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HISTORIOGRÁFIA

A történetírás szerepvállalása európai határvitákban   

A nemzeti identitás és a történetírás kapcsolatait vizsgáló Writing the Nati-
on sorozat itt bemutatott darabja Tibor Frank és Frank Hadler szerkeszté-
sében jelent meg a Palgrave Macmillan kiadónál.1 A 16 szerző által írt kötet 
tanulmányai ezúttal azt a problémát járják körül, hogy milyen eszközökkel 
vettek részt a XIX. és XX. század történészei a képzelt vagy valós terek 
nacionalizálásában, a nemzetek „teresítésében”, ezáltal pedig közvetve, 
közvetlenül a nemzetállamok határvitáiban. A szerkesztők bevezető tanul-
mánya szerint alapvetően meghatározta egy történész nézeteit az, hogy a 
határ� melyik oldalán állt, hiszen a különböző korszakok historikusai egy-
formán részt vettek a nemzetépítés folyamatában, megteremtve a nemzeti 
tér (és idő) folytonosságát akár radikális határváltozások mellett is. A széria 
más köteteihez hasonlóan a szerzők ezúttal is komparatív szemléletmódot 
próbálnak érvényesíteni, azaz arra kíváncsiak, hogy a határváltozásokat, 
nemzeti tereket hogyan látták, láttatták a határ két oldalán. Aktuális vonat-
kozása a problémakörnek, hogy az egyes területek hovatartozásáról folyó 
viták gyakran háborúkhoz, konfliktusokhoz vezettek és vezetnek, hiszen a 
kollektív emlékezetben szívósan fennmaradnak (nem csak történészek, de 
regényírók munkáinak is köszönhetően) az egyes régiókról (Elzász-Lota-
ringia, Erdély, Karélia stb.) zajló diskurzusok: a kötet ezért egy higgadtabb, 
megértőbb beszédmód kialakítását is célként tűzte ki. Mint historiográfiai 
 1 A Writing the Nation köteteiről eddig megjelent ismertetések közül ld.: Erős Vilmos: 

Egy diszciplína születése. Atlas of European Historiography. (The Making of a Profes-
sion 1800–2005.) Edited by Ilaria Porciani and Lutz Raphael. Palgrave Macmillan, New 
York, 2010, 187 o. In: Aetas, 2013/1. 222-230.; Káli Róbert–Törő László Dávid: A nem-
zet és kihívói. (Stefan Berger and Chris Lorenz (eds.): The Contested Nation: Ethnicity, 
Class, Religion and Gender in National Histories. Palgrave Macmillan, Chippenham and 
Eastbourne, 2011. 552 p.) In: Aetas, 2014/4. 222-226.; Erős Vilmos: Historiográfia tu-
dásszociológiai aspektusból. (Ilaria Porciani, Jo Tollebeek (szerk.): Setting the Standards. 
Institutions, Networks and Communities of National Historiography. Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2012. 456 o.) In: Klió, �015/1. ��-�7.

 2 Határ alatt a szerzők a nemzetállamok közötti (területi) választóvonalakat értik, bár a szer-
kesztők hozzáteszik, hogy lehetne akár generáció, nyelv, vallás, ideológia, kultúra és föld-
rajz szempontjai szerint is vizsgálni a témát. 
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vállalkozást, a szerkesztők néhány korábbi összefoglalóval (E. Fueter, G. 
P. Gooch, Niederhauser Emil) szemben azért látják újdonságnak a kötetet, 
mert a történészi életműveket, irányzatokat nem nemzeti szempontból mu-
tatják be és hasonlítják össze, hanem kiemelik az egymással vitázó történé-
szek valójában közös (itt: területi vonatkozású) múltját egy-egy korszakon 
belül – így kitérnek arra, hogy a birodalmak (pl. a Habsburg), illetve más, 
multinacionális államalakulatok milyen egységes keretet adtak a riválisként 
fellépő nemzeti narratívák számára. 

A tanulmányok szerzői szinte egyöntetűen úgy látják, hogy a XIX. és 
XX. század történetírói döntően kivették részüket a nemzetépítésből és a 
nemzetek közötti vitákból, így a gyakran Európa-szerte hasonló sémákra 
építő nemzeti történeti munkák jól bejáratott elemei a különböző korsza-
kokban (akár a marxista történetírásokban is) egyformán visszaköszöntek. 
A tanulmányokban elemzett történészek nemzetüket nem egyszer egyfajta 
organizmusnak, testnek képzelték el: Dominik Mandić emigráns boszniai 
horvát történész egy 1963-ban írt munkája szerint Horvátország Bosznia 
nélkül egy olyan emberhez hasonlít, akinek hiányzik a gyomra. A két vi-
lágháború közötti spanyol szélsőjobboldali mozgalom szerint Gibraltár a 
spanyol nemzet testéhez tartozik, míg a finn történetíró, J. R. Danielson-
Kalmari Karélia lakosságát a finn nép szerves részének vélte (nála ebben az 
esetben az etnikai nemzet jelentette a testet), akiket a történelem elszakított 
„testvéreikről”. A történészek a nemzeti határokat civilizációs mezsgyének 
is értelmezhették, ilyenkor a magasabb rendű (saját) civilizáció és az ala-
csonyabb fejlettségű barbár (idegen) entitás összeütközésének terrénumát 
jelképezték számukra e választóvonalak. A két világháború közötti osztrák 
történetírásban Hugo Hantsch és Heinrich von Srbik nézetkülönbségeik el-
lenére is úgy látták, hogy a Duna-medencében a stabilitás érdekében el-
engedhetetlen a német hegemónia fenntartása a civilizálatlan, keleti (főleg 
szláv) erőkkel szemben. A lengyel történetírók részben Joachim Lelewel 
nyomán maguknak vindikálták a kereszténység, nyugati civilizáció védő-
bástyája címét a despotikusnak, agresszívnak ábrázolt oroszokkal szemben, 
akiket pl. Franciszek Duchiński turáni, tehát nem is „igazi” európai, hanem 
ázsiai eredetű és kultúrájú népnek tartott. A kulturális, civilizációs terek 
értékelése természetesen viszonylagos volt: a német völkisch történetírás 
egyes radikális képviselői (Erich Keyser) számára éppen a lengyelek jelké-
pezték a primitív fejlettségi fokon álló, „germán” hódításra „érett” keletet.  

A kiragadott példákkal azt igyekeztem szemléltetni, hogy a kötet szer-
zői szerint rengeteg hasonlóságot lehet felfedezni az egyes nemzeti történe-
tekben, különösen, ami a „Másik” és a „Mi” szembenállásának történetté 
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alakítását illeti, legyen szó akár a XIX. század végéről, akár a XX. század 
első feléről. Különbségek főleg az intézményes háttér minőségében figyel-
hetők meg. A tanulmányok jól érzékeltetik az intézmények (egyetemek, 
kutatóközpontok és intézetek) szerepének fontosságát a történetírás lehető-
ségeinek alakításában: a német Ostforschung és a lengyel myśl zachodnia 
egyaránt intézményekhez kötődő kutatási programok voltak a két világhá-
ború között, jóllehet a német kelet-kutatás nagyobb pénzügyi és kormány-
zati támogatást kapott, mint a lengyel nyugat-kutatásokat szervező Balti és 
Sziléziai Intézet, ennek megfelelően jelentős aszimmetria figyelhető meg 
a kutatóprogramok kiterjedtségét, lendületét tekintve a német történetírás 
javára. Hasonló módon, egy meghatározott központ (Bonni Egyetem) köré 
szerveződtek a Westforschung német, osztrák történészei, akik az 19�0-as 
években Elzász-Lotaringia német karakterét kívánták bizonyítani (Franz 
Steinbach, Franz Petri, Adolf Helbok). Az egyetemek szimbolizálhatják a 
nemzeti történetírások „metszéspontjait” is, pl. az 1882-től német és cseh 
részlegre felosztott Károly Egyetem Prágában, vagy a Kieli Egyetem, ahol a 
dán fennhatóság idején német történészek (Droysen, Mommsen és Niebuhr) 
is tanultak vagy tanítottak.  

Amennyiben a nemzeti látószög ennyire domináns és általános volt, fel-
merülhet, hogy milyen értékelési szempontokat alkalmaznak a szerzők a 
történészi munkák, viták megítélésénél? Amellett, hogy az ellentétes nem-
zeti narratívákat egymás mellé helyezik és ezáltal bizonyos tekintetben 
relativizálják a nacionalista érveléseket (pl. az izraeli történetírásról szó-
ló tanulmány szerzője, Jacob Barnai szerint az izraeli és palesztin mes-
ternarratíva a főbb elemeiket tekintve lényegében tükörképei egymásnak) 
több alkalommal olvashatunk állásfoglalásokat a tanulmányokban.3 Niek 
van Sas a holland történészviták áttekintése után megjegyzi, hogy az esz-
szencialista, Belgium és Hollandia között antagonisztikus ellentétet látó 
„kisholland” történetfelfogással szemben a közös vonásokat hangsúlyozó 
„nagyholland” koncepciónak lehetnek pozitív üzenetei a holland és belga 
történelem nyitottabb értelmezésénél. Robin Okey a Bosznia-Hercegoviná-
ért rivalizáló (horvát, szerb, bosnyák-muszlim) történetírások közül legin-
kább a Jugoszlávia létrehozásának alapját képező szupranacionális tradíci-
ót, valamint a „polgári multikulturalizmust” képviselő bosnyák ideát tartja 
fontos örökségnek. Ulfe Řstergaard a Schleswig-Holstein-ről szóló német-
dán történészviták két világháború közötti epizódjához hozzáteszi (miután 

 3 A posztmodern nyelvi fordulat egyenértékesítő, relativizáló álláspontja (amely többek kö-
zött szintén a nemzeti szemlélet meghaladását tűzte ki célul) nem jelenik meg a kötetben, 
mint egységes elméleti háttér.  
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megállapította, hogy mindkét oldal egyformán nacionalista volt), hogy „mai 
szemmel nézve” a dán történészek sok esetben „jobban jöttek ki” a vitákból, 
mert a „gyengébbik nemzetet védték”, ezáltal demokratikusabb érveket ve-
tettek be. 

Tanulságos Ciaran Brady írása, amely az ír történetírás professziona-
lizációjának kérdéseit boncolgatja. Szerinte az ír történetírás elmaradt az 
angol, vagy akár a skót történetírástól is, hiszen pl. a szakszerűség fokát 
jelentő Irish Historical Studies és az Irish Committee of Historical Sciences 
megalapítása is 1938-ra esett. Azért történhetett így, mert a XIX. századi 
ír éhségnek hosszan tartó, pusztító következményei voltak, továbbá az ír 
intézmények elszigetelt jelentőségűek, és vallási ellentétek miatt zártabbak 
voltak, pl. a szerző szerint a Dublini Egyetem (Trinity College) sokáig kizá-
rólag csak protestánsok számára állt nyitva. Kiderül a tanulmányból, hogy 
az egyes történetírói irányzatok között érdemes meghatározni a nemzeti 
retorika azonosságának leszögezése mellett néhány lényeges módszertani, 
elméleti különbséget: Brady a XX. század elejéről írva kitér a társadalom- 
és gazdaságtörténet képviselőire, akik nem fogadták el a politikatörténet 
dominanciáját. Margaret Donovan O’Sullivan, Alice Stopford Green, Cons-
tantia Maxwell a nemzeti ellentéteket jobban kiélező, tradicionális politika-
történeti művek látásmódjával szemben léptek fel olyan témák kutatóiként, 
mint a városok, gazdasági kapcsolatok, kereskedők és bankok története 
– Brady éppen ezért a gazdaság- és társadalomtörténetet tartja különösen 
értékesnek az egymással versengő nacionalista történeti elbeszélések hát-
térbe szorításához. 

Látható a XX. század második felére nézve az ún. kulturális fordulat és 
a nemzeti identitások konstruált voltát előtérbe állító posztmodern teóriák 
történetírásra gyakorolt hatása Tibor Frank és Werner Suppanz tanulmá-
nyaiban, akik a Habsburg Birodalomnak, mint nacionalizált, vagy éppen 
nemzetek felettiséget szimbolizáló térnek értelmezéseit mutatják be magyar 
és osztrák történetírók művein keresztül. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
bilingvis régióinak, társadalmi csoportjainak (pl. a cseh arisztokrácia) ku-
tatásain kívül Suppanz kiemeli Csáky Móric és Ernst Bruckmüller mun-
kásságát. Csáky szerint a kulturális pluralizmus éppen olyan jelentőségű 
identitás volt a kulturális „olvasztótégelyként” funkcionáló Bécsben, mint 
a nacionalizmus, Bruckmüller pedig úgy látja, hogy inkább a politikai, ka-
tonai és adminisztrációs folyamatok hozták létre az idő során az etnikailag, 
nyelvileg homogén területeket és nem fordítva. Frank Tibor többek között 
a Monarchiát közös kulturális entitásként értelmező Hanák Pétert említi 
meg, akinek szemléletére nagyban hatott Charles E. Schorske amerikai kul-



95

túrtörténész. A gazdaság- és diplomáciatörténeti munkák (Kövér György, 
Pölöskei Ferenc, Orosz István, Diószegi István) mellett fontos intézmény-
ként könyveli el a �003 óta, Gerő András vezetésével működő Habsburg 
Történeti Intézetet.

A könyv nagy erénye tehát, hogy szerzők együttműködésének köszön-
hetően széleskörű áttekintést nyújt az európai (illetve az izraeli–palesztin) 
határvitákon keresztül a történetírások eltérő és közös jelenségeiről, kom-
paratív történetéről, mindezt adatokban, térképekben és tájékoztató iroda-
lomban gazdag, informatív módon kivitelezve. Hiányosságnak azt lehetne 
felvetni, hogy bizonyos aránytalanság figyelhető meg a kötetben szerep-
lő tanulmányok között a felépítésüket, szerkezetüket tekintve. Az írások 
szerzői általában a történészi munkáknak és intézményeknek szentelnek a 
legtöbb teret. Néhány tanulmányban azonban túlságosan hosszan térnek ki 
a vitatott régiók múltjára, így olvashatók fejtegetések Erdély, Elzász-Lota-
ringia, Schleswig-Holstein vagy a svéd–norvég unió népességének etnikai, 
vallási összetételéről és a vonatkozó határváltozások politikatörténetéről. 
Ez az eljárás olykor háttérbe szorítja a historiográfiai elemzést.4 

Tibor Frank–Frank Hadler (eds.): Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping Nati-
onal Histories in Modern Europe (Vitatott területek és közös múltak. A modern Európa 
nemzeti történeteinek metszéspontjai). Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011. 430 o. 

Törő László Dávid

 4 Ulfe Řstergaard a kultúrtörténeti irányt képviselő Troels Troels-Lund és az államközpontú 
politikatörténet (Staatsgeschichte) híveként jellemezhető Dietrich Schäfer vitájához rövi-
den annyit fűz hozzá, hogy azt még ma is érdemes olvasni, ám nem részletezi, hogy miért 
– ellenben nagy terjedelemben foglalkozik a németországi dán és a dániai német kisebbsé-
gek múltbéli és aktuális problémáival.


