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Németország és a múlt

(Pócza Kálmán: Emlékezetpolitika – Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban. 
Budapest: Attraktor, 2011.)

Jelen sorok írójának véleménye szerint minden szociológiai kutatásnál, adathalmaz-
nál vagy felmérésnél jobban jellemzi egy adott társadalom érettségét az, ahogyan a 
saját történelmét értelmezi és értékeli. Nem könnyű ugyanis, sőt, nagyon is nehéz 

felismerni és vállalni a múltban elkövetett hibákat, és ugyanígy nem könnyű szem-
benézni a kudarcokkal, amelyekért gyakran mindenkit felelőssé teszünk, csak saját 
magunkat nem. Nem csak Magyarországon látunk erre számos példát. A múlttal való 
szembenézést ugyanakkor gyakran megnehezítik a politikai élet szereplői, akik rövid 
távú érdekeiknek alárendelve értelmezik a történelmet, meggátolva ezzel a tisztánlá-
tást és a minden társadalom számára létfontosságú „történelemértelmező konszenzus” 
megtalálását, vagyis az adott nép múltjának legfontosabb csomópontjairól kialakított 
össztársadalmi közös álláspontot. (E konszenzus természetesen nem jelenti azt, hogy 
mindenkinek ugyanazt kellene gondolnia a múlt eseményeiről, de igenis kijelöli a főbb 
értelmezési kereteket és határokat.) Hazánkban nemcsak a közelmúlt történelméről, 
vagyis az 1945 óta bekövetkezett eseményekről nincs mindig konszenzus (gondoljunk 
a Kádár-korszak vagy a rendszerváltás megítélésére), hanem az idestova hetven éve 
megszűnt Horthy-korszakról, Károlyi Mihályról és Tisza Istvánról sem, sőt a még 
régebbi dualizmus korának megítéléséről sincs egyetértés a társadalom széles réte-
geiben – különben nem lennének népszerűek az olyan összeesküvés-elméletek és fél-
remagyarázások, amelyek a népnyúzó Habsburgokról, a magyarokat 1956-ban áruló 
módon cserbenhagyó nagyhatalmakról és egy előre megrendezett és eljátszott rend-
szerváltásról szólnak.

Természetesen más, szerencsésebb sorsú országokban sincs minden fontos történel-
mi kérdésben teljes konszenzus, még Németországban sem, ahogy azt Pócza Kálmán 
Emlékezetpolitika címet viselő rövid műve (nevezhetjük talán nagyesszének is) igazol-
ja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója arra vállalkozott a mintegy 100 olda-
las eszmefuttatásában, hogy a német történetírás áttekintésén keresztül megmutassa, 
hogyan birkózott meg a német társadalom a múltjával, különösen a nácizmus értel-
mezésével. A szerző a kezdőpontot Leopold von Ranke munkásságánál helyezi el, de 
megjegyezi, hogy természetesen már korábban, a 18. század folyamán elkezdődött a 
„történelemmel foglalkozás intézményesülése”. A Ranke által bevezetett forráskritikai 
módszer mellett a szerző azt emeli ki a nagy történész munkásságából, hogy a köztör-
téneti-külpolitikai vonal szinte kizárólagossá tételével mintegy száz évre meghatározta 
a német történetírást, amelyben így a többi országhoz képest „a társadalomtudományi 
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módszerek bevonása a történelem kutatásába legalább ötvenéves késéssel [vagyis a 60-
as, 70-es években] vert gyökeret Németországban”.

Ez a rankei meghatározottság azt is jelentette, hogy a második világháború nem 
okozott metodológiailag törést a német történetírásban. Az ötvenes években elsősor-
ban a német felelősség kérdése foglalkoztatta a tudósokat (Gerhard Ritter, Friedrich 
Meinecke, Hans Rothfels), akik egyetértettek abban, hogy a nácizmus nem egyedi né-
met jelenség vagy tévút volt. Ők ezt az időszakot „üzemi balesetnek, a helyes útról való 
letérésnek értékelték”. Az első, aki e felfogásnak ellentmondott, és a nácizmust a német 
fejlődés egyenes következményének tekintette, Fritz Fischer volt, aki bizonyos értelem-
ben előkészítette a 60-as évek végén a német történetírásban bekövetkezett megújulást.

Az 1968-at követő években a német történetírás mind tartalmilag, mind metodológi-
ailag megújult. Végre utat tört magának a társadalomtörténet és a mikrotörténelem, a 
tartalmi hangsúly pedig Hitler szerepére, a nácizmus hatalomgyakorlására és (a 80-as 
évektől) a holokauszt kutatására tevődött át. A szerző Martin Broszatot emeli ki, aki 
mikrotörténeti módszerekkel meggyőzően kimutatta, hogy a náci rendszer polikratikus 
volt, azaz Hitler szerepének korábbi (túl)hangsúlyozása elterelte a figyelmet arról, hogy 
a helyi szintű döntéshozóknak és a „kisembereknek” igenis volt mozgásterük a tekin-
tetben, hogy beállnak-e a nácizmus lelkes támogatóinak a sorába vagy sem. Pócza Kál-
mán esszéjéből természetesen a közismert „Historikerstreit” sem maradhat ki, amely-
nek keretében a nyolcvanas évek második felében a német történészek a holokauszt 
egyediségéről, a nácizmus és a kommunizmus bűneinek az összehasonlíthatóságáról 
vitatkoztak, politikai töltettől sem mentesen, hiszen a hatalomra került Helmut Kohl 
kancellár azt szerette volna, ha a konzervatív áttörés az NSZK szellemi hátországában 
is tükröződik.

Az utolsó fejezetben, amely az egyesült Németország történetírásával foglalkozik, 
végleg kibontakozik a szerző tézise, amely szerint a történészvitától kezdődően a nyil-
vánosság túlságosan rátelepedett a történelem vitás kérdéseinek megítélésére, és a ko-
rábbi szakmai viták politikaiakká alakultak át. A szerző szerint jó példa a nyilvánosság 
káros hatására, hogy éppen azok a nácizmussal foglalkozó könyvek fogynak jól, ame-
lyek nem veszik figyelembe a történettudomány kritériumait, és – szenzációhajhász 
módon – például a németség örök antiszemitizmusával magyarázzák a holokausztot 
(Daniel Goldhagen).

A munka – rövid terjedelme miatt is – csak a legfontosabb csomópontokra koncent-
rál, ám így is jó áttekintést ad a német történetírás múltjáról. Kritikaként fogalmazha-
tó meg, hogy a szerző egy-egy rövid kitekintést ad az izraeli és az amerikai történé-
szek holokauszt-vitájáról is, ám e kitérők helyett talán érdemesebb lett volna például a 
Historikerstreit részletesebb ismertetése.
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Mit lehet levonni tanulságként Pócza munkájából? Az egyik, hogy Németországban 
is sokáig tartott – sőt, mint a példa mutatja, a mai napig is tart – a történelemértelmező 
konszenzus megtalálása. Igaz, a Magyarországgal szembeni nagy különbség az, hogy 
a német (tudós)társadalmon belül jóval szűkebbek az értelmezési keretek: senki sem 
próbálná meg a nácizmus bűneit olyképpen relativizálni, mint arra a kommunizmus 
bűneivel kapcsolatban ma a Kádár-apologétákon keresztül olykor példát látunk itthon. 
A másik kérdés a nyilvánosság szerepe: egyrészt üdvözlendő, ha sokan érdeklődnek a 
történelem vitás kérdései iránt, másrészt ezt az érdeklődést a kiadók és a politikusok a 
rövid távú érdekeiknek megfelelően igyekeznek kihasználni, ami az épületes vita ká-
rára van. Mi a kivezető út ebből a dilemmából, hogyan igyekeznek erre Németország-
ban választ találni? A szerző – legalábbis erre a kérdésre vonatkozóan – adós marad a 
válasszal.
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