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A németek és mítoszaik

(Herfried Münkler: Die Deutschen und Ihre Mythen. 
Berlin: Rowohlt Verlag, 2009)

Herfried Münkler a berlini Humboldt Egyetem politikaelméleti tanszékének ve-
zetője. Az 1951-ben született politikatudós kutatásai elsősorban a történelmi, 
politikai ideológiákhoz köthetők, első könyvei a birodalmi eszmék, a történel-

mi birodalmak ideológiai hátterét, beágyazottságát vizsgálják, később elsősorban a há-
borúk és a háborús konfliktusok elméletével foglakozik.

Legutóbb megjelent könyve, a Die Deutschen und Ihre Mythen (A németek és míto-
szaik) című kötet 2009-ben elnyerte a lipcsei könyvvásár díját a szakkönyvek kategó-
riájában. A könyv a kronológiai sorrendiséget követve elemzi a német nemzettudatot 
formáló mítoszok keletkezését, tartalmi változásait és azok egyértelmű hatásait a min-
denkori német társadalom egyes csoportjaira vagy egészére.

A szerző a könyv nyitó oldalain a témaválasztás sajátos, netán különleges voltát magya-
rázva azzal vezeti be a kötetet, hogy a Német Köztársaság alapvetően mítoszoktól mentes 
terület, hiszen a német történelemnek nem része egy a Bastille bevételével együtt járó di-
csőséges forradalom, mint a franciáknál; a német identitás nem meríthet erőt egy az ellen-
séges erők ellen megvívott függetlenségi háborúból, mint az észak-amerikaiak. A német 
történelmi tudatnak nem része egy a britekéhez hasonlatos ragyogó birodalom egykori 
meglétének és későbbi elvesztésének a tudata, sem a lengyelekéhez hasonló nemzettudat, 
amely a folyamatos elnyomás hatására mindig képes az újjáéledésre, a megújulásra.

A német nemzet a 20. század két legmeghatározóbb politikai és katonai vereségére, 
valamint a nemzetiszocializmus szörnyűségeire emlékezhet, mindenekelőtt szégyentől 
fűtött hallgatással – írja a könyv szerzője.1 A politikai mítoszok hiánya Németország-
ban a második világháború után azonban annak lehetőségét kínálta fel, hogy a politi-
ka egy történelmi rétegektől, szokásoktól, tradícióktól mentes területté válhasson, és a 
második világháborút követően a mitikus elemek elsősorban az egyéni jólét és haladás 
területén jelenjenek meg. Így lett a Volkswagen az összetartozás jelképe, a Mercedes 
pedig a sikeres felemelkedés szimbólumává válhatott. A könyv az időbeli sorrendisé-
get követve mutatja be azokat a német mítoszokat, amelyek gondolatformáló hatásuk-
nál fogva hatottak a német nemzettudat alakulására. 

A politikai mítoszok sajátossága abban rejlik, hogy egy politikai közösség öntudatát 
táplálják, illetve a közösségtudat ezekből a mítoszokból eredeztethető. Egy közösség 
szimbolikájának alapjait képezik, és amikor valamilyen a közösséget ért külső vagy 
belső támadás hatására ezen alapmítoszok megkérdőjeleződnek, nagyon nagy jelentő-
sége van annak a narratív erőnek, amely újabb és újabb rétegeket képes ráépíteni a már 
szinte felismerhetetlenné módosult alaptörténetre. A német történelem számos példát 
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mutat erre a sajátos erőre, hiszen a polgári értelmiség felemelkedése időben előbbre 
tehető, mint a német nemzetállam 1871-es megszületése, és így a politikai egység létre-
hozásának zászlaja alatt a régi legendák új értelmezést nyertek. 

A rőtszakállú király, Barbarossa Frigyes

I. Barbarossa Frigyes legendája nagyszerű példája annak, hogyan válnak le egy történel-
mi személyről a valós események, és hogyan épülnek rá újabb és újabb, a jelen pillanatá-
ban releváns tulajdonságok és sajátosságok. I. Frigyes 1190-ben halt meg, amikor az álta-
la vezetett keresztes háború során belefulladt a Saleph folyóba. A sereg nem lelt őutána 
igazi irányítóra, a csapatok szétszéledtek, az út sikertelenül zárult. A köztudat azonban 
sokáig úgy tartotta, hogy a király nem halt meg, és nagy szükség esetén visszatér.

Ez a mítosz elsősorban a 16. illetve később a 19. században bírt nagy jelentősséggel, 
mert ezekben az időszakokban mutatkozott leginkább igény arra, hogy egy erős veze-
tő a reménytelen helyzetből kimenekítse a német népet. A Német-Római Birodalom 
felbomlása utáni légüres térben a visszatérő király legendája azt a pozitív kimenetelt 
vetítette elő, hogy a német birodalom egy erős vezető irányításával talpra áll, és újra 
régi fényében tündököl majd. 

Faust, avagy a kétkedő ember

A fausti történettel való teljes nemzeti azonosulás veszélyes dolog Münkler olvasatában, 
mivel a történelmi viták nem mondták ki egyértelműen, hogy Faust egy kétségbeesett, 
melankolikus, kisszerű figura, vagy a természetfeletti erők által megedzett, tettre kész hős, 
aki kételyeivel együtt is hiteles. Blumenberg szerint2 Faust mítosza egy nagyszerű, „ki-
munkált mítosz”, hiszen nagyon hosszú út vezetett el a ma létező Faust-képhez. Goethe 
Faustjának megszületése után röviddel a történet elsősorban a német nemzet „különutas” 
felemelkedését, újjászületését volt hivatott szimbolizálni, alátámasztani, mintegy a háttér-
ből támogatni. A 18. század során az ördögi erő jelenléte és az emberi esendőség kettős-
sége a protestáns irodalom részévé tette Faust történetét, aki nem tud ellenállni az ördög 
kísértésének. A Faust-történettel szembeni kételyek eloszlottak, amikor a Német-Római 
Birodalom darabjaira hullott, és a kételyei közt őrlődő Faust megmutatta magát a német 
nemzet sorsában. Ez egy olyan különleges együttállása volt a történelemnek, amikor a 
valóság erősítette a mítoszt, a mítosz pedig a valós történéseket. Ám amikor a német biro-
dalom az első világháborúban elbukott, a Faust-történet csillogása is elhalványult.
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A porosz mítosz és a poroszok mítoszai

A porosz állam felemelkedése a 19. század elején sajátos jelenségnek tekinthető, hiszen 
egy alapvetően a német területek perifériáján elhelyezkedő, természeti erőforrásokban 
nem bővelkedő terület volt. Münkler szerint az itt élők olyan másodlagos erényekkel, 
(Sekondärtugenden) bírtak3, mint például a fegyelem, az elhivatottság, a rendszeretet, 
amelyek lehetővé tették a térség felemelkedését. A militarista berendezkedésű porosz 
állam képes volt a német egység létrehozására, s a felvilágosult eszmék és az oktatás is 
elvitathatatlan szerepet kapott a 19. század végén az ország irányításában.

Az első világháború elvesztése után a porosz irányítás a bűnbak szerepét kapta a 
nemzeti retorikában, de a legnagyobb döfést Joseph Goebbels propagandaminiszter 
mérte a porosz ideológiára, amikor II. Nagy Frigyes újratemetési szertartásával tulaj-
donképpen a nemzetiszocialisták cinkostársává vált a „porosz militarizmus”.

A hitleri propaganda egyik első merész döntése volt, tulajdonképpen a Harmadik 
Birodalom tényleges megszületése, amikor 1933. március 21-én a potsdami katonai 
templomban Hitler kezet szorított Hindenburggal. Az aktus a nemzetiszocialista moz-
galom, a Reichswehr és a konzervatív elit szövetségét pecsételte meg, történelmi távlat-
ból azonban mindenképpen ellehetetlenítette a porosz mítosz továbbélését.

A porosz állam történetét végül a szövetséges hatalmak pecsételték meg 1947-ben, 
elsősorban Winston Churchill és amerikai szövetséges erők javaslatára. A porosz állam 
nem létezett többé, annak központi irányítását, és központi intézményeit feloszlatták. 
A mai német történetírás már egyértelműen lezárt fejezetként próbálja kezelni a porosz 
kérdést, és kizárólag történeti szemszögből vizsgálja.

A második világháború utáni politikai mítoszok

A második világháború pusztítása, az utolsó hónapok végtelen és értelmetlen, céltalan 
küzdelmei teljesen romokba döntötték a német államot és a német népet. Nem volt 
olyan család, aki ne vesztette volna el egy fiát a háborúban, így a múlt nagy mítoszai, a 
Niebelung mítosz vagy Barbarossa Frigyes legendája nem jelentett, nem jelenthetett kö-
zösségformáló erőt a szörnyűségek után. A közvetlen cél az egyszerű túlélésre korláto-
zódott, majd néhány év elteltével Nyugat-Németországban az életminőség ugrásszerű 
javulásával egy új mitikus összetartó erő született, a jelenséget pedig a valutareform és 
a gazdasági csoda kifejezések fedik le leginkább.

Németország kettéosztása után mind a Szövetségi Köztársaság, mind a Német De-
mokratikus Köztársaság megpróbálta magát a nemzetiszocialista hatalomtól radiká-
lisan elhatárolva definiálni. Míg a keletnémet propaganda elsősorban az antifasiszta 
elveket hangsúlyozta, saját vezetői köré a tömegtájékoztatás és az oktatás minden 
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eszközével személyi kultuszt épített. Mindez azonban azt jelentette, hogy az 1971-
ben leváltott Walter Ulbricht helyére lépő Erich Honeker kultusza törvényszerűen le 
kellett hogy rombolja elődje nimbuszát: Ulbricht nevét a hetvenes évek közepétől a 
történelemkönyvekből is törölték. Ezzel szemben az NSZK-t irányító vezetők, Konrad 
Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, majd Helmut Kohl mind-mind részesei ma-
radtak, sőt meghatározói lettek a háború utáni német nemzeti tudatnak.

A Német Szövetségi Köztársaság létrejöttekor nem törekedett arra, hogy legyen egy 
alapítómítosz, mely megszületését magyarázza és kíséri, elsősorban azért nem, mert a lét-
rejött állam provizórikus jelleggel működött egészen addig, amíg a keletnémet szövetsé-
gi államok az újraegyesítés után el nem fogadták a német alkotmányt, a Grundgesetz-t. 
Mégis, a kettéosztott Németország feltételrendszerébe beleszületett nyugatnémet generá-
ció annyira stabilnak és gazdaságilag erősnek láthatta azt NSZK-t, hogy a provizórikus 
jelleg teljesen feledésbe merült, és olyan közösségteremtő, összetartó erők fémjelezték 
ezt az időszakot, mint a „Wirtschaftswunder”, vagy a „Wunder von Bern”, azaz a berni 
futballgyőzelem – épp a magyarok felett. A prosperáló gazdaság nagyon rövid idő alatt 
olyan magas színvonalú életminőséget tett lehetővé, amelyben minden családnak saját 
autója lett, és évente nyaralni járhatott. A VW bogár a német gazdasági csoda márkajele 
lett, ugyanolyan világmárka, mint a Coca-Cola üvege vagy Mickey egér. Az 1954-es fut-
ball-világbajnokságon a magyarok felett aratott győzelem a németek mai győzelmi míto-
szainak egyike. A német nép visszakapta a hitét, hogy képes a győzelemre, és olyan össze-
tartó mítoszokra épül a társadalmi kohéziója, mely nem hosszú évszázadok alatt kialakult 
politikai-történeti alapokra épül, hanem a közelmúlt történetének elsősorban gazdasági 
sikereire.

Dámosy Dóra
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