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A 9. osztályos ukrajnai középiskolás történelem-
tankönyvek magyarságképe (1991–2020)

A tankönyvek sokkal nagyobb hatással vannak ránk, önmagunk és a környezetünk 
megismerésére, mint azt gondolnánk. Életünk során a család után az első informáci-
ókat és impulzusokat a külvilágról az iskolapadban ülve, a tankönyvekből szerezzük. 
Egy tankönyv lehet az egymás elleni gyűlöletkeltés és az egyetértés, lojalitás eszkö-
ze.1 Különösen igaz ez a történelemtankönyvekre, amelyek befolyásolhatják a népek 
egymással való kapcsolatát. Vetíthet egy rossz, téves képet, vagy a megbékélés, békés 
együttélés alapköve lehet.

Európában a tankönyvírás napjainkban egy külön szakirányt képez, hozzáértő és 
munkájukat gyakorló oktatók, szaktanárok munkája, azonban nem mindenhol képvise-
lik ezt a nézetet. Ukrajnában a tankönyveket az egyetemi előadótanárok, adjunktusok, 
professzorok írják és szerkesztik.

Az elmúlt egy-két évtized folyamán a nemzetképek és sztereotípiák kialakulásának, 
a történelem változásainak kutatása Európa keletebbi területein is egyre népszerűbb és 
dinamikusan fejlődő tudományos szakterületté vált.2

A nemzetkép (francia vagy angol szóval: image) összefoglalja a saját vagy az idegen 
nemzet legjellemzőbbnek tartott tulajdonságait. Ez évszázadokon át alakul ki, és nehe-
zen változtatható meg. Minden nemzet képet fest önmagáról és a vele kapcsolatban lévő 
többi nemzetekről. A nemzetkép gazdagabb a sztereotípiánál: történeti képződmény, 
amely magába foglalja mindazokat a lelki, magatartási és kulturális vonásokat, melyek 
egy nemzet tagjait külön vagy együtt jellemzik.3

A nemzetképkutatás (imagológia) szempontjából fontos az interdiszciplináris megkö-
zelítés: vagyis a közösségi tudat társadalomlélektani, nyelvészeti, történeti szociológiai, 
irodalomtörténeti aspektusú vizsgálata.4

Ukrajna csupán a 20. század utolsó évtizedében (1991. augusztus 24.) nyerte el füg-
getlenségét, s vált így kisebbségből többségi nemzetté. Mint minden nemzetnek, az uk-
ránnak is meg kellett, meg kell teremtenie képét a múltból, a maga nemzeti mitológiáját. 
A nemzeti közösségek számára a múlt adja az érzelmi összetartozás élményét, a múlt, 
azaz a történelem. A történelem elengedhetetlen princípiuma a közösségalkotásnak, 
melyre egy identitását kereső nemzetnek szüksége van.

Ukrajna egy nagyon fiatal állam. Folyamatosan formálódó, változó és saját öntudatát, 
identitását kereső szervezet, amelynek megvannak a maga sajátosságai. Egy alig három 
évtizednyi történelemre visszatekintő országban, amely mind területileg, mind etnikai-
lag heterogén, fontos szerepe van a mítoszteremtésnek, a nemzeti emlékezet megterem-
tésének. Ha mélyen a dolgok mögé tekintünk, és megpróbáljuk függetleníteni magunkat 
saját meggyőződésünktől, az ukránoknak a történelmi emlékezet megalkotására tett 
lépései merőben logikus és megkerülhetetlen lépéseknek tekinthetők. Az ukrán történe-
lemnek a történelmi, politikai és kulturális szempontokon túl olyan értelmezést kellene 
kapnia, amely az ukrán népnek az idők során szerzett tapasztalatait adja vissza.

Az ukrajnai tankönyvekben az „Ukrajna” megnevezés helyett gyakran használják a 
„nyugati ukrán földek” kifejezést.5 Az ukrán földek egy több száz évet magába foglaló 
terminus. A „nyugati ukrán földek” szókapcsolat a történelemtankönyvekben és a köztu-
datban egy bizonyos történelmi múltnak a rekonstrukcióját képezi. Ezt a kifejezést azokra 
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a mai nyugat-ukrajnai területekre használják, melyek az Osztrák–Magyar Monarchiához 
tartoztak. Ezzel párhuzamosan beszélhetünk kelet-ukrajnai területekről is. Azok a terüle-
tek számíthatók ide, ahol a hatalmat az Orosz Birodalom gyakorolta.

A nyugati ukrán földek kifejezéssel megnevezett területeket tekintik az anyaország-
nak, ahol az ukrán nemzeti öntudat és eszme megszületett és formálódott (Kárpátalját 
kivéve). Mindezek ellenére a legutóbbi politikai fordulat bekövetkeztével kezdődően 
egyre növekvő tendenciát mutat az „Ukrajna” fogalom megjelenése a „nyugati ukrán 
földek”-kel szemben.

A Szovjetunió szétesése és Ukrajna 1991-ben elnyert függetlensége új viszonyokat 
teremtett Kelet-Közép-Európában és az itt végbemenő politikai és kulturális folyama-
tokban. E változások leképződését pedig a történelemoktatás szemléletesen közvetíti.

Az ukrán általános és középiskolai oktatási rendszer utóbbi 25 éve változó és bizonyta-
lan jelleget mutat. A 2001 előtt beiskolázottak számára tizenegy tanévet irányzott elő, míg 
az ezután beiratkozott tanulóknak (az európai normáknak megfelelően) tizenkét évet kellett 
volna tanulniuk általános és középiskolai oktatásban.6 A tizenkét osztályos iskolarendszer 
gondolata az 1992–93-as oktatási reformtörekvések részeként jelent meg. 2001-től elvben 
működött is a reformkísérlet, azonban 2011-re már kiderült, hogy az új oktatási sziszté-
mához igazodó tankönyvek, módszertani eszközök és főként a tanerő finanszírozása olyan 
többletkiadásokkal jár, amit az ukrán oktatási minisztérium nem tud biztosítani, így 2011. 
július 6-án a Legfelsőbb Tanács újabb törvénytervezetet fogadott el, mely szerint vissza kell 
térni a 11 osztályos iskolai rendszerre, melyet egyéves kötelező óvodai előkészítő előz meg.7

A hat és tizennyolc éveseket oktató intézményeket összefoglaló néven általános 
képzésű iskoláknak nevezik.8 Az általános középfokú oktatásról szóló törvény szerint 
az iskolák háromfokozatúak.9 Az I. fokozat a négyosztályos elemi iskola, a II. az első 
fokozatra épülő ötosztályos általános iskola, a III. pedig a II. szintre épülő középiskola. 
Eszerint Ukrajnában vannak ún. I. fokozatú iskolák, ahol csak elemi osztályok mű-
ködnek; vannak I–II. fokozatú iskolák, ahol kilenc osztályt végezhetnek el a tanulók; 
s vannak I–III. fokozatú intézmények, a hagyományos középiskolák, amelyekben az 
elsőtől a tizenegyedik osztályig (az érettségiig) tanulhatnak.10 Történelmet a második és 
a harmadik fokozaton oktatnak.

A történelemtanítás terén a legnagyobb változtatásra 1992-ben került sor, ekkortól a 
Szovjetunió története helyett Ukrajna történetét kezdték el tanítani az iskolákban.11

Bár sorra jelentek meg a tervezetek, tantervek, de egyik sem alkotott egységes, elfo-
gadható rendszert. Erről a problémáról tárgyalt 2001 októberében a közoktatási dolgo-
zók összukrajnai kongresszusa is. A kongresszus egyik alapkérdése az oktatási rendszer 
átalakítása volt. Fontos kérdésekre keresték a választ. Néhány közülük12:
– Milyen legyen a történelemtanítás tanterve – lineáris, koncentrikus vagy spirális?
– Két különálló tárgyat oktassanak, egyetemes történelmet és Ukrajna történelmét (a nemze-

tiségi iskolákban ez kiegészülne a nemzeti történelemmel), vagy egy integráltat?
– Használhatnak-e az iskolák alternatív tanterveket és tankönyveket?

A reformfolyamat része, valamint újabb változások elindítója az volt, hogy Ukrajna 
2005. május 19-én csatlakozott az európai oktatási térséghez, és aláírta a bolognai nyi-
latkozatot. A 2004/2005-ös tanév érettségijén már bevezették az úgynevezett külső vagy 
független tesztelési formát történelemből, amely egyszerre volt – vagy lehetett – érett-
ségi és felvételi vizsga.13

Az újkor a legújabb ukrajnai történelemoktatás anyagának beosztása szerint a 18. szá-
zad végén és a 19. század elején kezdődik, és egészen a 19–20. század fordulójáig tart. 
(Itt meg kell jegyeznünk, hogy nagyon sok esetben a tankönyvek kronológiailag nem 
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egyeznek meg a tananyagbeosztással.) Ezt a tananyagot a 9. osztályba járók tanulják. 
A 9. osztályos Ukrajna történelme tankönyvekben szereplő magyarságkép alaposabb 
megismeréséhez érdemes áttanulmányozni, hogy az eddig nyomtatásban megjelent tör-
ténelemtankönyvek hogyan mutatják be a 18–19. századnak azon időszakát, mikor a mai 
nyugat-ukrajnai területek még a Magyar Királysághoz tartoztak.

A továbbiakban négy 9. osztályos Ukrajna történelmét tárgyaló tankönyvet megvizs-
gálva láthatjuk, milyen magyarságkép rajzolódik ki egy tizenéves ukrán középiskolás 
előtt a magyarsággal kapcsolatban.

	F. H. Turcsenkó, V. M. Morokó: Ukrajna történelme. 9. osztály. Tankönyv a 9. osz-
tályban tanuló középiskolások számára. Kijev, 2004, Genezis, 424 oldal.
Ez az ukrán történelemtankönyv volt az első az Ukrajna függetlenségének ki-

kiáltása óta, amely már az új ukrán identitásnak és gondolkodásmódnak igyekezett 
megfelelni. Az első, amely nemcsak nevében, hanem tartalmában is leváltotta a 
szovjet történelemtankönyveket. Bár a túlzott ideológiai elemektől nem mentes, 
mégis a mai Ukrajnával szomszédos országokról viszonylag pontos képet mutat az 
adott korra vonatkozóan. Különösebb, kiemelt magyarságképet nem találunk benne. 
Az akkori Magyarországot is inkább az Osztrák Birodalom részeként említi, bár 
vastag betűvel nyomtatva kiemeli, hogy a mai Kárpátalja a Magyar Királyság ré-
sze volt, és így kapcsolódott a Monarchiához.14 Ezen kívül nem tesz sok említést a 
magyar nemzetről. Az adott korszakban meghatározó jelentőséggel bíró 1848–49-es 
magyar forradalom- és szabadságharcról sem tesz külön említést, csak úgy tárgyalja, 
mint európai jelenséget, az Európán végigsöprő forradalmi hullám egyik állomá-
sát. A március 15-i Pest-Budán történt eseményeket egyáltalán nem említi, csak a 
korábbi napokban történt bécsi zavargásokat.15 Hiányosságai ellenére ez a történe-
lemtankönyv nagyon részletesen mutatja be a tanulóknak, milyen volt a kor ipara 
a Monarchia területén, és nemcsak a mai lembergi területen, hanem Kárpátalján is. 
Ám mégis hiányzik belőle a magyarságnak olyan bemutatása, amilyet a lengyelekről 
kapunk. A tankönyv a lengyeleket, mint kizsákmányoló nagyurakat említi (az oszt-
rák földesurakkal együtt).

	O. K. Sztrukevics: Ukrajna történelme. 9. osztály. Tankönyv a 9. osztályos tanu-
lók számára. Kijev, 2009, Gramota, 288 oldal.
A tankönyv szerzője Sztrukevics az Ukrán Tudományos Akadémia tagja, az 

Ukrán Történelemtudományi Intézet munkatársa. Az általa megszerkesztett tan-
könyvben kevés szó esik az akkori Ukrajnát körülvevő vagy a nyugati ukrán földeket 
uraló népekről. Kronológiailag ez a tankönyv, megegyezik az előző kiadás beosztásával. 
A tananyagot a 19. század 10-es éveitől kezdi, s befejezi a 19–20. század fordulójával. 
E tankönyvben viszont még olyan kevés magyarságképpel sem találkozhatunk, mint az 
előzőben. Azokra a területekre, amelyek ma Ukrajna részét, de ezen időszakban még a 
Magyar Királyság részét képezték (Kárpátalja), az Osztrák Birodalom kifejezést hasz-
nálja.16 Csak néhány helyen (háromszor) fordul elő az osztrák–magyar szókapcsolat. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra külön paragrafusban tér ki a tankönyv, 
azonban a fő hangsúly itt is az európai folyamatokon és következményeken van. Viszont 
már találkozhatunk Budapest nevével, és hogy a Magyarországon kitört események után 
március 18–22. között Ungváron és Lembergben is tömeges megmozdulások voltak.17 
Észrevehető az a szándék, hogy e tankönyvben a magyarsággal kapcsolatban a minimá-
lisnál is kevesebb utalás essen. Ez vonatkozik a lengyelekre is.
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	F. H. Turcsenkó, V. M. Morokó: Ukrajna történelme. 9. osztály. Tankönyv a 9. osz-
tályban tanuló középiskolások számára. Kijev, 2009, Genezis, 350 oldal.
A 2004–2005-ös „narancsos forradalom” következtében bekövetkezett politikai és 

ideológiai változások után 2009 volt az az év, mikor az oktatás számára is igyekeztek 
egyre több és újabb tankönyveket biztosítani (egy érthető és természetes folyamat része-
ként). Így történt, hogy 2009-re az Ukrajna történelme tankönyvekből az évfolyamok-
nak több különböző kiadványai is napvilágot láttak. E tankönyvek írói nem azonosak az 
előbb említett tankönyv szerzőivel, de a tartalom, a fejezetek címe, beosztása ugyanaz. 
Csak a borító fedele változott, néhány tartalmi és formai eltéréssel. A korról alkotott kép 
és a magyarság bemutatására szánt mondatok is ugyanazok.

	N. M. Szorocsinszka, O. O. Hiszem: Ukrajna történelme. 9. osztály. Tankönyv a 9. 
osztályos tanulók számára. Ternopil, 2017, Bohdan, 272 oldal.
Ez a tankönyv a 9. osztályban tanulók számára a legfrissebb kiadvány. A tananyagot, 

az ország történelmét az adott korszakban, már egy újragondolt és az európai normák-
kal megegyező szinten igyekszik bemutatni minden ukrán iskolás számára. A modern 
felfogás és a legújabb koncepciók ellenére is, melyek az Ukrán Tudományos Akadémia 
Ukrajna Történelme Intézetében alakultak ki, az új történelmi tananyag kialakításával 
nem sok változás történt a szomszédos országokkal való kép bemutatását tekintve. A 
szerzőpáros a nyugat-ukrajnai területek mellett Kárpátaljával is bővebben foglalkozik, 
mint a korábbi kiadványok szerzői (megemlíthető, hogy Hiszem [Гісем] ungvári fel-
menőkkel rendelkezik). Egy hosszabb fejezetben külön tárgyalják az egykor Osztrák 
Birodalomhoz tartozó mai ukrán területek helyzetét. Külön paragrafusban elemzi a szer-
ző a Habsburg-birodalom politikáját és annak hatását az ukránokra nézve. Megtudhatjuk 
belőle azt is, hogy a ruszinok már ebben az időszakban is jelen voltak Ukrajna mai 
területén (Kárpátalján), ellenben a korábbi kiadványokkal, amelyben egyáltalán nem 
esik szó – vagy csak elvétve – a ruszinságról. E tankönyvben is megmarad az Osztrák 
Birodalom vagy Habsburg Birodalom kifejezés. Kárpátalját is inkább az Osztrák 
Birodalom részének tekinti, mintsem a Magyar Királysághoz tartozónak. Azt az érde-
kességet a tankönyv magyarságképével kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy sok-
szor feltűnik benne a „мадяр” (mágyár, magyar) vagy a „мадяризація” (mágyárizácijá, 
magyarosítás) kifejezés.18 Ez a kifejezés, objektíven nézve nem hagyományos, de nem is 
szokatlan kifejezés, a magyarsággal kapcsolatban. Ám a мадяр” (mágyár, magyar) szó 
a kárpátaljai magyarság számára sértő, bántó, lenéző kifejezés.

A történelem tantárgy tananyagainak kiválasztása a történelem szelekciója is egyben.19 
Hiába két szomszédos ország Magyarország és Ukrajna, a magyarságkép az ukrán törté-
nelemtankönyvekben elég hiányos, torz. Az Ukrajna történelme tantárgy mellett világtör-
ténelmet is oktatnak a középiskolák tanulói számára. A világtörténelmi tankönyvekben a 
szomszédos népekkel kapcsolatban bemutatott képek sokkal pontosabbak és többet fog-
lalkoznak a magyarsággal, mint azt az Ukrajna történelmét tárgyaló tankönyvek teszik.

Ennek egy olyan fiatal, identitását és a világban helyét kereső ország esetében, mint 
Ukrajna, érthető okai vannak. A történelemkönyvek a politikai legitimáció eszközévé 
váltak Ukrajnában. Az Ukrajna története tantárgyhoz készült tankönyvekben erősen 
érezhető, hogy a jelenlegi határok alapján hangsúlyozzák az ukrán területek történelmi-
ségét és a függetlenséget.

A 9. osztályos ukrán tanulóknak szánt megvizsgált tankönyvek alapján elmondhatjuk, 
hogy a magyarság szempontjából nem kapnak kedvező képet az adott korszak (XVIII–
XIX. század) eseményeiről. A magyarságkép ezekben a tankönyvekben minimális, nem 
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tárgyalják megfelelően a korabeli politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokat. Nem 
fordítanak kellő figyelmet a mai Ukrajnával szomszédos népek, köztük a magyarság meg-
ismerésére. Ennek legjobb példája, hogy Kárpátalját nem a Magyar Királyság részeként 
említik, hanem az Osztrák–Magyar Monarchia részeként, ami nem helytelen, de mégis 
pontatlan, kiváltképp, ha egy szomszédos országgal kapcsolatban kell bemutatni történel-
mi eseményeket. A legtöbb információval a tanulók a Habsburg Birodalom gazdaságával 
kapcsolatban találkozhatnak, ahol a kárpátaljai „magyar nagyurakról” elvétve esik szó.20

A négy tankönyv közül meglepő módon a legkorábbi (2004-ben kiadott) kiadás a 
legalaposabb az „objektív” magyarságkép kialakítását tekintve, ez a legrészletesebb 
anyaggal rendelkező kiadvány. A legutóbbi kiadások (2017) pedig hamis képet festve 
ábrázolják a kor ukrán–magyar viszonyait. A magyarságról egy átlagos közép-, dél- 
vagy kelet-ukrajnai 9. osztályos tanulónak félreérthető képet ad, mivel nem magyaráz 
meg alapvető tényeket Kárpátalja korábbi hovatartozásával kapcsolatban.

Az ukrán történetírás fő feladatának egyelőre a függetlenségi harcok történetének 
a mitológiáját és az ukrán nép áldozatszerepe hangsúlyozásának a jelentőségét tartja. 
Ezek mellett csak harmadlagos szempont juthatna arra, hogy ismereteket nyújtsanak a 
szomszédos országok népeiről.
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