldozatai… […] Kb. 69 800 [szlovák katona] halt meg, és 61 680 
lett maradandóan nyomorék.”682 Néhány tankönyvben azt megemlítik viszont, hogy „sok 
szlovák az orosz hadsereggel szimpatizált,”683 valamint hogy a háború „az államok stabi-
litását veszélyeztette, főleg a nemzetiségileg nem egységes államokét, mint amilyen az 
Osztrák–Magyar Monarchia is volt.”684 Nagyon érdekes, hogy a szlovákoknak a Monarchia 
hadseregében való katonai szolgálatáról a legegyértelműbben az elmúlt huszonöt év 
legnacionalistábbnak minősíthető szlovák történelemtankönyve fogalmaz. ez viszonylag 
bőven értekezik arról, hogy „a szlovák katonák” hol és milyen eredménnyel „harcoltak” 
az „osztrák–magyar hadsereg magyar ezredeiben” sőt a szöveg több alkalommal kidom-
borítja a szlovák katonák hősiességét és sikereit.685 

a szlovéniai tankönyvek nem közlik, hogy a Magyar Királyság területén élő nemzeti-
ségek katonái a közös osztrák–magyar hadseregben szolgáltak, de ez levezethető abból, 
hogy a háború kezdetén általános hadkötelezettséget rendeltek el a Monarchiában.686

Ukrajnában a Magyar Királysággal (mint az Osztrák–Magyar Monarchia része) kap-
csolatban mindössze néhány említés történik az első világháború kapcsán. Megemlítik, 
hogy a közös osztrák–magyar hadseregbe 0,3 millió ukrán nemzetiségű személyt moz-
gósítottak (ezzel párhuzamosan az orosz hadseregbe 4 millió főt), ezáltal „az ukránok 
számára ez a háború testvérháború volt,”687 illetve, hogy az oroszok fennhatósága alatt 
lévő területekkel szemben az osztrák–magyar tartományokban „nem beszélhetünk nyílt 
asszimilációról.”688 A mai Kárpátalja területei (a Magyar Királyság részeként) csupán az 
1916. évi Bruszilov-offenzíva kapcsán kerülnek érintőlegesen szóba.689 Ugyanitt említik 
az osztrák–magyar hadsereg kötelékében a harcokban részt vevő, galíciai ukránokból 
álló Ukrán Szics gárdisták légióját. A segédtankönyv egy teljes fejezetet szentel az Ukrán 
Szicslövészek Légiójának.690

Magyarországon sehol sem említik a tankönyvek expressis verbis, hogy a Magyar 
Királyság nem magyar népei a Monarchia hadseregében szolgáltak, sokszor saját néptest-
véreikkel szemben. persze tanulóink számára a korábbi fejezetek alapján nyilvánvaló, hogy 
az Osztrák–Magyar Monarchia soknemzetiségű volt, ebből következően a hadserege is.

682  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 13., 15.
683  Kováč  és mtsai (1998): i. m., 8.
684  Uo., 8.
685  Letz : i. m., 6.
686  Horvath: i. m.
687  Turcsenko : i. m., 13.
688  Uo., 7.
689  Uo., 26.
690  Maha: i. m., 91.
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2.3. A magyarok értékelése az első világháború kapcsán
A magyarok említése igen gyakran nem a legkedvezőbb attitűddel történik. Sajnálatos 
módon találkozhatunk nyíltan magyarellenes megnyilvánulásokkal is, de előfordul sem-
leges, sőt magyar- (pontosabban Monarchia-)barát állásfoglalás is.

a horvátországi tankönyvekben a Magyar Királyságot és a magyar katonákat ritkán 
említik. Az egyik szakmunkásképzős tankönyv szól arról, hogy magyar honvédség ke-
retein belül állították fel a királyi magyar–horvát honvédséget, amelyben a vezényleti 
nyelv a horvát volt. Bemutatja az egyenruhát is, és fontosnak tartja megjegyezni, hogy 
a katonai sapkán a magyar korona mellett ott volt a horvát címer is. A szakközépiskolai 
könyv a caporettói áttörés kapcsán lakonikusan csak annyit jegyez meg, hogy itt hor-
vátok is harcoltak, de nem esik szó magyar vagy más nemzetiségű katonákról. „Ezen az 
alpesi területen a mai napig számos osztrák–magyar temető van, amelyben sok ismert 
és ismeretlen horvát katona van eltemetve” – jegyzi meg a szerző.

Romániában a háborúhoz kapcsolódó leckékben általában a magyarokról vagy a 
magyar államról sincsenek adatok. van viszont két mondat a 11. osztályos tankönyv 
legelső leckéjében, amely sejteti, hogy a magyar is egy elnyomó állam: „Európa korábbi 
birodalmai, amelyeket a népek börtöneiként emlegettek, felbomlottak 1918-ban, az első 
világháború végén. Akkor tűntek el, amikor a nemzeti mozgalmak eltörölték a korábban 
volt birodalmi határokat.”691 Sugárzik a szövegből, hogy a már anakronisztikus, soknemzeti-
ségű birodalmaknak – így természetesen az Osztrák–Magyar Monarchiának – a kora lejárt.

a szerbiai tankönyvek sem elsősorban a magyarokat, hanem inkább az osztrák–magyar 
államot emlegetik, és nem a legkedvezőbb előjellel, különösen az ország megszállásával 
kapcsolatban: „Az Osztrák–Magyar Monarchia arra az elvre alapozta megszállási politiká-
ját, hogy Szerbiát szét kell dúlni. Ezért törekedett arra, hogy kegyetlen módszerekkel meg-
törje a nép politikai öntudatát, és hogy nemzeti, illetve vallási téren zavart és széthúzást 
keltsen. Igényelte a szigorú politikai rendszert, hogy a szerb nemzeti eszmét felszámolja.”692 

A magyarok az első világháború kapcsán (is) a szlovák történelemtanulók „mumusai.” 
Az egyik tankönyv például így ír: „A magyar felsőbbség Szlovákiában üldözni kezdte a 
szlovák nemzetébresztőket,” akik „a nemzeti elnyomás alól akarták felszabadítani a nem-
zetet.”693 Az ilyen és efféle megfogalmazásokban több tragikus pont is van. Tartalmilag 
nagyon sajnálatos, hogy az efféle tankönyvi szövegek a maguk végtelenül elnagyoló 
technikájukkal képesek tiszta „nemzeti” logikai sort teremteni („a magyar felsőbbség 
üldöz – szlovák nemzetébresztők – nemzeti elnyomás – felszabadulás”). Másodsorban 
ezek a toposzok szinte szó szerint átvándorolnak egyik tankönyvből a másikba immár 
negyed évszázada. egy másik tankönyv pedig így ír: „A szlovákság politikai képviselői a 
háború elején politikai semlegességet hirdettek. Nem akarták, hogy a magyar kormány 
egyetértést követeljen tőlük saját háborús terveihez. Megértették, hogy ha Németország 
és Ausztria–Magyarország elveszíti a háborút, akkor a szlovákok nemzeti jogokat szerez-
hetnek, és felszabadulhatnak a nemzeti elnyomás alól.”694 Az ilyen kitételek negatívabb 
tartalmúak, mert a szövegkörnyezetükben rendszerint a „terror”, „elnyomás”, „a szlovák 

691  Uo., 6.
692  Nikolić, Žutić, pavlović  és Špadijer: i. m., 81.
693  Kováč  és mtsai (1998): i. m., 8.
694  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 14.
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hazafiak megfigyelése” stb. negatív konnotációjú kifejezések találhatók, és ebben a szö-
vegkörnyezetben „a nemzeti elnyomás alóli felszabadulás” nem nyíltan, de érthetően a 
magyarokra mint „elnyomókra” utal.695

a szlovéniai tankönyvek nem említik külön a magyarokat, mindig osztrák–magyar 
seregről, haderőkről írnak. Az 1917-es Májusi deklaráció kapcsán említi a szakközépisko-
lai tankönyv, hogy ezzel véget ért az osztrák és magyar dominancia a Monarchiában.696

az ukrajnai tankönyvekben a Magyar Királyság kizárólagos jelleggel az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia keretein belül tűnik fel, amelynek tevékenysége (valószínűleg az orosz 
megszálló hadsereg, illetve Galícia főkormányzójának erőszakos eloroszosítási törekvé-
sei tükrében) viszonylag pozitív szövegkörnyezetben jelenik meg. A Magyarországot is 
megtestesítő Osztrák–Magyar Monarchia viszonylag pozitív megítélése Ukrajna legújabb 
kori történelmében elsősorban annak köszönhető, hogy a Nyugat-Ukrajnában jelentős 
kulturális, gazdasági és politikai dominanciával rendelkező lengyelséggel szemben a 
birodalmi szervek jelentették a lehetőséget a kulturális, s esetleg a jövőben a politikai 
autonómia kivívására. 

Természetesen a magyarok említésére gyakran sor kerül a magyarországi tanköny-
vekben a legkülönbözőbb szókapcsolatokban, de sohasem elfogultan szembeszegezve 
más népekkel értékeinket.

2.4. A magyarok indirekt értékelése az első világháború kapcsán
A magyarokat külön többnyire nem említik, közvetve viszont elnyomóként, a háború 
okozójaként, hódítóként jelennek meg (a Monarchia kötelékében), akik még Ausztria–Ma-
gyarország trialista állammá alakítását is megakadályozták a háború idején. Helyenként 
felbukkan a magyarfóbia is.

a horvátországi általános iskolai és szakmunkásképző iskolai tankönyveknél is előfor-
dul, hogy elnyomóként jelölik meg a Monarchiát, de közvetve olykor a magyarokat is. 
Az államalakulat elnyomó jellege megjelenik a letartóztatások, betiltások, cenzúra stb. 
kapcsán, de nagyobb az elégedetlenség Béccsel, mint Budapesttel szemben.

Habár a romániai tankönyvek általában nem említik külön Magyarországot, a magya-
rokat, az ilyen mondatokból, hogy „Ausztria–Magyarországon fokozódott az elnyomott 
népek nemzeti mozgalma,”697 arra kell következtetnünk, hogy elsősorban az uralkodó 
magyar elitre gondolhattak a szerzők, akik elnyomják a kisebbségeket, különösen az 
erdélyi románokat, ahogy ez más kontextusokból kiderülhet a számunkra. ez a felfogás 
több tankönyvben is előbukkan.

a szerbiai tankönyvek egybehangzóan hangsúlyozzák a „casus belli”-vel kapcsolat-
ban, hogy bár a szerb kormány közvetlen felelősségét a merényletben nem lehet(ett) 
kimutatni, ettől függetlenül Ausztria–Magyarország vezető politikai körei végül arra 
az álláspontra helyezkedtek, hogy a többszörösen gyengébb Szerbiát katonailag le kell 
győzni, s meg kell alázni. 

A vizsgált szlovákiai tankönyvek a magyar politikai elit megítélésében a XIX. század 
végének sérelempolitikáját folytatják. ez a hozzáállás két praktikus „hasznot” eredményez: 

695  Kováč  és mtsai (1998): i. m., 8.
696  Karlovšek és robnik: i. m.
697  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m.
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egyrészt a magyar állam szlovákok iránti könyörtelen elnyomó politikájának folyamatos-
ságát igazolja, másrészt felmutatja az első világháború végeredményének (szlovák szem-
pontú) helyességét, igazságosságát. Összességében megállapítható, hogy a magyarfóbia 
továbbra is a témával foglalkozó szlovák történetírás szerves része. elfogadhatatlan, hogy 
korszerű történelemtankönyvekben olyan szöveges passzusok és képek szerepeljenek, 
amelyek a magyarok elleni nyílt vagy burkolt ellenségkép kialakítására alkalmasak.

Szlovéniában a vizsgált tankönyvekben egyetlen negatív kontextus állapítható meg a 
magyar uralkodó elittel kapcsolatban. Az 1917-es Májusi deklaráció kapcsán említi meg 
néhány tankönyv, hogy I. Károly császár (magyar királyként Iv. Károly) azért utasította 
azt vissza, mert nem akarta kockára tenni a magyarokkal való kapcsolatot, akik (ponto-
sabban a kormányuk) ellenezték a birodalmon belül élő szláv népek államával trialista 
formációvá bővíteni a Monarchiát.

az ukrajnai segédtankönyv nem említi meg 
világháborús fejezeteiben Magyarországot, a 
Monarchia viszont inkább negatív színben tűnik 
fel. A háború eseményeit leírva csak ritkán hasz-
nálja a tankönyv az osztrák–magyar jelzőt (külön 
a magyart soha), általában csak osztrákokról, 
ausztriáról, Bécsről ír. Ukrán szemszögből ne-
gatív megítélés alá esik, hogy a Monarchia nem 
osztotta fel Galíciát, amivel elősegíthette volna 
Ukrajna függetlenné válását.

a hazai tankönyvekben a magyarok helyett 
„seregeink, katonáink, vereségünk” hangzik 
el,698 Magyarország helyett pedig „hazánk,”699 
amit persze nem tarthatunk elfogultságnak, 
mert nem irányul senki ellen. A magyarok ne-
gatív kontextusban sehol sem szerepelnek a 
vizsgált tankönyvekben.

2.5. A magyar személy- és helységnevek átírása
Magyar tulajdonnevek átírásának problémája nem jelentkezik. Több szomszédos állam-
ban előírás a helységneveket először az illető ország nyelvén megadni a magyar nyelvű 
tankönyvekben is (pl. Szlovákiában). egyedül az ukrajnai tankönyvekben fordulnak elő 
kisebb-nagyobb fordítási hibák, elsősorban a különféle szervezetek/pártok beazonosítása 
kapcsán, ugyanakkor a kiadók igyekeztek szakképzett fordítókat és lektorokat alkalmazni. 
ez az ukrán nyelvű, eredeti tankönyvekre vonatkozik, a magyar nyelvű fordításokban 
személy- vagy helynévi átírások miatti tévedések vagy csúsztatások nem fordulnak elő. 

698  Helméczy  (2009): i. m., 193., 195.
699  Bánhegyi : i. m., 188.
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2.6. A háborút lezáró békerendszer megjelenítése
ez az egyik legérdekesebb kérdés a korszakhoz kapcsolódó elemzések kapcsán. Termé-
szetesen ebben vannak a legjelentősebb nézetkülönbségek a vesztesek és a győztesek 
értékelésében. Tény viszont, hogy Magyarország jelenlegi szomszédai is többnyire a 
tényeknek megfelelően tárgyalják a párizs környéki békéket, köztük a trianonit is. Az 
értékelésben már vannak különbségek.

a horvátországi tankönyvek nem sokat foglalkoznak a békerendszerrel. Leszögezik, 
hogy a Monarchia népei önálló, saját államok létrehozását akarták, és ez szétzúzta a 
Habsburgok birodalmát, ahogy az orosz, a német és török birodalom is szertefoszlott. Több 
könyv foglalkozik az olasz-horvát határváltozásokkal 1914–1924 között. Az érdeklődésük 
középpontjában természetesen az önálló délszláv állam létrejötte áll. 

a romániai tankönyvek általában külön leckében tárgyalják a békeszerződéseket, 
melyek bemutatása – saját szempontjukból értékelve – többnyire tárgyilagos. Nagy-
románia kialakulását „nagy nemzeti siker”-ként láthatjuk, akárcsak a „nemzeti egység 
megteremtéséért folytatott háború” lezárását: „Mivel Románia győztes országként vett 
részt a párizsi békekonferencián, ezért a nagyhatalmak elismerték a nagy egyesülést.”700 
egyetlen esetben kerülnek konfliktusba saját magukkal a szerzők. A leckében azt írják, 
hogy „Ausztria–Magyarország szétesésével Európa közepén államok jöttek létre etnikai 
szempontok szerint (Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia). Románia Besszarábia, Bu-
kovina és Erdély egyesítésével egységes állammá alakult,”701 viszont a szemközti oldalon 
a Közép-Kelet-Európa címet viselő rövid esettanulmány árnyalja a képet: „A nemzetiségi 
elv alkalmazása a népek győzelmét jelentette a birodalmak felett, de újabb kérdése-
ket is felvetett. Valamennyi újonnan létesült államban nemzeti kisebbségek maradtak. 
Ez a helyzet a nacionalista irányzatokat táplálta, főként a legyőzött államokban. Azzal 
érveltek, hogy a békét rájuk kényszerítették (diktátum), és a kisebbségek létezését arra 
használták fel, hogy kétségbe vonják a megállapított határokat. Ez a tény feszültséget 
okozott az övezetben lévő államok közötti kapcsolatokban.”702 Ugyanakkor az egyik te-
matikus tankönyv az Egy nehéz béke alcímű részében azt is „bevallja”, hogy „a versailles-i 
békerendszer a maga hiányosságaival nem volt képes biztosítani az európai földrész, s 
az itt élő népek nyugalmas jövőjét, sem békés fejlődését. S nem védte meg az eljövendő 
ellenségeskedésektől és háborúktól sem.”703

a szerbiai tankönyvek a békeszerződésekről többnyire tényszerűen írnak, de apró 
manipulációk azért vannak. Az általános iskolásokkal szemben a középiskolás tanköny-
vek a bemutatáson túl elemzést is nyújtanak. A Đurić–pavlović szerzőpáros mindkét 
tankönyve megállapítja a trianoni békediktátummal kapcsolatban, hogy Magyarország 
a háború előtti területének 29 százalékát tarthatta meg. A vesztes háború következtében 
elveszítette erdélyt, a Felvidéket, kárpátalját, a délvidéket, Szlavóniát és Horvátorszá-
got.704 A Dujković szerzőpáros részletesen bemutatja a német békeszerződést. A trianoni 
békével kapcsolatban a tankönyv úgy fogalmaz, hogy „Magyarország a békeszerződéssel  
 

700  Barnea (szakirányító), Manea , Palade  és Teodorescu : i. m., 98.
701  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m., 60.
702  Uo., 61.
703  Adăscăliţei, Bratu, Liga, Lazăr és Lupu: i. m., 6.
704  Đurić  és pavlović  (2011): i. m., 83.; Đurić  és pavlović  (2012): i. m., 110.
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elvesztette területének mintegy kétharmadát, haderejét pedig 35 ezer főben kellett korlá-
toznia.”705 Mira radojević gimnáziumi tankönyve a békekonferenciát úgy értékeli, hogy 
az mindent összevetve végül a győztesek és vesztesek, a jutalmazottak és a büntetettek 
helyszínévé vált, ami ugyan „lehetővé tette a politikai döntések és megoldások megvaló-
sulását, ugyanakkor jóval több, kisebb-nagyobb problémát is kreált.”706 Ilyen aspektusból 
mutatja be részletesen Németország területi megcsonkítását, és a német jóvátételt is. 
Magyarország vonatkozásában ugyanakkor ettől eltekint. A trianoni békével kapcsolatban 
azt írja, hogy Magyarország a békeszerződés értelmében elveszítette addigi területeinek 
60 százalékát,707 amit a szomszédos államoknak – romániának, a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyságnak és a csehszlovák Köztársaságnak volt kénytelen átadni.708 A magyar nyelvű 
tankönyv a békeszerződésekkel kapcsolatban nagy általánosságban csupán annyit mond, 
hogy a béketárgyalásokról a vesztes államokat gyakorlatilag kizárták, a végső szerző-
déseket pedig külön-külön kötötték meg.709 ebben a tankönyvben – éppen ebben – a 
határmódosításokat egyáltalán nem mutatják be.

a szlovákiai tankönyvek aránylag semleges hangúak a háború végével és a békerend-
szerrel kapcsolatban. ez a semlegesség azonban lényegében a győztes antant szempontja, 
még pontosabban a háború után megvalósult rend helyeslésének és elfogadásának a 
szempontja;710 emiatt a tanulóknak az lehet a végső benyomásuk, hogy az első világháború 
vége igazságos volt, a lezárásnak így kellett történnie.

a szlovéniai általános iskolai tankönyvekben kevés szó esik a békerendszerről, amit vi-
szont erről olvashatunk, teljesen pártatlan. Leghangsúlyosabban a versailles-i béke jelenik 
meg, mivel a szerzők ezt tekintik a második világháború egyik okának, de a bolgár, magyar 
és török békéket is megemlítik futólag, hangsúlyozva a nagy területi veszteséget. A trianoni 
békéről a XX. századi szlovén történelem egyik meghatározó eseményével összefüggésben 
olvashatunk, hogy szerb–horvát–szlovén csapatok segítettek leverni a Tanácsköztársasá-
got, s ennek következtében került a Muravidék először a szlovénekhez. A szakközépiskolai 
könyvben békekötésekről kevés szó esik, egyedül az Ausztria és a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság közötti saint-germaini békéről tesz említést. A gimnáziumi tankönyvben igen 
érdekes és találó címe van az ezt taglaló fejezetnek: Büntető béke. Teljesen pártatlanul 
tárgyalja a békerendszert, a legnagyobb teret a versailles-i békének szentelve. röviden 
megemlíti a Bulgáriával, Magyarországgal és Törökországgal kötött békeszerződéseket 
is, az ilyen jellegű békék negatív következményeire helyezve a hangsúlyt.

az Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv közvetlenül egyáltalán nem foglal-
kozik az első világháborút lezáró békerendszerekkel. A Világtörténelem című tankönyv 
igyekszik tényszerűen ismertetni a párizsi békerendszer fontosabb elemeit, ugyanakkor a 
mellékelt forrásrészletek egyértelműen azt mutatják, hogy Franciaország revansot akart 
venni Németország felett az 1870-es vereségért, az ott meghozott döntések igazságta-
lanok voltak, s előrevetítették egy következő háború rémét a most legyőzöttek részéről.  
A kötet két bekezdésben foglalkozik a párizsi békekonferencia ukrajnai aspektusaival, 

705  Dujković  és Dujković : i. m., 86-87.
706  radojević : i. m., 140.
707  Ami csak itt a szerbiai tankönyveknél a harmadik eltérő adat.
708  radojević : i. m., 137. (Ausztriát meg sem említi.)
709  Nikolić , Žutić , pavlović  és Špadijer : i. m., 85.
710  Kováč  és mtsai (1996): i. m.
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gyakorlatilag megismételve az Ukrajna legújabb kori történelme című kötetben foglal-
takat: az Ukrán Népköztársaság egyik akadálya volt Lengyelország megerősödésének, 
amely Szovjet–Oroszország nyugati irányú terjeszkedését volt hivatott megakadályozni, 
ezért Franciaország a lengyel igényeket támogatta, Nagy-Britannia pozitív hozzáállásának 
azonban semmi kézzel fogható haszna nem volt.711 A segédtankönyv nem foglalkozik a 
Párizs környéki békékkel, csak Breszt-Litovszkról tesz említést. A leírás értékítéletet nem 
tartalmaz, tényszerűen jelenik meg Ukrajna önálló államként való elismerése, és a köz-
ponti hatalmak ígérete, hogy megtisztítják az új állam területét a bolsevikoktól, jelentős 
élelmiszer-szállítmány fejében.712

Hazai tankönyveink békerendszerhez, jelesen a trianoni békéhez való viszonya 
ad leginkább lehetőséget az elfogultságra, esetleg zsigeri indulatokat kelthet a 
tankönyvírókban is. ebbe a csapdába egyik tankönyvszerző vagy tankönyvi szerzőpáros 
sem esik bele. Ugyanakkor megfigyelhetők megközelítésbeli különbségek, artikulációs 
finomságok az egyes kiadványokban. Legfeltűnőbb különbség a békeszerződé(ek) he-
lyenként diktátumként való értelmezése. A magyarországi tankönyvek békerendszerhez 
való viszonya jellemzően értékelő. Az értékelés azonban minden esetben elítélő, néha 
egyenesen elutasító.

3. A tankönyvek forrásai

3.1. Elsődleges források
A történelemtanítás hitelességét megalapozó elsődleges források örömteli módon jelen-
tős teret kapnak a vizsgált tankönyvek zömében. egyre kiegyensúlyozottabban jelennek 
meg bennük szöveges és képi források is, és jelentős mértékben nő – bár e tekintetben 
még van lehetőség a fejlődésre – a karikatúrák száma. A középiskolákban a magyaror-
szági forrásközpontú történelemtanítás e tekintetben is mintául szolgálhat, valamint 
több mint kívánatos a források kiválasztásában a multiperspektivikus és kontroverzív 
szemlélet elterjedése.

a horvátországi tankönyvek eléggé forrásszegények. Leginkább a gimnáziumi könyvek 
tartalmaznak elsődleges forrásokat, főleg a horvát háborús részek tárgyalásánál: például 
részletet a Májusi deklarációból, a korfui nyilatkozatból, de idéznek Miroslav Krležatól, sőt 
újságcikket a frontról megszökött, bujkáló, de közben rablásokat is véghez vivő társadalmi 
rétegről. Az egyetemes történeti források között szó esik a német katonák moráljáról, 
és idéznek Wilson elnök 1918. november 11-én elmondott beszédéből is. Képi források 
közül jeles személyek (II. vilmos császár, Gavrilo princip, Nikola pašić, Sándor szerb király, 
sőt Arábiai Lawrence), csoportok (a Monarchia ellen felkelést kirobbantó tengerészek, 
az osztrák–magyar hatóságok elkobozzák a parasztság vagyonát), dokumentumok (szerb 
válasz az ultimátumra, a korfui nyilatkozat) fotói egyaránt megjelennek.

a romániai tankönyvek mindegyikében találhatók elsődleges források, de nagyon 
különböző arányban, változatos tartalommal és igen eltérő minőségben. A hadszíntérről 
és a hadszíntér mögötti életről szóló, valamint a bőséges diplomáciai jellegű források 

711  poljanszkij : i. m., 106.
712  Maha : i. m., 127.
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között találhatók olyanok is, amelyek nyílt vagy burkolt magyarellenességet közvetí-
tenek vagy sugallnak. például a 10. osztályos könyvben egy kivonat olvasható Barbu 
Ştefănescu Delavrancea713 1916. szeptember 2-án, a román Akadémia ülésén tartott A 
háború és a mi kötelességünk című beszédéből: „Mi nem hódítani léptünk be e mészárlás 
káoszába, hanem felszabadítani [...] Mi azt nem akarjuk, ami nem a miénk, hanem az 
erdélyi, bánsági és bukovinai testvéreinkkel akarunk egyesülni [...] A Kárpátokat akarjuk a 
fennsíkjaival együtt, ahova Traianus császár helyezett minket, hogy őrködjünk és őrizzük 
a római civilizációt a barbár hordák támadásaitól [...] Mi nem a kardunkkal szabunk új 
hazát, hanem kiteljesítjük.”714 A szövegrész teljes mértékben belehelyezkedik a román 
értelmiség által a korszakban képviselt, mítoszokkal tűzdelt retorikai vonulatba. A sztere-
otípiákra építő szöveg nem egészséges képet alakít ki: fekete-fehérben láttatja a múltat, 
torz „mi”-képet – és így természetesen torz „ők”-képet, lásd barbár hordák – alakít ki, 
a román nemzeti törekvés igazolására ködbe vesző, mitikus történelmi múltat használ 
fel. A 12. osztályos könyvben erdély esetében Alexandru vaida-voevod715 1918. október 
18-án a budapesti országgyűlésben elmondott beszédének viszonylag hosszú részletei 
olvashatók. Az „évszázados követelésekre” és „évszázados szenvedésre” való hivatkozás 
a beszédben716 az adott kor román politikai diskurzusának alappillére, de ezt egyetlen 
erdélyre vonatkozó szemelvényként felhasználni, más szempontot, véleményt ezzel nem 
ütköztetni szintén nem szerencsés. vannak példák korrektebb forráshasználatra is. A 11. 
osztályos tankönyv két ilyen forrást tartalmaz, az egyik részlet a compiègne-ben aláírt 
fegyverszüneti egyezményből, a másik a versailles-i szerződésből emel ki néhány cikkelyt.

a szerbiai tankönyvek közül a Đurić–pavlović-, illetve a radojević-féle gimnáziumi tan-
könyvekben találhatók forrásközlések, idézetek, de ezek tartalmi és mennyiségi mutatói 
jelentősen elmaradnak a magyarországi tankönyvekhez viszonyítva. e szempontból a 
legteljesebb és a legpontosabb Mira radojević gimnáziumi tankönyve. A képi forrásanyag 
gazdagabb. Az általános iskolai könyvek közül a szarajevói merénylettel kapcsolatban 
a Simić–petrović-kötet közli azt a közismert fényképet, amely közvetlenül a lövések 
eldördülésekor készült.717 e téren jóval több vizuális információt és átélési lehetőséget 
adnak a gimnáziumi tankönyvek, amelyek Gavrilo princip portréja mellett korabeli képe-
ket közölnek a hadba induló német és brit katonákról, illetve a háború kitörését éltető 
tömegfelvonulásokról. A tankönyvek háborúval kapcsolatos fényképanyaga változatos. 
Az általános iskolai tankönyvekben elsősorban a diplomáciai tárgyalásokról (ezekről 
viszont a szövegben nem sok szó esik), illetve a hadiipari termelésről láthatunk képeket, 
illetve egy-két korabeli háborús plakátot, valamint a harcokban fontos szerepet játszó 
személyek fotóit közlik. 

a szlovákiai tankönyvek viszonylag sok primer és szekunder forrást tartalmaznak. A 
vizsgált könyvekből csupán egyben nem található forrás,718 egyben pedig kb. tíz százalék 

713   Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858–1918) író, publicista, politikus, a román nemzeti irodalom és mozgalom 
meghatározó személyisége.

714  Oane  és Ochescu : i. m., 119.
715   Alexandru vaida-voevod (1872–1950) erdélyi román politikus, az erdélyi román Nemzeti párt tagja, több 

ízben képviselő a magyar országgyűlésben, erdély romániához csatolását támogatta.
716  Barnea  (szakirányító), Manea , Palade  és Teodorescu : i. m., 69.
717  Simić és petrović : i. m., 63.
718  Damankoš : i. m.
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körül van a források aránya a téma leíró szöveges részeihez képest, és az is túlnyomó-
részt hadtörténeti jellegű.719 A többi tankönyv viszont sok,720 vagy nagyon sok721 forrást 
tartalmaz. A szlovákiai történelemdidaktika szempontjából jó hír, hogy a tankönyvekben 
közölt források tartalmukat tekintve többségükben releváns források, formájukat és di-
daktikai feladatukat tekintve pedig elég változatosak, amennyiben azok a hadüzenettől a 
személyes emlékiratokig, a magas diplomáciatörténettől a sajtóbeli karikatúrákig ívelnek.

A szlovéniai általános iskolai tankönyvekben sokféle képi és szöveges elsődleges forrás 
található. ezek többnyire eredeti fotók (harcoló katonákról, frontra induló férjeiket, 
fiaikat búcsúztató asszonyokról, földjeiken dolgozó parasztokról és katonai eszközökről), 
karikatúrák, poszterek és írott források (például katonák levelei a frontról). Az írott 
forrásokból kiemelhető néhány fontos diplomáciai irat (a Szerbia elleni hadüzenet, Ferenc 
József proklamációja, amikor Olaszország az antant oldalán belépett a háborúba), de ezek 
száma jóval szerényebb. rengeteg írott forrás és fotó szerepel a munkafüzetben, ezek 
különböznek a tankönyvben lévőktől. A középiskolai tankönyvekben is sok az autentikus 
fotó katonákról, politikusokról, első világháborús hadi eseményekről, valamint ezekben 
is vannak karikatúrák és háborús poszterek. A fotók többnyire nemcsak illusztrációként 
szerepelnek, hanem kérdéseket is feltesznek a szerzők velük kapcsolatban. Több rövid 
részletet közölnek a tankönyvek politikusok beszédeiből, egyszerű közkatonák napló-
jából, amelyek kiváló forrásanyagul szolgálnak az aktív tanulói munkához. A kétnyelvű 
tankönyvbe bekerült néhány 1919-es plakát is a Tanácsköztársaság szociális intézkedé-
seivel kapcsolatosan.

az Ukrajna legújabb kori történelme tankönyv minden leckéhez megfelelő elsőd-
leges forrásokat használ, amelyek az adott lecke összmennyiségének 10-30 százalékát 
teszik ki. ezek elsősorban különféle kiáltványok, felhívások, levelek részletei, újságcik-
kek, visszaemlékezések, későbbi történelmi elemzések kivonatai. A Világtörténelem 
tankönyv minden fejezetéhez elsődleges forrásokat használ, amelyek a teljes anyag alig 
5-10 százalékát teszik ki. A tankönyv szerzője néhány szemelvényben azt szerette volna 
bemutatni Sydney Low angol publicista, poroszország oktatási minisztere és egy francia 
történelemkönyv részlete nyomán, hogy az európai hatalmak tudatosan készültek a 
háborúra, s ezt a közvéleménnyel is megpróbálták elfogadtatni. Forrásokkal támasztják 
alá azt a tényt is, hogy a szarajevói merénylet által „tálcán kínált” casus bellit a nagy-
hatalmak nem kívánták kihagyni (Kivonat az osztrák–magyar kormány 1914. július 7-i 
ülésének jegyzőkönyvéből).722 A tankönyvek forrásai között fontos szerepet játszanak a 
történelmi személyek (uralkodók, miniszterelnökök, katonai vezetők) portréi is. A Világ-
történelem című kötet első világháborút bemutató részében ezek mellett több képet, 
fényképet, rajzot és karikatúrát is láthatunk. A háborút kiváltó szarajevói merénylet 
kapcsán egy korabeli színes nyomatot közöl, illetve egy fekete-fehér fényképet a nyugati 
frontra induló mosolygós német katonákról, majd a keleti (galíciai) és nyugati (francia) 
frontok körülményeit mutatja be. Kicsit megmosolyogtatóak egy 15 éves sedani francia 
fiú rajzai, aki a különböző szembenálló nemzetek katonáit, azok egyenruháját örökítette 

719  Kodajová  és Tonková : i. m.
720  Kováč  és mtsai (1998): i. m.; Kováč  és mtsai (2012): i. m.
721  Kováč  és mtsai (1996): i. m.; Letz  (2000): i. m.
722  poljanszkij : i. m., 75.
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meg. Bemutatják a korszak technikai újításait, a repülőgépeket, a tankokat, illetve a 
tengeralattjáró-háborút említve az egyik illusztráción láthatjuk a Lusitania óceánjárót 
is. Négy fénykép a nőket új szerepekben is bemutatja: két felvételen gyári munkásnők, 
valamint rendőrnők és betegápoló kedvesnővérek is láthatóak. A magyar nép története 
című tankönyv egy helyi forrást is közöl, amelyben az 1905-ben Ung megyei ellenállásról 
olvashatunk (megtagadták a Bécsből kinevezett főispán fogadását). A másik forrás néhány 
részlet Ferenc József 1914. június 28-án megfogalmazott kiáltványából.

Magyarországon az általános iskolai tankönyvekben az elsődleges források felhasz-
nálása tekintetében elég nagy a „szórás” a vizsgált munkák között. A két szélső pólust az 
Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyve jelenti. Az előbbiben alig van két primer forrás, 
az is a 8. osztályos részben (Wilson 14 pontja – feldolgozott formában –, és Magyarország 
1920-ban, egy újság tudósítása a trianoni béke itthoni visszhangjáról),723 míg az utóbbiban 
leckénként van ugyanennyi. Magyarországon 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetésétől 
kezdve a forrásközpontú történelemtanítás koncepciója határozza meg a középiskolák 
tevékenységét. A sokféle ismeretforrás között máig kitüntetett szerepük van a történelmi 
megismerésben, főleg a kutatásban is meghatározó szerepet betöltő elsődleges (primer) 
forrásoknak. valamennyi középiskolai és szakiskolai tankönyvben bőségesen találhatók 
továbbra is szöveges források, és ezek között meghatározó számban elsődleges források. 
valamennyi tankönyv tartalmaz – néhány kiadvány kivételével724 – kiváló minőségű és 
tartalmi szempontból változatos képi forrásanyagot is.

3.2. A hadtörténeti források aránya
Kevés kivételtől eltekintve nem dominálnak a hadtörténeti jellegű források a tankönyvek 
nagyobbik részében. Bár nem minden esetben számszerűsíthető az arányuk, az megálla-
pítható, hogy csökkenő mértékben jelennek meg, főleg a szöveges források között ilyen 
tematikájú szemelvényrészletek. A tendencia jó és folytatható.

a horvátországi tankönyvekben egyáltalán nem jellemző, hogy a hadtörténeti források 
dominálnának. A képanyag vonatkozásában páncélozott jármű, tank, repülő, hadihajó, 
léghajó, mint harci eszközök, valamint egy lövészárokban lévő vagy gáztámadásban meg-
sérült angol katona a tipikus példák, de vannak szárazföldi és tengeri csatajelenetek, sőt 
ide sorolhatunk egy német háborús plakátot és egy amerikai toborzóplakátot is.

a romániai tankönyvek csak egy részében található szöveges vagy képi hadtörténeti 
jellegű forrás. A 7. osztályos tankönyv725 a hadszíntérről írott öt rövid feljegyzést és le-
vélrészletet tartalmaz, mindegyik a fronton lévő katonák kétségbeesését, rémületét és 
félelmeit ábrázolja. A tankönyv forrásai azonban nem a hadtörténetre összpontosítanak, 
hanem elsősorban a diákok érzelmeire próbálnak hatni, a frontvonal és hátország minden-
napjainak, hangulatának érzékeltetésével. A képi források száma elfogadható: három rajz, 
kilenc fotó és egy gúnyrajz látható a nagy háborúval kapcsolatban. A három rajz témái: 
a szarajevói merénylet, az olasz fronton bevetett mozsárágyúk, és párizs a háborúban. 
A fotók főként személyeket (Hindenburg, II vilmos és Ludendorff, a Négyek Tanácsának 
tagjai, Joseph Joffre, eremia Grigorescu, valamint Ion Brătianu) ábrázolnak, de szerepel 

723  Bánhegyi: i. m., 61.
724  Salamon Konrád (1997): Történelem IV. a középiskolák számára. NTK, Budapest.
725  constantiniu, cojescu és Mamina: i. m.



175Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben

kép egy német és egy francia katonákat szállító vonatról, egy 1917-ben bevetett tank-
ról, valamint a verduni csatáról is. Az egyetlen karikatúra egy német gúnyrajz, amelyen 
Wilson, clemenceau és Lloyd George láthatóak egy fa tövében, lánccal a kezükben. A 8. 
osztályos tankönyvben726 a képi források négy fotóra korlátozódnak, három személyt 
ábrázol (ecaterina Teodoroiu, a román hadsereg első női tisztje, eremia Grigorescu és 
Ion Dragalina tábornokok), továbbá láthatunk egy festményt, mely a mărăşeşti csata 
egy jelenetéről készült. A 10. osztályos tankönyv727 egy rövid részletet közöl erich Maria 
remarque klasszikusából, a szinte forrásértékű, a fronton harcolók sorsát érzékeltető Nyu-
gaton a helyzet változatlanból. Négy hadvezérről (Joseph Joffre, August von Mackensen, 
alekszej Bruszilov, Alexandru Averescu) láthatunk képeket. Négy további fotó: Francia 
katonák támadás után a lövészárokban, A tengeralattjáróra torpedókat raknak, A román 
hadsereg erdélyi bevonulása, 1916 és Mária királyné sebesülteket ápol a királyi palota 
tábori kórházában címmel, valamint két rajzot is közreadnak, az egyik kiütéses tífuszban 
szenvedő román katonákat ábrázol, a másik pedig egy német megszálló katonát, amint 
szabadságra megy (zamfiropol Dall karikatúrája). A tematikus 11–12. osztályos tankönyvek 
nem foglalkoznak a hadtörténettel.

Szerbiában az általános iskolai tankönyvek alapjaiban kerülik a fronton készített képek 
és az erőszak bemutatását. A Simić–petrović szerzőpáros például párhuzamosan közli 
tábornokok portréit. Az egyik színes képen osztrák–magyar, a másikon pedig egy francia 
közkatona szerepel. A tankönyv egyik képén a szerb tüzérség, egy másikon pedig péter 
király látható. A Dujković szerzőpáros fénykép-illusztrációja igen visszafogott. Közlik az 
Ausztria–Magyarország hadüzenetét tartalmazó táviratot, látható a szerb hadsereg fő-
parancsnoka, Živojin Mišić vajda portréja, illetve egy szerb tüzérségi egység a szaloniki 
fronton. Jóval több fénykép szerepel a Đurić–pavlović, illetve a magyar nyelvű gimnáziumi 
tankönyvben. ezeken a fényképeken a fontosabb személyiségek portréi mellett többnyire 
a szerb hadsereg katonái láthatók frontszolgálat, illetve harcterekre vonulás közben. ezzel 
szemben a gimnáziumi tankönyvek fénykép-portfóliójában a lövészárkok, az egyszerű 
katonák szenvedéseit és a háborús borzalmakat bemutató képek dominálnak. 

a szlovákiai tankönyvekben az első világháborút érintő tankönyves forrásokban kb. 
fele-fele arányban szerepelnek hadtörténeti és diplomácia- vagy politikatörténeti jellegű 
anyagok.728 Más tartalmú (pl. szórakozással, sporttal vagy élelmezéssel kapcsolatos, nőkre, 
esetleg a gyerekek életére vonatkozó) forrást csak elvétve találunk. 

a szlovéniai általános iskolai tankönyvekben nagyobb arányú a hadtörténettel foglalko-
zó források aránya, a forrásoknak körülbelül háromnegyede. ezek a hadiesemények mellett 
hangsúlyt helyeznek a politikai és gazdasági helyzetre, valamint a háborús hétköznapokra 
a hátországokban is. A szakközépiskolai tankönyv még háromnegyed, de a gimnáziumiak 
már csak harmad-fele arányban tartalmaznak ilyen forrásokat. Különösen dominálnak 
a kétnyelvű tankönyvben a katonai naplók, melyek részleteiben megjelenik az éhezés, 
a nélkülözés az egyszerű katonák körében. A képek nagyjából fele foglalkozik hadtörté-
nettel (katonák, hadműveletek, harci eszközök, a háború következtében letarolt táj stb.).

726  Oane és Ochescu: i. m.
727  Giurescu (szerk.), Budici, Stănescu és Ţigău: i. m.
728  Kováč  és mtsai (1996): i. m.; Kováč  és mtsai (1998): i. m.; Letz  (2000): i. m.
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az Ukrajna legújabb kori története című tankönyv összeválogatott forrásaiból gyakor-
latilag teljes egészében hiányzik a hadtörténeti rész. A Világtörténelem című kötetben 
az első világháborús részhez csatolt forrásoknak is csak elenyésző része hadtörténeti 
jellegű, többségük inkább a diplomáciával foglalkozik (beszédek, szerződések, kiáltvá-
nyok stb.). Az egyetlen, katonai eseményeket idéző forrás részlet az orosz kasiri ezred 
egy katonájának visszaemlékezéseiből: „…A támadás 11 órakor alábbhagyott. Ez alatt 
a németek minden oldalról tüzérségi tüzet készítettek elő a kasiri ezred ellen könnyű és 
nehéz ágyúkból. A tűz rendkívüli erejű volt, legalább 100–150 ágyúból lőttek. Távolról 
úgy tűnt, hogy az ezred katonái a földdel együtt a magasba emelkedtek. Csak keveseknek 
sikerült megmenekülni.”729 

Magyarországon a Műszaki Kiadó és a két NTK-s 7. osztályos tankönyv (NTK 
Helméczy-tk. és NTK Horváth-tk.) esetében a képi források csaknem fele had-
történeti vonatkozású, míg a Mozaik Kiadó, de főleg az Apáczai Kiadó 7. osztá-
lyos tankönyve vonatkozásában ez legfeljebb egyharmadnyi, sőt utóbbi esetében 
még kevesebb. A szöveges források közül a Mozaik Kiadó és az NTK Horváth-féle  
hetedikes tankönyvében találtunk hadtörténeti vonatkozásúakat, illetve a Műszaki Kiadó 
feldolgozott forrásai között volt néhány ilyen. A hadtörténeti jellegű elsődleges források 
száma a középiskolás könyvek esetében eléggé csekély. A szakiskolás tankönyvek ebből 
a szempontból elég nagy szórást mutatnak. A mozaikos szakiskolás tankönyv forrásai-
nak fele, az NTK-s forrásainak negyede ilyen, míg a Pedellus Kiadó tankönyvében nem is 
találni hadtörténeti jellegű forrást. Képanyag tekintetében hasonló arányokról, és kiváló 
minőségről számolhatunk be.

3.3. A magyarok megjelenítése a forrásokban
egymás megértésében, tiszteletében fontos kérdés, hogy tartalmaznak-e a tankönyvek 
egymás ellen gyűlöletet keltő szövegeket, képeket. ebből a szempontból nagy különb-
ségek fedezhetők fel a vizsgált tankönyvekben, mégpedig jellemzően országok szerint. 
A szomszédos államok egy csoportja (románia, szerbia, de legjellemzőbben Szlovákia) 
nyíltan vagy burkoltan közöl magyarellenes szövegeket, képeket, míg mások szinte tel-
jességgel mellőzik ezt (Horvátország, Szlovénia, Ukrajna).

a horvátországi tankönyvekben a magyarok ellen gyűlöletet sugárzó motívumokat 
nem nagyon lehet találni. A tankönyvi szövegek helyenként sugallják a magyarok elnyomó 
jellegét, de ennek szélsőséges megnyilvánulásaival nem találkozunk.

a romániai tankönyvekben találhatunk ilyet, kettőt már idéztünk a 3.1. pontban. 
Idézzünk még egyet. A 10. osztályos tankönyvben szerepel egy részlet Ion raţiu730 egy 
beszédéből, amely az 1894-es memorandum-perben hangzott el: „A nemzeti jogok tisz-
teletben tartásáról szóló sorozatos ígéretek, amiket a magyaroktól kaptunk, hiábavalók 
voltak. Hiábavalónak bizonyult minden törvényes forma és eszköz! Hiába fordultunk 
minden illetékes állami szervhez. A faji kizárólagosság (a kiemelés a tankönyvszerzők-
től származik) háborút indított nyelvünk és nemzetünk kiirtására. Intoleranciátokkal, 
Európában példa nélküli rasszista fanatizmusotokkal, elítélve minket, bebizonyítjátok a 

729  poljanszkij : i. m., 80.
730   Ion raţiu (1828–1902) erdélyi román ügyvéd, politikus, a román Nemzeti párt egyik alapítója, majd elnöke, 

az 1892. évi román memorandum egyik szerzője.
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világnak, hogy a magyarok a civilizáció összhangjával állnak szemben.”731 Az 1870–1914 
közötti európai történéseket egyetlen oldalban összegző leckéhez ez a forrás egyáltalán 
nem illik, ráadásul a románok történelmét külön évfolyamokon tanulják mind az általános, 
mind pedig a középiskolás diákok. Tagadhatatlan, hogy a Magyar Királyság a századfor-
dulón magyarosítási politikát folytatott, de ezt hangsúlyozni az egyetemes történelem 
tankönyv lapjain is azt mutatja, hogy a román tankönyvszerzők nem tudnak szabadulni 
a „hagyományos ellenségképtől.” 

Az 1.3. pontban már jeleztük, hogy csaknem valamennyi szerbiai tankönyv beszámol 
arról, hogy az osztrák–magyar csapatok Mácsva elfoglalását követően mintegy négy-
ezer öreget, nőt, gyereket és hadifoglyot gyilkoltak meg. Feltűnő, hogy éppen a magyar 
nyelvű tankönyv képanyagában látható együtt a felgyújtott mácsvai falu és Szabács üsz-
kös romjai. A legsokkolóbb minden bizonnyal az a felvétel, amelyen akasztást hajtanak 
végre az osztrák–magyar katonák. A Đurić–pavlović tankönyv is közöl ilyen képet, azzal 
a különbséggel, hogy itt az egyik fényképen „A bolgár katonák rémtettei” képaláírással 
láthatunk egy akasztáson készült felvételt.732 Felmerül a kérdés, hogy tankönyvekbe 
szabad-e akasztások képét betenni, ráadásul nemzetek elleni izgatás céljából. 

a szlovák történelemtankönyvek egyik állandó motívuma a magyarellenesség. (A 
jelenség néhány eleméről a jelen összegzés 2.3. számú fejezete már szólt.) Az első világhá-
borúval kapcsolatos jelen kutatásban is kimutathatóak ellenségkép-teremtésre alkalmas 
momentumok, mégpedig a vizsgált nyolc eredeti szlovák nyelvű történelemtankönyvből 
legalább háromban. A verbális ellenségkép-teremtés nemcsak a leíró szövegben, hanem a 
forrásokban is felbukkan, mint például az alábbi, a szlovák hazafi vavro Šrobárhoz kötődő 
szöveges forrásban: „A nyakunkra hágtak, közvetlenül a hátunk mögött hallgatóztak, 
hogy miről beszélgetünk. Ha otthon voltunk, gyanúsak voltunk, hogy árulást szövögetünk, 
ha a vasútállomáson mutatkoztunk, akkor azt rótták fel, hogy kémkedünk. Felnyitották 
a leveleinket. Terrorizáltak minket minden sarkon, vizslatták az arcunkat, a hangunkat, a 
mozdulatainkat. Minden bűzlött az árulástól.”733 A forrás-részlet ugyan nem egy konkrét 
ellenségről szól, de a kontextusból kikövetkeztethető, hogy benne a fő rosszat a magyar 
hatóságok jelentik. ez a fajta gondolatsor sugallja a magyarok elleni ellenszenvet. ez a 
jelenség pedagógiai szempontból annál visszásabb, mivel ezt az eredetileg szlovákok 
által, szlovákul írt tankönyvet magyarra is lefordították, és nagyon sok szlovákiai magyar 
iskolában is használták. A legnacionalistább szlovák könyv734 képanyagában már valósággal 
uszít a magyarok ellen. Két példát idézünk. Az egyiken egy csoport magyar sapkás-zub-
bonyos katona foszt meg rangjelzéseitől egy katonát, aki a megaláztatást vigyázzállásban 
tűri, és akin egy jellemzően szlovák combdíszítésű nadrágot látunk. Sajnos a kép, amely 
egy rosszul látható kisméretű rajz735 aláírásának jelentése zavaros („A tiszti rangjelzéstől 
való megfosztás Juriga736 jelszava alapján: Borotváljátok meg!”). Marad a képről alkotott 
benyomás, amely a magyar katonák között megalázott szlovák motívumát sugallja. 

731 Giurescu (szerk.), Budici, Stănescu és Ţigău: i. m., 61.
732  Đurić  és pavlović  (2011): i. m., 75.
733  Kováč  és mtsai (2012): i. m., 15.
734  Letz  i. m.
735  Uo., 10.
736   Ferdiš Juriga a magyar országgyűlés szlovák nemzetiségű képviselője volt, aki a szlovák katonai erényekre 

hivatkozva követelt több politikai jogot a szlovákságnak.
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a szlovéniai tankönyvekben nem ta-
lálhatók magyarellenes gyűlöletet keltő 
kitételek, egyetlen munkafüzetes példát 
kivéve. peter, aki felszabadult a „magyar 
iga alól,” hálát ad, hogy a Muravidék 
szlovénjai a szerb király fennhatósága 
alá kerültek.737 De a feladat mindössze 
a helyi lakosokkal foglalkozik, hogy 1919 
után melyik országban szeretnének élni. 
Néhány, feladatban szereplő forrás utal 
arra, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia két uralkodó nemzete által elkö-
vetett hibák okozták, hogy Szlovénia 
Jugoszláviát választotta.

az ukrajnai tankönyvekben nem találunk olyan képes vagy szöveges forrást, olyan 
motívumot, amely gyűlöletet sugallna a magyarokkal szemben.

a magyarországi tankönyvekben bármely nép vagy népcsoport ellen gyűlöletet keltő 
szöveggel vagy képpel – szerencsére – nem találkoztunk. Mindez azonban nem véletlen, 
hiszen a tankönyvek jóváhagyásának ez az egyik mindenkori kormányzati szinten megha-
tározott alapfeltétele. van azonban néhány olyan kép az elemzett tankönyvekben, ame-
lyek kormegelevenítés szempontjából érzelmi hangolásra adnak némi lehetőséget hol a 
központi hatalmak, hol – és ez a jellemzőbb – az antant hatalmak irányába. Érdekes, hogy 
a központi hatalmak ellen hangoló képek, háborús propagandaanyagok a gyakoribbak, 
pedig Magyarország ezen az oldalon vett részt a háborúban. A pedellus Kiadó középiskolás 
könyvében például csak a központi hatalmakkal szembeni karikatúrák szerepelnek.738 
Ilyen önkritikus hangvételt a szomszédos országok tankönyveiben is szívesen látnánk.

3.4. Az egyetemes emberi szenvedés megjelenítése a forrásokban
Komoly lehetőség az emberi szenvedés bemutatása a világháború(k) tárgyalása so-

rán, ami egyben a háborúellenes nevelés eszköze is lehet. Sajnos bőséges „tematikai” 
lehetőség kínálkozik az első világháború tárgyalásakor. Olykor nem ártana határt szabni 
a borzalmak közlésének, hiszen a könyvek gyerekek számára készülnek. például akasztott 
emberekről biztosan nem lenne szabad képeket közölni.

a horvátországi könyvekben a már korábban (3.2. pont) említett gáztámadás angol 
áldozatain kívül nincsen ilyen kép, bár az emberi nélkülözés, éhezés és elégedetlenség fotói 
hasonló érzelmeket váltanak ki a szemlélőkből, akárcsak a kötözőállomás sebesültekkel.

a romániai tankönyvekben viszonylag kevés, a háború általános emberi szenvedését 
kidomborító képi forrás van. Ilyen a 10. osztályos tankönyvben a némiképp propagan-
disztikus Mária királyné sebesülteket ápol a királyi palota tábori kórházában, vagy egy 
rajz, amely kiütéses tífuszban szenvedő román katonákat ábrázol, esetleg a 11. osztályos 
könyvben látható arras-i katonai temető.

737   Gabrič, Aleš és rode, Marjan (2013): Koraki v času (Lépések az időben) – Történelem munkafüzet az általá-
nos iskola 9. osztálya számára. DzS, Ljubljana.

738  Kovács  és Kovácsné : i. m., 11., 14.
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Mint a 3.3. pontban utaltunk rá, a szerbiai tankönyvekben néhány akasztás képét is 
közzéteszik, amit – mint jeleztük – alapvető pedagógiai hibának tartunk. A Đurić–pavlović 
tankönyv egyik fényképén A bolgár katonák rémtettei képaláírással egy akasztáson készült 
felvételt találunk,739 egy másik könyv – ráadásul a magyar nyelvű – képén pedig akasztást 
hajtanak végre az osztrák-magyar katonák.740

a szlovákiai tankönyvek legdurvább magyarofób tankönyvi képe741 az, amely többszö-
rös csúsztatásokkal azt sugallja, hogy a magyar katonák szlovák nőket erőszakoltak meg. 
A központi alak a kép hosszanti tengelyébe állított nő, akinek 
a lábánál egy – minden bizonnyal halott – gyermek fekszik. 
A képeslapon több dolog is a szlovákságra utal: a felirat 
nyelve („Napomoc Slovensku! – Segítség Szlovákiának!”), 
a szlovák címer a bal felső sarokban (hármas halmon kettős 
kereszt), továbbá a nő jellegzetes varkocsa és mellénye. 
A kép harmadik szereplője egy katona, akinek a magyar-
ságára a jellegzetes magyar katonaruha és a bajusz utal, 
katonaságára pedig az egyen kabáton kívül a hátán lévő, 
felszúrt bajonettes puska. rendkívül zavaró, hogy a képnek 
két felirata van. Az egyik a kép saját (kortárs) felirata, amely 
az eredeti képi forrás része, és amely ezt mondja: „Segítség 
Szlovákiának!”A másik felirat szerint, ami a tankönyvszerzők 
által jegyzett képaláírás: „Egy képeslap Szlovákia megsegíté-
sére a magyar bolsevikok támadása ellen”. A két képfelirat 
azért zavaró, mert ha nem lenne a képaláírás, akkor nem 
gondolnánk, hogy a férfi bolsevik. Magán a képen semmi sem utal a férfi bolsevik voltára, 
például jellegzetes bolsevik csúcsos sapka vagy sapkára tűzött ötágú csillag formájában. 
e tankönyves kép magyarellenes, gyűlöletkeltő jellege a kép lehetséges interpretáci-
óiban manifesztálódik. A képen vélt cselekvés alapján ugyanis a katona megragadja a 
nő szoknyáját, kiköti annak lábát, majd vélhetően meg fogja erőszakolni őt – mi egyéb 
miatt nincs a katonán nadrág? Az élettelenül heverő gyermeki test felett mártírként álló 
asszony megkötözött teste a gyenge, védtelen és már-már Jeanne d’Arc-i pozícióban 
van. Minderre ráadásul a kép azt is sugallja, hogy a katona és a háttérben égő falu között 
összefüggés van, azaz hogy a katonának köze van a falu kirablásához, felégetéséhez. A 
kép beilleszthető az első világháború alatt általános propaganda paradigmájába („barbár 
hunok”), így a jelenség nem egyedi. A magyart mint fajtát általánosítja, és a képaláírással 
ellentétben, nemcsak a bolsevikokra, hanem általában minden magyarra vonatkozik, rá-
adásul félrevezető felirattal ellátva – elfogadhatatlan módon gyűlöletet szít. Arról már nem 
is beszélve, hogy miért kell egy tankönyvbe megerőszakolásra utaló jelenetet betenni?!

a szlovéniai tankönyvek több képén jelenik meg az egyetemes emberi szenvedés a 
háborúban. Az általános iskolai tankönyvekben például láthatunk fotót egy francia de-
zertőrről, akit saját katonatársai öltek meg, szerepel egy olyan kép, amelyen gázmaszkos 

739  Đurić  és pavlović  (2011): i. m., 75.
740  Nikolić , Žutić , pavlović  és Špadijer : i. m.
741  Letz : i. m., 17.
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katonákat látunk, és két olyan fotó, amely első világháborús temetőt ábrázol. A középis-
kolás könyvekben a háború borzalmait gáztámadás áldozatainak és sebesültjeinek fotói 
illusztrálják. ezek a képek kiinduló pontjai lehetnek egy olyan beszélgetésnek, amely a 
háború által okozott emberi szenvedésről szól. 

az ukrajnai tankönyvekben nem találunk emberi szenvedésről szóló forrásokat, kivéve 
a Világtörténelem kötetben olvasható szemelvényt. Az egyszerű katonák szenvedéseit 
jól illusztrálja egy később elesett orosz katona édesanyjához írott levele: „Drága édes-
anyám, jobb lett volna, ha meg sem szülsz, jobb lett volna, ha vízbe fojtasz, olyan nagyon 
szenvedek…”742 

a magyarországi általános iskolai könyvek közül csupán egyben743 nem található 
emberi szenvedést kidomborító – főleg képi – forrás. viszonylag gyakoriak a képeken 
a sebesült, rokkant és gáztámadás áldozatává vált katonák, valamint az éhezés drámai 
fotói. A középiskolai tankönyvekben viszonylag nagyobb a „tematikai változatosság”: 
háborús szenvedők és áldozatok, deportálások és a nyomorúság ábrázolása is megjelenik 
a vonatkozó képeken, fotókon, rajzokon.

4. A tankönyvekben szereplő térképek

4.1. Az 1918 előtti Magyar Királyság megjelenítése 
A szomszédos országok tankönyveinek túlnyomó többsége nem tartja fontosnak a háború 
előtti és alatti Monarchiát ábrázoló térképeken külön a Magyar Királyság feltüntetését. 
csak kivételszerűen találkozunk olyan térképpel néhány ország esetében, amely a Ma-
gyar Királyságról tudósít valamilyen formában. Tehetik ezt az egyszerűsítés okán, de 
jellemzően a zsigeri magyarellenesség indoka is tetten érhető ebben. Ide illesztenénk 
feltételezhető indokként, hogy a nyugati történeti kiadványok zöme (tudományosak és 
ismeretterjesztők egyaránt) hasonlóan egy államként ábrázolja a kettős monarchiát, a 
térség iránti kellő tájékozottság hiányából következően is.

a horvátországi tankönyvek térképein megjelenik a Monarchia és az 1918 előtti Ma-
gyarország is, de a világháború előtti és alatti európa-térképeken már kevésbé különítik 
el egymástól a dualista állam két részét. Ugyanez a helyzet a szövetségi rendszereket 
ábrázoló térképekkel.

a Romániában érvényben lévő tankönyvek „térképszegények,” és sosem jele-
nítik meg külön az 1918 előtti Magyar Királyságot, csak a dualista államot. A 7. osz-
tályos könyvben két ilyen térkép van, a 8. osztályosban pedig az 1918-ban létrejött 
Egységes román nemzetállam térképe szomszédjaként sem feliratozzák, a jelentős 
odacsatolt részek ábrázolásakor. erdély esetében a gyulafehérvári román nemzetgyű-
lés időpontján kívül három nagy periódus jelenik meg: 1541–1699 (a török fennha-
tóság alatt álló önálló fejedelemség), 1699–1867 (Habsburg uralom alatti erdély) és  
1867–1918 (az Osztrák–Magyar Monarchia időszaka), tehát egyszer sem a Magyar Ki-
rályság. A 10. osztályos könyvben egy 1918-as, az összeomlás előtti Monarchiát ábrázoló 
térkép van, de A békeszerződések új államhatárai, 1923 címet viselő térkép is azonos 

742  poljanszkij : i. m., 87.
743  Helméczy (2009): i. m.
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színnel ábrázolja az államalakulatot, csak már az új államokat és határaikat is feltünteti. 
A 11. osztály számára kiadott tankönyvben az első fejezet nyitóoldalán találunk térképet, 
mely európát ábrázolja 1914-ben. A térkép helyesen láttatja Ausztria–Magyarországot, 
a feliratok is magyar nyelvűek, cernăuţi744 kivételével.

Hasonló a helyzet a szerbiai tankönyvek térképein is. Mind a hat tankönyvben aránylag 
nagy teret kapnak azok a színes technikával készült térképek, amelyek Ausztria–Magyar-
ország tekintetében elhagyják a két tagállam (a Habsburg-ausztria és a Magyar Királyság) 
közötti belső határ megjelölését, vagyis a történelmi Magyarország egyik térképen sem 
jelenik meg. Az egyetlen kivételt Đurić–pavlović gimnáziumi tankönyve jelenti, ahol fel-
tüntetik a kettős monarchia belső határát, igaz, Bosznia–Hercegovina ennél a térképnél 
Magyarország részét képezi.745 Az általuk írt általános iskolai tankönyv külön térképen 
mutatja be Ausztria–Magyarország szétesését, illetve az ez által létrejött új határokat, 
de ez a térkép sem jelöli meg a Habsburg-tartományok, illetve a történelmi Magyar 
Királyság közötti adminisztratív határt.746 Grafikailag más módszerrel, de a gimnáziumi 
tankönyvükben is bemutatják a Monarchia szétesését, annak területét itt is egységes 
egészként ábrázolva.747 

a szlovákiai tankönyvek többsége nem ábrázolja térképen az első világháború előtti 
és utáni határállapotokat, vagy ha mégis, akkor azt sajátos módon teszi. Kevés olyan tér-
kép van, amelyen jól láthatóan, egyértelműen és határozottan ábrázolják az 1918/1920 
előtti és utáni Közép-európát.748 A tankönyvek nagyobb részében viszont előszeretettel 
alkalmazzák az ún. szétválasztó technikát. Ilyenek a Damankoš-féle tankönyvben található 
térképek.749 A 33. oldalon két térképet szerkesztettek egy oldalra, egymás alá: az Európa 
az első világháború előtt és az Európa az első világháború alatt címűt, vagyis két olyan 
térképet, amelyeken történetileg irreleváns változások vannak, legalábbis az 1918 utáni 
határváltozásokhoz képest. Közben pedig az első világháború utáni határállapotokról 
ugyanebben a tankönyvben 62 oldallal később (!), és már a két háború közti korszak 
kapcsán van egy térkép.750 Szintén az „elválasztó” technikát alkalmazza még a Kodajová–
Tonková-féle tankönyv,751 amelyben két jó térkép is van 1918 előttről és utánról, de azok 
több oldalnyira találhatók egymástól (az első a 19., a második a 34. oldalon).

a szlovéniai tankönyvekben a Magyar Királyság nem jelenik meg külön a térképeken, 
csak az Osztrák–Magyar Monarchia részeként. Az általános iskolai könyvekben közel 
fél tucat, a középiskolaiakban ennél alig több térkép található a háború előtti és alatti 
európáról, ezeken a Magyar Királyság nincs külön jelölve. Kivételt képez a kétnyelvű 
tankönyv, amelyben a világháborús fejezet térképén a Magyar Királyság 1914-es állapota 
látszik, külön feltüntetve azokat a területeket, Trianon után a szomszédos országokhoz 
kerültek.

744   cernăuţi 1849–1918 között Bukovina osztrák koronatartomány központja, ma csernyivci terület székhelye 
Ukrajnában. Magyar neve csernyivci, németül czernowitz.

745  Đurić  és pavlović (2012): i. m., 108.
746  Đurić  és pavlović  (2011): i. m., 82.
747  Đurić  és pavlović  (2012) i. m., 107.
748  például: Kováč   és mtsai (1996): i. m., 16.; Letz : i. m., 13.
749  Damankoš : i. m., 33. és 95.
750  Uo., 95.
751  Kodajová  és Tonková : i. m., 19. és 34.
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az Ukrajna legújabb kori történelme című tankönyvben mindössze három térkép 
található,752 amelyeken az Osztrák–Magyar Monarchia mint területi egység szerepel.  
A Magyar Királyság nincs elkülönítve bennük. A Világtörténelem című tankönyvben színes 
és fekete-fehér térképek is találhatók, ezekből kettőt idézünk. Az egyik a világháború 
globális hatásait ábrázolja,753 a másik annak fontosabb csatáit, köztük a galíciai fronton 
bekövetkező Bruszilov-offenzívát jeleníti meg.754 Mindkét térképen Magyarország mint 
a Monarchia integráns része (illetve az utóbbin mindössze a galíciai hadszíntér néhány 
fontosabb városa) látható.

a magyarországi általános iskolai tankönyvi térképekre zömmel az jellemző – nyilván 
itt a tankönyvi térkép egyszerűsítése okán –, hogy osztatlan egységként jelölik az Oszt-
rák–Magyar Monarchiát. A középiskolai könyvekben e tekintetben erős a megoszlás. 
A kiadványok többsége azonban fontosnak tartja a Monarchián belüli magyar határok 
feltüntetését is.

4.2. Az 1920 utáni Magyarország megjelenítése
A világháborús térképeken természetesen csak akkor vizsgálhatjuk a Trianon utáni Ma-
gyarország megjelenését, ha – mint ahogy már korábban megindokoltuk – tágabban 
értelmezzük a nagy háborút, és az annak végleges lezárását jelentő békéket is hozzá 
tartozónak vesszük. vizsgálatunkat ennek megfelelően végeztük, és itt már kedvezőbb 
képet rögzíthetünk, mint az előző szempontnál.

a horvátországi tankönyvek 1920 utáni térképein kevésbé látható a Trianon utáni 
Magyarország, lévén a tankönyvek a békerendszerekkel sem sokat foglalkoznak. Olyan 
térkép nincs, amely a Monarchia szétesését ábrázolná.

A térképekben szegényesebb romániai tankönyvekben csak néhány térkép foglal-
kozik az 1920 utáni Magyarországgal, pedig ez az ország részesült messze a legnagyobb 
mértékben a történelmi Magyar Királyság területéből. A 8. osztályos tankönyvben Az 
egységes román nemzetállam feliratú térkép különböző színekkel ábrázolja az 1918-ban 
romániához csatolt területeket, de nem tünteti fel a szomszédos államokat, tehát Ma-
gyarországot sem. A Románia és a versailles-i rendszer című összefoglaló leckében egy 
olyan Közép-Kelet-európa térkép jelenik meg, amely az 1923-as helyzetet mutatja be. 
Érdekessége, hogy a régi birodalmak (Német, Osztrák–Magyar, orosz, Oszmán) színeit 
használja, csak természetesen az új államhatárok feltüntetésével, így a diákok könnyen 
nyomon követhetik a változásokat. A 10. osztályos A békeszerződések új államhatárai, 
1923 című térképen a megoldás ugyanaz, a Monarchia egykori területét azonos színnel 
ábrázolja, csak már az új államokat és határaikat is feltünteti.

Szinte mindegyik szerbiai tankönyv részletes és precíz térképek segítségével mutatja 
be a Párizs környéki békeszerződések előtti, illetve az azt követő államhatárok alakulását. 
ezeken megjelenik az 1920 utáni Magyarország is. 

a szlovákiai térképek sajátosságairól az előző pontban (4.1.) szóltunk. Azt is említettük, 
hogy a térképek egy kisebb része jól láthatóan, egyértelműen és határozottan ábrázolja 

752  Turcsenko : i. m., 5., 73., 129.
753  poljanszkij : i. m., 77.
754  Uo., 86.
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az 1918/1920 előtti és utáni Közép-európát.755 egy másik tankönyvben csak a háború 
utáni határok jelennek meg.756 A „szétválasztó” technikára az előző pontban (4.1.) írottak 
az érvényesek.

a szlovéniai általános iskolai tankönyvek térképei hol a két világháború közötti idő-
szakot vizsgáló fejezetben,757 hol a világháborús fejezet részeként ábrázolják az 1920-as 
állapotot,758 benne az összes új államalakulattal. A középiskolás könyvekben olyan térkép 
nincs, amely kizárólag a Monarchia területén létrejött új országokat ábrázolná, a ver-
sailles-i békerendszer európáját bemutató térképen viszont megtalálhatjuk az összes új 
országot. Újdonság ezeken a térképen az, hogy az egykori Monarchia 1918-as határait 
piros vonallal bejelölték, hogy minél szembetűnőbb legyen a változás.

az ukrajnai tankönyvek közül egyedül a Világtörténelemben van egy olyan térkép, 
amely az első világháború előtti államhatárok jelölése mellett feltünteti a háború után 
kialakult országhatárokat is,759 itt láthatjuk az 1920 utáni Magyarországot.

Az 1920 utáni Magyarország jellemzően a békekötések ismertetése során jelenik meg 
a magyar térképeken is. Néhány esetben azonban már korábban, a világháború tárgya-
lása során is felbukkan, megjelenik a térképeken az 1920 utáni csonka-Magyarország.

4.3. A Monarchia utódállamainak megjelenítése
Jellemzően az utódállamok a világháború utáni európa-térképeken jelennek meg. ezeken 
látható a megcsonkított Magyarország is. A horvátországi könyvekben nincs olyan térkép, 
amely a Monarchia szétesése utáni utódállamokat ábrázolná.

a szlovákiai térképek speciálisak ebből a szempontból. A vizsgált szlovák tankönyvek 
egyik felében az egész 1918 után átalakult térség jól látható a térképeken, beleértve 
az új államhatárokat és a kisantant térséget is.760 A tankönyvek másik felében és egyes 
iskolai történelmi atlaszokban viszont Szlovákia egy kiszakított térségként jelenik meg. 
ez azt jelenti, hogy mind a tankönyvi leíró szövegben, mind a térképes ábrázolásokon 
szlovákiát a tanulók úgy tapasztalják meg, mint mással össze nem függő országot vagy 
területet. Határozottan ilyen pl. az 1998-as kiadású Kováč-féle tankönyv,761 amely na-
gyon intenzíven utal szövegesen az önálló szlovákokra és Szlovákiára. egyes könyvek 
azzal tűnnek ki, hogy Szlovákiát a képes didaktikai apparátus részeként vagy kiszakított 
változatban látjuk,762 vagy olyan államhatárok között jelenítik meg csehszlovákiát már az  
1914–1915-ös háborús időszakban, amely határok a valóságban csak 1918-ban és utána 
nyertek formát. Az 1918 előtti és utáni földrajzi állapotok, valamint a szlovákságnak első 
világháborús pozíciója, szerepe (hogy mely oldalon álltak) a legtöbb tankönyvben és 
történelmi atlaszban szétválaszthatatlanul összemosódik.

az Ukrajna legújabb kori történelme című könyvben az Osztrák–Magyar Monarchia 
területi egységén az első térképen az ukránság által belakott területeket ábrázolják a 

755  például: Kováč   és mtsai (1996): i. m., 16.; Letz: i. m., 13.
756  Kováč  és mtsai (1998): i. m., 17.
757  Kern, repe és Nećak: i. m.
758   Gabrič, Aleš, rode, Marjan, Galonja, Tadeja és Dolenc, ervin (2013): Koraki v času (Lépések az időben) 

– Történelemkönyv az általános iskola 9. osztálya számára. DzS, Ljubljana.
759  poljanszkij: i. m., 114.
760  Kováč  és mtsai (1996): i. m., 17.; Kováč  és mtsai (2012): i. m., 29.
761  Kováč  és mtsai (1998): i. m.
762  Letz : i. m., 16.
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korabeli közigazgatási egységekre (tartományok, kormányzóságok) rávetítve az ukránság 
etnikai területeit, illetve Ukrajna mai államhatárait. A második térkép az Ideiglenes Kor-
mány által kijelölt autonóm Ukrajna határait mutatja a korabeli közigazgatási egységekre, 
az ukránság etnikai területeire és Ukrajna mai államhatáraira vetítve. A harmadik térkép 
Ukrajna területi változásait mutatja 1917–1919 között. ezek is tipikus példák a szlovák 
példáknál említett kiszakított térségekre.

5. Összefoglalás

5.1. A tankönyvek változása a rendszerváltás óta
A rendszerváltozások a térség valamennyi országában megváltoztatták a politikai beren-
dezkedést. Szempontunkból a legdöntőbb változás, hogy a hajdani szocialista államokban 
kizárólagos szerepet betöltő marxista ideológia helyett más alapú, sokszínűbb tudományos 
értékelések születhettek az első világháborús témában is.

Horvátországban a múlt század kilencvenes éveihez képest az új évezred történelem-
könyvei már megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek részrehajlásoktól mentesen 
és a történelmi tények alapján mutatják be a nemzeti történelmet. Az első világháború 
kitörésének százéves évfordulójára a nagyközönség számára szinte észrevétlenül emlé-
kezett a horvát társadalom és szakmai körök. A horvát tankönyvekkel kapcsolatban a 
legtöbb vitát a honvédő háború bemutatása okozta, amely olyan heves volt, hogy ennek 
az árnyékában eltörpültek a többi korokkal kapcsolatos viták a tankönyvekben. A vizsgált 
könyvekről az első világháborúval kapcsolatban elmondható, hogy a legtöbb a horvát 
szerepvállalást mint szenvedéstörténetet mutatja be, bármiféle kritikai felhang nélkül. 
A jelzős szerkezeteket ugyan kerülik a tankönyvek, de ettől függetlenül legtöbbször 
olyan egyszerűsítéseken keresztül tanulhatnak a gyerekek, amely nélkülöz mindenféle 
kritikai hangvételt. A kevés forrásközlés sem segíti az árnyaltabb történelemszemlélet 
kialakulását a diákoknál.

Romániában a rendszerváltás előtt és közvetlen utána használt tankönyvek között 
lényeges különbség nincs. Az 1989 után közel egy évtizeden át használt tankönyv763 – és az 
utána következők jó része is – csupán a marxista fogalmiság egy részét cserélte ki, illetve 
már nem dicsőíti a szocializmus vívmányait, de a szenvedéssel és sikerekkel telített román 
történelmet egyféle hőseposzként tárgyalja, remélve, hogy ezáltal szolid nemzeti identi-
tást biztosít a felnövekvő nemzedék számára. ennek a tárgyalási módnak az első világhá-
borús példája, hogy a hadba lépés egyértelműen „az egységes nemzetállam megvalósítá-
sáért” történt. „Erdély egyesülése Romániával egy mély történelmi szükségszerűséget és 
az összes románok évszázados óhaját fejezte ki” és „végül a békeszerződések is elismerték 
a román nép, a néptömegek rendíthetetlen egyesülés- és szabadságvágyát.”764 „Az egye-
sülést üdvözölték és elismerték az erdélyi nemzetiségek,”765 ami már szándékos csúsztatás, 
sőt egyenesen hamisítás. Meg sem említik az 1918. december 22-én tartott kolozsvári 

763   Manea, Mihai és Teodorescu, Bogdan (1992): Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană. Manual 
pentru clasa a XII-a. Bucureşti.

764   Hurezeanu, elisabeta; Smarandache, Gheorghe és Totu, maria (1989): Istoria modernă a României. Bucureşti. 
167.

765  Manea  és Teodorescu : i. m., 199.
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népgyűlést, ahol az „egységes és csonkítatlan Magyarország” mellett állt ki a mintegy  
40 000 fős tömeg. Szintén szándékos csúsztatással tálalják románia 1919-es, Magyaror-
szág elleni hadjáratát is. Úgy mutatják be a szerzők, hogy mivel „a magyar hatóságok nem 
ismerték el az egyesülést [...], Kun Béla állandóan fenyegette az újraegyesült Romániát” 
és „a magyar hadsereg támadta a románokat”, ezért románia az 1919-es hadjáratra 
kényszerült: „Egy offenzíva után Erdélyben és a Tiszán, 1919 augusztusában a román 
hadsereg legyőzte a magyar erőket és bevonult Budapestre.”766 Semmilyen utalás nincs 
a vix-jegyzékre, a demarkációs vonalakra vagy arra, hogy az antant ellenezte Budapest 
elfoglalását, és még sorolhatnánk. 

Tankönyvek nem lehetnének a misztifikáció, a történelemhamisítás és a propaganda 
eszközei. Sajnos, az idézett tankönyvek szemléletükben megrekedtek az 1980-as évek 
nacionalista, a román történelem nagyságát bemutató, a főszereplőket dicsőítő, míto-
szokat újra- és újrateremtő diskurzusok szintjén.

A román történetírást számos mítosz szövi át, hasonlóan a legtöbb kelet-európai 
történetíráshoz. csigalassúsággal ugyan, de a román történetírásban jelentős változások 
következtek be. Sajnos azonban az újraírt történelmi értelmezések vagy a legújabb kutatási 
eredmények csak lassan jelennek meg a történelemtankönyvekben, és még lassabban 
kerül(het)nek be a román köztudatba. Fontos lenne, ha nemcsak a románok „évszázados” 
szenvedését és harcát illusztrálnák a használt szemelvények, hanem a „másik oldal” is 
képviseltetné magát. Sem a román, sem a magyar diákok nem ismerik meg a „másik” törté-
nelmét. A román diák csak elvétve talál említéseket az országában élő nemzeti kisebbségek 
történetéről, kultúrájáról,767 a magyar diákban pedig éppen ez szül(het) ellenérzéseket a 
többségi közösség történelmének tanulmányozása során. pedig a történelem oktatásának 
ez lenne az egyik kiemelt célja: az identitások, csoporttudatok szétrombolása nélkül, olyan 
kontroverz szemléletű megközelítések, kritikus reflexiók, összehasonlítások lehetőségé-
nek megteremtése, amely a megértést, elfogadást elősegít(het)i.768 A diákok értékrendjét 
és mindennapi attitűdjeit döntően befolyásolná, ha a multiperspektivikus megközelítésre 
helyeződne a hangsúly.769 pozitívumként kiemelhető, hogy a rendszerváltás előtti torz és 
monolitikus történelemszemléletet lassan felváltotta egy sokkalta színesebb, az alternatív 
tankönyvek már eltérő nézeteket, megközelítéseket is közvetítenek. Szintén pozitívum az 
is, hogy az erőteljesen nemzetközpontú történelemszemléletet felváltotta egy európaibb 

766  Uo., 199–200.
767   általában csak egy-két említés szerepel: a székelyek és szászok erdélyi letelepítése, említés néhány diplo-

máciai kapcsolatról a középkor folyamán, illetve az idegen uralom alatt élő románok harca a nemzeti jogo-
kért. A romániai zsidó, örmény, cigány, ukrán, bolgár, török vagy sok más etnikai közösség általában meg 
sincs említve, annak ellenére, hogy az 1930-as román népszámlálás adatai szerint a népesség csak 71,9%-a 
vallotta magát románnak.

768   A témáról bővebben lásd: Dárdai ágnes (2002): Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás. 
In: Szerk. Nagy péter Tibor és vargyai Gyula: Történelem – tanítás – módszertan: Tanulmányok a 75 éves 
Szabolcs Ottó tiszteletére. Országos pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest., 34–43.; Keller Márkus 
(2005): A megértés lehetősége – az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 4. sz. 102-111.; Tomka 
Béla (2004): Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Magyar Tudo-
mány, 7. sz. 732-742. Orbán zsolt (2010): Iskola a jövőben. Gondolatok a nemzeti identitás, etnicitás, naci-
onalizmus és a multikulturális nevelés margójára. In: Márton Áron Gimnázium. Tovább a hajóval. A névadás 
20. évfordulója. csíkszereda. 147–174.

769  Born, Dominique (2011): A tankönyvek mint a nemzetközi egyetértést szolgáló oktatási eszközök. In: Törté-
nelemtanítás. 2011/2. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-
tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/ (2014. 07. 16.).
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vagy globálisabb szemlélet. Drasztikusan csökkent a megtanítandó lexikális ismeretek 
mennyisége, valamelyest teret kapott a készségfejlesztés, forráselemzés vagy a kutatás 
módszere is.770 Összességében elmondhatjuk, hogy a romániában használt történelem-
tankönyvek még nem tudták teljesen „levetkőzni” a nemzeti diskurzusra és ideológiára 
épített szemléletet, úgy tűnik, hogy a legtöbb tankönyvszerző idegenkedik a nemzeti 
múltban fellelhető hibák felelősségteljes bemutatásától, az egészséges szembenézéstől.

Szerbiában az elmúlt évtizedben megjelent – elsősorban a gimnáziumi – tanköny-
vek szemléletmódjukban már követik a legújabb kori modern történelemszemléletet 
és megközelítési módot. Habár Szerbia ismételten a nyugat vagy a kelet felé fordulás 
kérdésével küzd, a szerb történetírás lassan mégis átveszi a nyugati mintákat, koncepci-
ókat. A mai szerb nyelvű gimnáziumi tankönyvek már kerülik a kizárólagosságot, az egy 
prizmán keresztül történő múltértékelést, a „győztesek írják a történelmet” attitűdöt 
és megközelítést, egészen odáig, hogy az első világháborút lezáró békeszerződésekkel 
kapcsolatban olyan, a vesztesek szempontjait, érveit és sérelmeit is figyelembe vevő 
gondolatokat fogalmaznak meg, amelyek még másfél évtizeddel ezelőtt is jóformán 
elképzelhetetlenek voltak. A jövőben jó lenne ezt a megközelítési és szemléletmódot az 
általános iskolai tankönyvekben is érvényesíteni. Nagy előrelépésként értékelhető tény 
az, hogy a magyar nyelvű diákok tekintetében a szerb állam és történetírás elfogadta 
és biztosítja a magyar nemzeti történelem részletes és immáron objektív, sallangoktól, 
kliséktől, címkézésektől és előítéletektől mentes bemutatását. Olyannyira, hogy a rá (a 
szerb államra) nézve nem feltétlenül kedvező tények, a kisebbségpolitikával kapcsolatos 
múltbeli események is megjelenhetnek. Szerb részről a gimnáziumi tankönyvek vonatko-
zásában egyértelműen kitapintható az elmúlt egy évtizedben tett jelentős közeledés, a 
másik fél – a volt ellenség – elfogadására tett, álláspontjának megértésével kapcsolatos 
erőfeszítés, az egyfajta közös kompromisszum keresésére. ezen a megkezdett úton végig 
kellene menni.

A rendszerváltozás óta a szlovákiai történelemtankönyvek (mind a szlovák, mind a 
magyar nyelvűek) igen jelentős pozitív irányú didaktikai fejlődésen mentek keresztül. 
Az itt vizsgált téma szempontjából nagyon sok javulás történt, összességében igen nagy 
mértékben objektivizálódott az első világháborúnak a szlovák tankönyvekben bemutatott 
képe és folyamata. Ugyanakkor mind szakmai, mind magyar szempontból nagyon sok 
javítanivaló tartalmi és didaktikai jelenséget lehet felfedezni a tankönyvekben, amelyek 
további jelentős finomításokat igényelnek, például annak érdekében, hogy együttes erővel 
kiküszöböljük az ellenségkép-kialakításra alkalmas szövegeket, képeket, nyílt vagy burkolt 
utalásokat belőlük. Néhány konkrét változást említsünk meg: 1) A marxista ideológiával 
terhelt 1989 előtti tankönyvek felnagyított terjedelemben taglalták az orosz-szovjet 
forradalmat, aránytalanul nagy hangsúlyt helyezve annak lenini időszakára. 1989 után 
a szlovákiai tankönyvekből szinte teljesen kiveszett az orosz-szovjet forradalom témája, 
viszont a 2000-es évek közepén (egyes konkrét szerzőkhöz kapcsolható történelemtan-
könyvekben) újra erős ruszofília tapasztalható.771 2) Az nem meglepő, hogy 1989 előtt a 

770   Mindezek a jelenségek hasonlóak egész Közép-Kelet-európában, egy jó elemzést a helyzetről, lásd: Jakab 
György: A történelemtanár dilemmái (Műveltség és/vagy szakértelem és/vagy kompetencia). Új pedagógiai 
Szemle, 2006. 10. sz. 3–21.

771  Damankoš: i. m.; Kodajová  és Tonková : i. m.
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dichotómia „a szocialista pártok” és „a burzsoá imperialista pártok” között húzódott.772 
1989 után viszont több olyan tankönyv is a szlovákiai iskolákba került, amelyek kifejezetten 
éles különbséget tesznek „mi” és „ők” között. 3) Amíg 1989 előtt a „nemzeti függetlenség” 
gondolata csak elvétve, s akkor is csak a szerbek kapcsán merült fel,773 addig 1989 után 
ez a gondolat már sokkal hangsúlyosabb. Az 1995 utáni tankönyvekben774 egyáltalán nem 
ritkák az olyan szövegek, amelyek a „függetlenség”, az „önrendelkezés” stb. fogalmak köré 
szervezik a világháborút. 4) Az 1989 előtti tankönyvek775 elítélik az első világháborút mint 
világméretű, erőszakos jelenséget, a békekötést pedig mint „a győztes imperialisták”-nak 
kedvező eseményt bélyegzik meg. A későbbi tankönyvek ehhez képest sokkal semlegesebb 
hangot ütnek meg a háború végével és a békerendszerrel kapcsolatban. 5) Az 1989 előtti 
csehszlovák tankönyvekben szinte egyáltalán nem találunk forrásértékű elemeket, sem 
elsődleges szöveges forrás, sem tanulói elemzésre alkalmas képes forrás formájában. 
(ennél a megállapításnál már csak az lehangolóbb, hogy forrás ugyan nincs bennük, de a 
leíró szöveg 90 százalékában a hadtörténet dominál, a maradék szövegben pedig a politi-
katörténet.) ezzel szemben a rendszerváltás utáni tankönyvfejlesztések eredményeként az  
1990-es évektől a szlovák történelemtankönyvek viszonylag sok primer és szekunder 
forrást tartalmaznak.

a szlovéniai tankönyvek 1989 előtti előzményei a szocialista Jugoszláviában forgal-
mazott kiadványok voltak. A szlovéniai általános iskolai könyvekre jellemző, hogy – bár 
2011-ben tantervi váltás következett be, de – az első világháború semleges megközelítése 
a korábbiakhoz hasonlóan megmaradt. Magyarországgal és a többi szomszédos országgal 
szemben semmiféle elfogultság nem tapasztalható, a nagy háborút tárgyilagosan tárják 
a diákok elé. Új, korszerű munkafüzet is készült, amely már a szlovén történelemtanítás 
új szemlélete alapján íródott. Forrásközpontúak a feladatok és kérdések, ahhoz, hogy 
a tanulók válaszolni tudjanak a kérdésekre, el kell olvasniuk a forrásokat, értelmezniük 
kell a táblázatokat, térképeket. Új tankönyv is megjelent,776 amely módszertanában kor-
szerűsödött. ebben sok problémamegoldó kérdéssel, feladattal találkozhatunk, melyek 
több szálon kötik a múlt eseményeit a jelen kor aktualitásaihoz, lehetővé téve az aktív 
tanulást. Abban viszont nincs különbség, hogy Magyarországgal és a többi szomszédos 
országgal kapcsolatban a kötet hangvétele ugyanúgy teljesen semleges. A 2008-as gim-
náziumi tanterv megkülönböztet kötelező és választható témákat. ennek megfelelően 
szerkesztették a tankönyvet777 is, melyben az első világháború a kötelező témák közé 
tartozik. A tankönyv szerzői a korábbiakhoz képest nagyobb figyelmet szentelnek a há-
borús hátország életének és a háború áldozatainak.

a magyarországi változásokat illetően megállapíthatjuk, hogy korábban (1989 előtt) 
a kötelező marxista jellegből következően olyan imperialista jellegű háborúról esett szó, 
amelyben a – lenini ismérvek alapján – a világ újrafelosztásáért folyik a harc. ez termé-

772   charvát, Jaroslav (1968): Világtörténelem. Az általános középiskolák I. és II. s a középfokú szakiskolák I. 
osztálya számára. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.

773  Uo., 450. 
774  Kováč   és mtsai (1996): i. m.; Kováč  és mtsai (1998): i. m.
775  pl. charvát : i. m., 500.
776  razpotnik és Snoj: i. m.
777  Gabrič  és režek : i. m.
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szetesen a rendszerváltás utáni tankönyvekből kikerült. Az események osztályalapon 
történő tárgyalása következtében korábban kiemelt szerep jutott a munkásmozgalom 
bemutatására. ebben a Lenin vezette bolsevik párt állásfoglalásai kulcsszerepet kaptak. 
például a hajdani 8. osztályos tankönyvben778 a világháborúval foglalkozó két tankönyvi 
fejezet (lecke) 6 alfejezetéből egy A bolsevik párt a háború ellen témájú, míg egy másik 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom alcím alatt előzetest ad a következő, 8. osztályos 
tankönyvben önálló tankönyvi fejezetben is tárgyalt témáról. Fontosnak tartotta a szerző 
idézettel is bemutatni az előbbi részfejezetben a bolsevik állásfoglalást: „A bolsevik párt 
nem hódolt be a mesterségesen szított nacionalista hangulatnak. Lenin az új körülmények 
között új jelszót adott ki: az imperialista háborút az uralkodó osztályok elleni háborúvá kell 
változtatni. Olyan pillanatban, amikor nemzetet nemzet ellen uszítottak az imperialista ér-
dekekért, ez a jelszó igen bátor tett volt.”779 ezzel az idézettel könnyen megvilágítható, hogy 
miért tett meg mindent a háborús német kormányzat, hogy Lenint 1917-ben „hazasegítse”. 
A háborút lezáró békék, nevezetesen a trianoni béke bemutatása a tankönyvekben – a 
„korszokásnak” megfelelően – felettébb „visszafogott” volt. (Lényegében tabutéma volt.) 
ennek igen jellemző értékeléséből idézünk: „Ezzel a szerződéssel a Duna-völgyi nemzeti 
kérdést a polgári nacionalista erők törekvéseinek megfelelően rendezték a Tanácsköz-
társaság kínálta szocialista megoldás helyett”. Később hozzáteszi: „Ez a békeszerződés 
szolgáltatta a magyar uralkodó osztályoknak a leggyakoribb, leghatásosabb érveket a 
szomszédos népek elleni gyűlölet szításához.”780 Az ellenünk irányuló gyűlöletről, a hatá-
ron kívüli területekre szorult magyarság helyzetéről „természetesen” nem esett szó, az 
utóbbi csak napjaink történelemtankönyveiben kezdi elnyerni méltó helyét.

5.2. Magyar nyelvű tankönyvek a szomszédos országokban
Horvátországban a magyar iskolákban könnyítést jelent, hogy 2014-től immár az általános 
iskolás horvát történelemkönyvek magyar nyelvű fordításban is megjelennek. Az első 
világháború és következményeinek tárgyalását a hetedik osztályban oktatják.

Romániában 1999 óta a magyar diákok 6–7. osztályban tanulják A romániai magyar 
nemzeti kisebbség történelme és hagyományai781 tantárgyat, amelyhez a román tan-
könyvek mellett – nem helyett – külön tankönyvet kapnak. A 7. osztályban három lecke 
foglalkozik az első világháborúval: Az első világháború (1914–1918) első évei, A világháború 
folytatása, A világháború végétől a békeszerződésekig. A világháború első két évével külön 
lecke foglalkozik, bemutatva a kezdeti helyzetet, a szövetségeket, hadüzenetet, frontvo-
nalakat, majd a háború hatását erdélyben, végül románia hadbalépését. A románokról 
is mindig bőséges és objektív információkat kapunk. A világháború folytatása című lecke 
előbb megemlíti a romló életkörülményeket, beszolgáltatásokat, tüntetéseket, majd újra 
a románok helyzetét taglalja. ez az első alkalom, hogy egy diák megtudhatja, hogy az 
erdélyi románok a magyar hadseregben harcoltak. ezt követően röviden bemutatják a 
háború befejezését és a Monarchia összeomlását, majd egy egész oldal a román nem-

778   Bíró Ferencné (1984): Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest.

779  Uo., 186. Kiemelés az eredeti szövegben.
780  Uo., 64-65.
781   László László és vincze zoltán (1999): A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai. 

kolozsvár.
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zeti mozgalommal foglalkozik. A világháború végétől a békeszerződésekig című lecke 
bemutatja a gyulafehérvári román nagygyűlést, határozatainak és következményeinek 
egy részét, majd az 1918. december 22-re összehívott kolozsvári nagygyűlést is tárgyalja. 
ez szintén az első alkalom, hogy egy diák megtudja, hogy nemcsak a románoknak volt 
nagygyűlése, hanem mintegy negyvenezer ember, főként magyarok, de bánsági svábok 
és román szocialisták is határozatot hoztak, „... mely szerint a magyar állam keretében 
kívánnak maradni.”782 A lecke a Tanácsköztársaság és a trianoni békeszerződés közötti 
időszak rövid bemutatásával végződik. Amint láthattuk, a tankönyv hadtörténettel szinte 
egyáltalán nem foglalkozik, és csak említésszerűen van szó a hátország mindennapjairól, 
szenvedésről otthon és a frontokon, de a legtárgyilagosabban odafigyel a magyar és a 
román történésekre is, mellőzi a mítoszokat és sztereotípiákat. 

Szerbiában egy magyar nyelvű tankönyv van.783 A tankönyv az első világháború feldol-
gozása kapcsán szinte azonnal a háborús összetűzések leírására összpontosít: összefog-
lalja a ceri ütközetet, a kolubarai csatát, illetve Belgrád elestét. Az ország megszállásáról 
keményebben bíráló hangnemben ír, mint a szerb tankönyvek.784 A háború végéről szinte 
patetikus hangnemben szól: „Így ért véget a szerb nép addigi történelmének legviharo-
sabb korszaka, legnagyobb szenvedése. Szerbia hat évig háborúzott. A háborúba „Isten 
kegyelméből” lépett, hogy szabadságát és méltóságát megvédje. Leggyakrabban egyedül 
harcolt. A háborúból kimerülve, gazdaságilag tönkretéve került ki, sok emberáldozattal. 
1 300 000-en vesztették életüket. A 17 és 60 év közötti férfiak több mint 55 százaléka 
elesett.”785 A magyar nyelvű tankönyv a békeszerződésekről mindössze annyit közöl, hogy 
a béketárgyalásokról a vesztes államokat kizárták, a végső szerződéseket pedig külön-
külön kötötték meg.786 ebben a könyvben – éppen ebben! – a határmódosításokat nem 
mutatják be. A tankönyv A magyar nemzet és Magyarország története című fejezetet is 
tartalmaz, mely a magyar nemzeti történelmet az 1867-es kiegyezéstől az 1990-es rend-
szerváltásig dolgozza fel. A magyar történeti rész – amelyet pál Tibor, az Újvidéki egyetem 
nemrég elhunyt professzora írt – külön foglalkozik a világháború magyar vonatkozása-
ival, felépítése és vonalvezetése igazodik az ezzel kapcsolatos legújabb magyarországi 
történeti munkákhoz. Ugyancsak bemutatja és feldolgozza az őszirózsás forradalom, 
illetve a Tanácsköztársaság idejét is. A trianoni békeszerződést maga a szerző – pál Tibor 
– békediktátumként értékeli.787 Mindenképpen pozitívum, és nagy előrelépésnek számít, 
hogy a magyar diákok számára a szerb állam és történetírás a magyar nemzeti történelem 
részletes és objektív bemutatására törekszik.

Szlovákia (éppúgy, mint korábban csehszlovákia 1945–1993 között) a szlovákból ma-
gyarra fordított központi tankönyvek politikáját folytatja. ez azt jelenti, hogy alaphelyzet-
ben a szlovákiai magyar iskolákban a központilag meghatározott szlovák állami művelődési 
tartalmi előírások alapján és szlovák szerzők által szlovákul írt, majd magyarra lefordított 
tankönyvekből tanítják a történelmet. A szlovák állam ráhatása a szlovákból magyarra 

782  Uo., 151.
783  Nikolić , Žutić , pavlović és Špadijer : i. m.
784   például – mint korábban már említettük – Mácsva és Szabács felégetéséről közöl képeket, és olyan 

akasztott – nyilván szerb – ember képét láthatjuk, amin az áldozat arca is jól kivehető.
785  Nikolić, Kosta, Žutić, Nikola, pavlović, Momčilo és Špadijer, zorica: i. m., 80.
786  Uo., 85.
787  pál Tibor (2004): A trianoni béke. In: Nikolić , Žutić , pavlović és Špadijer : i. m., 252.
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fordított tankönyvekre egy-egy területen nagyon káros. például akkor, amikor a magyar-
ellenesség a tankönyvekben nem direkt, csak sugallja a magyarok elleni ellenszenvet. 
Megemlíthetünk két magyar fejlesztésű kötetet788 a magyar tanítási nyelvű iskolákban 
alkalmazzák a szlovákból fordított történelemkönyvek mellett, kiegészítő anyagként. 

a Szlovénia keleti részén (Muravidék) élő magyar kisebbségnek szóló középiskolás 
tankönyv kötelező,789 de csak kiegészítő anyag, mivel az egyetemes és szlovén történeti 
anyagrészt a diákok a szlovén tankönyvekből tanulják meg. ez a kétnyelvű kötet kitűnő 
áttekintést nyújt a magyar történelemről nemcsak a magyar származású diákok, hanem 
azon szlovén diákok számára is, akik az országnak ezen etnikailag vegyes területén laknak.

Ukrajnában 1988. szeptember 1-jétől oktatnak magyar történelmet a kárpátaljai ma-
gyar tannyelvű általános és középiskolákban. A magyar nép története című tantárgyhoz az 
illetékes minisztérium a tantervet és a megfelelő tankönyvet is elfogadta. A tankönyveket 
magyarországi szerzők, závodszky Géza és Salamon Konrád írták, melyek később össze-
vont kötet formájában jelentek meg.790 A magyar nép történelme című tárgy oktatása 
az elmúlt évtizedben jelentős mértékben változott. Míg korábban a kötelező stúdiumok 
között kapott helyet, addig az elmúlt időkben a fakultáció keretében választható tantárgy 
lett, azaz az iskola vezetősége belátására bízzák, hogy a tantárgyat oktatják-e, illetve 
azt milyen óraszámban teszik. A közelmúltban a Bethlen Gábor Alap támogatásával szá-
mos segédtankönyv791 látott napvilágot, amely a történelemoktatást hivatott segíteni.  
ebben a sorozatban az első világháborúval is foglalkozik Maha László munkája, amely 
Ukrajna különböző részeinek 1900–1939 közötti történelmét dolgozza fel. ennek alap-
ját is egy ukrán nyelvű szöveggyűjtemény képezi, ugyanakkor ebben a kiadványban a  
szerző/fordító már nagyobb szabadságot élvezett, mint a hivatalos tankönyv elkészíté-
sekor. Ugyanakkor az első világháborúval kapcsolatos fejezet792 itt is követi az általános 
ukrajnai tendenciát, vagyis hogy elsősorban a frontok eseményeivel foglalkozik, miközben 
a hátország történései kizárólag a politikum szempontjából jelennek meg. ebből kifolyólag 
az első világháború bemutatása az ok-okozati összefüggések feltárására szorítkozik, kisebb 
részben pedig a galíciai front, illetve a Bruszilov-áttörés eseményeivel. A továbbiakban 
a breszt-litovszki békekötés kivételével az ukrán területeken (Ausztria–Magyarország és 
Oroszország) végbemenő történéseket nem tekinti az első világháború integráns részének.

***

véleményünk szerint igen hasznos volt elvégezni ezt az összehasonlító elemzést az első 
világháború tekintetében. Folytatni kellene a sort más témákban is, a kölcsönös megisme-
rés, megértés, közeledés és kompromisszumkeresés reményében. Lebegjen szemünk előtt 
a sikeres francia–német tankönyvegyeztetések példája, mely egyszer talán az etnikailag 
oly sokszínű Kárpát-medencei térségben is követhető lehet.

788   Kovács László és Simon Attila (2000): A magyar nép története 1711–1918. Lilium Aurum, Dunaszerdahely; 
Kovács László és Simon Attila (2000): A magyar nép története – A 20. század. Lilium Aurum, Dunaszerdahely.

789  Horvath: i. m.
790   závodszky  és Salamon : i. m. Az első világháború témaköre ebben mindössze pár oldalon szerepel 

(160–164.), hasonlóan A párizsi békekonferencia és Magyarország témához. (184–187.)
791  Maha : i. m.
792  Uo., 84–99.
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Az első világháború a  
szomszédos országok és hazánk 
történelemtankönyveiben
(Szempontsor a tematikus tankönyvkuta-
tás számára)

01  Az első világháború kontextusa: 

01.1   Milyen kontextusban tárgyalja a vizsgált tankönyv az első világháborút: csak az 
egyetemes történelemben, vagy csak a nemzeti történelemben, esetleg mind-
kettő részeként?

01.2    A teljes tananyaghoz képest (őskortól napjainkig) mekkora az első világháború 
aránya a tankönyvben?

01.3   Milyen attitűddel említi az Osztrák–Magyar Monarchiát (elítélőleg – semlegesen 
– pozitívan)?

01.4    Milyen eseménynek mutatja a tankönyv az első világháború kezdetét a szavak/
szöveg konnotációja alapján? (negatív – semleges – pozitív)

01.5   Milyen eseményként értékeli a tankönyv az első világháború befejezését? (pl. 
,,megérdemelt győzelem” – semleges – ,,nemzeti tragédia”)

01.6    Megjelenik-e a „mi” és „ők” szembenállás a háború tárgyalása során (pl. csapa-
taink támadtak, az ellenség kapitulált stb.), ha igen, ki az egyik és ki a másik fél?

01.7   Megjelenik-e a tankönyvben az a nézet, hogy a világháború alapvetően a Mo-
narchián belül élő nemzetiségek függetlenségi harca volt?

01.8   Milyen mértékben jelennek meg a könyv világháborús fejezeteiben a hátországok 
mindennapjait, hétköznapjait bemutató történetek?

02  A tankönyv leíró szövege:

02.1   Milyen mértékben dominál az első világháború taglalása során a leíró tankönyvi 
szövegben a hadtörténet (pl. a fejezeten belül kb. hány százalékban)?

02.2   említi-e szó szerint, hogy a Magyar Királyság nem magyar népei az osztrák–ma-
gyar hadseregben szolgáltak?
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02.3   Megemlíti-e szó szerint a magyarokat (magyar állam, magyar emberek, magyar 
katonák stb.) az első világháború taglalása során? Ha igen, milyen attitűddel teszi, 
milyen jelzőket használ?

02.4   Ha nem szó szerint említi a magyarokat, milyen szavak, szószerkezetek utalnak 
rájuk (pl. ,,uralkodó elit”, ,,elnyomó hatalom” stb.)?

02.5   A nemzeti nyelvre esetlegesen átírt magyar személy- és helynevek eredményez-
nek-e „csúsztatást”, „visszavetítést” a háború eseményeinek ismertetésében?

02.6   Milyen a tankönyv viszonya a háborút lezáró békerendszerhez? Száraz, tényközlő, 
vagy értékelő? Ha az utóbbi, akkor hogyan értékeli?

03  A tankönyv forrásai:

03.1   vannak-e az első világháborúval foglalkozó fejezetben elsődleges források? Ha 
igen, milyen arányban?

03.2   Milyen mértékben dominál az első világháború taglalása során a forrásokban 
a hadtörténet (pl. az első világháborús fejezet forrásainak mekkora része had-
történeti vonatkozású)? 

03.3   Szerepel-e a tankönyv bármely (pl. szöveges, képi) forrásában olyan motívum, 
amely gyűlöletet sugall a magyarok ellen? Ha igen, melyek ezek?

03.4   van-e a források között olyan, amely az első világháború egyetemes (mindenkire 
vonatkozó) emberi szenvedését domborítja ki (halál, éhezés, testi nyomorúság 
stb.)?

04  A tankönyvben szereplő térképek: 

04.1   Megjelenítődik-e az első világháborúval kapcsolatos térképeken az 1918 előtti 
Magyar Királyság? 

04.2   Megjelenítődik-e az első világháborúval kapcsolatos térképeken az 1920 utáni 
Magyarország? 

04.3   Megjelenítődnek-e az első világháborúval kapcsolatos térképeken az utódál-
lamok, és ha igen, akkor velük együtt látható-e az 1920 utáni Magyarország 
területe (vagy pedig úgy jelenítődik meg pl. Szlovákia, hogy a térképén nem 
látjuk Magyarországot)?

05  Összefoglalás:

05.1   változott-e az első világháború taglalásának módja az idők során, pl. 1989 előtt 
és utána? Ha igen, milyen irányú, milyen tendenciájú a változás?

05.2   Különbözik-e az adott ország nyelvén írt, illetve az ott megjelent magyar nyelvű 
tankönyv szövege. Ha igen, miben?

Megjegyzés: Ha a tankönyvhöz készült külön munkafüzet is, akkor azt is vizsgálni kell a 
fenti szempontsor segítségével (különös tekintettel a forrásokra és a térképekre).
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