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Juhász Eszter

Susanne Popp, Katja Gorbahn, Susanne Grindel (eds.): History, Education and 
(Post-)Colonialism, International Case Studies, Peter lang, Berlin, 2019, 360 pp.

A Peter lang kiadó 2019 februárjában egy olyan újszerű kötetet jelentetett meg, 
mely nemcsak nemzetközi szerzőgárdájával, de innovatív szemléletével is felkelti 
a fi gyelmet. 

A kötet alapvetően a gyarmatosítást és a gyarmati rendszer felbomlásának kér-
dését járja körül, és nemcsak azt, miként tanítják/tanulják a világ különböző orszá-
gaiban, de a kötet szerzői feltárják egy-egy ország vagy régió sajátos kolonizációs il-
letve poszt-kolonizációs helyzetét, kérdéseit is. A kötet nagy előnye, hogy nemcsak 
Európára és Amerikára fókuszál, hanem tanulmányt szentel Afrikának, a Közel- és 
Távol-Keletnek. Számunkra különösen örvendetes, hogy a kötetbe egy, a magyar 
„kolonizációról” szóló magyar tanulmány is bekerült.

A kötet előszavát a három szerkesztő jegyzi. Kifejtik, mennyire meghatározó 
folyamat a történelemben a kolonizáció, hisz nemcsak azokat a területeket, orszá-
gokat érinti, akiket, de azokat is, akik gyarmatosítottak. Rámutatnak, hiába a gyar-
mati rendszer felbomlása, a kolonizáció és dekolonizáció hatása máig jelen van a 
gazdaságban, politikában. 

A kötet tizenhárom tanulmányt tartalmaz, melyet a szerkesztők négy kérdéskör-
be rendeztek.

Jörg Fisch (Univesität Zürich) írása (Colonialism: Before and Aft er) a kolonizáció és 
dekolonizáció alapvető fogalmait, pozitív és negatív következményeit emeli ki, el-
juttatva az olvasót a gyarmatosítás bűntettként való kimondásáig. Ám ne legyenek 
illúzióink: az új, gyarmatosítás utáni világ messze van még az egyenlő és igazságos 
világtól. Jacob Emmanuel Mabe, a kameruni származású, de Münchenben tanult 
politológus (Humboldt-Uiversität zu Berlin) sajátos, kettős szemszöget érvényesít 
tanulmányában (An African Discourse on Colonialism and Memory): egyrészt az afri-
kai látószöget, mely a Back to Africa Movement és a Pánafrikanizmus kezdeteitől 
kritizálta és kritizálja a gyarmatosítást, másrészt a német látószöget, mely sokáig 
„kifelejtette” a német gondolkodásból, hogy a német Császárság gyarmatokat bir-
tokolt Afrikában. Konklúziója előremutat a következő fejezetre – valódi emlékezet 
nem lehet egyenlő együttműködés nélkül.

Florian Wagner (Universität Erfurt) tanulmánya (Th e Pitfalls of Teaching a Common 
Colonial Past) azt járja körül, nemzetközi, esetleg nemzetek feletti-e a gyarmatosí-
tás? Bemutatja, miként próbáltak a gyarmatosítás teoretikusai ókori archetípusokat 
keresni, majd vetették el ezeket, hogy új mintákra leljenek a portugálok, hollandok, 
angolok személyében. A második világháború után pedig egy új nézőpont került 
előtérbe a gyarmatosítás historiográfiája kapcsán: elfogulatlan, kritikus és félreért-
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hetetlenül gyarmatosítás utáni álláspontú kell, hogy legyen, illetve nem lehetséges 
gyarmatosítás-történet a gyarmatosítottak szenvedéseinek említése nélkül. Elize S. 
van Eeden (north-West University) írása (Reviewing South Africa’s Colonial Historiog-
raphy and its Visibility in Higher Education and Training) Afrika és Különösen a Dél-af-
rikai Köztársaság historiográfiáját tárgyalja. Kiemeli, hogy a dél-afrikai oktatásban 
még mindig igen megoszlanak a vélemények a gyarmatosítás kérdése kapcsán. Az 
országban csak 1994-ben omlott össze az apartheid rendszer és csak remélni lehet, 
hogy nem kell újabb 300 év ahhoz, hogy a gyarmati mentalitás helyett egy új, friss, 
építő gondolkodás, tanítás honosodjon meg. Shen Chencheng (Universität Augs-
burg), Meng Zhongjie (East China normal University) és yuan Xiaoqing (Fairle-
igh Dickinson University) tanulmánya a bokszerlázadás (1898–1900) példáján ke-
resztül mutatja be annak lehetőségét, miként lehet egy egyoldalúan magyarázott 
eseményt új narratívába helyezni (Is Synchronicity Possible?). A tanulmány bemutatja 
a bokszerfelkelést, majd ennek hagyományos narratíváját és annak lehetőségét, mi-
ként lehetne azt átértékelni és globális kontextusba helyezni a kínai oktatásban, 
mely kulcsfontosságú eseményként tárgyalja a gyarmatosítás történetében. 

Riad nasser (Fairleigh Dickinson University) írásában (Cosmopolitanism, National 
Identity and History Education: Jordan, Israel and Palestine) három, egymással igen bo-
nyolult viszonyban álló nemzet történelemkönyveit választotta. Elemzi és bemutat-
ja mindhárom nemzet történelemkönyveit, azok minden nehézségével: a nemzeti 
identitás, az öndefiníció és az újjáéledő nemzetállam, a „mi” és a „mások” problé-
májával, valamint azt is, miként lehet mindezt politikaformáló erővé tenni. Kang 
Sun Joo (Gyeongin national University of Education) írása (Teaching Nation-State 
Building Movements from a Postcolonial Perspective) azt emeli ki, mennyire fontos a 
nemzetállamok építése modern útjainak tanítása, ezek többféleségének, szerepé-
nek kiemelése a modernitás mint a kultúrák kereszteződésének eredményében. 
Rámutat, hogy a dél-koreai történelemoktatásban el kell szakadni az európaiságtól, 
melyet sokáig szinte a modernség szinonimájaként használtak és inkább olyan ke-
retekben kell gondolkodni, mint kulturális keveredés, szelektív befogadás és fel-
használás. Markus Furrer (Pedagogische Hochschule luzern) tanulmánya (Colonial 
Complicity?) egy olyan ország történelemtanítását járja körül, poszt-kolonizációs 
szempontból, mely, bár maga nem volt gyarmattartó, mégis haszonélvezője volt 
a gyarmatosításnak. A szerző kiemeli, hogy a svájci történelemkönyvek máig nem 
tisztázták kielégítően az ország szerepét a gyarmatosításban. nagy Mariann (Ká-
roli Gáspár Református Egyetem) egy másfajta kolonizációt tárgyal (The Discour-
se of the ‘Colonization’ of Hungary in Hungarian History Texbooks). Bevezetőjében egy 
olyan narratívára utal, mely szerint az elmúlt évtizedben megjelent a közbeszédben 
(„nem leszünk gyarmat”), beleértve a politikusokat is, az Európai Unió, mint Ma-
gyarország gyarmatosítója. Magyarországon ez különösen érzékeny terület, hisz 
az ország többször volt egy másik állam függésében. Évszázadokig a Habsburg 
Birodalom része, de nem gyarmata volt. Ám a második világháború utáni szovjet 
hatású történetírás a magyar történelmet Habsburg-ellenes függetlenségi háborúk 
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sorozataként írta le, és elfogadott tétellé vált, hogy a Habsburg „gyarmatosítás” volt 
a felelős az ország gazdasági lemaradásáért. Annak ellenére, hogy a történettudo-
mányban több évtizede konszenzus alakult ki a dualista korszak pozitív megítélé-
séről, a közbeszédre még mindig hatással van – a tankönyveknek is köszönhetően 
– a marxista narratíva. A tanulmány a történettudományban és a tankönyvekben 
egyaránt végigkíséri a „gyarmat” fogalom átváltozásait. A fejezet utolsó tanulmá-
nya Terry Haydn (University of East Anglia) írása (How is ’Empire’ taught in English 
schools?). A szerző kiemeli, hogy nagy-Britannia gyarmatosító és birodalmi múltja 
máig vitatott kérdés az oktatásban. 2014-ben felmérést végeztek a történelemtaná-
rok körében a rendelkezésre álló órák és a feldolgozandó anyag kérdésében, mely-
ből kiderült, hogy az angol történelem jókora részét nem tanítják a diákoknak, így 
a(z angol) birodalmiságot sem. Ennek hatásaként a diákok nemcsak azt nem isme-
rik meg, hogy a birodalmaknak különböző formái vannak a történelemben, hanem 
azt sem, hogy a birodalmak messze nemcsak a múlt részei.

Az utolsó fejezet – Approaches – három tanulmányt közöl a gyarmatosítás és a 
globális történelem iskolai hasznosítása kapcsán. Philipp Bernhard (Universität 
Augsburg) tanulmányában (A Postcolonial People’s History? Teaching (Post-)Colonial 
History) három tanítási egységen – spanyol gyarmatosítás, német gyarmatosítás, iz-
raeli-palesztin konfl iktus – keresztül demonstrálja, miként lehet újfajta, innovatív 
módon megközelíteni a gyarmati és gyarmatosítás utáni történelmet. Dennis Rö-
der (Athenaeum in Stade) elsősorban a vizuális anyagokat állítja a középpontba és 
ezek hasznosságát emeli ki a történelemtankönyvekben és a történelemtanításban. 
Kiemeli, milyen nagy hatása van a vizualitásnak a kollektív memóriára s a ‘mi’ és 
‘mások’ sztereotípiáinak és kliséinek feltörésében. A kötet utolsó tanulmánya Karl 
P. Benziger (Rhode Island College) munkája (Decolonization, National Cold War Nar-
ratives and Contested History), Vietnám, az emberi jogok és az amerikai hidegháborús 
politika kérdését járja körbe, illetve mindennek taníthatóságát. 

A kötet összefűzi a kolonizáció és posztkolonizáció elméleti és gyakorlati műve-
lőinek nézőpontjait, külön fi gyelmet fordítva a téma oktatására és az ehhez használt 
tan könyvekre.
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Következő számunk tartalmából

Miklós Sárközy
Iran – the Persianate world – Hungary

Touraj Daryaee
Khosrow II in the Pahlavi Text – Māh ī Farwardīn rōz ī Hordād

Miklós Sárközy 
Some notes about Jalāl al-Dīn Ḥasan III – and his contacts with the Abbasids

Hadi Jorati
Persian Primary Sources on the Mongol Campaigns, A Pre-Appraisal

András Barati
The succession struggle following the death of Nādir Shāh (1747–1750)

Katalin Somogyi
Between Paris and Ahvaz – Rudolf Macúch in  Iran (1949–1956)

Benedek Péri
“When they praise your lips Bayrām’s verses are the water of life”
Bayrām Khān’s Persian and Turkish ghazals

Sayyed Behnaz Hosseini
Transformation and appropriation of religion – a case of Yārsāni community in Iran 

Dombi Rozina
A többes szám sajátosságai a perzsa különböző nyelvi változataiban

Sárközy Miklós (ford.) 
Nāṣir-i Ḫusraw (megh� 481/1089): Safarnāma – Látogatás a fáṭimida Kairóban
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