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Előszó
Érdekes viták jelzik a történelem útját az 1980-as években - a pachban
és a nyilvánosság előtt egyaránt. A történelem fontosabbá vált. És a
kezelés módja is megváltozott. Sok új dolog jelent meg, és kihívást
jelentett a réginek, amely még csak most alakult ki. Nem mindig a
kihívóké volt az erősebb diadal, a jobb érvek, a nagyobb meggyőzőerő;
sok minden rövid életűnek és divatosnak, némelyik reménytelenül
reakciósnak bizonyult. Mások azonban produktív irritációként, hasznos
felülvizsgálatként és a fejlődés motorjaként működtek. A vitában a
vitatott álláspontok egyre jobban kiéleződtek, ragaszkodtak a
lényeghez, új dolgokat tanultak és fejlődtek tovább.
A mindennapi élet története megkérdőjelezte a hatvanas-hetvenes
években kialakult társadalomtörténetet. Az esszé
A "Társadalomtörténet a struktúra és a tapasztalat között" megkísérli
feltárni e konfliktus magját, elutasítani a támadók neohistorikus
illúzióját, és megtanulni a kihívásból azt, amit abból meg lehet tanulni.
Végül is az iilter társadalomtörténet és a mindennapi történelem nagy
része közötti ellentét sokkal kevésbé élesnek bizonyulhat, mint
ahogyan az elmúlt évtized publicisztikai viszályainak fényében
gyakran tűnt. A mindennapi történelem fellendülése a
történettudományban
a
posztmodernizmus
kifejeződéseként
értelmezhető. Ez azzal függött össze, hogy a hagyomány és az
emancipáció, az eredet és a haladás viszonya újragondolásra került, és
sokak számára új megvilágításban jelent meg. A "Hagyomány és
emancipáció" című fejezet egy klasszikus példán, a korai német
munkásmozgalmon és annak mai értelmezésén keresztül mutatja be
ennek az átrendeződésnek a lehetőségeit és korlátait.
A nőmozgalom felemelkedését a nőtörténet iránti érdeklődés erős
fellendülése kísérte, amely részben tudományos, részben politikai és
gazdasági módszerekkel igyekezett lebontani a társadalom- és
általános történeti értelmezések bevett kategóriáit.
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nem tudományos eszközökkel. A támadóktól legalábbis elvárható volt,
hogy komolyan vegyék a kihívást. Ez a "Nőtörténeti viták" címszó
alatt történik. A tarthatatlan állítások elutasítását megpróbáljuk
összekapcsolni a produktív, új javaslatok iránti nyitottsággal. A
nőtörténet most a nemek történelmévé alakul át. Sok minden
megmutatja, hogy a nem tudományos érdekek és a tudomány előtti
tapasztalatok nemcsak akadályozhatják, hanem mozgatórugói is
lehetnek a tudományos fejlődésnek, mégpedig akkor, ha elfogadják a
tudományos diskurzus szabályait, és nem utasítják el őket a
tudományos folyamatok.
Az elbeszélt történelem iránti felhívás és az elméletalapú
történelemmel szembeni szkepticizmus nagyrészt az akadémiai
körökön kívülről érkezett. Részben az uralkodó történettudomány
egyoldalúságára reagáltak, és segítettek korrigálni azt. Dokumentálták
a nyilvánosság, a feuilletons és a kulturális ágazat növekvő
érdeklődését a történészek tevékenysége iránt. De mindenekelőtt azt
jelezték, hogy megváltozott a történelem iránti érdeklődés uralkodó
jellege: a magyarázat helyett az emlékezetet keresték, a kritika helyett
a hagyományt, az elemzés helyett a szórakoztatást, a kollektív
identitások kialakítását a megvilágítás helyett. Az alább összeállított
esszék közül az első és az utolsó megkísérli felvenni azokat a
produktív impulzusokat, amelyek még ma is ebből a kihívásból
fakadnak, de főleg a történelmet mint érvelést igyekszik megvédeni, és
megerősíteni a felvilágosodás igényét. Ugyanebben az összefüggésben
áll az európai történelem összehasonlító szándékú megírása iránti kérés
is.
Éppen azért, mert sokan egyre inkább a múltra való emlékezéssel
és felidézéssel foglalkoznak (a tanulási célú, távolságtartó elemzés
helyett), éppen azért, mert a közös történelmet stabilizáló
ellenállásként keresik a jelen gyors és állítólag zavarba ejtő
változásaiban, annál inkább megdöbbenti az embert az a tény, hogy
közelmúltunk szörnyű részei nem halványulnak el. Éppen ezért
jelenvalóbbak, mint valaha. Az 1986/87-es "Hi storikerstreit" sokat
köszönhetett ennek a mechanizmusnak és illusztrálta azt. Néhány újra
felmerült kérdéssel foglalkozunk itt: a nemzeti hagyomány erejével,
annak a német esetben fennálló különös terhével és a nemzeti
hagyományok kiaknázásának nehézségével.
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(101. és82 120. o.); a nemzetiszocializmus értelmezése összehasonlító

kontextusban (mint fasizmus vagy totalitarizmus) és mint egy
időközben véget ért német Sonderweg terméke (101-119. o.); végül a
rombolás és felszabadítás dialektikája, amely a mély Ziisur um-ot
jellemezte (1945némi folytonosság és restauráció ellenére) (120. o.). A
hagyománynak ez a szakítása áll hagyományunk középpontjában,
amelyből mind a biirden, mind a lehetőségek következnek. A
"Történelem és felvilágosodás" kivételével a következő részek már
máshol is megjelentek esszéként. Több mint egy évtizeden át
készültek. A jelen újranyomáshoz ezeket szerkesztettük és a
jegyzeteket kissé korszerűsítettük.
siert.
Az eredeti terv az volt, hogy ezt a válogatott esszéket Hans
Rosenbergnek ajánljuk 85. születésnapja alkalmából, amelyet 1989.
február 26-án ünnepelt. Hans Rosenberg, mint aligha bárki más,
megmutatta nekem, hogy a nyitott elkötelezettség, a liberálisdemokratikus hozzáállás és a szigorú, eredményes tudományosság
hogyan kombinálható a kölcsönös előnyök érdekében. Rosenberg
1988. június 26-án halt meg. Ezt az életrajzot az ő emlékének
ajánljuk.
Berlin, október 1988

Jiirgen Kocka
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A történetmesélésre?
A történelmi érvelés mellett szóló felhívás

Az Oreiihlation iránti vágy
1981 novemberében Joachim Fest és Christian Meier több német
történészt kért fel, hogy dolgozzanak együtt egy "Történelmi novellák"
című sorozaton, amely a Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent
volna meg rendszertelen időközönként. A történészeket arra kérték,
hogy "válasszanak ki egy eseményt a kutatási területükről, és meséljék
el a lehető legélénkebben, hogy ne csak maga az esemény, hanem a
strukturális történelem egy darabja is eljusson a szélesebb
közönséghez". A meghívók meglepően nagy érdeklődést tapasztaltak a
történelem iránt a nagyközönség körében, aminek a nagyfokú
specializációval és a strukturális történelem felé való hajlammal
rendelkező professzionális történetírás nem igazán tudott megfelelni. A
tervezett sorozat, amely nem valósult meg, ezt a hiányt hivatott
csökkenteni.
A végén az amerikai történész Gordon A. Craig kapta meg1981
a "Münster város történészi díját", amelyet első alkalommal ítéltek
oda olyan történeti műnek, "amely magas szakmai színvonalon
mutatja be az európai történelem egy korszakát kortárs aktualitásával
együtt, és a szakkörökön túl is figyelmet kelt". Craig a nagy sikerű
"Német történelem 1866-1945" című művéért kapta a díjat.
Köszönőbeszédében Craig kritikusan szemlélte a történetírás
legújabb tendenciáit. A fő témái ma, mondta, túlságosan is a "rejtett
nyomorékok vagy a termékenység ingadozásai, a népességfejlődés
tendenciái, az éghajlati változások és más dolgok". Az ügyes
történetírás célja, ahogy Thuküdidész mondta, az emberek
tanulmányozása a környezetükben, nem pedig maguknak a
környezetnek a tanulmányozása. Félelmetes megfigyelni
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"hogy a fiatalabb történészek közül ... hányan tűnnek elkötelezettnek
abban, hogy életre szóló külön tanulmányokat készítsenek". úgy tűnik,
hogy az életre szóló különleges tanulmányok készítésének szentelték
magukat".
"Az elbeszélő történelem" - magyarázza - "nagyrészt átadta helyét az
analitikus történelemnek, amely gyakran nagyon technikai tartalmú, és
mennyiségi és matematikai kifejezésekkel jelenik meg; egyre több
történeti írás foglalkozik historiográfiai és módszertani kérdésekkel".
Végső soron azonban a történelem nem "egzakt tudomány, hanem
humanista diszciplína". 1 Hogy Craig nem kívülálló ezzel a nézettel,
azt nem utolsósorban díjnyertes könyvének nagy eladási sikere
mutatja. Ugyanebbe a képbe illeszkedhet, hogy három életrajz
(egyébként mindhárom Wolf Jobst Siedler kiadónál jelent meg) az
utóbbi évek legnagyobb történelmi és tudományos könyvsikerei közé
tartozott a Szövetségi Köztársaságban: Fritz Stern Bismarck és
bankárja, Bleichroder kettős életrajza; Lothar Gall "Bismarck" és
Christian Meier "Casar" című könyve.
Végül egy harmadik észrevétel: a társadalomtörténeten belül
időnként teret nyert egy, főként a fiatalabb történészek által követelt
áramlat vagy nézőpont, amelyre a pontatlan "társadalomtörténet" szót
használják.
A "mindennapi történelem" mint kifejezés. Ezt az áramlatot az
jellemzi, hogy elsősorban a korábbi korok kisembereinek
mindennapi tapasztalatai és észlelései, mindennapi viselkedése és
életmódja - a "kultúra" 2- érdekli, és kevésbé az olyan átfogó
struktúrák és folyamatok, mint az iparosodás, az államépítés vagy a
forradalom. Az átalakulóban lévő kis léptékű életvilágok
rekonstrukciójára, az élettörténetekre, egy család vagy egy falu
történetére, egy fesztivál vagy egy sztrájk jelentésének megfejtésére
összpontosít. Ezt gyakran erősen befolyásolják a kulturális
antropológiai kérdések. Mindenesetre ennek az irányzatnak néhány
képviselője szerette, ha témáját, a kisemberek kis világát, magáért
beszélhette, általában sok szimpátiával és megértéssel. Néhányan
közülük úgy gondolják, hogy az elemző társadalomtörténész hideg
tekintete csak zavarja és árthat nekik.3
Ezt a három megfigyelést könnyen ki lehetne egészíteni másokkal
is, szintén nyugaton. 4 Bármennyire is különbözőek, egy közös dologra
mutatnak rá: az 1980-as évek kritikája a struktúrákra és folyamatokra
túlságosan koncentráló, elméletileg feldúsított, analitikusan haladó
történetírásról, ahogyan az
9

az 1960-as és 1970-es években jelentek meg; ezek a történelmi
elbeszélés újbóli nagyrabecsülését jelzik. Ebben az összefüggésben az
"elbeszélés" olyan ábrázolási formát jelent - és a továbbiakban így
fogjuk használni a kifejezést -, amelynél a rögzíthető események és
érthető cselekvések időbeli egymásutánisága áll a középpontban, nem
pedig a struktúrák és folyamatok elemzése, bár az események és
cselekvések elbeszélésén keresztül a struktúrák és folyamatok
megvilágítására is törekedhetünk. Ha az elbeszélést itt és a
továbbiakban elsősorban a reprezentáció elveként értelmezzük, akkor
ez annak tudatában történik, hogy a reprezentáció befolyásolja azt is,
hogy egy történetírói probléma milyen módon kerül felvetésre, és
hogyan vizsgálódik. Szigorúan véve a narráció nem csak a
reprezentáció szintjén jelent tényt, hanem olyasvalamit is, ami - ha
csak közvetve is, de - hatással van a kutatásra.
Meggyőződésem, hogy ezt vagy hasonló jelentést kap a "narratíva"
kifejezés, amikor az utóbbi években egyre gyakrabban hangoztatják a
narratív történetírás iránti igényt. Amit fel kell váltani, csökkenteni,
vagy legalábbis csökkenteni kell a narratívák feltételezett
dominanciáját, az egy erősebb strukturális-történeti, erősebb elméleti,
erősebb analitikus irányultságú történetírás. Ebben a felfogásban az
elbeszélés és az elmélet határozottan ellentétben állnak egymással,
vagy legalábbis feszültségben. Máskülönben a jelenlegi felhívásnak,
hogy a történelemtanulmányokban több elbeszélés legyen, nincs több
értelme, mint a cikk elején említett három észrevételnek, illetve a cikk
címének.
Természetesen az "elbeszélés" kifejezésnek vannak más, sokkal
tágabb és összetettebb jelentései is, különösen az irodalomtudósok
körében, de a történelemelméleti vitákban is.
- Arthur C. Danto vagy Hayden White jut eszembe. Hans Michael
Baumgartner filozófus számára például a "narratíva" nem csupán a
történelmi szövegek és érvelések időbeli szerkezetét jelenti, hanem a
valóság értelmezésének egy alapvető és szükséges formáját, amely az
emberi létezés alapvető feltételeiben rejlik.5 A történeti teoretikus Jorn
Rusen által használt narratíva fogalma hasonlóan tág: Számára az
elbeszélés "létfontosságú kulturális teljesítmény", "olyan elemi és
általános nyelvi aktus, amelyen keresztül az idő tapasztalatai
értelmeződnek, azaz az emberi élet tudatos szerveződésének
legmagasabb rendű aspektusaira utalnak".
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gyakorlat". 6 Ri.isen tehát az "elbeszélést" olyan messzire viszi, hogy az
elmélet és a diszkurzív érvelés használata valóban az elbeszélés formái
lehetnek, amennyiben azok kifejezetten az emberi valóság időbeli
változásaihoz kapcsolódnak, és az emberek életvilág-jelenléti
tájékozódási szükségleteiben gyökereznek. Ily módon az elmélet és az
elbeszélés, az analitikusan eljáró és az elbeszélő történelemtudomány
közötti feszültségi viszony kiegyenlítődik, elhatárolódik, aláássuk. Az
elbeszélés így válik a valóság történeti megközelítésének
megtestesítőjévé általában. Ebben a felfogásban az elbeszélés már nem
"a történelem kezelésének egy "speciális módja a többi között" (S.
Quandt), hanem a történettudomány konstitúciós elve általában,
minden elméletellenes, struktúraellenes-történeti pont nélkül.
Természetesen az elbeszélés fogalmát ilyen tágan lehet
meghatározni. Ebben az esetben minden történész, még az
elméletileg eljáró strukturális történelem legelszántabb hívei is,
mindig is elbeszéltek (talán néhány kivételtől eltekintve). Csakhogy
a jelenlegi vita az erős strukturális-történeti-elméleti és az erősebb
narratív történettudomány képviselői között így nem határozható
meg. Ez a jelenlegi vita nem az elbeszélés ilyen tág, igényes, a
közhasználattól távol álló fogalmáról szól, hanem a fent vázolt
szűkebb értelemben vett elbeszélésről, amit a továbbiakban is értünk,
amikor "elbeszélésről" beszélünk.
"elbeszélés" hangzik el.

A struktúrák, elméletek, érvelés kritikája
Annak érdekében, hogy helyesen értékeljük a több elbeszélést
követelő jelenlegi felhívás értelmét és indokoltságát, közelebbről meg
kell vizsgálnunk, hogy mi ellen irányul. Melyek azok a tendenciák a
legújabb német történetírásban, amelyekkel a több narratívát követelő
felhívás kritikusan szembemegy? Két ilyen tendenciát szeretnék
kiemelni, főként a 18. század végétől kezdődően a modern
történelemből választva példákat.
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l. A korábbi évtizedekkel ellentétben az 1950-es és 1960-as évektől
kezdve a történettudományban egyre inkább a strukturális és a
folyamattörténeti megközelítések kerültek előtérbe. Ennek során az
eseménytörténeti,
cselekvéstörténeti
és
élménytörténeti
megközelítések visszaszorultak. Például: A gazdaságtörténészek
inkább beszéltek iparosításról, mint vállalatalapításról. A
politikatörténészek többet írtak a parlamentarizációról vagy a
németországi pártrendszer kialakulásáról, mint Bebel vagy
Stresemann indítékairól. A társadalomtörténészek vitatták az
osztályképződést és a társadalmi egyenlőtlenségeket, és ritkán
mesélték el egy paraszt vagy egy munkáscsalád élettörténetét. A
kultúrtörténészek a belső "logika" miatt aggódtak.
"plebejus kultúra" ahelyett, hogy egy háziasszony örömeit és
szenvedéseit rekonstruálná, vagy egyes nagy műalkotásokkal
foglalkozna. Ezek a példák azt hivatottak bemutatni: A struktúrák és
folyamatok története felé való fordulás nem volt és nem is maradt a
gazdaság- vagy társadalomtörténet sajátja; a politika-, a kultúra- és a
vallástörténetben is megtalálható. A "strukturális történelem"
ellenfogalma nem a "kultúrtörténet", hanem inkább a
"eseménytörténet"
vagy
"cselekvéstörténet"
vagy
"élménytörténet".7
Mi állt a struktúrák és folyamatok története iránti erős érdeklődés
hátterében? Végső soron egy mély élmény, amely Németországban és
másutt is áttörte: a kapcsolatok nagy erejének megtapasztalása.
Habermas hatásosan fogalmazta meg dióhéjban: a történelem nem
olvad össze azzal, amit az emberek kölcsönösen szándékoznak.
Hozzá lehet tenni: A cselekvés szándéka és a cselekvés
következményei között általában hatalmas szakadék tátong. A
történelmi valóságnak csak egy része volt nyilvánvaló és jelen az
akkor élők tapasztalataiban és tudatában; a cselekvés és a tapasztalás
számos feltétele viszont nem. Ezért nem elegendő a cselekedeteket,
tapasztalatokat és eseményeket rekonstruálni, ahogyan azt ma
néhány hétköznapi történész gondolja. Az 1960-as és 1970-es
években a struktúra- és folyamattörténet felé fordulás a historizmus
éles kritikájával járt együtt, amelyet bizonyára nem alaptalanul
vádoltak azzal, hogy a történészek érdeklődését elsősorban a
szándékolt jelentés, az emberi cselekvések és a vezethető
események megértésére szűkítette.8
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Ez a strukturális-történelmi érzület széles körben elterjedt és
elterjedt. Ezt sok történész osztja, akik egyébként nagyban
különböznek egymástól. A struktúrák és folyamatok felé fordulással a
szövetségi köztársasági fejlődés elvileg hasonló volt a többi
országéhoz.
2. Valamivel kevésbé elterjedt viszont az a második tendencia,
amely ellen a "több narratívát" követelő felhívás irányul. Ez az
elméletorientált, analitikus történetírás irányába mutató tendenciára
utal, amely különösen az 1960-as évek végén és az 1970-es
Ez
az
elmélet-orientált
években
volt
megfigyelhető.
történettudományi tendencia a Szövetségi Köztársaságban talán
erősebb volt, mint Franciaországban, Angliában és az Egyesült
Államokban. Az elméletorientált történettudomány különösen a
"Geschichte und Gesellschaft, Zeitschrift fiir Historische So
zialwissenschaft" programjában és bizonyos mértékig a gyakorlatban
is képviseltette és képviseli magát.9 De sok más történész írásaiban is
megnőtt az elméleti tartalom. Mit jelent ez?
Az elméletközpontúság általában nem jelentette azt, hogy általános
nomológiai törvényeket kerestek volna, és a történelemtudományt a
törvények tudományává akarták volna tenni. Az elméletközpontúság
sem jelentett szükségszerűen számszerűsítést; valójában a
statisztikai-számszerűsítő módszerek sokkal kevésbé honosodtak
meg a német történettudományban, mint az amerikai vagy a francia
történettudományban, és ezen a területen még sok tennivaló vár az
itteni történészekre. Mindenesetre az elméletorientált, de nem
számszerűsítő történetírásnak vannak híres és kevésbé híres példái
Max Weber és Norbert Elias, Barrington Moore vagy Reinhart
Koselleck személyében.10 Az elméletközpontúság inkább az explicit
kifejezések, modellek és elméletek - gyakran a szomszédos
társadalomtudományokból származó - rugalmas használatát jelentette
a téma strukturálására, körülhatárolására, részleges szempontok
tisztázására és valószínűleg magyarázatára. A munkástörténetben
Marx vagy Weber hagyományai szerinti osztályfogalmakat
használtak. A modernizációs elméleteket a birodalom értelmezésére
vagy
a
szociálpszichológiai
elméleteket
a
használták,
mentalitástörténetben. A történeti kutatásban való felhasználás során
az ilyen elméleteket általában módosították és a konkrét történelmi
körülményekhez igazították. Gyakran több elméletet kombináltak
és használtak ideális-típusos módon. Összetett történelmi érvek
szervező elveiként szolgáltak.
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mentációk. Meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy gyümölcsöző
és hasznos lehet a jelenből származó szisztematikus fogalmakat
használni a múlt feltárásához, ahelyett, hogy a lehető legkevésbé
térnénk el a források nyelvezetétől. Hans Rosenberg "A nagy
gazdasági világválság és a Bismarck-korszak" című könyvében
(először 1967-ben jelent meg) Kondratieff és Schumpeter
konjunktúraelméleteinek felhasználása számos elmélet-orientált
történész számára klasszikus modellé vált. A módszertani önreflexióra
való készség szintén az elméletorientált történetírás része volt. Max
Weber volt a keresztapa. A cél az volt, hogy a saját koncepcionális
döntéseket explicitté tegyük, annak érdekében is, hogy azok
vitathatóbbá és kritizálhatóbbá váljanak. Ennek semmi köze nem volt a
dogmatizmushoz, épp ellenkezőleg, hanem a kritikai
elkötelezettséghez. A történettudományi elméletek védelmezői közül
sokan hangsúlyozták tudományuk társadalmi és politikai funkcióit,
hagyománykritikai, videokritikai feladatait, az emancipációhoz való
hozzájárulását is. Az elméletorientált történettudományt soha nem
tekintették üveggyöngyjátéknak.
hanem gyakorlati jelentőséggel bíró erőfeszítésként.11
3. Strukturális-történeti
megközelítés
sokaknak,
elméletközpontúság egyeseknek - mit jelentett ez a történetírói
reprezentáció számára? Ez nem azt jelentette, hogy a szóban forgó
történeti művek elsősorban táblázatokból vagy képletekből álltak általában nem így volt. A klasszikus elbeszélésmód, amely számára a
leírható
események
és
érthető
cselekmények
időbeli
egymásutánisága központi jelentőségű, azonban ezekben a történeti
művekben sem játszott meghatározó szerepet. Az elméletileg orientált
történettudománynak megfelelő bemutatási forma nem a tabló vagy az
elbeszélés, hanem - a történeti érvelés. Ez mit jelent? Gyakori,
hogy a választott megközelítés feltételeiről és következményeiről
elmélkednek, és megvitatják annak indokoltságát és korlátait az
alternatív, nem választott megközelítések fényében. Ez ahhoz vezet,
hogy a fogalmakat élesen definiálják, hogy az elbeszélés folyását
megszakítják a definíciók, valamint a fogalomtörténeti és fogalmistratégiai megfontolások, hogy az ember megáll, hogy legalább utaljon
arra, amit kihagy. Az előadás reflexívebbé válik. Ez csökkenti a kacér
eleganciát, de - remélhetőleg - növeli az előadás átláthatóságát és
ezáltal a racionális jelleget. Összetett kifejezéseket használnak,
amelyek gyakran kissé távol állnak a mindennapi nyelvtől.
Finomabbá válik, szuggesztív eszközökkel.
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dolgozni. Ez nem könnyíti meg az olvasást. Az eredmény egy sajátos
érvelés, amely kérdésekkel és válaszokkal, tézisekkel, kétségekkel
és átértékelési kísérletekkel, a kontraszt és az analógia eszközeivel
dolgozik. Ez nem elbeszélés az elején meghatározott értelemben.
Két korlátozást kell azonban tenni annak érdekében, hogy ne jöjjenek
létre hamis frontok:
1. A legtöbb szerző számára nem volt abszolút a struktúra- és
folyamattörténet felé fordulás. Még ha valakit elsősorban a
nemzetiszocializmus felemelkedését lehetővé tevő strukturális
feltételek - a nemzetállam késői, felülről történő kialakulása, a
parlamentarizáció megakadása, az illiberalizmus hagyományai, az
infláció, a világgazdasági válság stb. - érdekeltek is, akkor is ki kellett
térnie Hitler személyére, ha meg akarta érteni a nemzetiszocializmust
és annak győzelmét. -Ha valaki valóban meg akarja érteni a
nemzetiszocializmust és annak győzelmét, uralmát és vereségét, akkor
Hitler személyét kell részletesen kifejtenie. Ezt egyetlen komoly
történész sem fogja tagadni, de sokan ugyanilyen fontosnak vagy
még fontosabbnak tartják azt a kérdést, hogy milyen körülmények
között tudott egyetlen ember ekkora jelentőségre szert tenni. Még a
legelemzőbb népességtörténész, akit általában a hosszú távú struktúrák
és folyamatok érdekelnek, sem tagadja, hogy az olyan egyedi
események, mint a 14. századi pestisjárvány vagy akár a háborúk is
felboríthatják a legszebb görbéket. És egy harmadik példa: HansUlrich Wehler "Bismarck und der Im perialismus" (először 1969ben jelent meg) című könyve bizonyára egy erősen szerkezettörténeti
jellegű könyv, de hosszú fejezetek szólnak a korabeli "üzleti közösség"
és döntéshozók félelmeiről és reményeiről, attitűdjeiről és
viselkedéséről. Röviden, a strukturális történelemre helyezett
hangsúly ellenére a legújabb kori történetírásban a cselekvések és
tapasztalatok, az események és az egyének korántsem maradtak
teljesen figyelmen kívül - eltekintve az elszigetelt esetektől.
2. Minden elméleti orientáció és minden elemzési hajlam ellenére
A történészi érvelés ellenére a történészek általában továbbra is az
előtte és utána kategóriákban gondolkodnak és írnak. A valóság
időbeli változása iránti érdeklődés - úgy tűnik számomra - a
legkülönbözőbb színezetű történészeket egyesíti. Ebben a
tekintetben még a nagyon is elméleti-elemző művek is tartalmaztak
és tartalmaznak ma is igen tanulságos elemeket.
Amikor a Német Szövetségi Köztársaságban az emberek
"visszatérést követelnek a narratívához", az nem a számszerűsítés
15

felsőbbrendűsége ellen irányul.
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Ilyen nincs, itt még kevésbé, mint máshol. 12 Ha itt és most több
Erziihlungra van szükség, akkor ez szintén nem a közgazdasági determinizmus vagy másfajta dogmatizmus ellen irányul, mert ezek
gyakorlatilag egyáltalán nem játszanak szerepet a komoly
történettudományban a Szövetségi Köztársaságban. A "zuriick zur
Erziihlung" felszólítás inkább a strukturális történelem bizonyos
dominanciája, az elmélet-orientált történelem és annak megfelelő
bemutatása, a történelmi érvelés ellen irányul.

A kritika feltételei - Antikritika
Hogyan születik ez a kritika? Miért fúj a neohistorizmus meleg
szele olyan élénken az elméletorientált struktúra- és
folyamattörténettel és különösen a történeti társadalomtudománnyal
szemben? Az előző előadásból világossá kellett volna válnia, hogy a
legújabb kori történetírás egyes részeinek strukturális-történeti
hangsúlyait, elméleti hajlamait és analitikai integrációját egyértelmű
előrelépésnek tartom. A történettudomány magyarázó ereje így
növekedett; éleslátóbbá és intellektuálisan őszintébbé vált;
megtanulta megnyitni a történelmi valóság olyan mély rétegeit,
amelyek korábban zárva voltak előtte. Különösen, ha valaki ezen a
véleményen van, fel kell tennie magának a kérdést, hogy mi is áll a
több felvilágosítás iránti kritikai igény mögött, és mi indokolja ezt az
igényt, ha egyáltalán van ilyen. Erre a kérdésre fiinf pontokban
próbálnak meg válaszolni:
1. Az analitikus-elméleti történetírásban valóban vannak elrettentő
példák. Ezek közé tartoznak azok a munkák, amelyekben az elméleti
erőfeszítés messze meghaladja az empirikus eredményt, és így
megsértik a gazdasági bemutatás alapelvét. Ide tartoznak azok a
művek is, amelyek a merev "tudományos szabványok" nevében
részletesen bemutatják a lényegtelent, és elrejtik a fontosat, mert annak
vizsgálata ilyen szabványok mellett nem tűnik lehetségesnek. - Vannak
olyan munkák is, amelyekben az elméletre való orientáció nagyon éles
specializációhoz, azaz a tanulmány tárgyának messzemenő
kizárásához vezet.
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Kétségtelen veszteség, hogy az állam történetét kiragadták a történelmi
kontextusából (különösen a gazdaságtörténetben). Gyakran úgy tűnik,
hogy az elbeszélésre való felhívás az ilyen szélsőséges esetek ellen
irányul, és ez érthető is. De a narratívához való visszatérés nem az
egyetlen alternatíva. A szcientizmus és az elbeszélés csak a két
szélsősége a történelmi ábrázolási módok széles spektrumának. A
kettő között a történelmi érvelés tágas területe húzódik, sok-sok,
gyakran kitaposott és újonnan felfedezésre váró ösvénnyel.
2. Azt is látni kell, hogy a nyugatnémet történészek fiatalabb
nemzedékének növekvő elméleti orientációja gyakran együtt járt a
kritikai-politikai elkötelezettséggel, és azt a hatvanas évek végének és
a hetvenes évek elejének reformhangulata és optimista szelleme erősen
támogatta. 13 Ma, az 1980-as években ettől már nagyon messze
vagyunk. Az elmélet-szkepticizmus széles körben elterjedt, és nem
csak a történetírásban. A politika tervezhetőségével kapcsolatos
kételyek és a haladással kapcsolatos szkepticizmus jellemzi szellemi
légkörünket. Fin de siecle hangulat terjed. Hasonlítsa össze az 1968-as
diákmozgalmat a mai ifjúsági tiltakozó megmozdulásokkal. Akkoriban
az elméletről és a gyakorlatról folytatott igényes vita éppúgy része volt
a tiltakozásnak, mint maga a tüntetés. A mai lázadás jelei viszont
inkább az "élet", a "félelem" és a "félelem".
"Mozgás". Az ember tapasztalatokat akar szerezni, de nem feltétlenül
fogalmilag reflektálni rájuk. Végül is minden koncepcionális
erőfeszítésben ott van a megbirkózásra, a leküzdésre tett kísérlet,
mondják majd egyesek, akik számára a modern civilizáció
mindenekelőtt pusztító és hibrid kihívásként jelenik meg. A
"fegyelem" és az "uralom" pillanata, amely valóban minden elmélet
velejárója, hozzájárul ahhoz, hogy manapság az elméletekkel szemben
szkeptikusak vagyunk, különösen a legfiatalabb generáció körében.
A posztmodern sikk, a történettudományban is. Tartalmilag ez a
hagyományos életvilágok rokonszenves megbecsülésében, a 18-17.
századi "kisemberek kultúrájának" és a felvilágosodással és
reformokkal szembeni "ellenállásuknak" gyakran kritikátlan
megbecsülésében, valamint a 18. század végétől a modernizációval,
a "modernitás projektjével" szembeni mélységes szkepticizmusban
nyilvánul meg.Módszertani szempontból az elmélettel szembeni
szkepticizmus, a számszerűsítés szipolyozása, a fogalmi skizmáról
való lemondás és az elegáns, fülbemászó elbeszélésmód iránti igény az
új hangulat kifejeződései: a premodern korszak újraértékelése a
hagyományos
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eszközök és a posztmodern ideológia, nem egy ígéretes vállalkozás.
A "mindennapi történelem" egyes képviselői esetében ez a
"hétköznapi történelem", a
Vigyázz! Létezik az elméletmentes "belülről és alulról jövő
történelem" illúziója. Eszerint a történésznek a kisemberek
tapasztalatait kell rekonstruálnia, megértéssel és együttérzéssel.
Hagynia kellene, hogy az akkor élő emberek maguk beszéljenek,
ahelyett, hogy a saját terminológiáját erőltetné rájuk. Az elmúlt
évtizedek historizmus-kritikáját fel kell idézni, és az ilyen illúziókkal
szemben ragaszkodni kell annak eredményeihez. Nincs közvetlen
tudományos út a történelmi valósághoz.
3. A történészek munkái iránti közérdeklődés nemcsak megnőtt,
hanem a hangsúlyok is eltolódtak. Néhány évvel ezelőtt a
funkcióit
történettudomány
kritikai
és
értékítélet-formáló
hangsúlyozták, amikor a sarokba szorított tudományág "társadalmi
relevanciájának" megvilágítására törekedtek. Ma már ritkábbak az
ilyen viták, de a történelem egy másik vívmányát hangsúlyozzák,
amelyet akkoriban csak mellékesen említettek: nevezetesen az egyéni
és kollektív identitás megalapozását, amelyből állítólag túl kevés van.15
Ennek az érvelésnek a következménye az a remény, hogy a
megszámlált történelem nagyobb valószínűséggel biztosítja ezt az
identitást, mint egy analitikus, érvelő, nem elbeszélő beszámoló. Nem
mindenki lesz hajlandó követni ezt az érvelést, és a tudományos
pontosság és átláthatóság árán személyazonossági ajánlatokat tenni.
4. De rá kell jönnünk, hogy a több erziih tüdő iránti igény az utóbbi
évek erős analitikus történetírásának néhány tagadhatatlan
hiányosságára is rámutat. Ebben a tekintetben az embernek el kell
fogadnia a kritikát, és meg kell próbálnia pozitívan feldolgozni.
Sajnos kétségtelen, hogy az elméletileg orientált, strukturált történelmi
beszámolók a nem szakmai közönség számára gyakran szűkszavúnak
tűnnek, nehezen kommunikálhatók, és ezért nem hatnak. Különösen
azok nem hagyhatják figyelmen kívül ezt a problémát, akik a
történettudomány gyakorlati jelentőségét hangsúlyozzák, mint a
történeti társadalomtudomány egyes képviselői. Ez a probléma most
sürgetőbb, mint néhány évvel ezelőtt volt, mert a nyilvánosság ismét
többet vár a történelemtől. És ki akar csak a kollégáinak írni! Mi a
teendő?
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Soha nem szabad több időt fordítani az elméletre, mint amennyi
ténylegesen szükséges. Ez természetesen a szaknyelv használatára is
vonatkozik. Az elmélet mindenekelőtt eszköz a cél eléréséhez. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy az elmélet-orientált
bemutatókat inkább a belső szakmai használatra kellene-e fenntartani,
míg a nagyközönségnek szánt könyv egyszerűbb bemutatási formákat
használhatna. - Végül komolyan kell venni, hogy a struktúrák és
folyamatok "belépnek" a cselekvésekbe és eseményekbe, befolyásolják
azokat és megjelennek bennük, még ha nem is teljesen és nem is
fénytörés nélkül.16 Ezért a korábbinál is jobban meg lehet próbálni a
struktúrákat és folyamatokat eseményeken és személyeken keresztül
ábrázolni, és ebben a tekintetben magyarázni is. Ez nagy művészet, de a
történetírásban bizonyára vannak példák arra, hogyan lehet a
struktúrákat az eseményekben felszínre hozni, és így szemléletesen
leírni. E. P. Thompson Munkástörténetének, Le Roy Ladurie
Montaillou-jának vagy Carlo Ginzburg Az eset és a furcsa című
művének egyes passzusaira gondolunk. Fritz Sternnek néhány
fejezetben a két pogány, Bismarck és Bleichroder egymásra hatásán
vagy a korabeli német felsőbb osztályok szalonantiszemitizmusán
keresztül is sikerült bemutatnia a politika és a gazdaság kapcsolatának
egyes aspektusait a Német Birodalomban. Azonban az elbeszélés
-A szerkezeti és folyamattörténetnek megvannak a maga korlátai a
lefordíthatóság szempontjából,
ahogyan azt az említett művekből is ki lehetett mutatni.17 Az
elméletközpontúság és a történettudomány széleskörű hatása között
továbbra is fennáll a feszültség. Ami növeli a magyarázó erejét, az
néha csökkenti az eleganciáját és érthetőségét.
5. Az olyan kritikusok, mint Gordon Craig, arra panaszkodnak, hogy
a modern analitikus történészek szem elől tévesztik "az embert" a
struktúrák, folyamatok és konstellációk mögött.18 Ez a kritika nem
teljesen meggyőző. Történészként ugyanis nem rendelkezünk
közvetlen, nem fogalmi hozzáféréssel a múlt korok embereihez. De a
vádnak mégis lehet egy magnyi igazsága a következő tekintetben:
azok az elméletek, amelyeket a modern történészek az utóbbi években
használtak, többnyire a közgazdaságtanból, a szociológiából és a
politikatudományból származnak: a társadalmi tiltakozás elméletei, a
gazdaság elméletei, a modernizáció elméletei stb. Ezek az elméletek
olyan jellegűek voltak, hogy megkönnyítették a struktúrák és
folyamatok tanulmányozását, amelyeket lehetett
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Néha azonban nehéz összekapcsolni őket a cselekvésekkel és a
tapasztalatokkal. Vegyük például a társadalmi tiltakozás elméleteit. A
történészeket arra késztették, hogy megvizsgálják egyrészt a tiltakozás
különböző formái, másrészt az iparosodás, az életszínvonal, az
urbanizáció és az államépítés közötti kapcsolatot. A gyakori
sztrájkok és zavargások az alsóbb osztályok kitelepítésének
következményei, vagy inkább az integrációjukat feltételezik? Az ilyen
kérdéseket igen érdekes módon vizsgálták.19 A tiltakozó emberek
reményei és félelmei, tapasztalatai és hozzáállása azonban gyakran
furcsa módon háttérbe szorultak. A struktúrákat és a folyamatokat
sokkal kitartóbban tanulmányozták, mint a tapasztalatokat és a
cselekvéseket, noha a kettő szorosan összefügg, és nem mondhatjuk,
hogy valóban megértettünk egy történelmi jelenséget, ha e két
dimenzió közül az egyiket - bármelyiket is - elhanyagoljuk.
Ez egyben a mindennapi történelem kihívásának jogos magja is.20
Ahol szükséges, a strukturális-történelmi egyoldalúságokat korrigálni
kell. De nem a tapasztalatokon alapuló új egyoldalúsággal. Ami
számít, az a struktúratörténet és a cselekvéstörténet, a folyamattörténet
és a tapasztalattörténet összekapcsolása. Elmélet nélkül ez ritkán fog
sikerülni, és a "vissza a forráshoz" nem recept.
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Az európai történelem problémái
összehasonlító szándékkal
1. Mit jelent az "európai történelem összehasonlító szándékkal"?
Vannak rendkívül érdekes történeti munkák, amelyek túllépnek a
nemzeti történelem keretein, rostán-nemzeti megközelítést
alkalmaznak, európai összefüggésekkel foglalkoznak - anélkül,
hogy ténylegesen összehasonlító jellegűek lennének. E. J.
Hobsbawm "A forradalom kora" című művére vagy D. Geary
"Európai munkásprotest". 1 Az ilyen könyvek nem nélkülözik az
összehasonlítást, de nem is élnek belőle. Az összehasonlítás - az
összehasonlítási egységek közötti hasonlóságok és különbségek
explicit leírása és magyarázata - nem központi szerkezeti elvük.
Másrészt az is nyilvánvaló, hogy nem minden összehasonlító
történeti kutatás számít "összehasonlító szándékú európai
történelemnek". A Rajna-vidék2 két helységének urbanizációjáról
szóló összehasonlító tanulmány lehet súlyos összehasonlító munka, de
haboznánk, hogy az "összehasonlító szándékú európai történelem"
példájának nevezzük.
Az európai történelem összehasonlító szempontból két dolgot
jelenthet, azt hiszem:
a) Az egyik Európa történelmi összehasonlítása a világ más (nem
európai) részeivel. Európát (vagy annak nagy részét) olyan egységnek
tekintik, amelyhez képest más egységeket hasonlítanak össze a
hasonlóságok és különbségek szempontjából. Nyilvánvaló, hogy ez
csak egy nagyon durva, sekélyes gondolati megfogalmazás lehet,
amely azonban alapvető, intellektuálisan nagyon is vonzó kérdezési
érdekeket szolgál: Mi az a nyugati regionalizmus, amiről M. Weber
beszélt? 3 Miért csak Nyugaton fejlődött ki egymástól függetlenül a
jogállamiság, a demokrácia és a kapitalista iparosodás? Az ilyen
jellegű egyetemes történelmi kérdésekkel inkább a történelmileg
orientált társadalomtudósok foglalkoznak - M. Webertől I. Wallersteinig4 -,
kevésbé a szakosodott történészek. Az ilyen széles körű
összehasonlítások madártávlatból történő szemléletet feltételeznek, és
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Ez a durvaság hiányát feltételezi, ami némi feszültségben áll azzal, ami
a történészek specializált mindennapi életében történik. Az ilyen
összehasonlítások valóban komoly módszertani problémákat rejtenek
magukban, például az USA és Európa vállalati struktúráinak
összehasonlításakor, mivel az európai színtérről könnyen
feltételezhető, hogy sokkal egységesebb, mint ahogy azt a téma
indokolná. 5 Az ilyen összehasonlításoknak azonban gyakran megvan a
létjogosultságuk és a vonzerejük, például amikor olyan közös európai
hagyományok és intézmények hatásának és jelentőségének nyomon
követéséről van szó, amelyek máshol nem voltak annyira jelen:
például az európai arisztokratikus hagyomány jelentősége ÉszakAmerikával összehasonlítva, 6vagy a kereszténység szerepe az
európai-japán feudalizmus összehasonlításában, ahogyan azt
Hintze7 és Weber megfogalmazta. Végső soron nem lehet
megkerülni ezeket a kérdéseket, ha megkíséreljük történelmileg
megalapozni azt, ami a kezdetekben már régóta létezett: egy közös
európai tudat. 8 Az európai történelemnek ez az összehasonlító
szándékú változata azonban nagy bátorságot, tapasztalatot és tudást
igényel - inkább alkalmas egy tapasztalt tudós régi munkájához, mint
egy disszertációs projekthez.
b) Az európai történelem egy másik, összehasonlító szándékú
változata gyakoribb, nevezetesen két vagy több egység
összehasonlítása Európán belül. Ennek nem kell egész nemzetek,
államok vagy nemzetileg
szervezett
társadalmak
közötti
összehasonlításnak lennie. Inkább gondolhatunk különböző országok
két
iskolarendszer
régióinak
összehasonlítására,
vagy
összehasonlítására, vagy a parlamentarizmus különböző formáinak
összehasonlítására.
De
különböző
országok
összehasonlító
egységeinek kell lenniük, és az összehasonlításnak nagyon komolyan
kell vennie, hogy amit összehasonlít, az különböző országokban
fekszik, mert Európa nemzeti sokszínűsége olyan alapvető, fontos
alapténye, legalábbis a közelmúlt európai történelmének, hogy egy
összehasonlító szándékú európai történetírás nem hagyhatja figyelmen
kívül, és végső soron ez alkotja. Werner Berg összehasonlítása például
a si.id-walesi szénipar és a Ruhr-vidéki bányászat ipari viszonyairól a
19. században és a 20. század elején eredetileg regionális
összehasonlító tanulmány. 9 De ez a munka csak azért vált értékes
összehasonlítássá és hozzájárulássá az összehasonlító európai
történelemhez, mert intenzíven figyelembe vette, hogy a
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az egyik összehasonlító pólus Poroszországhoz és a Német
Birodalomhoz, a másik az Egyesült Királysághoz tartozott, azaz a két
összehasonlítandó jelenséget olyan átfogó társadalmi, kulturális, jogi,
nemzeti tényezők, dimenziók és folyamatok alakították (és hatottak
egymásra), amelyek Németországban és Nagy-Britanniában nem
voltak azonosak. A pont-pont összehasonlítás a pontok rendszerének
figyelembevétele nélkül módszertanilag veszélyes lenne.
2. Milyen eredmény várható az ilyen jellegű összehasonlításoktól,
mi a céljuk és értelmük? 0. Hintze segítségével először is
megkülönböztethetjük az összehasonlító történelem két célját:
"Összehasonlíthatunk azért, hogy megtaláljuk a hasonló mögött
meghúzódó általánosat; és összehasonlíthatunk azért, hogy a
lehetséges ellentétek közül az egyiket élesebben megragadjuk
egyéniségében, és megkülönböztessük a többitől". 10 Hintze-től
némileg eltérően szeretném hangsúlyozni, hogy a mai történészek
jogosan teszik mindkettőt (bár már Hintze is mindkettőt tette).
Amikor a Tilly család összehasonlítja a németországi,
franciaországi és olaszországi társadalmi tiltakozásokat, akkor
nagyrészt a hasonlóságok azonosítása és az általános minták
felfedezése a cél. 11 Vagy képzeljük el a különböző európai országok
liberális mozgalmainak és pártjainak függőben lévő összehasonlítását,
amelyet egyfajta "európai liberalizmus" kifejlesztése céljából lehetne
írni, amelyet aztán ténylegesen össze kellene hasonlítani az Európán
kívüli liberalizmusokkal (pl. az USA-val), hogy megállapítsuk,
valóban valami specifikusan európai vagy valami általánosabb
dologról van-e szó. 10a.
Gyakoribbak azok a történeti munkák, amelyek elsősorban az
összehasonlító ellenfelek közötti különbségekre kíváncsiak, amelyek a
saját országukat a másikkal való összehasonlítás révén akarják jobban
megérteni. Ez igaz azokra a művekre is, amelyek nem gri.dikai módon
végzik az összehasonlítást, hanem csak összehasonlító szemléletet
alkalmaznak, pl. G. Craig "Die Deutschen" (A németek) című
könyve.12 Egy másik ország, egy másik tapasztalati szféra
perspektívájából sok mindent csak figyelemre méltónak, nem magától
értetődőnek fedezünk fel, tematizálunk és helyezünk perspektívába. Az
ismeretség és a csodálkozás sajátos keveréke jön létre, ami
tudományos szempontból nagyon termékeny lehet. Ezzel szemben a
másik ország tanulmányozásával, ha az összehasonlító jelleggel
történik, közvetve a saját országunkat is tanulmányozhatjuk,
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például a német munkavállalói múlt jobb megértése az amerikai
munkavállalók tanulmányozásán keresztül. 13 De az olyan
kifejezetten és szisztematikusan összehasonlító munkák is, mint G.
A. Ritter német-brit parlamentarizmus-összehasonlítása14 vagy H.J. Puhl az amerikai, németországi és franciaországi
agrármozgalmak15 összehasonlítása, elsősorban az összehasonlító
ellentétek közötti különbségek feltárására voltak és vannak
kíváncsiak - a "német történelem" kulcsszóval jellemezhető
tudásérdeklődésen belül és kívül.
A "különleges útra" most csak utalni lehet.16
A hasonlóságok és általánosságok azonosítása, valamint a
különbségek és sajátosságok rögzítése mellett az összehasonlítás egy
harmadik célt is szolgál, amelyet Hintze nem említett külön, de amire
gondolt: nevezetesen az oksági tisztázást, az oksági tisztázások
ellenőrzését is, gyakran a monokauzális magyarázatok kritikáját is.Egy
nem kísérleti tudomány számára, amely mindazonáltal az okok
tisztázására, az okok tulajdonítására és a feltételek elemzésére
törekszik, az összehasonlítás szinte pótolhatatlan eszköz. Durkheim
már rámutatott erre. Ha ugyanis az ember egy esetben ok-okozati
összefüggést vél felfedezni, nem tanácsos ezt túl gyorsan "társadalmi
logikának" vagy a helyzet logikájának minősíteni, ahogyan ez ma az
úgynevezett mindennapi történelemben - de máshol is - történik.
- hanem hipotézisként megfogalmazni és más hasonló esetekkel
szemben tesztelni. Ilyenkor az ember gyakran felfedezi, hogy a
"társadalmi logika" egy ilyen dolog, hogy máshol ugyanazoknak az
okoknak más következményei voltak, vagy hasonló jelenségek
másképp kondicionálódtak. Már az ember érvelését is csökkenteni
kell. Ez a kapitalizmus és a fasizmus kapcsolatáról szóló vitában is
megmutatkozik. - Ebből a szempontból Európa történelme, amely
egyrészt sokszínű, másrészt elég egységes ahhoz, hogy
összehasonlítható legyen, egyedülálló laboratóriumot jelent a
magyarázatot kereső történészek számára.
3. Módszertani nehézségek és az összehasonlítás egyéni
szempontjai.
a) A nem történeti társadalomtudományok összehasonlításával
ellentétben az összehasonlító történész nem lesz képes túlságosan
elszigetelni azt, amit összehasonlít, annak történelmi kontextusától.
korai
angliai
és
németországi
szakszervezetek17
A
összehasonlításának történelmileg csak akkor van értelme, ha
figyelembe vesszük a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális
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tényezők széles skáláját.
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Az érvelés ennek megfelelően összetett, és az összehasonlításhoz
használt országok alapos ismeretét igényli. Az összehasonlításhoz
használt országok alapos ismerete szükséges, és az érvelés ennek
megfelelően összetett. Az ilyen összehasonlítások gyakran nehéz
fordításokat igényelnek, mivel a lexikonban azonosnak megadott
kifejezések jelentése gyakran eltér egymástól. Ebből következik, hogy
az összehasonlító egységek száma nem lehet túl nagy, két vagy három
ország - ez a szabály. Minden más a kivétel, már csak munkaügyigazdasági okokból is.
b) Melyek a megfelelő összehasonlítási egységek? Nemzetek és
nemzetileg szervezett társadalmak? Régiók? Helyek? Ez természetesen
a kognitív érdeklődéstől és a kérdésektől függ. Mind az iparosodás
történetében - gondoljunk S. Pol lard munkásságára -, mind az
úgynevezett mindennapi élet történetében (mikrotörténet, a belső és a
belső és a lenti élet története) megfigyelhető a kisebb vizsgálati
egységek, a régió, az egyes város, a kisközösség irányába mutató
jelenlegi tendencia. 18 Erről sok mindent el lehet mondani. Arra a
megjegyzésre szorítkozom, hogy véleményem szerint a J3.
Véleményem szerint a nemzetek, az országok és a nemzetileg
szervezett társadalmak nagyon hasznos összehasonlítási egységek a
közelmúlt történelmében, és még akkor is, ha régiókat vagy helyeket
hasonlítunk össze, nem szabad figyelmen kívül hagyni az
összehasonlított régiók és helyek általános társadalmi, nemzeti
kontextusát, hanem kifejezetten be kell vonni azt. Ennek két oka
van: először is, a cselekvés és az élet legtöbb területét, amelyet a
régióban, az egyes falvakban vagy az egyes városokban
rögzíthetünk, a nemzeti sajátos társadalmi struktúrák, a nyelv, a
kultúra, a politika, a tapasztalatok és a hagyományok alakítják.
Másrészt a történész egy olyan közönségnek ír, amelynek
önértelmezése szempontjából a nemzeti identifikáció továbbra is
központi szerepet játszik, egy olyan közönségnek, amely érdeklődik a
nemzeti összehasonlítások iránt, és van érzéke hozzájuk. Craig
könyve aligha aratott volna nagy sikert, ha a "Németek" helyett "Az
európaiak" vagy "A westfáliaiak" címet kapta volna. Ez nem a régiók
összehasonlítása ellen szól, hanem csak azért, hogy a régiók
összehasonlítása során komolyan vegyük a nemzeti kontextusukat.
c) Az, hogy mely országokat hasonlítják össze egymással, a
következőktől függ
érdeklődés, a feltett kérdések - és természetesen az érintettek élete és
munkája.
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tapasztalat, nyelvtudás, kapcsolatok stb. Például: Jó okunk van
feltételezni, hogy a nagy német államokban, különösen
Poroszországban a közhivatalok korai kialakulása, a birokratikus
hagyomány nagy jelentőséggel bírt Németország különböző
területeinek fejlődésére, az alkotmány és a politikai pártok
kialakulására, az új középosztályok önértelmezésére, az oktatásra és
az orvosi hivatás fejlődésére, a munkáskultúrára, a nagyvállalatok
szervezésére stb. ez a messzemenő, szintetizáló perspektíva a
"német Sonderweg"-ről szóló vitában sokkal inkább központi
jelentőségűnek tekintendő, mint a "német Sonderweg"-ről szóló
érvelés.19 Ennek a széleskörű, szintetizáló perspektívának
központibb szerepet kellene játszania a "német Sonderweg"-ről szóló
továbbra
is
fennálló
feudális
vitában,
mint
a
struktúrákkal/hagyományokkal és a németországi forradalom
nélküli átmenettel kapcsolatos érvelésnek. Annak érdekében, hogy a
birokratikus-történelmi perspektívát eltúlozzuk és az összehasonlító
kutatás számára hasznossá tegyük, ajánlott egy olyan országgal való
összehasonlítás, mint Anglia. Mi volt um? Egyrészt Anglia más
alapvető folyamatok (pl. iparosodás, a kereszténység hatása)
tekintetében eléggé hasonlít Németországhoz, ellentétben például
Indiával, másrészt az abszolutizmusból a közbirokraták korai
kialakulása ott szinte teljesen hiányzik, vagyis éppen az a konstelláció
hiányzik, amelynek hatását és súlyát a német esetben vizsgálni
kívánjuk. Ez az ideális kísérleti helyzethez való közelítést jelzi,
amely azonban ideális esetben feltételezi a ceteris paribus állapotot,
amely sajnos a történelemben gyakorlatilag nem létezik. Más
körülmények között más összehasonlítási egységek megfelelőbbek
lehetnek.20
d) Gyakran szükséges, hogy az összehasonlításokat különböző
időpontokban, időrendben eltolva végezzük el.
végrehajtandó. Ha például a polgári hagyományoknak a korai
munkásszervezetekre gyakorolt hatását akarjuk vizsgálni, és ha ezt
angol és német összehasonlítással akarjuk megtenni, akkor a 18.
század végét és a 19. század elejét Angliában és a 19. század
második harmadát Németországban hasonlítjuk össze, abból
kiindulva, hogy a szakszervezetek megjelenésének köze volt az
iparosodáshoz, és annak tudatában, hogy a két ország iparosodása
nem egyszerre zajlott le.21 Ezért alapvető elméleti megfontolásokra
van szükség, ha el akarjuk kerülni az alma és a narancs
összehasonlítását.

28

e) Bárki is hasonlít, világos, élesen meghatározott fogalmakra van
szüksége a középen.
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magasabb absztrakciós szint: Olyan fogalmak, amelyek elég
absztraktak ahhoz, hogy átfogják az összehasonlítandó dolgok
sokféleségét, de nem absztraktabbak, mint ami ehhez a célhoz
szükséges. Egy példa erejéig: Aki a nemzetiszocializmust kizárólag,
mondjuk, hitlerizmusnak tekinti, és csak phiinomensui generis-ként
értelmezi, aki elutasítja az olyan általánosító kifejezések alkalmazását,
mint a fasizmus vagy a totalitarizmus, az megtagadja magától az
összehasonlító kezelés lehetőségét. Csak ilyen kifejezések segítségével
lehet összehasonlító kontextusba helyezni, és a kifejezés
megválasztásától függően különböző kontextusokba. A fasizmus
differenciált
fogalmának
segítségével
megvizsgálhatjuk
a
nemzetiszocializmus és az olasz fasizmus közötti hasonlóságokat és
különbségeket, de azt a kérdést is, hogy más hasonló országokban miért
maradtak gyengék vagy hiányoztak a fasiszta mozgalmak. A
totalitarizmus differenciált fogalmának segítségével gyümölcsözően
lehet összehasonlítani a nemzetiszocializmust más típusú diktatúrákkal,
ahogyan azt már megtettük. Mindkettő legitim; hogy melyik, az a tudás
iránti érdeklődéstől függ, amelynek további rögzítését és
meghatározását a tudományos területeken most nem kell tárgyalnom. A
és
így
az
összehasonlító
kontextus
fogalomválasztástól
megválasztásától függően a nemzetiszocializmus különböző jellemzői,
különböző alapvonásai kerülnek az elemzés fénykúpjába, az érvelés
középpontjába:
a
fasizmus
megközelítés
esetében
a
nemzetiszocializmus társadalmi feltételei és funkciói, a totalitarizmus
megközelítésében a diktatórikus uralmi rendszer és esetleg az ideológia
erősebb jellemzői.22
Ez ismét világossá teszi, hogy az összehasonlításnak mindig van
valami absztrakt vonatkozása. Az összehasonlított jelenségek nem
teljes teljességükben kerülnek be az összehasonlító érvelésbe. Az
ember mindig bizonyos szempontok szerint, bizonyos szempontból
hasonlít. Az összehasonlításnak mindig van valami elemző jellege.23 A
hozzá illő előadásmód az érvelés,24 nem pedig az elegáns
érvelést
jelent, élesen
megvilágítás.
Az
összehasonlítás
meghatározott fogalmakkal és a középszintű absztrakcióra való
készséggel. Az összehasonlítás nem jelenti egy múltbeli teljesség
vagy egyéniség rekonstrukcióját. Ezért nem játszik fontos szerepet a
historizmusban az explicit összehasonlítás, ezért nem engedheti meg
magának az úgynevezett mindennapi történelem az összehasonlítást.
És bier hazugságok - eltekintve a bonyolult összehasonlítás-
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tív kutatások és egyéb nehézségek miatt - talán ez a legfontosabb oka
annak, hogy az explicit összehasonlítások nem annyira gyakoriak a
történeti szakirodalomban.
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Társadalomtörténet a struktúra és a
tapasztalat között
A mindennapi történelem kihívása

"A német történeti kutatásban szinte csendben, teljesen észrevétlenül
szemléletváltás ment végbe: Távol a kancelláriák és szalonok, a
központok és állami akciók diinn levegőjétől, távol a globális
társadalmi struktúrák és folyamatok elemzésétől is - a kis életvilágok,
a mindennapi élet szürke zónái és rései felé. "1 Ez minden bizonnyal
egyszerűsítés. Ugyanis sem a szűrő, politikatörténet-központú
történetírás nem tűnt el, sem2 az nem mondható el - szerencsére -, hogy
a társadalmi struktúrákat és folyamatokat (mint az ipari kapitalizmus
felemelkedése vagy a proto-iparosodás, a nemzetépítés, a
forradalmak és az osztályképződés) elhanyagolja a mai történetírás.3
És a
"Szürke zónákról" csak a fekete-fehér koncepció hátterében
beszélhetünk; a "rések" csak akkor ismerhetők fel ilyenekként, ha
legalábbis nem értjük a tereket és azok építészetét egészében; a szürke
zónákat és a réseket saját magunk számára tanulmányozni lehetetlen.
De lényegében Volker Ullrich idézett mondata pontosan leírja a
legújabb kori történetírás egy olyan tendenciáját, amelyet a különböző
történészek eltérően értékelnek, és amely már számos vitára adott
okot.4 "A történelmi hétköznapok felfedezőútja során nagyrészt
feltáratlan területek kerülnek a figyelem középpontjába: Hogyan éltek
az emberek régen? Hogyan öltözködtek és öltöztek? Hogyan
ünnepelték az ünnepeiket, és hogyan kezelték a születést, a betegséget
és a halált? Látszólag banális kérdések, amelyeket a történészek sokáig
nem tettek fel. Most már nem riadnak vissza attól, hogy
leereszkedjenek a mindennapi tevékenységek mélyére. "5
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Werner Conze szerkezettörténeti koncepciója
Ezen újabb fejlemények fényében vonzó újraolvasni annak a
nézetnek egy képviselőjének alapvető írását, amelyet a mai
mindennapi történészek oly hevesen elleneznek: Werner Conze 1957ben írt A műszaki-ipari korszak szerkezettörténete mint kutatási és
oktatási feladat. Ez a düsseldorfi akadémiai előadás visszatekintve
egyrészt diplomatikus, óvatosan és még mindig homályosan
megfogalmazott programbeszédként olvasható, amelynek célja egy
interdiszciplináris kutatóintézet alapítása a műszaki-ipari korszak
történetének tanulmányozására a 18. század végétől napjainkig.
Másrészt, különösen az új, struktúraellenes történeti áramlatok
tükrében világos, hogy Conze 1950-es években kidolgozott modern
struktúratörténeti programja milyen nagy és pozitív jelentőséggel bírt
a szövetségi köztársasági társadalomtörténet további fejlődése
szempontjából. 6 Ez kétségtelenül az egyik legfontosabb kísérlet volt a
szövetségi köztársaság kezdeti időszakában arra, hogy a kortárs
történelem tapasztalatait feldolgozzák, és azokból következtetéseket
vonjanak le a történész munkája számára.
Conze nem utalt közvetlenül a nemzetiszocialista diktatúrára, a
második világháborúra és a német nemzetállam összeomlására.
Kifejezetten visszhangozta azonban Johan Huizinga holland történész
"napjaink európai katasztrófája közepette" (és bizonyára nem
anélkül) megfogalmazott megállapítását, aki a 19. század közepe óta
belső, alapvető "változást észlelt a történelem alakjában". A
technikai-ipari korszak története a 19. század végétől kezdve
18. A korábbi évszázadok történetével ellentétben a huszadik század
modern korszaka - Conze szerint Huizingát folytatva - már nem
írható meg sem az egyének eposzaként és drámájaként, sem az
államok történelmeként; a modern korszakot a korábbinál jobban
meghatározzák a mozgalmak és tendenciák, mindenekelőtt a gazdaság
és a technikai civilizáció. Megvalósításukkal világtörténelmi
kontextusról beszélhetünk. A tömegek szerepe a történelemben
csökkent; az 1800 körüli "emancipációs válság" óta a társadalmi
mozgalmak teljesen másképp jelentek meg a történelem színpadán,
mint a korábbi évszázadokban.
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a történelmi döntések és cselekvések "háttere".
A modern történelem elkerüli a felidéző képekben való ábrázolást, a
puszta elbeszélést pusztán a "józan történelmi érzék" alapján. "A régi
értelemben vett res gestae-t csak akkor lehet tiszta lelkiismerettel a
kutatás tartalmává tenni, ha olyan strukturális-történeti alapot kaptak,
amely teljes mértékben figyelembe veszi ezt a formai átalakulást".
Conze szerint a történészek még nem alkalmazkodtak kellőképpen
ehhez az új tényhez. A történeti módszert ki kellett terjeszteni, hogy
megkönnyítse a strukturális és oksági összefüggések felismerését.
Conze amellett érvelt, hogy a szisztematikus tudomány módszereit,
fogalmait és eredményeit "újra kell értelmezni, kombinálni és
kisajátítani a strukturális történelem számára". Szorgalmazta a
szociológiával, a politikatudományokkal és a közgazdaságtannal való
szoros együttműködést. Kritizálta a történészek túlzott szakosodását, és
olyan kérdéseket, témákat és módszereket szorgalmazott, amelyek
túllépnek a politikatörténetre, társadalom- és gazdaságtörténetre,
és
szellemtörténetre
stb.
való
felosztáson.
A
kultúrastruktúratörténetnek ez az átfogó, szintetikus megközelítése volt
munkásságának alapja. Éppen ezt az átfogó, szintetizáló feladatot kell
betöltenie a "strukturális történelemnek" (néha szinonimaként beszélt a
"társadalomtörténetről" is)7 , amely nem zárja ki a politikatörténetet,
hanem maga a politikatörténet, "csakhogy elsősorban nem a res gestaere, hanem a struktúrákra koncentrál azok folytonosságában és
változásában". Conze a tipologizáló és individualizáló módszerek
kombinációja mellett érvelt a történelem tanulmányozásában. A statika
történetírói felhasználásáért szállt síkra (anélkül, hogy túlértékelte
volna), miközben körülötte - és ma is - sokan úgy gondolkodtak és
gondolkodnak, mint a konzervatív Huizinga:
"A számban azonban elvész a történet, és nem kínálnak képet.
ren "8
Még és különösen egy három nagy év utáni visszatekintés
szempontjából is sok kritika fogalmazódik meg a programmal
kapcsolatban: 1. Valószínűleg nem sikerült felmérni a 18. századtól
a 19. századig tartó formai átalakulás mélységét. A struktúrák és
folyamatok a korábbi évszázadokban is történelmileg erősek voltak.
A kora újkor története akkor is félrevezető, ha a cselekmények és
események történeteként mesélik el. Lehetséges, hogy nem annyira a
geo- és földrajzi viszonyok objektív megváltozásáról volt szó.
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Az olvasó rendkívül keveset tud meg az egyetemes történelem
mélyreható strukturális változásának okairól és mozgatórugóiról. 9 - 2
A strukturális és a társadalomtörténet egyenlőségjelzése problematikus
és zavaros volt és ma is az. - Az olvasó nagyon keveset tud meg annak
a mélyreható strukturális változásnak az okairól és mozgatórugóiról,
amelyet Conze az egyetemes történelem szempontjából ír le. Az okokozati összefüggés kérdése csak mellékesen merül fel. A gazdasági
szerkezetváltozást inkább feltételezik, mint tisztázzák; például nincs
szó a kapitalista piacgazdaság felemelkedéséről, konfliktusairól és
dinamikájáról. A technika fokozataira és a természet egyre nagyobb
mértékű elsajátítására mint a haladás tényezőire való utalások nem
differenciáltak; ezeket a történelmi kontextus mozzanataiként még
nem tisztázták. -A módszertani következtetések, amelyeket Conze
alapvető megfontolásaiból levon, szintén nagyon visszafogottak
maradnak, és az ember sok homályos, sőt ellentmondásos
megfogalmazáson bukdácsol.10 Kritikában nem volt hiány.11
Másfelől a strukturális-történeti megközelítés három jelentős
eredménye sem maradhat figyelmen kívül:
1. Az 1914 utáni történetírás pontosabb története még várat magára.
Feltehetően megmutatja, hogy az 1950-es évek strukturális-történeti
programja mennyire innovatív kisebbségi jelenség volt, amely csak
fokozatosan nyert visszhangot és széles körű hatást.12 Ebben a
tekintetben fontosnak bizonyult, hogy Conze - bár kisebb mértékben,
mint Braudel, akit szabadon idéz - egyszerre rendelkezett tudományospolitikai ambíciókkal és tudományszervezési képességekkel. Itt kell
megemlíteni Conze alapítványát, az 1956/57-es "Arbeitskreis fiir
moderne
Sozialgeschichte"
(Munkacsoport
a
modern
társadalomtörténetért).13
2. A strukturális-történeti program tudatosan vonta le a
konzekvenciát a 19. és 20. században egyre inkább elkerülhetetlen
tapasztalatból, a körülmények hatalmának tapasztalatából. Azt, hogy
az emberi cselekvések szándéka és eredménye gyakran nem esik
egybe, hogy az egyéni cselekvési teret a gazdasági folyamatok,
társadalmi mozgalmak és politikai intézmények szűkre szabják, hogy a
történelem sohasem olvad össze azzal, amit az emberek kölcsönösen
szándékoznak, hogy sok minden történt, amit nem vagy csak
torzítva éltek meg, hogy a történelem nemcsak cselekvési és
tapasztalati összefüggésekből áll, hanem "mi" és a "mi" is.
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Ezt a valóságon alapuló tapasztalatot aligha lehetett elkerülni,
legalábbis az ipari kapitalizmus kialakulása, a 19. századi társadalmi
mozgalmak felemelkedése, a piacgazdaság nagy, többnyire félreértett
válságai, a 20. század világháborúi és politikai katasztrófái óta, még a
felső és középosztályban is (amelyhez a történészek többnyire
tartoztak).Az ipari kapitalizmus kialakulása, a 19. századi
társadalmi mozgalmak felemelkedése, a piacgazdaság nagy,
többnyire félreértett válságai, a 20. század világháborúi és politikai
katasztrófái óta ezt a tapasztalatot még a felső és középosztályokban
is (amelyekhez a történészek többnyire tartoztak) aligha lehetett
már elkerülni; az alsóbb osztályokban az egyének viszonylagos
tehetetlenségének tapasztalata a körülményeikkel szemben
valószínűleg sokkal régebbi volt. A történelmi változás
antiszociológiai, idealista, cselekvés-, személy- és eszme-központú
felfogása, amely a 19. század és a 20. század elejének
történettudományában meghatározta az alaphangot, nem szembesült
ezzel a tapasztalattal. Ezt a tapasztalatot elméletileg többféleképpen
lehetne felfogni és osztályozni: például a termék és a termelő
egységének elvesztéseként, amely a dekonstrukcióban és a
kisajátításban valósul meg; egy olyan történelmi folyamat fenyegető
felszámolásaként, amely eredetileg az emberi cselekvésekből ered,
de amely időközben kényszerítő és fenyegető módon szembesíti a
cselekvő embereket; elidegenedésként, amelynek megszüntetése
más termelési feltételek mellett vagy a megsemmisülten szervezett
termelési feltételek mellett a termék és a termelő egységének
elvesztéseként, amely a dekonstrukcióban és a kisajátításban valósul
meg; elidegenedésként, amelynek megszüntetése más termelési
feltételek mellett vagy a megsemmisülten szervezett termelési
feltételek mellett a termék és a termelő egységének elvesztéseként.
és a felvilágosodás és az emancipáció kritériumai szerint kell törekedni
rá. Conze nem állt közel ehhez a hegeli-marxista perspektívához,
amiben kételkedhetünk. Freyerrel együtt, de anélkül, hogy túlságosan
alapvető filozófiai reflexiókba bocsátkozott volna, az egyének
viszonylagos tehetetlenségének tényéből indult ki "a másodlagos
rendszerek technikai-funkcionális egymásrautaltsága közepette", az
"uniiberschaubaren Kreislau
fen" és "lenyűgöző struktúrák".
Az a paradigmatikai-módszertani konzekvencia, amelyet Conze
ebből
a
tapasztalatból
strukturális
és
folyamattörténeti
megközelítésével levont, annyira formális és általános volt, hogy az
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olyanok számára is elfogadható lehetett, akik elméletileg másképp
határozták meg ezt a tapasztalatot, mint ő maga: Conze szerint nem az
emberi cselekedetek, tapasztalatok és eszmék rekonstruálásával,
hanem a strukturális változások elemzésével kellett megpróbálni
megérteni, hogy mi tartotta össze és hozta mozgásba a múltbeli
valóságot. Kétségtelenül
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ez egyelőre a történelemtudomány számára az elemzőképesség
erőteljes növekedését jelentette. A strukturális történelemben az egyes
kollektív jelenségek történetiségének tapasztalata az egyéni
döntésekkel és cselekvésekkel, tapasztalatokkal, eseményekkel és
személyekkel szemben, amely a 18. század végének és a 19. század
elejének ipari és társadalmi-politikai forradalma óta elvileg mindenki
számára elérhető volt, végre a történettudományra is hatással volt. 14
3. Az 1950-es évek strukturális-történeti programjában sok minden,
amit az 1960-as és 1970-es években "történeti társadalomtudomány"
címszó alatt 15magyaráztak és teszteltek, valójában már megvolt: a
történelem folyamán a struktúrák és folyamatok hangsúlyozása; az
általánosító, tipologizáló, analitikus megközelítések alkalmazásának
igénye a történettudományban hagyományosan uralkodó hermeneutikai
jelentésmegértés kiegészítésére; a szomszédos rendszerszemléletű
tudományokkal való szoros együttműködés igénye és az azok
módszerei, elméletei és eredményei iránti érdeklődés; az átfogó
gazdasági-társadalmi-politikai-kulturális
összefüggések
megismerésének igénye. A választóvonalak azonban hamarosan
erősebben érezhetővé váltak. A történeti társadalomtudomány
korábbi programja valóban központi vonatkozásokban különbözött
az 1950-es évek strukturális-történeti programjától: az elmélet
sokkal explicitebb használata révén,
<A
társadalmi-gazdasági,
társadalmi-strukturális
ok-okozati
tényezőkre és azok politikára és kultúrára gyakorolt hatására nagyobb
hangsúlyt fektetve; olyan konceptualizációt alkalmazva, amely nem
régi európai módon különbözteti meg a modern társadalmat és az
államot (a - végső soron hiábavaló A "szétválasztó gondolkodás legyőzése"), hanem inkább
közvetítéseket kér a differenciált szférák között; <nyílt és reflektált
hivatkozással olyan gyakorlati, társadalmi-politikai célokra, mint az
emancipáció és a felvilágosodás, a hagyomány és az uralom kritikája.
A strukturális történelem - összefoglalva - olyan történetírói
megközelítést jelent, amely a történelmi valóság minden területére
alkalmazható, azaz a társadalmi szférára éppúgy, mint a politikára, a
gazdasági fejlődésre éppúgy, mint az eszmék és a kultúra területére.16
E megközelítés számára a "viszonyok" és "feltételek", az egyén
feletti
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Inkább az emberi tapasztalatok és cselekvés feltételeire, hatókörére
és lehetőségeire összpontosít a történelemben, mint magukra az
egyéni tapasztalatokra, motívumokra, döntésekre és cselekvésekre;
inkább a kollektív jelenségeket, mint az egyéniségeket vizsgálja; a
valóság olyan területeit teszi a kutatás tárgyává, amelyek inkább a
leírás és a magyarázat, mint a jelentés hermeneutikai megértése révén
tárhatók fel; mindenekelőtt a viszonylag állandó, >kemény<, nehezen
változtatható jelenségek, a valóság lassan változó rétegei érdeklik, és
nem annyira a gyorsan változó, a változtatási kísérleteknek kevés
ellenállást tanúsító valóságterületek. Végül, ez a megközelítés
gyakran (mint Conze munkájában) átfogó összefüggések
megragadására törekszik: a teljes történelmi folyamatot a maga
szinkron, de a maga diakron összefüggésében is.

A mindennapi történelmi kritika

A strukturális-történeti megközelítést sokáig azzal vádolták, hogy
nem veszi figyelembe az egyes események lezárhatatlanságát és a
cselekvő személy szabadságát. Az esemény- és cselekvéstörténetet
a
strukturális
történelem
alternatívájaként,
helyesen
ellentmondásaként vagy kiegészítéseként értelmezték.17 Az utóbbi
években a front kissé eltolódott. A
A "Mindennapi történelem" nem azért kritizálja a "modern
társadalomtörténetet", mert elhanyagolja az egyes eseményeket, és
alábecsüli a nagy szereplők - mint például Bismarck vagy Hitler jelentőségét, hanem más ellenvetéseket fogalmaz meg: "Akár
modernizációs elméletek, akár rendszerelméletek köntösében, [a
modern társadalomtörténet, J. K.] tekintete mindig is az átfogó
társadalmi struktúrákra és folyamatokra irányult. Szinte teljesen
figyelmen kívül hagyták azt a kérdést, hogy ezeket a struktúrákat és
folyamatokat hogyan élték meg és dolgozták fel az emberek. Ennek a
leírásnak a kritikája fontos kiindulópont volt a perspektíva
kiterjesztéséhez, hogy a világ a
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a történelem által érintettek felfogása és önértelmezése". A
mindennapi élet története "a megrögzött marxista felfogás elutasítását
is tartalmazza, amely a múltat kizárólag az erős gazdasági
kényszerek, a híres objektív feltételek működésével próbálta
magyarázni. A modernizáció-elméleti vagy politikai-gazdasági
történelmi konstrukciók régi logikája keveredik a szubjektív faktor
melengető erejével. Más szóval: Arról van szó, hogy életet és
kontúrokat adjunk vissza az egyes embereknek, a maguk vágyaival
és kudarcaival, szenvedéseivel és áldozatkészségével".18
A perceptuális és tapasztalati történelem - így foglalható össze ebből a szempontból az, amit a strukturális történelem elhanyagol. A
múltbeli valóság szubjektív belső oldalára emlékeztet. A mindennapi
történelem kihívása gyakran ennél sokkal több.19 Én azonban a
közelmúlt társadalomtörténet-kritikájának erre a központi és
véleményem szerint legtermékenyebb aspektusára koncentrálok a
mindennapi történelem szempontjából, és öt pontban foglalok állást.
Korlátok és rövidítések
Amit a strukturális történelem programja az 1950-es évek óta és a
történeti társadalomtudomány programja az 1960-as évek óta a
történetírás hagyományos, cselekvés-, döntés- és személytörténeti
szűkítésével szemben érvényesített, az teljes mértékben érvényes a
>kicsinyek sokaságával< kapcsolatos észlelés- és élménytörténeten
alapuló megközelítés minden abszolutizálására is: a történelem nem
olvad bele abba, amit az emberek észleltek és tapasztaltak. A múltbeli
(hermeneutikai-szenzuális)
észlelések
és
tapasztalatok
rekonstrukciója önmagában nem vezethet a történelem egészének
kézzelfogható rekonstrukciójához. Ebben a kérdésben a különböző
nézeteket valló történészek között egyetértésre kellene jutni. Ezt két
példával lehet szemléltetni:
Az egy dolog, hogy megpróbáljuk megérteni, mit jelentett a
keresztény közösségek tagjai számára a szentek kezdeti tisztelete.
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A 3. és 4. század szentjei voltak a legfontosabb szentek az értelem
megtapasztalása és a valóságról alkotott nézeteik szempontjából. De
ahhoz, hogy megértsük, miért a szentek tisztelete a
3. Hogy ez a gyakorlat miért volt lehetséges a késő Római Birodalom
gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális viszonyai között, mit
>jelentett az adott társadalom és annak hosszú távú fejlődése
szempontjából< - ez már egy másik kérdés, és a szentek tiszteletének
a közösség tagjainak akkori tapasztalatában való értelmének
rekonstruálása, ami egyébként nagyon nehéz, valószínűleg csak
megközelítőleg lehetséges. Ehhez inkább a kor gazdaság-, társadalom, politika- és kultúrtörténetének átfogó strukturális történeti
megfontolásaira van szükség, beleértve az ókori társadalom politikai
cselekvésének elmélete irányába tett elméleti erőfeszítéseket is.20
A másik példa azt hivatott megmutatni, hogy az észlelések és
tapasztalatok lehetnek >tévesek< is. Képzeljük el, hogy egy történész
tanulmányozni akarja a nemzeti antiszemitizmus hullámát, amely az
1880-as években Németország egyes részein, például FelsőHessenben megjelent, egy új antiszemita párt néhány tagját
(Boeckel, Ahlwardt) a Reichstagba mosta, és az 1990-es években
ismét elhalt. Képzeljük el, ha ez a történész arra szorítkozna, hogy
rekonstruálja azoknak az erősen eladósodott, elnyomott felső-hesseni
parasztoknak és kisgazdáknak a szubjektív élményeit, akiket a gyakran zsidó - pénzkölcsönzők és marhakereskedők nyomás alá
helyeztek, és akiknek többnyire a legjobb lelkiismeretük volt. Ez
végzetes lenne: az eredmény egy teljesen alkalmatlan értelmezés lenne,
amely megismételné az akkori >kisemberek< torz tapasztalatait és
előítéleteit. Csak ha a történésznek sikerül komolyan vennie az akkori
érintettek tapasztalatait és attitűdjeit, de ugyanakkor a (nem vagy csak
részben átélt) kontextusukban is megérti azokat, akkor tud igazságot
szolgáltatni ezeknek a parasztoknak, és közelebb kerül a történelmi
igazsághoz. Ehhez azonban figyelembe kell vennie a korabeli
gazdasági visszaeséseket és a kezdődő mezőgazdasági válságot
(azok olykor távoli okaival együtt, mint például a tengeri szállítás új
lehetőségeivel és az észak-amerikai mezőgazdasági termeléssel
kapcsolatos okok), a város és a vidék akkori viszonyát, a liberalizmus
válságát az 1970/80-as évek depressziójában, a zsidóság sok
évszázados történetét a keresztény Európában, >beilleszkedését a
világba, és azt, hogy a zsidók nemcsak a világ legfontosabb gazdasági
szereplői voltak, hanem a világgazdaság legfontosabb szereplői is.
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A parasztok német társadalomba való migrációjának< elemzése a
század eleji reformok óta, a parasztok ezzel kapcsolatos foglalkozási
fölényének elemzése bizonyos szakmákban, amelyek az iparosodás
során különösen fontossá váltak, stb. stb. mind-mind olyan strukturális
és folyamattörténeti elemzések, amelyek nem helyettesítik a parasztok
szenvedésének és antiszemitizmusának tapasztalati rekonstrukcióját, de
nem is helyettesítik azt. Mindezek strukturális és folyamattörténeti
elemzések, amelyek nem helyettesíthetik, de nem is helyettesíthetik e
parasztok szenvedésének, empóriájának és antiszemitizmusának
tapasztalati rekonstrukcióját. 21 A struktúrák és folyamatok22 több mint
a tapasztalatok összegei; gyakran nincsenek jelen a tapasztalatokban,
vagy csak torzított formában vannak jelen, mint ahogy fordítva, a
tapasztalatokat sem teljesen a struktúrák és folyamatok határozzák
meg. A valóság két dimenziója között nincs összhang, hanem inkább
egy hézag van. A társadalomtörténet a tapasztalatok története nélkül
egyoldalú és hiányos lehet. Ezzel szemben, mint struktúrák és
folyamatok története, nem olvad bele a tapasztalatok történetébe,
több ennél. És természetesen nem várhatjuk el, hogy a szintetikus
reprezentációkat a tapasztalati történelemmel magyarázzuk. A
tapasztalati megközelítés nem alternatívája a múlt
társadalomtörténetének, még akkor sem, ha - amint azt mindjárt
kifejtjük - hozzájárul annak belső gazdagodásához és
hozzájárulhat az újbóli hangsúlyozáshoz.
2. Gyakran a modern társadalomtörténetnek a mindennapi
történelem szemszögéből történő kritikája összekapcsolódik az
élménytörténeti és a kultúrtörténeti kiterjesztés vagy átalakítás
igényével. Az egyik azt követeli, hogy a "kultúra" és a
A cél a "kisemberek" "életmódjának" tanulmányozása, arra
számítva, hogy jobban megérthetjük tapasztalataikat és felfogásukat,
cselekedeteiket és aggodalmaikat. 23 Itt éles különbséget kell tenni. A
kultúrtörténet és a tapasztalattörténet nem egy és ugyanaz, és a
múltbeli kultúra rekonstrukciója strukturális-történeti megközelítést
is igényel.
Ha ma a "népi kultúra", a "munkáskultúra", a "kisemberek
kultúrájának" újjáépítését követeljük, akkor ez azt jelenti, hogy
A "kultúra" természetesen nem (vagy nem csak) a saját
intézményekkel és szakképzett személyzettel felszerelt, alrendszerként
differenciált magaskultúra előállítása, eredménye és elsajátítása. Úgy
tűnik, hogy az ilyen igények és új megközelítések összefüggésében a
kultúra inkább az időmértékek24 olyan rendszerét (egy "szövetet" vagy
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"mintát") jelenti, amely sok ember (egy foglalkozási csoport, egy
osztály, egy vallási közösség, egy társadalmi csoport) számára közös.
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falu, egy nép, egy társadalom tagjai stb.) értelmesen értelmezi a
valóságot, és ezáltal lehetővé teszi társadalmi kapcsolataikat
(kommunikáció, kohézió és elhatárolódás), valamint önmagukhoz és
környezetükhöz (beleértve a természetet is) való viszonyukat. Az
ilyen értelmezések igaz és hamis, jó és rossz (igazságos és
igazságtalan), már és komolyan információkat kapnak. Ezek
határozzák meg, hogy az emberek milyen kontextusban érzékelik és
osztályozzák a valóságot, hogyan értékelik erkölcsileg a tényeket,
cselekedeteket, újításokat, és milyen esztétikai attitűdökhöz jutnak. Az
ilyen értelmezések tükrözik az emberek lassan változó mentalitását,
viselkedési hajlamait és életmódját. Az ilyen értelmes, értelmező
jelrendszerek jelenségek sokaságán keresztül fejeződnek ki - mint
például bizonyos szövegek, normakatalógusok, szimbólumok,
műalkotások, erkölcsi hagyományok, vallási aktusok, rituálék,
szokások, gesztusok, stb, Kifejeződnek azonban azokban a
tárgyakban és termékekben is, amelyek elsősorban más célokat
szolgálnak (például más szükségletek kielégítése, munka,
hatalomgyakorlás, érvelő meggyőzés, reprodukció). Ebben a
tekintetben számos más életesemény, cselekvés vagy termék - egy
kézi munkafolyamat, egy parlamenti beszéd, egy szerelmi viszony,
egy büntetés, egy múzeumban lévő ipari termék, egy klub
alapszabálya - szintén értelmezhető kulturális kontextus
mozzanataként.
A "kultúra" ebben az értelemben az idők során változik, de a következő
feltételeknek van alávetve
Nem gyors változásnak van kitéve, hanem elegendő viszonylagos
állandósággal és sajátos súllyal rendelkezik ahhoz, hogy az egyének
változása ellenére, akiknek tapasztalatait és cselekedeteit segít
irányítani, és akiknek tapasztalatain és cselekedetein keresztül
kifejeződik és folyamatosan újratermelődik, azonos maradjon
önmagával, és például egyénről egyénre, nemzedékről nemzedékre
továbbadható legyen. 25
Kétségtelen, hogy a kultúra ilyen értelemben vett elemzése közel
visz minket a kortársak mindennapi észleléseihez, tapasztalataihoz,
elsajátításaihoz, tetteihez és aggodalmaihoz. Mit jelentett a
piacgazdaság,
majd
a
nagyüzemi
termelés
fokozatos
meghonosodása az 1840-es évek vele kapcsolatba kerülő kézműves
társadalmak számára, hogyan hatottak ezek a folyamatok (vagy
strukturális változások) a korabeli kézművesekre, és hogyan kellett
azokat megvalósítani.
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Hogy miként élték meg ezeket a változásokat, miért nem
viszonyultak hozzájuk másképp, miért viselkedtek így és nem
másképp - ezt csak akkor lehet eldönteni, ha ismerjük az imént
meghatározott értelemben vett kultúrájukat, az általa meghatározott
mentalitásukat és megszokott életmódjukat, és bevonjuk őket az
érvelésbe. Ebben az értelemben a kultúra színezi, alakítja és
irányítja a valóság észlelését, a változás tapasztalatait, az ebből fakadó
aggodalmakat és tevékenységeket. De: míg az egyes jelentésképző
"jelek", azaz kulturális megnyilvánulások (egy menetfizetés, egy
zászló demonstratív kibontása, egy macskazene, egy mise) a
kortársak által jelentésként élhetők meg és értelmezhetők voltak, és ha hatottak - voltak is, ez nem feltétlenül vonatkozik a jelek
"szövetére", azaz arra a kultúrára, amelynek ezek az egyes jelek
vagy megnyilvánulások részei voltak. Ennek a "szövetnek" az időbeli
kiterjedése meghaladta az egyes emberek tapasztalatainak időbeli
kiterjedését. Ahhoz, hogy megfejtsük ennek a szövetnek az átfogó
"jelentését" (természetesen a kutató kérdésétől függően különböző
módon, és ezért jobb, ha nem beszélünk "társadalmi logikáról"), többre
van szükség, mint olyan tapasztalatok rekonstruálására, amelyekben ez
a jelentés csak részben és talán csak torzítva volt jelen. Inkább egy
olyan kulturális struktúra dekódolását igényli, amely az egyének
tapasztalataiban mindig csak részben ragadható meg. A "kultúra" és a
"struktúra" nem ellentétes és nem is feszültségben álló fogalmak. A
kultúrtörténet és a tapasztalattörténet nem azonos.26 A megfelelően
végzett kultúrtörténetnek kétségtelenül van tapasztalati összetevője;
szorosan támaszkodik a kortársak felfogására, tapasztalataira és
cselekedeteire. Úgy tűnik, ez az alapja a jelenlegi vonzerejének. De
szükség van strukturális-történeti megközelítésekre is, és - ebben az
összefüggésben - természetesen elméletekre is. Nem feltétlenül vezet a
mindennapi tapasztalatok rekonstrukciójához, és pláne nem >belülről<.
A kortársak tapasztalatait természetesen nem lehet rekonstruálni
anélkül, hogy figyelembe vennénk kulturális értelmezési mintáikat, de
a tapasztalataik hermeneutikai-értelmi rekonstrukciója nem jelenti
azt, hogy az ember megérti kultúrájukat.
3. Sem a társadalomtörténeti megközelítés a Con
A történeti társadalomtudomány programja, sem az elmúlt három év
társadalomtörténeti szakirodalmának nagy része nem áll még
rendelkezésre.
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tizedik teljesen figyelmen kívül hagyta a társadalmi piramis alján és
feljebb lévő érintett, feldolgozó, viselkedő emberek felfogását és
tapasztalatait. Nem szabad kartonfigurát építeni. Conze például
kezdettől fogva óvott a strukturális-történeti megközelítés
abszolutizálásától; szinte irritáló konzervativizmussal ragaszkodott
ahhoz, hogy a forráshoz közel dolgozzunk, "hagyjuk, hogy a
történelem közvetlen tanúságtételekben dolgozzon rajtunk, a
forrásokból kiinduló fogalmakat fejlesszük vagy pri cizáljuk, és
mindig az adott történelmi helyzet általános problémáit hozzuk
konkrétan szemléletessé". A várostörténeti és falusi (mikrotörténeti)
vizsgálatokat ajánlotta a szerkezettörténeti program integrálásának
eszközeként, és a statisztika mellett a fogalomtörténeti módszert és az
27
A
történeti
életrajzi
megközelítést
szorgalmazta.
társadalomtudomány programjában többször is hangsúlyozták az
"analitikus és hermeneutikai megközelítések" összekapcsolásának
szükségességét. 28 És vethetünk egy pillantást a történeti
társadalomtudomány programjához közel álló ábrázolásokra, hogy
felfedezzük, mennyire veszik - a struktúrák és folyamatok iránti
minden érdeklődés ellenére - komolyan az adott vizsgált társadalmi
csoportokban szerzett tapasztalatokat is, és próbálják - többkevesebb sikerrel - megérteni azokat.29
Ahogyan a strukturális-történeti megközelítés sem a
társadalomtörténet monopóliuma, úgy ez utóbbi sem olvad bele
általában a strukturális történelembe, hanem a társadalmi cselekvések
és tapasztalatok tanulmányozása is a feladatai közé tartozik.30 Azok,
akik csak strukturális és folyamattörténeti elemzésekre szorítkoznak,
elmaradnának attól az alapvető felismeréstől, hogy a történelmi
struktúrák, mindenekelőtt kialakulásuk fázisában, egyéni és kollektív,
tapasztalatvezérelt és célmotivált cselekvésekből jönnek létre, és az
ilyen cselekvések ismételten befolyásolják vagy akadályozzák őket,
Ezek is kialakítják saját dinamikájukat, ezek viszont hajlamosak a
tapasztalatokra és a cselekvésekre, és általában nincsenek
összhangban az emberek szándékolt céljaival vagy tapasztalataival.
Az egyfelől a struktúrák és folyamatok, másfelől a cselekvések és
tapasztalatok közötti kapcsolat megértéséről van szó, mint a fénytörés és
a nem egyezés történelmileg változó viszonyáról, de nem arról, hogy
ezt a kapcsolatot tagadjuk vagy elhanyagoljuk. Ennek elhanyagolása
módszertanilag vagy a történelmi hatás figyelmen kívül hagyását,
vagy annak elhanyagolását jelentené.
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A valóságot nem lehet objektivista módon struktúrákra és
folyamatokra redukálni, vagy szubjektivista módon félreértékelni,
mint a cselekvés és a tapasztalat kontextusát. Az ember azt szeretné,
ha utópisztikus lenne. Úgy tenni, mintha az lenne, végzetes lenne.

A kapcsolat szükségessége
4. El kell azonban ismerni, hogy az elmúlt két évtized
társadalomtörténete erősen a struktúrák és folyamatok rögzítésére
koncentrált, és gyakran csak érintőlegesen vonta be az attitűdöket és
tapasztalatokat, a tapasztalatok feldolgozását és a kortársak
cselekvéseit, és nem mindig sikerült összekapcsolni a struktúrákat és
a tapasztalatokat, a folyamatokat és a cselekvéseket. A
társadalomtörténetben vagy a társadalom- és gazdaságtörténetben
használt elméletek olyanok voltak, amelyek megkönnyítették a
struktúrák és folyamatok tanulmányozását, de megnehezítették azok
összekapcsolását a cselekvésekkel és tapasztalatokkal. Vegyük
például a társadalmi tiltakozás elméleteit. A történészeket arra
késztették, hogy megvizsgálják egyrészt a tiltakozás különböző
formái, másrészt az iparosodás, az életszínvonal, az urbanizáció és
az államépítés közötti kapcsolatot. A gyakori sztrájkok és
zavargások az alsóbb osztályok kitelepítésének következményei, vagy
inkább az integrációjukat feltételezik? Az ilyen kérdéseket érdekes
módon vizsgálták.31 A tiltakozó emberek reményei és félelmei,
tapasztalatai és hozzáállása azonban gyakran furcsa módon háttérbe
szorultak. Számos más példát is fel lehet hozni. A mindennapi
történelem kritikája ebben a tekintetben termékeny. Alapja az a
tagadhatatlan, de nem mindig teljesen felismert igény, hogy komolyan
vegyük és rekonstruáljuk a korábbi korok embereinek tapasztalatait,
hozzáállását és cselekedeteit. Arra törekszik, hogy a
társadalomtörténet egy olykor elhanyagolt, de alapvetően vitathatatlan
dimenziója erősebb hangot kapjon. Ez nem csak új témák és a valóság
olyan területeinek sokaságát nyitja meg, amelyek hagyományosan
kevés figyelmet kaptak. Nemcsak a történelemmel való foglalkozás
új motívumait aktiválja. Ez az összkép differenciálódásához és újbóli
hangsúlyozásához is vezethet.
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Egy történelmi phiinoménon és egy történelmi korszak kialakulása,
amelyet addig elsősorban strukturális és folyamattörténeti
szempontból tárgyaltak és osztályoztak.32
5. Alapvető fontosságú azonban, hogy megfelelő kapcsolatot
teremtsünk egyrészt a tapasztalatok, észlelések, attitűdök és
cselekvések, másrészt a struktúrák és folyamatok között. A tiszta
élménytörténet ugyanis alapvetően sokkal egyoldalúbb absztrakció,
mint a tiszta struktúratörténet. Az izgalmas problémák a kettő
összekapcsolódásában rejlenek, amelyeket a gyakorlatban kellene
kezelni, és - ismétlem - elméletben kellene megvitatni.33
A mindennapi történészektől keveset várhatunk: a mikrotörténeti
részletességre való hajlamukkal, a struktúrákkal és folyamatokkal,
gyakran a professzionális történelem- és társadalomtudománnyal
szembeni bizalmatlanságukkal, a többnyire koncepciószegény, a
tapasztalatok rokonszenves nyomon követését előnyben részesítő,
lehetőleg közölt emlékeken keresztül történő, lehetőleg továbbra is a
rések felfedezésével és megvilágításával. Ez fontos, bosszantó és
produktív. A tapasztalatok és a struktúrák közötti kapcsolat elemzését
azonban valószínűleg továbbra is másokra hagyja, vagy továbbra is
negatívan posztulálja ezt a kapcsolatot, és így regisztrálja: a fülkéket
mint a makacs szubjektivitás és a visszahúzódó nonkonformitás
otthonát, szemben és talán ellenállva a modernizáció nagy,
életellenesnek vélt folyamataival. De még ha a mindennapi történészek
képesek is lennének megszabadulni ettől az őket (és másokat) terhelő,
irracionalista elemeket tartalmazó civilizációkritikai hangulattól (és ez
egyre inkább így van), akkor sem könnyű belátni, hogyan lehetne ezt
elérni.
- az érzékelés, a tapasztalat és a cselekvés történetéből
Ennek egyetlen módja az, hogy olyan szintetizáló fogalmakat,
megközelítéseket és elméleteket alakítsunk ki, amelyek lehetővé
teszik a történelem rekonstrukcióját a maga alapvető elveiben és
összefüggéseiben. Ez a lehetőség - a tapasztalat- és cselekvéstörténeten
keresztüli szinkrontézis - mindaddig akadályozva van, amíg a
körülmények hatalmának szekuláris és valóságtól elrugaszkodott
tapasztalata dominál, ahogyan azt először az 1950-es évek
strukturális-történeti megközelítése fogalmazta meg. 34 És ki látná a
jeleit annak, hogy ez a tapasztalat most, a 20. század végén elavult?
Ki vitathatná komolyan, hogy történelmünk valóban azon van, hogy
hatásból kézzelfoghatóvá váljon?
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Hogyan alakíthatjuk át a rendszereket élő világokká? Semmi sem utal
erre.
Nem, a kapcsolatot inkább a szerkezeti és a folyamatok történetéből
kell kiindulni. Számos lehetőség van, régebbiek és remélhetőleg újak
is. Az a kérdés, hogy az elemzett struktúrákat és folyamatokat hogyan
érzékelték, élték meg, dolgozták fel, fogadták el vagy utasították el az
akkor élő emberek, integrálható a strukturális és folyamattörténeti
megközelítésekbe, ha a kulturális struktúrákat és folyamatokat a
korábbinál nagyobb mértékben bevonjuk a vizsgálatba. Ennek során
lehetőség nyílik a folklór, a néprajz és a szociálantropológia
segítségének
igénybevételére,
amelyek
jelentősége
a
társadalomtörténet számára egyre nagyobb.35 A strukturális
változások okainak kérdése gyakran vezet a kereskedelemtörténeti
összefüggésekhez és azok "kisemberekre" gyakorolt hatásaihoz. Ezt
a kora újkori tiltakozó mozgalmak története és az uralkodó osztályra
gyakorolt hatásuk is bizonyította. 36 Meg lehet próbálni az átfogó
struktúrákat és folyamatokat a cselekvések, eseménysorozatok és
élettapasztalatok elbeszélésében szemléltetni; mert - bizonyos
határokon belül és bizonyos törésekkel - a történelmi struktúrák és
folyamatok mindig jelen vannak a tapasztalatokban és a
cselekvésekben, és így ezeken keresztül reprezentálhatók. 37 Ez egy
olyan művészet, amely csak akkor sikeres, ha valaki strukturális és
folyamattörténeti belátással rendelkezik, és ezek fényében értelmezi a
tapasztalat, a cselekvés vagy a mindennapi élet fiinoménumait.
Olyan elméleteket vagy elmélet-kombinációkat keresünk, amelyek
hatással vannak a rendszerek és az életvilágok történetére. 38 A
társadalomtörténet mindenesetre egyszerre strukturális és tapasztalati
történelem. Ez csak a kettő kombinálásával valósulhat meg teljes
mértékben.
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A női történelem körüli viták
Annette Kuhn a "Geschichtsdidak tik" 3/1981. számában közöl egy
levelet, amelyben tiltakozom az ellen, hogy a Bielefeldi Egyetemen
1981 áprilisában megrendezett nőtörténeti tudományos konferencia
szervezői kizárják a nőket. A levelemet a feminizmus-ellenesség bántó
és riasztó megnyilvánulásaként bírálta. Úgy tűnik, úgy gondolja, hogy
a nők kizárása indokolt, mert "nem szokatlan", hogy "csak egy
bizonyos csoportot engednek be tudományos eseményekre". Az
általános társadalomtörténetet "nőiesnek" kritizálja, és abban látja a
jogot és a szükségszerűséget, legalábbis a belátható jövőben, hogy a
nőtörténetet
"önálló
társadalomtudományi
diszciplínaként",
"autonómként", azaz kizárólag nők által végezhető kutatásként
folytassák. Arra irányul, hogy a nők sajátos tapasztalatait nem lehet
más módon bevonni a kutatásba. Annette Kuhn megjegyzései közül
különösen egy győzött meg: hogy nehéz volt számára negatívan
reagálni a tiltakozó levelemre. Valójában érzelmi polémiája
félreértésekben gazdag. De a tévhitek, amelyeket táplál, és a mítoszok,
amelyeket sző, nem csak az övé, és ezért talán helyes lenne nyíltan
szembesülni velük.
Nyilvánvaló, hogy a társadalmi és politikai struktúrák és folyamatok,
különösen a
a tudományos érdekek és az életvilágbeli tapasztalatok számos
csatornán és mechanizmuson keresztül befolyásolják a tudományos
folyamatot és különösen a történeti tudományt. Ez nemcsak teher,
hanem lehetőség is. Mivel az új, vagy újonnan felfedezett, vagy
újonnan megfogalmazott tapasztalatok és érdekek befolyásolják a
történelmi kutatást, vitát és oktatást, új, eddig elhanyagolt kérdéseket
vethetnek fel, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a valóság korábban
nem kellően feltárt dimenziói figyelmet kapjanak. Bizonyára a
tudományos fejlődés egy része hazánkban is így történt. Így a
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Az
1960-as
évek
reformmozgalmai
hozzájárultak
a
társadalomtörténeti fellendüléshez. A mai társadalomtörténet tehát
fontos impulzusokat kap a nőmozgalom egyes mozgalmaitól. Az ott
megfogalmazódó tapasztalatok és érdekek - meglehetősen
következetlenül - olyan kognitív érdekeket és kérdéseket
befolyásolnak, amelyekkel a valóság eddig elégtelenül figyelembe vett
(bár korántsem teljesen elhanyagolt) dimenziói történelmileg
tematizálhatók. A történelmi valóság korábban kevésbé figyelembe
vett dimenzióira való érzékenyítés zajlik (pl. a nők és férfiak közötti
számos társadalmi különbségre), és ami korábban magától értetődő
volt, problémává válik. Új kutatási területek nyílnak meg (pl. az anyai
szeretet története), és néhány más területen módosulhat a hagyományos
szemlélet (társadalmi egyenlőtlenségek, a család és a munka világa
közötti kapcsolat, a közhatékonyság magánéleti előfeltételei stb.) Ily
módon a tudományon kívülről érkező megközelítések hozzájárulhatnak a
tudományos fejlődéshez. Természetesen ez nem mentes a kritikáktól,
vitáktól, az "iskolák" közötti vitáktól és egyéb konfliktusoktól, részben
(és nem csak) azért, mert néha ellentétes érdekek és tapasztalatok
befolyásolják a tudományt.
A tudományon kívüli feltételrendszerekbe való betekintés ellenére
A tudományos folyamat érdekében helyes és szükséges hangsúlyozni a
társadalmi és politikai konfliktusok és a tudományos folyamat közötti
minőségi különbséget, valamint annak más társadalmi szférákkal
Elméleti-módszertani
szembeni
viszonylagos
autonómiáját.
szempontból ezt bizonyos elvek alkotják, amelyek teljesülése
egyúttal a tudományos folyamatban való részvétel előfeltétele is.
Ezek az elvek magukban foglalják a tág értelemben vett kritikai
racionalitást. hajlandóság a korábbi megállapítások és eredmények
empirikus és érvelő tesztelésére, módosítására és felülvizsgálatára,
ha az új bizonyítékok és meggyőző érvek ezt megkövetelik;
hajlandóság arra, hogy ne csak engedélyezzék a versengő
kérdéseket, módszereket és értelmezéseket, hanem meg is
kérdőjelezzék és igazolják azokat; hajlandóság a bizonyítékok és érvek
elfogadására vagy elutasítására, nemtől, származástól, nemzettől,
nemzettől, hittől és politikai irányultságtól függetlenül; a kutatási
folyamatok befogadóbbá és az új ötletek iránt nyitottabbá tételének
célja; hajlandóság a bizonyítékok és érvek elfogadására vagy
elutasítására, nemtől, származástól, nemzettől, nemzettől, hittől és
politikai irányultságtól függetlenül; a kutatási folyamatok befogadóbbá
és az új ötletek és érvek iránt nyitottabbá tételének célja.
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Az a hajlandóság, hogy a tudományos folyamatban való részvételt
ezen elvek elfogadásától, a képzettségtől és az érdeklődéstől tegyék
függővé, de nem olyan kritériumoktól, mint a nem, nemzetiség,
származás, hit, politikai irányultság és hasonlók.
Fontos, hogy a fent említett tudomány előtti érdekeket és
tapasztalatokat úgy építsük be a tudományba, hogy ezek az elvek ne
sérüljenek. Ez bizonyos mértékig lehetséges, amint azt a
legkülönbözőbb tudományokban a legkülönbözőbb tapasztalatokkal és
érdeklődési körrel rendelkező, nagyon különböző, sőt ellentétes
hátterű tudósok sikeres együttműködése újra és újra bizonyítja. Ha ez
nem sikerül, vagy azért, mert a tudomány előtti tapasztalati és
érdekeltségi kontextusok túlságosan tagonisztikusak vagy túlságosan
eltérőek és ugyanakkor túlságosan meghatározóak, vagy azért, mert
ezeket a tudományos alapelveket nem értik meg és nem képviselik
megfelelően, akkor a belső tudományos racionalitás elvesztése
következik be, ami káros következményekkel jár a társadalmi
gyakorlatra nézve: a diskurzus elakadása, az "autonóm" tudományos
körök immunizálódása az alternatív értelmezésekkel és kritikával
szemben, és végül a tudománytalan dogmatizmus.
A tudományos racionalitás elveire hivatkozva a nőmozgalomból
érkező és a történeti nőkutatás kérdései felé orientálódó történészek is
követelhetik a jogukat, hogy teret kapjanak a történeti diskurzus
folyamatában, amennyiben figyelembe veszik e tudományos diskurzus
folyamatának alapvető szabályait és funkcionális követelményeit.
Ezekre az elvekre hivatkozva követelhetik, hogy az intézményesített
történettudomány legyen elég nyitott és rugalmas ahhoz, hogy
kérdéseinek, témáinak és értelmezési ajánlatainak tisztességes esélyt
adjon. Ez is egyre inkább így van, még akkor is, ha vannak és lesznek
is egyéni nézeteltérések a versengő hangsúlyok, kérdések, eredmények
és nézőpontok mértékét, jelentőségét, érvényességét és relevanciáját
illetően (mint ahogy ez a mi tudományágunkban mindig is így van).
Azonban ugyanezen elvekre hivatkozva lehet és kell is
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Tudományellenesnek és tudományellenesnek lehet azt is elvetni,
hogy a részvételre hajlandó embereket nemük alapján kizárják egy
tudományos rendezvényről, mint ahogyan az egyébként nyitott
bielefeldi történésznők fent említett találkozóján történt (bár én még
mindig feltételezem, hogy ez egy tudományos rendezvény volt).
Természetesen nem kell minden tudományos rendezvénynek
nyilvánosnak lennie, és az sem szokatlan, hogy a résztvevők körét a
közvetlenül meghívottakra korlátozzák. Egészen más dolog azonban
egy tudományos konferenciát nyilvánossá tenni, majd a
nyilvánosságot felére csökkenteni azzal, hogy minden férfit
kizárunk belőle. Ez a nemet a felvétel kritériumává teszi, és ez a
tudományos elvek arculcsapása. Meglepő, hogy egy olyan elismert
tudós, mint A. Kuhn, a jelek szerint nem ismeri fel ezt a különbséget.
Ugyanezen tudományos alapelvek alapján egy
Az "autonóm" nőtörténetet szigorúan el kell utasítani, ha az nők
által nőknek nők által nőknek írt történelmet jelent, esetleg még
speciális módszerekkel (melyekkel?), és a tudományág átfogó
szervezeti és diszkurzív kontextusától elszakadva. A női
történelmet, ha komolyan akarjuk venni, nem lehet védett fülkékben és
külön tanszékeken folytatni, mint nők által, nőkről, nőknek szóló
tudományt, mint szubkulturális vállalkozást, amely a "bevett" történeti
tudományok teljes ideológiai gyanakvásával próbál jó lelkiismeretet
szerezni. Inkább az érvek versenyével, a figyelemért, a
pénzeszközökért, a szellemi befolyásért és mindenféle lehetőségért
folyó versennyel kell szembenéznie, mint bármely más
megközelítésnek - mint egy a többi között.
És a kilátások egyáltalán nem rosszak. Mert: Egyik sem
A téma annyira "nőies", hogy nem nyit a meggyőző női történeti
megközelítések felé, és a női történeti megközelítések minden
képviselője annyira gyenge érvelésben és kompetenciában, hogy a
tudományos vitákban gyakrabban húzza a rövidebbet, mint mások,
és a racionális kritikától elzárt biztonságos térre van szüksége ahhoz,
hogy egyáltalán megszólalhasson.
A társadalmi konfliktusok ritkán gyakorolnak teljes körű hatást a
tudományos folyamatra; ez a módszertani és insti
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Ennek oka a tudomány és a társadalmi gyakorlat közötti viszonylagos
távolság, a tudományos alrendszer viszonylagos autonómiája. Ez az oka
annak, hogy az ellentétes politikai és ideológiai hátterű tudósok
gyakran tudósokként meg tudnak egyezni egymással, míg politikaiideológiai táboraik között ellenségeskedés és megértés hiánya
uralkodhat. De még inkább igaz, hogy a férfiak és nők, a férfi és női
tapasztalatok és érdekek közötti társadalmi feszültség nem törik meg a
közös tudományos diskurzust. Ez ugyanis csak egy feszültségi viszony
a többi között, amelyet számos, nemek közötti közös vonás enyhít.
Általában sokkal kevésbé hangsúlyos, mint az osztályok és
nemzetiségek, etnikai csoportok vagy vallási közösségek közötti. 1
A nők és a férfiak sok mindent tudnak együtt csinálni, beleértve a
tudományt is.
Tisztában vagyok azzal, hogy a megkülönböztetés és a kirekesztő
mechanizmusok hagyományosan a nők ellen hatnak, és ma is így van,
bár egyre csökkenő intenzitással. Ez a tudományos-akadémiai területre
is és különösen igaz, itt pedig a történelemtanulmányokra.2 A
hagyományos történettudomány bizonyos egyoldalúsága bizonyára
összefügg a nők ilyen erőteljes alulreprezentáltságával. Ez ma már nem
annyira az előítéletes, nőgyűlölő vagy nőgyűlölő-szkeptikus döntések
eredménye, amelyeket azok a személyek és intézmények hoznak, akik
a tudományos személyzet felvételéről és kinevezéséről döntenek, bár
az ilyen közvetlen megkülönböztetés talán néha nem teljesen hiányzik.
Az alulreprezentáltság okai között sokkal fontosabbak a gazdasági és
társadalmi struktúrákban, a kulturális hagyományokban, a széles
körben elterjedt mentalitásokban és a mélyen gyökerező cselekvési
mintákban mélyen gyökerező mechanizmusok, amelyek sokkal inkább
megfigyelhetők az egyetem előtti szférában (a családban, a korai
oktatásban, a társadalom egészének munkamegosztásában uralkodó
formákban, a közlekedés általános formáiban stb. stb.). A hallgatók
nagyobb valószínűséggel tudnak élni az egyetem által kínált
lehetőségekkel, és nagyobb eséllyel tudnak részt venni az egyetemi
életben.
A fent említett közvetlen hátrányos megkülönböztetés esetével
szemben az egyik
ugyanilyen közvetlenül érvelnek és járnak el, hivatkozva a ma már
széles körben elfogadott normákra, amelyek közül néhányat
törvényben is megfogalmaznak.
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az esélyegyenlőség és a valódi egyenlőség. Véleményem szerint a

közvetett, némileg strukturális mechanizmusok korrekciója is

folyamatban van. Mindenkinek megvannak a saját - minden
bizonnyal mindig nagyon korlátozott - lehetőségei, a pozíciótól és a
funkciótól függően, a kis szimbolikus akcióktól kezdve a dimenzió
figyelembevételéig a személyzeti döntésekben (de más kritériumok,
például a teljesítménykritériumok megsértése nélkül). Ez a
korrekció, amely a tudományos érdekeket is szolgálja, természetesen
nem gyors. De a fordított előjelű diszkrimináció és az úgynevezett
autonóm nőtörténet gettójába való menekülés bizonyosan nem járul
hozzá ehhez.
Mint már mondtam, ha az "autonóm" nőtörténet azzal akarja
megkülönböztetni magát az általános társadalomtörténettől, hogy csak
nők végzik, az ellentmond a tudományos alapelveknek. Amilyen
kevéssé igaz, hogy az amerikai történelemmel csak amerikaiak, az
SPD történetével csak szociáldemokraták, az üzleti élet történetével
csak vállalkozók foglalkozhatnak megfelelően, ugyanolyan abszurd
az a képzelgés, hogy a nők történetét csak - vagy inkább csak maguk a nők kutathatják. Hasonlóan abszurd lenne azt gondolni, hogy
a női történészek csak (vagy elsősorban) nőtörténettel
foglalkozhatnának (vagy kellene, hogy foglalkozzanak) - ez a fordulat
az "autonóm" nőtörténet iránti igényből következik, amelynek
problémái nem kerülhetik el a nőtörténelem és a nőmozgalom iránt
érdeklődő történészek figyelmét!
Kétségtelen azonban, hogy az is rendkívül problematikus, hogy
megkülönböztetni a történelem többi részétől tartalmi szempontból,
és így mint egy
A cél az, hogy a nőtörténet "önálló társadalomtudományi
diszciplínaként" (A. Kuhn) jelenjen meg. A nők története nem
elemezhető történelmileg osztály- és réteghovatartozásukon,
társadalmi, politikai és kulturális helyzetükön kívül, azaz a nők
története csak korlátozottan követhető az általános gazdasági,
társadalmi, politikai és kultúrtörténeten kívül. 3 A nőtörténet tehát csak
egy olyan érdeklődési terület vagy belső specializáció lehet,
hasonlóan a munka- vagy családtörténethez, amely csak az általános
társadalom- és gazdaságtörténet részeként kezelhető megfelelően, és
nem szabad elszigetelni.
Végezetül nem látom, hogy módszertanilag hogyan lehetne a
nőtörténetet mint önálló tudományágat megkülönböztetni az általános
társadalomtörténettől.
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lehet használni. A komoly nőtörténeti tanulmányokban alkalmazott
módszerek (pl. szövegértelmezés vagy "oral history") a
társadalomtörténet más területein is megtalálhatók; mindenesetre a
történettudomány néhány bevált módszerét (pl. forráskritika,
számszerűsítés) semmiképpen sem lehet nélkülözni, ha tudományos
érvényességre akarnak igényt tartani. Mindenesetre a történettudomány
néhány bevált módszere (pl. forráskritika, számszerűsítés) minden
bizonnyal nélkülözhetetlen a nőismeret számára, ha tudományos
érvényességet akar igényelni; ha azonban a nőismeretben új, ígéretes
módszereket találnak vagy fejlesztenek ki (amit egyelőre nem látok),
akkor azokat a társadalomtörténet más területein is hálásan elismerik
és kipróbálják.
De hogyan másképp lehetne egy kutatási és tanulmányozási területet
úgy jellemezni, mint egy
Hogyan definiálhatunk egy "egyedi diszciplínát", ha nem a sajátos
tartalma és/vagy sajátos módszerei alapján? De nem a sajátos
ismeretelméleti érdekek és korábbi felfogások alapján, hiszen az e
tekintetben fennálló különbségek korántsem zárják ki az egy és
ugyanazon tudományos közösséghez való tartozást! Éppen
ellenkezőleg, a történettudomány részben abból él, hogy különböző
tudásérdekek és korábbi felfogások kerülnek bele. 4 Másrészt nem
szükséges, hogy a nőtörténeti tanulmányokat az általános
társadalomtörténeten kívül végezzék. Ennek számos áramlata és
árnyalata van, és elég széles, vagy legalábbis elég rugalmas ahhoz,
hogy a korábbinál jobban gazdagodjon a nőtörténeti kérdésekkel,
kutatásokkal és eredményekkel. Ehhez nem kell paradigmaváltás, de a
nőknek a
történeti tanulmányok.
Mennyire volt és mennyire fontos a nők és férfiak közötti
különbség az osztályok és rétegek közötti különbséghez vagy a
társadalmi-gazdasági különbségekhez képest az életesélyek és
kockázatok elosztása, a tapasztalatok és a tudatosság pri8kációja, a
kollektív cselekvés strukturálása stb. szempontjából? A. Kuhn,
akárcsak az "autonóm" nőtörténeti kutatások más szószólói, meg
van győződve a nemek közötti különbség mindenekfelett álló
fontosságáról. Úgy vélem, hogy ez csak egy társadalmilag releváns
különbség, a társadalmi egyenlőtlenség egyik dimenziója, a többi
között egy feszültségi viszony, amely általában kevésbé fontos, mint a
társadalmi, nemzeti vagy akár felekezeti megosztottság. De ez nem a
hit kérdése, és nem is csak a személyes tapasztalat kérdése (amiben
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különbözünk).
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A kérdés nemcsak a "helyes" és a "helytelen" kérdése, hanem
empirikusan megvitatható kérdés, amelyre ráadásul különböző
történelmi helyzetekben különböző árnyalt válaszok adhatók.
Elképzelhető olyan kutatás, amely ezt a kérdést egy bizonyos időre
és a valóság bizonyos területeire vonatkoztatva követi, és az ilyen
kutatásokat erőteljesebben kellene folytatni, ahogyan A. Kuhn is
szeretné. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a nemi különbséget
nem választjuk el az általános társadalomtörténeti kontextustól, hanem
annak részeként vizsgáljuk. Egy példa erejéig: Azt, hogy a férfi és a
nő közötti különbség mennyire volt fontos az 1850-1900-as
németországi emberek helyzete, élete, tapasztalatai, tudata, kollektív
viselkedése stb. szempontjából, csak akkor lehet empirikusan
megvizsgálni, ha azt is megvizsgáljuk, hogy a bérmunkások és a
polgárság közötti különbség mennyire volt fontos a helyzet, az élet, a
tapasztalat, a tudat, a kollektív viselkedés stb. szempontjából. Az
általános társadalomtörténet csak nyerhet az ilyen kutatásokból, és
természetesen helye van benne az ilyen kutatásoknak. Ha viszont a
nemek közötti különbség jelentőségét egy külön ("autonóm")
diszciplína ("történeti nőtudomány") tárgyává teszik, akkor e
különbség relatív súlyát nem lehet megfelelően meghatározni. A
túlsúlyát akkor előre feltételeznénk, ahelyett, hogy empirikusan
eltúloznánk.
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Hagyomány és emancipáció
A korai német munkásmozgalom

Hagyomány és modernitás
A hagyomány és a modernitás viszonya néhány éve heves viták tárgyát
képezi, és fokozatosan újraértelmeződik. Mivel a modernizáció
kritikája és a haladással szembeni szkepticizmus uralta a szellemi
légkört, gyakran a hagyományok bizonyos mértékű felértékelődése
is bekövetkezett. Minél inkább a gyors, gyorsuló és fenyegető
változás benyomását hordozta a jelen értelmezése, annál gyakrabban
került sor egy új emlék keresésére. Úgy gondolják, hogy a hagyomány
szemlélésében találhatók meg. Ha a történelem életre szóló
hasznosságáról (vagy a történettudomány társadalmi funkcióiról)
beszélünk, akkor jelenleg az identitáserősítő, identitásépítő
teljesítménye áll a lista élén, míg a többi lehetőség - felvilágosítás,
kritika, emancipációhoz való hozzájárulás - csak mellékesen kerül
említésre, egészen másként, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. A
"modernitás projektjét" gyakran megkérdőjelezik, és ez nemcsak a
részletesen leírandó "posztmodernitás" iránti érdeklődéshez járul
hozzá, hanem a hagyomány barátságosabb szemléletéhez is.1
Ez nem a megfelelő hely arra, hogy ezt az általános benyomást
megkülönböztessük, mint ahogyan az valójában szükséges. Itt nem
lehetséges a "Zeitgeist" jelzett változásának okairól és
következményeiről, igazolásáról, vakfoltjairól és veszélyeiről sem
beszélni. Itt nem is lehet kitérni arra, hogy a szellemi klíma e
változásának milyen sokrétű hatása van a történetírásra általában, bár
sok ilyen hatás van: az iparosodás előtti népi kultúra
nagyrabecsülésétől a mindennapi történelemben, a modernizációnak a
veszteség és a fegyelmezés szempontjából való értelmezésétől kezdve
a zsidó történelem sajátos problémáinak megoldására tett, régóta
elfogadott kísérletekkel szembeni nagyfokú szkepticizmusig.
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A német történelem (pl. a Német Birodalom strukturális problémái
vagy a nemzetiszocializmus kialakulásának feltételei) az ipari korszak
előtt létező számos hagyománynak, struktúrának, hatalmi csoportnak
és értékrendnek tulajdonítható.2
Ami most következik, az inkább a korai német munkásmozgalomról
alkotott képünkben bekövetkező változások, amelyek a fent említett
szellemi hangsúlyeltolódások összefüggésében, de az új empirikus
eredmények eredményeként is végbemennek. Ennek a példának
lehetővé kell tennie annak bemutatását, hogy a jelen tudatában,
előítéleteiben és kognitív érdekeiben bekövetkező alapvető
hangsúlyeltolódások ismét új kérdéseket vetnek fel a múlttal
kapcsolatban, és ezáltal lehetővé teszik a tudományos fejlődést.
Másrészt világossá válik, hogy az ellenzék - a korai
munkásmozgalom - ellenáll egy valóban radikális újraértelmezésnek a
modernizációval szemben kritikus új kérdések fényében. Hogy ez a
jelenleg elterjedt civilizációkritikus, modernizáció-szkeptikus nézetek
korlátaira is rámutat-e, azt itt nem lehet tovább vizsgálni.
Ezen alapvető, itt csak utalásszerűen említett háttér előtt a
következőkben egyrészt az egyes iparosodás előtti kereskedelmi
hagyományok (mindenekelőtt a kézművesség) jelentőségével
foglalkozunk a korai munkásmozgalom számára, és így az iparosodás
előtti időszak és az iparosodás kora közötti folytonosság és szakadás
kérdésével. Másrészt a korai munkásmozgalom és a modernizáció
kapcsolatáról szól. Vajon anélkül, hogy kimondta volna, és talán nem
is tudta volna, végső soron azoknak a tiltakozását fejezte ki, akik a
modernizációs folyamat során lemaradtak, azaz az áldozatokét?
Vagy inkább a modernizáció része volt, amely ellenállással szemben
érvényesült, és hozzájárult ahhoz, hogy a haladás és annak
racionalitása nevében lerombolja vagy megváltoztassa a hagyományos
életvilágot értékeivel és intézményeivel együtt? És hogyan lehet ezt
felmérni? A hangsúly a 18. század végétől az 1870-es évek
közepéig tartó időszakra esik, amikor Németországban az
iparosodás első szakasza bizonyos fokig lezárult, az indusztriális
fejlődés állandósult, és a munkásmozgalom - bár még mindig nagyon
kicsi - szakszervezeti mozgalom és munkáspárt alakult ki.
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Kézműves és otthoni munka
Ezeket a kérdéseket a kézműves hagyomány és a kialakulóban lévő
munkásmozgalom közötti kapcsolat tekintetében tisztázzuk. 3 Ezen
túlmenően az otthoni munka hagyománya és a munkásmozgalom
közötti kapcsolatra is kitérünk. A korai munkásmozgalom más
hagyományait, például a polgárság, a felekezet vagy a vidék
hagyományait nem tárgyaljuk, bármennyire is fontosak. Legalább
három oka van annak, hogy különösen a régi kézművesség (és a
háziipar) és a kialakulóban lévő munkásmozgalom kapcsolatát
vizsgáljuk, ha meg akarjuk határozni helyüket az elején felvázolt
alapvető probléma keretein belül.
1. Kézművesség - az elsősorban a helyi piacra szánt áruk
előállítása viszonylag kis üzemekben, gépek nélkül és nagyfokú
munkamegosztás nélkül, az önálló vállalkozó tulajdonos, a mester
irányítása alatt, aki maga is szakképzett kézi munkát végez,
általában egyedül, néha pedig néhány, a törvény és a szokás keretei
között alárendelt tanonccal és tanonccal együtt, általában a
háztartással és a családdal szoros kapcsolatban - a 18. század
iparosodás előtti időszakában a kézművesség ebben az értelemben4
az összes foglalkoztatott több mint felét tette ki.A 18. század
iparosodás előtti időszakában az összes foglalkoztatott több mint fele
a kézművesek közé tartozott. A munkavállalók valamivel kevesebb,
mint fele számított kiadói vagy hasonlóan függő otthoni munkásnak.
Ezek valószínűleg a legvalószínűbbek
<A felsőbb osztályokat a szó teljes értelmében vett kézművesektől
megkülönböztette a kereskedő-kiadótól való függőségük, valamint a
helyi, regionális és egyes esetekben a nemzetközi piacokon való
részvételük. Mivel a céhes kézművesek (nem pontosan ismert)
aránya az összes kézművesen belül magas volt, a kiadói függőségek
fokozatosan behatoltak a nagy kézművesekbe (például szabók,
cipészek), és így a kézművesek egy része egyre inkább a kiadóktól
függő háziiparosokhoz vált hasonlóvá. 5 Kétségtelen, hogy 1800 körül
a szakmákban foglalkoztatottaknak csak egy kis kisebbsége dolgozott
a néhány (központosított) manufaktúrában, gyárban vagy bányában.
6 Ha a szakmák iparosodás előtti hagyományaira és a kialakuló
munkásmozgalomra gyakorolt hatásukra kérdezünk rá, akkor
mennyiségi okokból elsősorban a kézművességet és a háziipart kell
vizsgálnunk.
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A következő megfontolás is e mellett szól: Németországban a
városi kézművesek túlnyomó többsége és a vidéki kézművesek
kisebbsége sátrakat gyűjtött, legalábbis a 18. század végéig.
Mindenekelőtt a hagyományos kézművesség, de kisebb mértékben a
nem hagyományos kézművesség is több volt, mint egy kisüzemi
forma. A munka- és életformák, a szükségletek és normák, a
szolidaritás kooperatív struktúráinak és a konfliktusok sajátos
formáinak jellegzetes, sugárzó együttesét képviselte a társadalmi
egyenlőtlenségek jogilag rögzített és hagyományosan legitimált
mintáinak keretein belül - az erózió számos jele ellenére még
mindig a gazdaság és a család, az erkölcs és a politika éles
megkülönböztetése nélküli világ része volt, világos ellentétben a piac,
a növekedés, az osztályok és a civil társadalom világával a későbbi
évtizedekben. A régi kézművesség olyan gazdasági-társadalmikulturális alrendszert jelentett, amelyben a "kisemberek" életének
premodern valósága legalább olyan jól, ha persze másként is,
megragadható volt, mint a gyakrabban vizsgált paraszti-kisbirtokos
népi kultúrában.7 A háziipar, amely különösen a textiliparban volt
elterjedt és domináns, szintén több vállalkozási formát képviselt. Bár
általában független volt, és így nem rendelkezett jogi státusszal, a
többnyire vidéki ("proto-ipari") háziipar gyakran magában foglalt
bizonyos családi formákat és életmódot, mentalitásokat és tiltakozási
formákat, amelyek lehetővé teszik, hogy gazdasági-társadalmikulturális alrendszerről beszéljünk, bár sokkal gyengébb formában,
mint a kézművesség esetében.s
2. Ezek a hagyományok a kialakulóban lévő időszak közepén
alakultak ki.
A munkásmozgalom is része volt ennek, még ha fokozatosan
gyengült és változott is. Mint ismeretes, az 1840-es években
kezdődő iparosodás, a vasút, a gőzgépek és a gyárak, a gyorsuló
növekedés és az urbanizáció megindulása nem pusztította el a
kézművességet - néhány ágazat kivételével -, és nem is ítélte
általában véve hanyatlásra. Igaz, hogy a kézművesek és más szakmák
közötti elhatárolás nehezebbé vált; igaz, hogy a szakmákon belül
komoly elmozdulások történtek, és sok kézműves új függőségbe került
a nagyobb vállalatoktól, kereskedőházaktól és a kiadói tevékenység
új formáitól; igaz, hogy a kézművesek száma lassabban nőtt, mint a
kereskedőké.
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A szakmákban foglalkoztatottak száma nőtt, de nem csökkent. 1860
körül Poroszországban jó félmillió iparos volt, körülbelül annyi, mint
gyári és gyári munkás együttvéve. A többnyire egyéni vállalkozóként
működő mesteremberek száma csak valamivel volt kisebb. Az 1970es évek elején a nagy- és középvállalkozásokban (öt vagy több
alkalmazottal) dolgozók száma csak körülbelül egyharmadával
haladta meg a kisvállalkozásokban dolgozó szakmunkások számát
a Német Birodalomban. 9 Ami pedig a kiadói léptékben szervezett hazai
kereskedelmet illeti, annak nagy része (különösen a textiliparban)
ugyan legkésőbb az 1940-es években súlyos válságba került, ami
mindenekelőtt a népességfölösleg és a gyári - kezdetben külföldi konkurencia miatt következett be, de a hazai kereskedelemben
foglalkoztatottak száma és aránya összességében nem csökkent 1850
előtt. Szászországban pedig, a legmagasabb ipari részaránnyal
rendelkező és hamarosan a legfejlettebb munkásmozgalommal
rendelkező államban az otthon dolgozók aránya a teljes munkaerőn
belül mindenképpen1850, tovább nőtt egészen az 1960-as évekig,
talán még az 1970-es évekig.10 De a munka és az élet néhány régebbi
formája, a hozzáállás és az intézmények is fennmaradtak, mégpedig
Németországban - ami a kézművességet illeti - hosszabb ideig és más
módon, mint Angliában és Franciaországban. A vállalati és
szövetkezeti céhes hagyomány, amely a mesterembereket és a
mesterlegényeket a piaci erők ellen védte, és megkülönböztette
viszonyukat a szabad szerződéses alapon dolgozó bérmunkásokétól, ez
a kapitalizmus előtti, státuszalapú alapviszony a 18. század végére
az alaposan elüzletiesedett Angliában már régen eltűnt.
Franciaországban ez legkésőbb a forradalom csapásai alatt
összeomlott.11 Németország nagy részén azonban továbbra is
fennmaradt, vagy a napóleoni megszállás után helyreállt. Bár a
tekintélyelvű állam szempontjából módosult, gyengült és
mindenekelőtt túlformálódott, csak az 1960-as években adta át végre
a cinikus kézműves törvény a helyét a kereskedelem szabadságának.
Ez nem igaz a Rajna bal partján fekvő területekre, és csak korlátozott
mértékben a gazdaságilag liberális Poroszországra (amely ennek
ellenére, és 1845végül1849, a forradalomban a kézművesek
követeléseire válaszul, bizonyos polgári elemeket a kereskedelmi
szabályzatában rögzítette), de igaz a legtöbb más német államra,
beleértve Dél-Németországot, Szászországot és Hamburgot. 12
Angliával és Franciaországgal ellentétben tehát a status-feudális világ
egy stílusa maradt fenn - még a Ge63

A német szakszervezeti mozgalom a kézművesség fejlődésében
jelentős szerepet játszott, nemcsak a mezőgazdaságban, hanem
intézményesen is, nemcsak a mentalitásban - egészen az ipari
forradalom csúcspontjáig és a munkásmozgalom kezdeti
időszakáig. Talán ez a legfontosabb oka annak, hogy a
"kézművesség" és az "ipar" közötti különbségtétel Németországban
nyelvileg lényegében a mai napig fennmaradt, és jogi és egyesületi
értelemben egy darab valóság maradt, ellentétben legalábbis Angliával
és az USA-val, és valószínűleg Franciaországgal is.
Végül a harmadik ok a kézműves hagyomány (és másodsorban a
háziipari hagyomány) iránti különleges érdeklődésre az itt tárgyalt
kontextusban: A munkásmozgalom, ahogyan alapstruktúrájában az
1970-es évek közepéig fejlődött, igényében és törekvéseiben
osztálymozgalom volt, abban az értelemben, hogy legalább és
mindenekelőtt - a kisiparosok és a kisbéresek speciális és marginális
problémát jelentenek - megpróbált minden bérből élő fizikai dolgozót,
beleértve a szakképzetlen napszámosok és fizikai munkások,
mezőgazdasági munkások és cselédek nagy tömegét is, elérni,
mozgósítani és átpolitizálni.13 A cél az volt, hogy egyesítsék és
hátrányos helyzetbe hozzák mindazokat, akik a termelőeszközök
(fő)tulajdonjoga nélküli bérmunkásként kénytelenek munkaerejüket a
piacon hasznosítani, és feltételezték, hogy a bérfüggőségnek ez a
közös helyzete - szemben a termelőeszközök tulajdonjogával elvben és sok más különbség ellenére közös érdekeket, hosszú
távon pedig közös tapasztalatokat és magatartást eredményez.14
Valójában azonban a 19. századi munkásmozgalom a kézművesek
mozgalma volt. Az ipari munkások azon kisebbsége közül pedig, akik
valamilyen formában részt vettek a munkásmozgalomban, a
túlnyomó többségük szakmunkás volt. Ez egyértelműen igaz a
premiirciai oktatási, támogatási és külföldi egyesületekre, valamint
az 1848-ban alapított "Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrilderung"-ra
(Általános Német Munkásszövetség) és a forradalmi évek számos
tiltakozó szervezetére. A források újra és újra említést tesznek
könyvnyomdászokról és gépírókról, szabókról és cipészekről,
ácsokról, kőművesekről és textilművesekről, és egyre gyakrabban
fémipari mesterekről is.15 Ez az 1950-es és 1960-as évekre is
vonatkozik.16 Az 1970-es évek munkáspártjaiban, szakszervezeteiben
és sztrájkjaiban a munkások a
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A kisvállalkozások esetében a gyárakból és a nagykereskedelemből
származó munkavállalók már jelentős, bár még mindig kisebbségi
szerepet játszottak; de még közöttük is többnyire a kézműves
háttérrel rendelkező szakmunkások domináltak. A különbségek
egyébként is eltűntek, tekintettel a kézműves vállalkozás és a gyár
közötti gyakori váltásra. A szakszervezetek, munkásszövetségek és
munkáspártok aktív tagjainak és vezetőinek keresztmetszete pedig
az 1960-as és 1970-es években társadalmi hátterük szerint túlnyomó
többségükben a kézműves miliőből, valamint a kiskereskedők,
alkalmazottak és köztisztviselők családjaiból, de aligha a vidékivárosi-paraszti-mezőgazdasági miliőből (erősen aránytalanul a
nagyobb városokból, erősen aránytalanul a vidékről) érkeztek. A
mezőgazdasági és vidéki származású munkások az 1970-es években
az ipari munkaerő jóval több mint felét tették ki - főként a
szakképzetlenek között -, de a korabeli munkásmozgalom választható
aktív tagjainak csak elhanyagolható hányadát.17 Ezzel szemben a
kézműves hagyományok összetéveszthetetlenül a korai
munkásmozgalom részét képezték.

A hagyományos nézet: diszkontinuitás
Mindazonáltal a kutatásokat és különösen a munkásmozgalom
történetének áttekintését régóta jellemzi az a meggyőződés, hogy
mély szakadék, minőségi ugrás húzódik egyrészt a kézműves és a
háziipari hagyomány, másrészt a munkásosztály és a munkásmozgalom
fejlődése között. Ez leginkább a munkáspártok történetében,
programjaikban, ideológiáikban és politikáikban volt és van jelen.
Nem ok nélkül hangsúlyozták és hangsúlyozzák ma is, hogy a korai
szociáldemokrata
munkáspártok
az
Általános
Német
Munkásszövetség, az Általános Német Munkásszövetség (ADAV)
és a Szociáldemokrata Munkáspárt (SDAP) - radikális ellenzéki
álláspontja nemcsak a kapitalizmussal és a polgári társadalom egyes
aspektusaival, hanem a status quo állapotok helyreállításával
szemben is ellenezte a radikális ellenzéki álláspontot. Ez a nézet
megfelel a szociáldemokrata munkásmozgalom önértelmezésének,
legalábbis az 1860-as évek óta.
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Ez egy olyan mozgalom volt, amely a kapitalizmus minden kritikája
ellenére soha nem fordult az ipar, a technológia és az iparosítás mint
olyan ellen. Mivel a bérmunkások szolidaritását szorgalmazta minden
szakmában, ellenezte a foglalkozási partikularizmust és - ahogyan ezt
nevezték - a munkások "szocializmusát",
a régi iparos szakszervezetek és céhek "megroggyant" szakmai
egoizmusa. A kézműves hagyományok leküzdése mellett érveltek a
kézművesség utáni munkásmozgalom érdekében.18 A nem-zilnftige
Heimgewerbe hasonló leértékelése a korai munkásmozgalomban
nem jutott kifejezésre, de minél egyértelműbben hangolódott a
tulajdon nélküli, osztályszolidaritást teremtő munkatapasztalatokkal
rendelkező bérmunkásra, annál kevésbé tudta támogatni a saját
szerszámokkal rendelkező, magukat nagyon gyakran "munkásnak"
tekintő egyéni dolgozókat.
A munkásmozgalom nem tekintette fő célcsoportjának a "kézműves"
honmunkást, nemhogy a későbbi évtizedekben, amikor a honmunkások
ténylegesen marginalizálódtak, és a munkásmozgalom nagyjából a
gyári munkások mozgalmává vált. Ezek a nézetek jellemzik a politikai
munkásmozgalom történetírásának nagy részét mind a mai napig.19
A korai szakszervezeti mozgalom régebbi történetírását vizsgálva
már kevésbé egyértelmű a kép. Nem volt nyilvánvaló, hogy a korai
szakszervezetek szakmai egyesületekből álltak, akárcsak a korábbi
iparosszervezetek. Az egyes szakszervezetek történetei, amelyeket
többnyire a szakszervezetekkel szoros kapcsolatban álló szerzők írtak,
és amelyek 1900 után nagy számban születtek, gyakran az adott
szakma céheinek történetében kezdték egyesületeik korai történetét.
Ugyanakkor mindannyian a fejlődés áttöréseként és progresszív
újrakezdésként hangsúlyozták azt, ami általában az 1960-as és 1970es években történt: a tényleges szakszervezetek új jogi feltételek
mellett és gyakran a munkáspártok befolyása alatt történő
megalakulását. A szakirodalom hangsúlyozta, hogy mi különböztette
meg az új szakszervezeteket az 1960-as évektől kezdve a régi
szakszervezetektől: a politikai pártokhoz és azok programjaihoz való
közelségük, valamint a szakszervezeti mozgalom korai, pártpolitikai
szimpátia vagy hovatartozás szerinti strukturálódása; a mester- vagy
munkaadói szövetségekkel való szervezeti kapcsolat hiánya, míg a
szakszervezetek többnyire a szakszervezetek részei voltak; az
immár önkéntes tagság. Hangsúlyozták, és ez valószínűleg
összhangban volt a szakszervezetek önképével, hogy minél később
jött, annál világosabbá vált, hogy mi a kézműves hagyomány.
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és a szakszervezeti mozgalom. A szakszervezetek története is távol
tartotta magát a háziipar történetétől, ugyanolyan okokból, mint a
munkáspártok történetírása, és talán azért is, mert a decentralizált
háziipari munkásokat nem ok nélkül tartották nehezen szakszervezetbe
szervezhetőnek.20 Általánosságban elmondható, hogy a munka
története hagyományosan a kézművesség történetétől meglehetősen
elkülönülten zajlik. Ahogyan a század második harmadának kortársai
számára a nem túl nagyszámú gyárak tűntek az iparosodás igazi
jellemzőjének és újdonságának, úgy Karl Marx is a kialakulóban lévő
ipari proletariátusban látta - társadalmi és politikai értelemben
egyaránt - a kialakuló munkásosztály magját, bármennyire is kicsi
volt ez az ipari proletariátus a kisiparosokhoz, a házi munkásokhoz
és a sok napszámoshoz képest.21 "A modern munkásosztály a gép
terméke" - írta Jurgen Kuczynski. Az NDK marxista
munkásságtörténete hosszú ideig nagyjából ezt a nézetet követte.22
Ebben a szemléletben a mester és a szakmunkás társadalmi
karakterei átmeneti marginális jelenségek, amelyek elsősorban arra
szolgálnak magyarázatként, hogy a kialakulóban lévő munkásság
miért nem viselkedett osztálytudatosabban, radikálisabban, mint
ahogyan viselkedett. A nem marxista munkástörténet ugyan nagyobb
figyelmet szentelt a segédmunkások és a bérmunkások közötti
átfedéseknek, de ez is inkább a gyári munkás iránt érdeklődött, akit
az iparosodás, a nagyüzemi munkamegosztás, a gépek és a piaci
függőség miatt dicsértek (de aligha a kisiparosból vagy házi
kereskedőből bérmunkássá válás miatt). Hogyan fejlődött 1848 óta,
de legalábbis az 1860-as évek óta a kézműves mozgalom és a
munkásmozgalom egymástól elkülönülten, és fogalmilag hogyan
alakultak ki,
A "mesteremberek" és a "munkások" eltávolodtak egymástól, így
játszódott le a dolog.
A kutatási gyakorlatban a kézművesek és a munkások története
általában különböző tudósok, tudóscsoportok és igényes
intézmények hatáskörébe tartozott.23
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A folytonosság felfedezése
A helyzet azonban változik, a nézőpontok változnak, részben a
szellemi
légkörben
bekövetkezett
hangsúlyeltolódások
eredményeként, amelyeket az elején említettem. Az iparosodás előtti
"emberekkel", a
A modern kor előtti "kisemberek", a régi mesterségek is érdekessé
válnak. Egyre nagyobb figyelmet kapnak hagyományai és szokásai,
a piac előtti tisztesség és megélhetési mentalitás, a kapitalizmus előtti
"erkölcsi gazdaság" (E. P. Thompson), amely még nem volt hajlandó
elfogadni az erkölcsi normák és a gazdasági racionalitás közötti éles
különbséget, és például az "igazságos ár" fogalmának nevében bírálta a
piaci árak ingadozását.24 Amit néhány történész néhány évvel ezelőtt
még "riickwiirtsgewandt"-nak minősített, ma már nagy érdeklődésre
tart számot, és "belső logikáját" vizsgálják. A szimbolikus cselekvések
elemzését újra felfedezték a társadalom- és kultúrtörténet számára, és
az utazók rituáléira is alkalmazták. 25 Míg a gazdaság- és
társadalomtörténeti kutatások gyakran az iparosodásra, a friiiparosodásra és az ipari forradalomra koncentráltak, néhány éve a
gyárak előtti ipari kapitalizmus megvalósulása is megkapja a neki
kijáró figyelmet, amelyet egyébként már olyan klasszikusok, mint
Marx és Weber, Schmoller és Sombart is megadtak neki. Ehhez
hozzájárult a proto-iparosításról folyó vita, valamint a közgazdászok
rövid ideig tartó vitája a "tulajdonjogokról".26 Az ipar előtti-ipari
folytonosságokat keressük. A munkások és a kézművesek története
egyre közelebb kerül egymáshoz, részben a nyugat-európai - francia és
angol - kutatások hatására.
Franciaországban például kimutatták, hogy a kézműves hagyományok
és a
a szocializmus kapcsolatban állt egymással. Részletesen bemutatható,
hogy a kapitalizmus előtti, indián orientációk - pl. a saját munka
termékének "méltányos ára" iránti igény; a munkafeltételek
szabályozásának igénye nem elsősorban gazdasági jövedelmezőségi
szempontok szerint, hanem legalábbis a hagyomány és a megegyezés
által meghatározott erkölcsi szempontok szerint; a munkaerőpiac
kollektív szervezése iránti vágy a régebbi testvériségek
(compagnonnages) értelmében,
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hogy az ilyen jellegű attitűdök, elvárások és normák még a 19.
században is jelentős szerepet játszottak a francia iparosok és a francia
kézművesek körében, annak ellenére, hogy a forradalom és Napóleon a
19. század elején Franciaországban a régi, cilens mesterségek sokkal
súlyosabb hanyatlását idézte elő, mint Németországban. Bemutatásra
került, hogy a francia iparosok és munkások ezen, a kézműves
hagyományokhoz igazodó törekvései hogyan keveredtek a forradalom
örökségeként elterjedt egalitáriusemancipatorikus célokra vonatkozó
elképzelésekkel, és hogyan 1830aktualizálódtak1848. És kidolgozták,
hogy a francia munkásmozgalomban a szocialista, különösen a
szövetkezeti-szocialista kapitalizmuskritika, amelyet az iparosokmunkások támogattak, ideológiailag és nyelvtörténetileg hogyan
táplálkozott ebből a két gyökérből - kézműves hagyomány és
forradalmi örökség -.27
A Rajna innenső partján azonban a dolgok némileg másképp
alakulhattak. Nemcsak a nagy forradalom folytatódó retorikája és
ideológiai öröksége hiányzott, hanem a német céhes hagyomány is
másképp alakult, erősebben a mesterek által megszállt és a
tekintélyelvű állam által túlformált, ezért és más okokból kevésbé
vonzó volt az iparosok és a munkások számára. Erre később még
visszatérünk. Mindazonáltal a francia fejlődés fent említett kutatása
megmutatja, hogy a kapitalizmus prekapitalista kritikája és a
szocialista kapitalizmuskritika milyen szorosan összefonódhatott.
Nyilvánvaló, hogy az iparosodás korának első évtizedeiben a
szóban forgó hagyomány "jövőbe tekintő" orientációja tökéletesen
összeegyeztethető volt a radikális időkritikával és a jövőre vonatkozó
utópisztikus elvárásokkal.
Ebből a szempontból könnyen érthető, hogy az 1930-as és 1940-es
években a státuszukban még szilárdan megalapozott, de új, kihívást
jelentő tapasztalatokkal szembesülő emberek miért találták
vonzónak a szabad szocializmust és a kommunizmust a
legkülönbözőbb változatokban, amelyek közül néhány kereszténymezsiánus is volt. 28 Ebből a szempontból nem lesz meglepő, hogy az
1860-as évek és az 1970-es évek elejének szocialista pártjai elsősorban
a hagyományosabb típusú munkások körében nyertek teret, akik
hagyományos élet- és munkamódszereiket, attitűdjeiket és értékeiket
az új fejlemények által kihívásnak tekintették. Mint ismeretes, ebbe
egyrészt az ilyen ágazatokban dolgozó, a kihívást jelentő
szakmunkások tartoztak bele
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A munkásokat a technikai változások, a gyári verseny, a kereslet
változása és más zavarok érintették; a testületi kötöttségű
kézművesekből kapitalista módon felszabadult bérmunkásokká
való átalakulás folyamatában találták magukat, ezt a folyamatot
kihívásként élték meg, és elegendő erővel rendelkeztek ahhoz, hogy
hogy artikulálják magukat ellene.29 Szakmunkásként az embernek ez a
dolga.
Az "átmeneti forma" kifejezés találóan használatos.30 Ezek közé
tartoznak másrészt
formálisan független, de a valóságban függő, különböző jellegű
iparosok: például kis szabómesterek és cipészek, akik bekapcsolódtak
a könyvkiadás új formáiba, függővé váltak a "magazinoktól" és a
készruháktól, és akik - mintegy nyomorúságos jövedelmük és
munkájukból származó jövedelmük ellenében - meg tudtak élni belőle.
életkörülmények - tiltakoztak.31 De a házi munkások is
Az iparilag sűrű, kisipari ("proto-ipari") szakmák a korai
szociáldemokrácia toborzási területéhez tartoztak, amennyiben
egyértelműen kézműves jellegűek voltak, és nem (már) túlságosan
erősen integrálódtak az agrárius, kisipari munka- és életvilágba: A
szászországi Glauchau-Meerane környéki szövők és harisnyaszövők,
vagy a decentralizált, kiadói szellemű kézművesek Solingenben és
környékén, de nem annyira a Bielefeld környéki falvak részben
mezőgazdasági, részben fonó- és szövőmunkásai - hogy csak
három jól kutatott példát említsünk.
játékok.32 Ez jiingst helyesen rámutatott ismét
Megjegyezték, hogy a feltörekvő munkáspártok kezdeti éveikben
elsősorban a régi, de immár támogatott "ős-ipari" területeken találtak
visszhangra, különösen az ADAV a Bergisches Landban és a
Siichsische Volkspartei/SDAP a Siich textilipari területein.33 "Abban
a1867 három választókerületben, ahol Liebknecht, Bebel és
Schraps indult [februárban az északnémet Reichstagba],
a háziipar a gépi munkával vívta szörnyű halálküzdelmét."34
Kétségtelen, hogy a gyárakban és nagyipari vállalatokban
dolgozó, még mindig csekély számú munkás mellett a munkások és
iparosok ilyen régebbi, nyomás alatt álló vagy átalakulóban lévő
kategóriái alkották a korai szociáldemokrácia sorainak nagy részét.
Kétségtelen, hogy a korai munkásmozgalom még nem volt az, amivé
később vált: Gyári munkások mozgalma. A foglalkozási
megnevezéseket (pl.
"szövők") a korabeli tagok és küldöttek listáin.
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vagy más tagsági, választási és szimpatizáns leírásokban általában
nem volt elég egyértelmű, hogy melyik kategóriáról van szó:
mesterember, részben saját számlára dolgozó vándor, mesterember,
saját számlára dolgozó mesterember, saját számlára dolgozó
mesterember, saját számlára dolgozó mesterember, saját számlára
dolgozó mesterember, saját számlára dolgozó mesterember, saját
számlára dolgozó mesterember, saját számlára dolgozó mesterember,
saját számlára dolgozó mesterember.
Az "önálló vállalkozó iparos" kifejezés egy termékeny üzemben
dolgozó szakmunkásra, egy családban dolgozó önálló házi szövőre
vagy egy önálló mesteremberre utal, aki esetleg maga is
alkalmazott iparosokat.
Ha a korai munkásmozgalom e társadalmi profiljából indulunk
ki, és figyelembe vesszük, hogy a (kézműves, háziipari)
hagyományorientáció, a radikális időkritika és az utópisztikus
jövőképvárakozások keveredése korántsem volt ritka, akkor a kor
termelőszövetségeinek is megfelelőbb értelmezése rajzolódik ki.
1848/49-ben Németországban valószínűleg 50-100 termelőszövetkezet
működött, az 1850/60-as években pedig legalább 300,
Az "Általános Német Munkásszövetség" a forradalom idején, majd a
szabad szakszervezetek és a munkáspártok, amelyek csak az 1970-es
években alakultak ki szkeptikusan az effajta szövetkezeti
önsegélyezéssel szemben. A kutatásban a korai munkásmozgalomnak
ezt az ágát általában nem vették túl komolyan. Ezt részben az érettség
hiányának kifejezéseként, részben pedig a liberális oldal félresikerült,
harmonikus alternatív ajánlataként értelmezték. A célzottan
csökkentett perspektívából megnyílhat a tekintet arra, hogy a
termelőszövetkezeteket a mesteremberek szervezetei általában
elutasították, de egy bizonyos, a korai szociáldemokráciában a teljes
értékű iparos és az élethosszig tartó bérmunkás között erősen
képviselt munkástípus - azaz a vándormunkások - számára igen, A
szakszervezetek nagyon vonzóak lehettek a teljes értékű kézműves
és az élethosszig tartó bérmunkás státusz között elhelyezkedő
bizonyos típusú munkások számára - azaz a vándorlegények, a
kisiparosok, az áttelepült kézművesek és az otthoni munkások
számára -, vonzóbbak, mint a tiszta szakszervezetek, amelyek végső
soron a bérmunkás státusz (legalábbis középtávú) normaként való
elismerését részesítették előnyben. A termelőszövetkezetek - az
"egyesülés" elve iránti korabeli lelkesedésnek megfelelően - a lehető
legszorosabb együttműködést kínálták a tagoknak, miközben
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elkerülték a bérfüggőséget. A "munkájuk teljes megtérülését" ígérték
nekik, és néha radikálisan utópisztikus, társadalmi reformperspektívát
tartalmaztak, különösen 1848/49-ben. Még ha a termelőszövetkezet
minden bizonnyal soha nem is volt hatékony és életképes hosszú távú
alternatívája a magánkapitalizmusnak, mégis nagyon ígéretes volt.
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Az a tény, hogy az iparosodási folyamat egy
<hogy közelebbről feltárjon egy olyan jelenséget, amely két és fél
évtizede kiemelkedően fontos, <megmutatja, hogy a korai
munkásmozgalom még mindig mennyire ingadozott a kézműves
hagyomány és a bérmunkás szemlélet között.35
Végül, nyilvánvaló, hogy Marx programját és annak bizonyos
vonzerejét a korai munkásmozgalomban ilyen szempontok alapján
értelmezni. Marx távol állt attól, hogy a "nagyipart" mint olyat
kritizálta volna, és hogy a kézi munkamódszerekhez akart volna
visszatérni. Hitt a technikai ipari fejlődésben, a természet fokozódó
uralmában és az általa lehetővé tett emancipációban. Ebben a
tekintetben elméletei sok közös vonást mutatnak a modernizációs
elméletekkel. De a kapitalizmus és az elidegenedett munka, a piac
"láthatatlan keze", a gazdasági alrendszer erkölcsi-politikai
kötöttségektől való elszakadása kritikája mögött talán a szokottnál
nagyobb mértékben húzódnak meg az iparosodás előtti kapitalista
piaci
közvetítés
nélküli,
intézkedések
és
eszmék,
a
elidegenedésmentes munka eszméi, az "erkölcsi gazdaság" eszméi,
politikailag fordítva.36
A szakszervezetek történetében a kézműves szakmák és a
munkásmozgalom viszonya más, mivel a legújabb kutatások
kimutatták, hogy az 1960-as évek szakszervezetei kisebb mértékben
voltak a pártok ingoványai, mint azt a pártközpontú történetírás sokáig
feltételezte.37 Néhány esetben - és talán még többre is fény derül kiderült, hogy az 1960-as évek szakszervezetei közvetlenül a
hatóságok által megtűrt iparosszervezetekből alakultak. Ilyen
esetekben a bolt, az utazási és betegpénztárak a szakszervezet
megélhetési és sztrájkpénztáraivá váltak. A szállóból szakszervezeti
terem lett. Az iparosok zászlóival és jeleivel a szakszervezetek
átvették a szocializációs formáikat - ez egy teljesen képlékeny átmenet
volt, ami különösen az iparban szegény Ham burgban volt nyilvánvaló,
és amely törvényben1864 rögzítette a ciinftees és a
briiderschafteket.38
A legtöbbször azonban a vándorszervezetek, ha voltak is
az 1960-as években, hogy ne alakítsa át magát sztrájkkész, nyitott
tagsággal rendelkező szakszervezetté. Túl szűk
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Hatáskörük gyakran korlátozott volt, és a pénztári feladatok ellátására
korlátozódott, és gyakran túlságosan is egyértelműen a helyi
hatóságok és mindenekelőtt a mesterek szervezetei irányították őket.
A helyi szakszervezetek ezért gyakran velük együtt jöttek létre:
beszivárogtak a meglévő szakszervezetekbe és versenyeztek velük,
és a hivatalosan ellenőrzött szakszervezetek létezése akadályozta
őket. De még ekkor is, a már létező iparosszervezetek néha olyan
kommunikációs
kapcsolatokat
és
szolidaritási
potenciált
biztosítottak, amelyek megkönnyítették az új szervezetek
létrehozását - természetesen szakmai alapon. Az érkező
szakszervezeti agitátorok először talán írnak az öreg szakmunkásnak,
és megpróbálják felhasználni a címjegyzékét, hogy összehívjanak
egy első találkozót.39
De még akkor is, ha - mint a legtöbbször - nem lehetett számítani a
meglévő iparosszervezetek támogatására; ha azok a század elején, a
középkor előtt és az 1950-es években is áldozatul estek az állam
elnyomó politikájának; ha nem álltak ellen a piac és a lakosság
nyomásának; ha az újonnan alakuló munkásmozgalom szervezetei és valószínűleg ez volt a szabály - egyáltalán nem építhettek az
iparosok szervezeteire, mert nem voltak, vagy mert azokat ténylegesen
az állami hatóságok és a tanácsok ellenőrizték, vagy
egészségbiztosítási funkciókra korlátozódtak. A kézműves
hagyományok már akkor is gyakran hasznosnak bizonyultak a
munkásmozgalom kialakulásához. Még formális szerveződés nélkül
is fennmaradtak a közös tapasztalatok és normák az ácsok és
kőművesek, szabók és suszterek között, és folyamatosan
megerősödtek az úton és a szállókon végzett hasonló munkák révén.
Ezek a tisztességes munka és a tisztességes élelem, a kevés
munkamegosztás és a tisztességes jogok eszméi voltak, olyan eszmék,
amelyek egyre inkább konfliktusba kerültek a piacgazdaság, az
iparosodás és az államhatalom erősödése által támasztott valósággal
és követelményekkel. Gondoljunk csak a vándorló iparosok
ellenszenvére a vándorló piisse és másfajta hivatalos ellenőrzések
iránt, a szövők, szabók és cipészek védekező magatartására a
kereskedőkkel, kiadókkal és folyóiratokkal szemben, akiktől ők ebben az esetben az iparosok és a mesteremberek együtt - egyre inkább
függővé váltak. Az ember a "kék" védelmére gondol.
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A "hétfők" a szigorodó munkaidő-fegyelem ellen, vagy az iparosok
gyakran tanúskodó vonakodása a munkamegosztásban, a
segédmunkásokkal vagy a nőkkel együtt a gyári munkásságban való
munkavégzéstől és a bérek új formáinak elfogadásától. 40
Tegyük mindezt össze: a hagyományorientáció, a korszakkritika
és a radikális jövőelvárások ötvözése a termelőszövetkezetekben, a
korai szocializmusban, a marxizmusban és másutt; a korai
szociáldemokrácia hagyományos-modern vegyes társadalmi
bázisát, amelyben igen nagy szerepet játszottak a kitüntetett
vándorok, a kisiparosok és a nyomás alatt álló háziiparosok; végül a
kézműves hagyomány és a kialakuló szakszervezetek közötti
sokrétű kapcsolatokat - akkor a korai munkásmozgalom képe
elhalványul: Nyilvánvalóan nem csak, vagy talán nem is elsősorban
a tőke és a munka közötti ellentétről volt szó, ahogyan azt Marx
elemezte, és ahogyan azt a munkásmozgalomban megidézték, hanem
ugyanúgy a hagyományos kézművesség és a hazai kereskedelem
közötti összeütközésről. A hagyomány és a modernizáció közötti
összeütközés, amely súrlódásokat, frusztrációkat és tiltakozási
potenciált eredményezett, és amely hozzájárult a korai
munkásmozgalom kialakulásához, ugyanúgy a hagyományos
kézműves világ és a kapitalizmus, az iparosodás és a bilrokratizmus
kialakulóban lévő világa közötti összeütközés volt. A kézművesség
története és a munkásmozgalom története így közelebb kerül
egymáshoz. Hagyományosan hangsúlyozták a szakadékot, a
szakadékot a kézműves hagyomány és a munkásmozgalom között, és
a munkásmozgalmat előremutató emancipációs mozgalomként
értelmezték, akár forradalmi, akár nem forradalmi, a fejlődés
részeként, amelynek elindításához hozzájárult. Az itt bemutatott
eredmények fényében a kézműves hagyomány és a munkásmozgalom
közötti folytonosság hangsúlyozódik, és végül a korai
munkásmozgalom alapvetően védekező, a modernizációval szembeni
ellenállásból élő tiltakozó mozgalomként jelenik meg. Ez illeszkedik
az elején felvázolt hangulathoz. Strukturális szempontból a korai
munkásmozgalmat a kisebb polgári mozgalmak szomszédságába
helyezi, amelyeket gyakran antimodernista tiltakozó mozgalmakként
elemeztek.41 Politikailag azonban ezek többnyire "jobboldali" zászló
alatt álltak. De miért ne bújhatna egy alapvetően defenzív tiltakozó
magatartás is politikailag "baloldali" gondolat- és beszédfigurák
mögé?42 Rilckwiirt ügyes ragaszkodását a hagyományhoz
nyilvánvalóan lehet un75

A megfelelő kihívás sajátos feltételei között lehetséges a jövőbe
mutató radikális mozgalmi energiákat generálni, sőt azok mozgósítását
követelni. A felhozott érvek és a leírt példák fényében minden
bizonnyal láthatóvá válnak a korai munkásmozgalom olyan
mozgatórugói, amelyekkel ők maguk aligha voltak tisztában, amelyek
nem feleltek meg önértelmezésüknek, és amelyeket a szakirodalom
gyakran elhanyagolt.

A felülvizsgálat határai
De az érvelés gyorsan eltúlzott lehet. Csak azt állíthatja magáról, hogy
mindenre kiterjedő álláspont. Ugyanis a kézműves hagyomány és a
munkásmozgalom között is jelentős feszültségek és szakadások voltak.
Ez utóbbi pedig kezdettől fogva sokkal több volt, mint egy védekező
tiltakozó mozgalom a fenyegető modernizációval szemben. A
következőkben néhány megfontolás és bizonyíték kerül összeállításra
ennek illusztrálására.
1. Amennyiben a korai munkásmozgalom vezetői egy
képviselőinek
és
kialakulóban
lévő
osztálymozgalom
kezdeményezőinek érezték magukat, jó okuk volt arra, hogy
gyanakodjanak az általuk udvarolt segédmunkások, háziiparosok,
gyári szakmunkások és adott esetben kisiparosok kézműves
identitásával kapcsolatban. Megvetően beszéltek a "csicskáztatásról",
és eleinte még a "szakszervezet" szót is kerülték, mivel az túlságosan
foglalkozásfüggőnek, cinikusnak és partikulárisnak hangzott.43
Kétségtelen, hogy a hagyományos kézműves lojalitások elsősorban
foglalkozási jellegűek voltak, és így versenyeztek a foglalkozási
osztályhűséggel. A példák légiózusak, amelyek azt mutatják, hogy a
könyvnyomdászok, métercsiszolók, hajóasztalosok stb. szakmaiszakmai önfelfogása erősítette kohéziójukat és a szakmájuk szűk
keretein
belüli
tiltakozási
képességüket,
ugyanakkor
megakadályozta őket abban, hogy más szakképzett és szakképzetlen
együttműködjenek.
A
kézművesek
munkásokkal
autonómiatörekvései pedig nemcsak - a munka végzése feletti
önrendelkező ellenőrzés érdekében - a vállalkozók uralmi és
racionalizálási igényei ellen fordultak, hanem - kizárólag
monopolizáló módon - más munkások ellen is.
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a szakképzetlen munkavállalók és különösen a nők. Amennyiben a
munkaerőpiacok még egyértelműen foglalkozási szerkezetűek
voltak, és a nagyszabású ipari kapcsolatok még ritkák voltak, egy
ilyen foglalkozásspecifikus belső politika az adott foglalkozási
csoport javára működhetett, amint azt a solingeni késcsiszolók és
céhszerű "szakszervezeteik" sikerei a 20. század elejéig bizonyították,
és bizonyára más németországi és mindenekelőtt angliai példák is
bizonyítják. De természetesen az ilyen partikuláris politikák nem
feleltek meg a munkáspártok szóvivői vagy a szakmaközi
szakszervezetek képviselői által a munkásmozgalom kezdete óta
megfogalmazott átfogó osztályérdekeknek.44
És egyenesen kontraproduktív lehet az így szervezett foglalkozási
csoport számára is a saját szakmára való büszkeség és az ebből
fakadó kizárólagos kohézió a foglalkozási keretekben, ha a
nagymunka-szituációkban
és
a
foglalkozásilag
kibővített
munkapiacokon
(helyettesítési
lehetőségek,
különösen
a
munkafolyamatok lebontása után!) továbbra is fennmaradnak. A korai
munkásmozgalom hívei a vagongyár példáját használták, ahol a
kerékgyártók mellett kovácsok, lakatosok, lízingmunkások,
vízvezeték-szerelők, festők stb. is dolgoztak, hogy bizonyítsák a
tisztán foglalkozási érdekképviselet elsőbbségét. "Abban az esetben,
ha néhányan közülük abbahagyják a munkát, a többiek nem tudják
folytatni a munkát. "45 1870 körül, egy olyan munka világában,
amely még mindig túlnyomórészt kézműves, kisiparos és háziiparos
szerkezetű volt, ez az érvelés aligha felelt meg a sokak munka- és
konfliktusélményeinek. Azokban a korai időkben a munkahelyek
feletti szolidaritást inkább a hátrányos helyzet, az elnyomás, a
szegénység, a teljesítmény és a függőség közös tapasztalataira való
hivatkozással, és valószínűleg politikai és ideológiai beszédmódokkal
is fel lehetett kelteni, mint az említett típusú, instrumentális célú
racionális érvekkel. De minél inkább nagyszabásúvá vált a munka
világa, annál inkább igaz volt. A magasan képzett és hagyományos
hajósok a szakmailag kizárólagos szakszervezeteikkel és magas fokú
szervezettségükkel tehetetlenül és önpusztítóan viselkedtek a 19.
század végén egyre inkább racionalizálódó hamburgi hajógyárakban.
46 A munkásmozgalom tehát nem épülhetett a kézművesek merev
foglalkozási partikularizmusára; nemigen volt szüksége arra, hogy
erre a hagyományra építsen.
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Ez egy kísérlet a munkásmozgalom módosítására, ha az
munkásmozgalom akar lenni, és nem foglalkozási mozgalmak
összessége.
2. Bár a németországi céhes hagyományok módosított
maradványai
Bár az akkori szakszervezetek szorosabban és láthatóbban éltek
tovább, jogilag konszolidáltabbak és intézményesen jobban
támogatottak voltak, mint legalábbis Nyugat-Európában (és
természetesen az USA-ban is), a feltörekvő szakszervezetek aligha
tudtak erre a hagyományra építeni. Valójában kevésbé voltak
céhszerűek, mint az angol "szakszervezetek", amikor német
megfigyelők 1870 körül Németországban bevezették őket. A
munkaerőpiac céhszerű irányítási gyakorlata a tanoncképzésre, a
tanoncok számára és a munkaközvetítésre gyakorolt befolyáson
keresztül, valamint azáltal, hogy a tagokat bizonyos típusú munkák
elvégzésére kötelezték, míg más, a gépesítés és a leépítés által
megkövetelt tevékenységeket elutasítottak - mindez a német
szakszervezetekben
bizonyos
szerepet
játszott,
az
angol
szakszervezetekkel ellentétben csak nagyon elszigetelt esetekben. A
szervezetek szűk szakmai orientációja Angliában hangsúlyosabb volt,
mint Németországban. 47 Ennek oka egyszerűen az volt, hogy a német
szakszervezetek akkoriban - és később is - összehasonlíthatatlanul
gyengébbek voltak, mint az angolok. 48 De ez is tükrözi a
hagyományokkal való hirtelenebb szakítást, amely a német
szakszervezeti fejlődést sokkal világosabban elválasztotta a céhek és
a vándorok régebbi történetétől, mint Angliában. Ennek megértéséhez
figyelembe kell venni, hogy a legtöbb német államban a szakszervezeti
hagyomány aszimmetrikus formában élt tovább, és a mestereket
privilegizálta az iparosokkal szemben. Ez végső soron a szuverén
állam egyoldalú beavatkozásának eredménye volt:
A 18. század közepe óta a szabályozási törekvéseket
A monarchikus és biirokratikus, hatalmukat belsőleg kiterjesztő
államok során a vándorlegények briadémiái (és szabadságai) sokkal
inkább cserekereskedésbe kerültek, mint a mesteremberek
minisztériumai. Ezek - mint céhek - túlélték a 19. század eleji
reformokat, vagy a "francia korszak" végét követően újjáalakultak,
bár módosított formában, erősen korlátozott hatáskörrel, nem sokkal
lemaradva a kapitalista égisze alatt zajló iparosodás mögött - a
hatóságok segítségével, akár a piac és a lakosság erőivel szemben is.
Az iparosok szervezeteinek esete más volt. Itt a hatóságok fegyelmi
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intézkedései felerősítették azokat a hatásokat, amelyeket a
foglalkoztatás növekedése és a piacgazdaság térnyerése már
korábban is gyakorolt.
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és veszélyeztette a pénztárakat, az önérvényesítő képességet, végső
soron pedig a szakszervezetek létét. Ez már a 18. században
elkezdődött. A március előtti és a reakciós időszakban a gazdasági
liberális eszmék, valamint a kormányok és tisztviselőik politikai
aggályai a túlélő iparostársadalmak megszüntetéséhez vagy a
legszigorúbb ellenőrzéshez vezettek, és a lehető legnagyobb
mértékben a pénztárosi funkciókra korlátozták őket. A hatósági
felügyelet sokkal inkább érintette a társaságokat, mint az egyéni
vállalkozókat, és még az utóbbiaknak is olyan mértékű hatósági
felügyeletet kellett elviselniük Németországban, amely Angliában
elképzelhetetlen volt, és amelyet gyakran zaklatásként éltek meg
(látogatások, ellenőrök stb.). Ezt a helyzetet az 1840-es és az 1860-as
évek között a koalíciók betiltása súlyosbította. Az állam segített
kollektíven megtörni a vándormunkások hátát.49
Természetesen a helyzet államonként változott; a hamburgi
törvények nagyobb folytonosságot biztosítottak, mint a porosz
törvények. A helyzet szakmánként is eltérő volt: A könyvnyomdászok
számára, akik hagyományosan "szabad művészeknek" tekintették
magukat, a szakmai szervezetek nyilvánvalóan nagyobb szerepet
játszottak, mint a klasszikus céhes szakmák, például a szabók vagy
a pékek esetében. A további kutatások talán valami újat tárnak fel,
például a Március előtti "titkos testvériségek" tekintetében.
Köztudott, hogy a hivatalos tiltások akkoriban gyakran
hatástalannak bizonyultak. Az azonban bizonyos, hogy a
szakszervezetek, amennyiben még léteztek vagy újra léteztek a
munkásmozgalom alkotmányos szakaszában az 1840-es évektől az
1870-es évekig, rendkívül gyenge, funkcionálisan szegényes,
kívülről meghatározott egységek voltak, a munkaerőpiac
ellenőrzésének olyan központi eszközei nélkül, mint a
munkaigazolványok, a tanoncképzés és a kollektív tárgyalások. A
szórványos sztrájkok és tiltakozások ellenére, amelyeket
részletesebben meg kell vizsgálni, sokáig képtelenek voltak
hatékony bojkottra. Nem sok minden volt, amit az új szakszervezetek
folytatni és dolgozni tudtak volna. És az iparosok szervezeteivel
együtt a szakmájuk sajátos hagyományai is szenvedtek. Ennek
ellenére Jacob Grimm már 1813-ban kötelességének érezte, hogy "a
kézművesek nyelvének, dalainak és szokásainak meglehetősen pontos
és gondos gyűjteményét" kiadja, miután "ezek nagy része kiszorult a
tényleges életből".
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A céhek fennmaradtak, a céhek nem, vagy csak csökkentett
formában. Ez is az államilag előírt kézműves törvényhez
kapcsolódott. Az államonként változó eltérésekkel általában döntő
előnyöket biztosított a mesterembereknek, és előnyben részesítette
őket az iparosokkal szemben: a foglalkoztatás esetében például rájuk
bízta a munkaközvetítés (a foglalkoztatás igazolása) és a
tanoncképzés megszervezését és ellenőrzését. Fontos felügyeleti és
ellenőrzési jogkörökkel ruházta fel őket: az egyes mestereket a még
a háztartásukban élő tanoncok és vándorlegények felett, de a
mestercéheket és a céheket a vándorlegények pénztárai és szállói
felett is. A céhek fennmaradásukat alapvetően éppen rendőri
funkcióiknak köszönhették, amelyeket a hatóságok úgy érezték, hogy
az 1848/49-es forradalom előtti és utáni, egyre feszültebbé váló
évtizedekben nem nélkülözhettek. 51 Ilyen körülmények között
érthető, hogy a vándorlegények vágya a standmegállapítási szabályok
megőrzése, sőt megerősítése iránt korlátozott volt. Nem voltak a
liberális kapitalista piacgazdaság lelkes csodálói, de nem is voltak a
régi, kapitalizmus előtti, iparosodás előtti rendszer elkötelezett
védelmezői, amelynek sötét oldalait csak túl jól ismerték. A "régi
szép idők" nosztalgikus idillje valószínűleg távol állt tőlük.
Legtöbbjük valószínűleg inkább emancipációként, mint veszteségként
élte meg a "kitüntetést".52 Németországban az állványközpont
hagyományát a mesterek erősebben birtokolták és hierarchikusabban
alakították, mint Franciaországban vagy Angliában. Mindenekelőtt
a mesterek kampányoltak a megőrzéséért vagy megerősítéséért, ami
legkésőbb 1848-ban nyilvánosan is kiderült.53 Így a kialakulóban lévő
antiszemita,
antisztálinista
álláspontja
munkásmozgalom
meglehetősen következetesnek bizonyul a társadalomtörténetben.
A társadalmi különbségek jogi rögzítése az ókori európai
társadalom jellegzetes vonása volt. Ez magában foglalta a
mesteremberek és az iparosok közötti társadalmi, gazdasági és
életmódbeli különbségek jogi rögzítését a legapróbb részletekig.
Németországban a <las ciinftig gepragte Handwerksrecht <las An cien
rendszer maradt fenn, bár módosított formában. A 19. században a
mesteremberek és az iparosok közötti különbség egyúttal jogi
különbség is volt. Ennek megfelelően, ez élesen ki volt jelölve, sokkal
élesebben, mint a
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Angliában, és sokkal élesebben, mint ahogyan azt pusztán az eltérő
gazdasági érdekek és a különböző társadalmi tapasztalatok alapján
várni lehetett volna. A hatóságok fellépett a mesterek és a
vállalkozók túl szoros együttműködése ellen. A berlini magisztrátus
1854-ben a városi szabócéhnek címzett figyelmeztetésében azt
mondta, hogy nem fogadható el, "hogy a mesterek és a mesteremberek
közötti különbséget megszüntessék, és csak a munkás élvezzen
elsőbbséget, míg a mesteremberek és a mesteremberek többé ne
különüljenek el egymástól. Az ilyen társadalmi törekvések
összeegyeztethetetlenek a jogi rendelkezésekkel ... ".54 A
tekintélyelvű állam által túlformált és törvényileg előírt formában
továbbélő stájer hagyomány így hozzájárult a formálisan önálló és a
iparosok
közötti
különbség
formálisan
nem
önálló
megszilárdításához, és így a kialakuló "osztályvonal" kiélezéséhez. 55
Így történt, hogy egy olyan éles eszű megfigyelő, mint Victor
Bohmert statisztikus és társadalomtudós 1858-ban megállapította,
hogy az osztályfeszültségek mindenekelőtt "a régi céhes
intézményekkel rendelkező területeken" nőttek. 56 Így vált világossá,
hogy a mesteremberek és a mesterek 1848-tól kezdve külön
szerveződések felé tendáltak, aminek az 1848 nyarán a frankfurti
mesteremberek kongresszusán lezajlott "itio in par tes" csak a
leglátványosabb és legismertebb egyedi eset volt. 57 A tények a
fogalmak történetében is tükröződtek. Igaz, hogy voltak nyelvi
bizonytalanságok, amikor a régi kifejezések már nem illeszkedtek az új
valósághoz.58 De míg az angolban a kifejezéspár
Míg a "mester és az emberek" kifejezés a nagy mesterek és
vállalkozók mint munkaadók, valamint az iparosok és a kisiparosok
és a kis, bár formailag független kereskedők közötti különbséget
hangsúlyozta, addig Németországban nyelvileg és nyelvhelyességi
szempontból (rendeletekben, statisztikákban, társadalmi-topográfiai
leírásokban stb.) továbbra is az volt a szabály, hogy minden mestert
(beleértve a kis- vagy egyéni mestereket, akik nem foglalkoztatnak
iparost vagy segédet) egyrészt a gyárosokkal és kereskedőkkel,
másrészt az iparosokkal együtt számon tartanak.Nyelvileg és a kata
gory (rendeletekben, statisztikákban, szociál-topográfiai leírásokban
stb.) továbbra is az volt a szabály Németországban, hogy minden
mestert (beleértve a kis- vagy egyéni mestereket is, akik nem
foglalkoztattak segédeket vagy segédeket) egyrészt a gyárosokkal és
kereskedőkkel, másrészt a segédekkel és a gyári munkásokkal együtt
besorolták. 59 A társadalmi terminológia természetesen tükrözi a
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korabeli felfogást és értelmezési mintákat; információt nyújt arról,
hogy a kortársak hogyan képzelték el a társadalmi világot. 60 Ez a
megállapítás valószínűleg arra utal, hogy a számos kisebb mester közül
sokan másnak látták magukat, mint formailag közömbös társaik (és
fordítva). Bár a
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az új kutatások meggyőzően bizonyították, hogy a 19. században a
kisiparosok és a kisiparosok helyzete gyakran mennyire hasonló volt.
A jövedelmük nagyjából azonos volt, az életszínvonaluk hasonlóan
bizonytalan, ugyanabban a negyedben és hasonló lakáskörülmények
között éltek, hasonló volt a munkatapasztalatuk, a származásuk és az
életmódjuk. Már a 19. század második harmadában a közép- és
nagyvárosok szabó-, asztalos- és cipészmesterei, kisiparosai és
segédmunkásai együtt moroghattak a "cukrászati rendszer" és a
tőkegazdagoktól való közös függésük miatt.
"Magazin". Közösen támogatták a helyi Demokratikus Egyesületet
is 1848/49-ben és az 1860-as években.61
Ha azonban a kismesterek, akik az alapszabály szerint általában a
baráti szakszervezetek tagjai lehettek, nem követték ezt a
- A társadalmi-gazdasági érdekkülönbségek mellett, amelyek
mindenekelőtt a sztrájkhelyzetekben váltak nyilvánvalóvá, ez a
különbségtudathoz is kapcsolódott, amely különbséget tett a
szakmunkástársak és a mesteremberek között (nem elsősorban a tőkés
munkaadók és a szakmunkástársak/kismesteremberek között), és
amely végső soron a status quo következménye volt. Ahogy egy
berlini szakszervezeti cipész fogalmazott 1875-ben, amikor a
szakmában a kismesterek és a segédmunkások viszonyáról, valamint a
kézművesek "boltoktól" és "gyáraktól" való bérfogyasztó függőségéről
beszélt: "... ha a kismesterek kéz a kézben járnának a
segédmunkásokkal, akkor a nagy gyárak tulajdonosai egyáltalán nem
tudnának annyi segédmunkást alkalmazni. De a kismesterek túlságosan
büszkék a >mester< címre, mert szégyen lenne olyan mélyre süllyedni,
hogy a szakma helyzetéről vitatkozzanak az iparosokkal. "62
Ennek eredményeképpen a német szakszervezetek viszonylag
gyorsan és súrlódásmentesen tisztán munkavállalói szervezetekké
fejlődtek (bár a következő évtizedekben a kisvállalkozói szektorokban
a tagok között mindig volt egy bizonyos arányban önfoglalkoztató
munkavállalók, gyakran korábbi iparosok és önfoglalkoztatóvá vált
munkások, akik megtartották tagságukat). Ismét az, ahogyan a céhes
hagyomány Németországban tovább élt,
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Ez megnehezítette a korai szakszervezetek számára, hogy
csatlakozzanak a kétkezi munka hagyományához.
3. Az, hogy a korai munkásmozgalom milyen mértékben
támaszkodott már a régebbi kézműves hagyományokra, igen hatásosan
megmutatkozik, ha összehasonlítjuk a 18. század igen gyakori
kézműves "felkeléseit" az ipari forradalom idején még gyakrabban
előforduló ipari munkások sztrájkjaival. Az alábbiakban a 18. század
utolsó évtizedeiben lezajlott mintegy 260 iparosfelkelés és néhány
1871-78-as sztrájk1150 szisztematikus felmérésén alapul. 63 A
régebbi és az újabb sztrájkok nem különböztek egymástól abban,
hogy racionálisabban megtervezettek, kevésbé spontánok,
szorosabban kapcsolódtak a szervezetekhez és általában sikeresebbek
voltak. A konfliktusok helyi kiterjedése sem növekedett
egyértelműen. Ez megkérdőjelezi a történeti tiltakozáskutatás néhány
elfogadott állítását, de ezt itt nem kívánjuk tovább folytatni. 64 A
régebbi iparoslázadások és az iparosodás első szakaszának sztrájkjai
méretük és időtartamuk, formájuk és eloszlásuk tekintetében nagyban
különböztek egymástól, de itt csak három lényeges különbségre kell
rámutatni:
Egyrészt a kisebb vándorlázadások és a szórványos sztrájkok között
abban volt különbség, hogy milyen mértékben vezettek
szabályszegésekhez és vonták be a hatóságokat. Míg minden ötödikhatodik vandállázadás a vandálok részéről erőszak alkalmazásához
vezetett, a sztrájkolók részéről az erőszak alig játszott szerepet az
1970-es években. A 18. századi konfliktusokban gyakoriak voltak a
milícia akciói és letartóztatásai, de az 1860-70-es években már
ritkaságszámba mentek. A 18. században minden negyedik iparos
tiltakozása legalább a hatóságok, általában az elöljáróság ellen is
irányult. Ezzel szemben a céhek az 1970-es évek elejétől kezdve alig
játszottak szerepet a konfliktus ellenfeleiként - már alig és most sem.
Ez a változás elsősorban a szakszervezetek és a sztrájkok 1960as években történt legalizálásának köszönhető. 65 A 18. század végi
iparosok szakszervezetei gyakoriak, de tiltottak voltak. Alapvetően a
tiltakozások jellegének megváltozása a gazdaság, a társadalom és a
politika alrendszereinek növekvő differenciálódását tükrözi. 1870
körül e területek egyikén anélkül is lehetett fellépni, hogy a másik
területet közvetlenül érintették volna. Ezzel szemben a stiindikusfeudális
85

A valóságot a gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai
dimenziók viszonylagos oszthatatlansága határozza meg. 66 Talán a
tiltakozó magatartás csökkenése az erőszak jelentőségének
csökkenésére is utal. A mindennapi élet akkoriban oly gyakori
kisstílű erőszak - a véres zavargások, az erőszakos játékok, a nyilvános
büntetések, a csatlósok figyelése - ritkábbá vált, az erőszak küszöbe
magasabbra emelkedett - az államalapításnak és a csökkent
pszichológiának köszönhetően.
A második alapvető különbség a régebbi szakszervezetek és a
szikárabb munkássztrájkok között az, hogy a 18. században az
eseteknek mindössze 2%-ában sztrájkoltak együtt a különböző
szakmákhoz tartozó vándorok. Az 1870-es években ez a szám 10%ra emelkedett, főként a különböző foglalkozású gyári munkások
sztrájkjainak köszönhetően. A 18. században az esetek 13%-ában
dokumentálták a más szakmákból származó sztrájkolók támogatását;
ezzel szemben az 1870-es években minden harmadik sztrájkot
olyan szervezetek támogatták, amelyek - mint az ADAV és a SOAP
- maguk is foglalkozási struktúrájúak voltak. Ezzel szemben, míg a
18. században az iparosok sztrájkjainak legalább 16%-át támogatták a
mesterek és tanácsaik, addig az 1870-es évek sztrájkjait csak
kivételesen támogatták a munkaadók. Ennek oka az volt, hogy az
1870-es években a konfliktusok a 18. századhoz képest sokkal inkább
olyan kérdésekre koncentrálódtak, amelyek szükségszerűen vitásak
voltak a munkaadók és a munkavállalók között: mindenekelőtt a
piaccal kapcsolatos elosztási kérdésekre (bérek és munkaidő),
másodsorban pedig az uralmi konfliktusokra (például az üzemi
tanácsok ellenőrzése és munkaszabályozása). Másrészt, amikor a 18.
században gyakran viták tárgyát képező becsület, erkölcs és alkalmi
kiváltságok kérdéseiről volt szó, az iparosok és a mesteremberek
gyakran azonos véleményen voltak, és összefogtak.
Szisztematikusan kifejezve, ez a jellegcsökkenés a következőkre utal
a tüntetéseknek az osztályalakulási folyamat bizonyos mértékű
előrehaladásához: a bérmunkások együttműködése a munkahelyen
gyakoribbá vált, és az "osztályvonal" most már a korábbinál
világosabban strukturálta a tüntetéseket. Ez a megállapítás - bár csak
tendenciaszerűen és szűk keretek között - az akkori munkásmozgalom
egészére érvényes.67 Itt mutatkozik meg egy központi különbség a
kialakulóban lévő munkásmozgalom és a régi kétkezi
munkásmozgalom között.
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A munkásmozgalom, szigorú foglalkozási struktúrájával és erős
vertikális lojalitásával, amely összekötötte az iparosokat és a
mestereket. Aligha lehet néhány szóban összefoglalni ennek az
alapvető szerkezeti változásnak az okait, amely a munkásmozgalmat
egyáltalán lehetővé tette. Ott volt a foglalkozási struktúrájú
munkaviszonyok csökkenő száma, a növekvő munkamegosztás és
foglalkozási differenciálódás, kisebb mértékben a gépesítés, de a
vállalkozók és a tőketulajdonosok nagyon is kézzelfogható
dominanciája, valamint a bérmunkásokra jellemző növekvő piactól
való függés és annak bizonytalanságának tapasztalata. A fluktuáció
és a migráció a gyorsuló népességnövekedés mellett fokozódott.
Egyes állami beavatkozások - pl. a foglalkozási alapok létrehozása, a
zaklatásnak tekintett ellenőrzések, vagy az egyesületek és kollektív
fellépések elfojtása - gyengítették a hagyományos foglalkozási
identitásokat, és minden bizonnyal nem szándékoltan lehetőséget
kínáltak a foglalkozási, osztályspecifikus tapasztalatokra.68 Mint
fentebb említettük, az a tény, hogy a határozatlan felettesek
súlyosbíthatják az osztálykülönbségeket. Mindez hozzájárult ahhoz,
hogy - a tendencia szerint - a közös bérfüggőség a foglalkozási
függőséghez képest objektíve és szubjektíve is fontosabbá vált.
Végezetül a közelmúltban lezajlott iparosok tiltakozásai és a
a sztrájkoló munkavállalók sztrájkjait a sztrájkolók követeléseivel,
nyilvánvaló sztrájkcéljaival kapcsolatban.69 Csak egy szempontot kell
kiemelni: A 18. századi felkelések, amennyire látható, szinte kizárólag
védelmi jellegűek voltak. A tiltakozó társaságok szinte mindig feltehetően nem csak retorikailag, hanem az ő szemszögükből nézve
felsőbbrendűségi kérdésként - a régi jogok helyreállításával, az
elvesztett terület visszaszerzésével, a felülről vagy kívülről, a
hatóságok, az infláció, a kereskedők, a kiadók, az urak felől érkező
akadályokkal szembeni ellenállással foglalkoztak. Ez a szubjektív
védekező hangulat uralkodott a 17. és 18. századi mezőgazdasági
tiltakozásokban ("parasztlázadásokban") is, még akkor is, ha objektíve
dinamikus hatásuk lehetett. 70 Ezzel szemben az 1871 és 1873 közötti
években tíz sztrájkból nyolc - a sztrájk deklarált céljai alapján - a bérek
és a munkafeltételek javítására irányult, vagy új, például
szakszervezeti jogokat követelt. Még az 1874/75-ös válságos években
is minden második sztrájk ilyen értelemben támadó jellegű volt.
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Itt alapvető különbséget látunk egyfelől a régi kézműves és népi
kultúra, másfelől a kialakulóban lévő bérmunkásosztály és annak
mozgalma között. A sztrájkoló iparosok, jeles építőmesterek,
kisgazdák és házi munkások, akik összegyűltek, a kora újkori népi
tiltakozások hordozói általában mélyen meg voltak győződve ügyük
igazságáról. Szinte mindig a védekezésről, az ellenállásról, az új
kényszerek elutasításáról volt szó, legalábbis szubjektíven. Végső
soron konzervatívak és hagyományokhoz kötődve ellenálltak a
kötelező munka növelésének, az adók emelésének, az addig
közösségi tulajdon- és rendelkezési jogok individualizálásának, az
innovatív mester által alkalmazott alsóbbrendű munkások
alkalmazásának, az árak emelésének vagy a testvéri autonómia
megnyirbálásának. A kezdeményezés a többieké volt: a hatóságoké, a
vállalkozóké, a mestereké. A kem-i71 tiltakozásnak ezek a reaktív
formái a 19. században is tovább éltek, sőt, az 1960-as és 1970-es
évek munkásmozgalmában is nagyon világosan megmutatkoztak;
számos vegyes forma alakult ki.72 A 18. század vége és az 1870-es
évek között azonban az alsóbb osztályok egy része, és különösen a
szakképzett ipari munkások kisebbsége megtanult olyan juttatásokat
és jogokat követelni, amelyekkel korábban soha nem rendelkeztek, és
amelyekről korábban nem is gondolták, hogy megilletik őket - ismét jó
lelkiismerettel és az igaz ügyért való kiállás érzésével, esetleg az
emberi jogokra hivatkozva.73 Ez az új hozzáállás segített kialakítani
a fiatal munkásmozgalom követeléseit, programjait és akcióit,
amely így kezdett elszakadni egy évszázados hagyománytól. Ez
nem egy védekező tiltakozó mozgalom volt, hanem egy offenzív
emancipációs mozgalom, amely nem harcolt a haladás ellen, hanem
követelte a maga részét, és így hozzájárult ahhoz. Valószínűleg
túlnyomórészt
azonban
egy
kis
szigetet
jelentett
a
hagyományorientált alsó osztály tengerében, különösen, ha a vidéki
részét is beleszámítjuk.74
Ez a változás a forradalom kezdetét tükrözte a
Mint a legtöbb fontos forradalom, ez is fokozatosan jött létre, és
kezdetben csak egy kisebbségre korlátozódott. Már az 1790-es
években és a 19. század első éveiben felismerhetőek voltak ennek a
tudatváltásnak az elszigetelt kezdetei, például a jól tanulmányozott
brémai
iparoslázadásokban
és
a
korabeli
sziléziai
tömegmozgalmakban.

88

A politizálás felé tett első lépések a forradalom után történtek, a
kormányok reformígéretei nyomán nagy várakozásokkal.75 Az
1830-as március és az 1848/49-es forradalom gyors előrelépést
hozott ezen az úton.76 A Reichsgriindungs évtizede a nép
politizálását más irányba mozdította el.
A haladásról való meggyőződés a polgárságból terjedt el a képzett,
főként városi alsóbb rétegek egy részébe, a művelődési egyesületek
és az irodalom közvetítésével, az értelmiségiekkel és a református
egyetem leszármazottjaival való kapcsolatok révén, vándorlásokon és
utazásokon, néha külföldön, esetleg még a községi nép- és
kereskedelmi iskolákon keresztül.77 Egyes újságírók és tanárok,
baloldali nevelők és kritikus értelmiségiek, a baloldali
hegelianizmus és általában a történelemfilozófia szerepe az alsóbb
osztályok nevelésének ebben a folyamatában, amelyben az
emancipáció mozzanatai túlsúlyban voltak a fegyelmezés mozzanatain,
fontos volt: a felvilágosodás késői következményei a maga új
humanista formájában. A polgárok és a munkavállalók közötti
"érintkezési pontokat" szisztematikusan tanulmányozni kellett, hogy
pontosabban megértsük ezt a folyamatot.78
A haladás e gyakran radikális, polgári propagandistái azonban
hajótörést szenvedtek volna, ha nem tudták volna megcsapolni a
címzettek, az iparosok és a munkások haladással kapcsolatos
tapasztalatait. Még nehezebb rekonstruálni őket. A körülmények
változása és változékonysága, a gyakori hullámvölgyek, a hallatlan
újítások azonban mindenki számára látható és érezhető volt: az
egyházi intézmények és képviselőik század eleji részleges
ellehetetlenülésétől a birodalom 1870/71-es kialakulásáig, a tájat és a
korhangulatot megváltoztató vasutaktól az új szerszámgépig,
amelyet a gyári munkás a bizalmatlanság és az érdeklődés, az
elutasítás és a büszkeség keverékével közelített meg. Amikor a
munkásmozgalom végre létrejött, a nagy megpróbáltatások évei is
véget értek. A bérek fokozatosan emelkedtek, hatalmas és
valószínűleg növekvő egyenlőtlenségek mellett. Mint ismeretes,
soha nem a legszegényebbek voltak azok, akik aktívan részt vettek
a munkásmozgalomban, bármennyire is a valós és fenyegető
szegénység tapasztalata volt az akkori proletárhelyzet általános
jellemzője, és ez hozhatta össze a különböző foglalkozású
munkásokat.79
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Összefoglalva, kétségtelenül fontos, hogy komolyan vegyük a
modern munkásmozgalom hagyományos gyökereit, valamint a régi
kézművességgel és az iparosodás előtti időszak iparos- és népi
mozgalmaival való folytonosságát. A legújabb kutatások előrelépést
értek el ezen a területen. De hiba lenne túlzásba vinni a
hagyományok átértékelését. A német munkásmozgalom nem
elsősorban az itt tárgyalt hagyományok folytatásaként, hanem azoktól
való eltávolodásként jött létre. A munkásmozgalom még az itt
tárgyalt korai szakaszban is csak kis mértékben volt védekező
tiltakozó mozgalom a piac, az ipar és a bürokratikus állam ellen.
Mindenekelőtt az emancipáció és a haladásért folytatott küzdelem
mozgalma volt, ahogyan azt a modernitás terméke, offenzív,
antitradicionalista és a múlt civilizációjától távol álló. Kétségtelen,
hogy elhatárolódott néhány népszerű hagyománytól, attitűdtől és a
széles körben elterjedt védekező magatartástól.
"Nem védte meg a "kék hétfőt", a géprohamot vagy a dél-német
városokban 1873-ban a sör áremelése elleni erőszakos lázadásokat.
80Ugyanakkor azonban meg kellett felelnie az általa képviselt
munkások széleskörű tapasztalatainak és elvárásainak. Máskülönben
nem vált volna azzá a hosszú távú, növekvő, stabil
tömegmozgalommá, ami 1875-ben volt, hanem csak lehetőségként.
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A nemzet problémája
a német történelemben 1870-1945

Kérdés
James Sheehan ösztönző cikkében felszólított arra, hogy a németek
történelmét szabadítsuk meg a kis német nemzetállamra való szűkös
összpontosításától. Ha a továbbiakban mégis elsősorban a németek
politikai integrációjáról fogunk beszélni a Német Birodalomban,
annak legalább két oka van:
Először is, Sheehan javaslata inkább a korábbi időszakra
vonatkozik1870, mint azóta. Ugyanis 1870 és napjaink között a német
nemzet történelmét - bárhogyan is határozzuk meg - erősen és egyre
inkább a különböző államok államosításával kapcsolatos tapasztalatok
alakították. Ráadásul a németek olyan története, amely az 1870 és
1945 közötti időszakot öleli fel, és a nemzetállamok határain túl a
német kulturális nemzetet vagy a német nyelvi közösséget teszi
alanyává, könnyen német vonatkozású, amelynek kívánatos voltát
még meg kell vizsgálni. 0-és továbbá: Hogyan határolhatnánk le a
németek ilyen transznacionális történetének tárgyát? Ki tartozna
hozzá és ki nem: a német-osztrákok biztosan, de a német-svájciak is? a szudétanémetek kétségtelenül, de a német-amerikaiak is?
Másodszor, nem szabad elfelejteni, hogy az általános téma ("A nemzet
szerepe a német történelemben") aktualitása, amely alatt a következő
cikk is íródott, a nemzetről, a nemzeti egységről és néha az
újraegyesítésről szóló, újraéledő politikai-nyilvános vitához
kapcsolódik. Ebben a vitában a kisnémet eredetű német nemzetállam bármilyen korlátok között - továbbra is mérceként és perspektívaként
hangzik. Ha valaki történészként közvetve hozzá akar járulni ehhez a
vitához, akkor még mindig lehet értelme beszélni arról, hogy
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ezt a nemzetállamot anélkül, hogy szem elől tévesztenénk a nem a
Birodalomban élő németeket.
Az 1871-es Német Birodalmat gyakran jellemezték úgy, mint egy
befejezetlen nemzetállamot. Anélkül, hogy fel tudnám vállalni az
összes problémát, amely e beszédmód mögött rejlik, szeretnék
egyetérteni a közvetlenül a birodalom megalakulása utáni időszakra
vonatkozó kifejezéssel. Ennek a birodalomnak számos súlyos
hiányossága volt; azt is mondhatnánk, hogy a nemzetállamba való
integrációjának számos fontos korlátja volt, amelyek a létrehozás
módjából adódtak. Ezek közül négyet röviden felsorolunk:
1. A
birodalom
a
korábban
létező
egyes államok
összeolvadásaként jött létre, amelyek már az összeolvadásuk előtt is
jelentős előrelépést tettek a belső államépítés folyamatában. Ez
összefüggött azzal, hogy a birodalom mint közigazgatási egység
gyakorlatilag nem létezett az 1970-es évek elején. De az
adminisztráció a politika mindennapjai. Ehhez képest a birodalom
eleinte inkább csak egy jól előkészített lehetőség volt, de aligha
valóság.
2. Az 1970-es évek elején a lakosság nagy körei még nem tartoztak
a birodalmi német nemzetállamhoz. Ami a mindennapi életüket és
önbizalmukat illeti, még mindig nagyrészt kívül álltak rajta, de nem
azért, mert határozottan ellenezték volna az új nemzeti államot,
hanem mert az viszonylag jelentéktelen volt számukra, a
családjukhoz, a falujukhoz, a plébániájukhoz, a lelkészükhöz, a
régiójukhoz képest. A politika előtti, kisléptékű, helyi, regionális,
nemzeti identifikációk és életvilágok domináltak - a háború
egységesítő élménye ellenére. Természetesen ez különböző
mértékben igaz volt a különböző társadalmi rétegekre: leginkább az
alsóbb osztályokra, de sok arisztokratára, néhány köztisztviselőre és
számos polgárra is.
"szülővárosok" (Mack Walker).
3. Egyrészt Poroszország nemzethatalom-előtti állampolitikája,
másrészt a birodalom kialakulásának kisnémet-preuciánus jellege azt
eredményezte, hogy az 1871-es birodalmi alkotmány értelmében a
"német néphez" tartozó nem német nemzetiségek jelentős része keleten, északon és nyugaton -, míg másrészt németek milliói éltek
az új birodalmon kívül - egyrészt a nyelvi és kulturális nemzet,
másrészt az államnemzet inkongruenciája, amely nem egészen
felelt meg a nemzetállami elvnek.
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4. A Birodalomban nagy és jelentős német nemzetiségű kisebbségek
voltak, akik ellenezték a német nemzetállamot: többek között
mindenekelőtt a katolikus németség és a politikai baloldal, azaz sok
demokrata és a kialakulóban lévő munkásmozgalom. Az új
nemzetállam és a katolicizmus közötti feszültség a német nemzetnek a
birodalomalapítás előtti felekezetileg vegyes jellegéből, az új
birodalom porosz-protestáns pragmatizmusából, valamint a
nemzetállam és a nemzet előtti, trianoni egyház közötti alapvető
ellentétből fakadt, amely mindkettő a nép lelkére irányult, de
rendkívül eltérő érvényességi alapokon nyugodott. A baloldallal,
különösen a munkásmozgalommal való szembenállás nem
elsősorban az utóbbiak internacionalizmusából fakadt - ami nem
állt távol tőle -, hanem a német nemzetállam-eszme sajátosságaiból,
és viszont ennek a Reichsgrtindungnak a sajátos jellegéből: Ez volt
Az új alkotmányt "felülről" kényszerítették ki, nem a régi hatalmak
ellenében, hanem részben azok irányítása alatt, és mindenekelőtt az
alkotmányos kérdésben hozott döntéssel és a munkásmozgalom
megjelenésével egy időben.
Hogyan alakult a nemzetállami integráció e négy korlátja a
következő évtizedekben? Elmélyültek és kiéleződtek vagy
lecsökkentek és relativizálódtak? Haladt-e előre a Német Birodalom
politikai integrációja? Nézzük elsősorban a Birodalmat.

A hatóságok bővítése és belső államépítés
Kétségtelen, hogy az államhatalom kiterjesztését és a birodalmi
szintű funkciók növekedését az 1870/71-es határozat és az alkotmány
előre megszabta. Miután pályára állt, a nemzetállam kialakította
saját dinamikáját. Azonnal új birodalmi hivatalokat hoztak létre.
Létrejött a Birodalmi Vasúti Hivatal, a Birodalmi Postahivatal, a
Birodalmi Igazságügyi Hivatal, a Birodalmi Statisztikai Hivatal, a
Birodalmi Kincstári Hivatal és mindenekelőtt a Birodalmi
Belügyminisztérium, amely a 1880Birodalmi Kancelláriából került
ki.
Egy második lendületet is kapott. A hatóságok bővülése és az állami
funkciók birodalmi szintű növekedése miatt a
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Az ezt követő években a legjelentősebb előrelépés a szociálpolitika,
a gazdaságpolitika, a tudományos igények, valamint a gyarmati,
haditengerészeti és külgazdasági politika szabályozása terén történt.
Gondoljunk például az 1970-es évek végi vámpolitikai alapdöntésre,
amely jelentősen hozzájárult az új birodalommal szembeni
konzervatív szkepticizmus csökkentéséhez; az 1878-as szocialista
törvényre; mindenekelőtt az 1980-as évek társadalombiztosítására,
amely 1913-ban több mint 20 000 köztisztviselőt és alkalmazottat
foglalkoztatott; az 1980-as évek társadalombiztosítási rendszerének
létrehozására.A kutatóintézetek létrehozása az 1880-as évektől
kezdve, a Reichskolonialamt (1907) és a Reichsinnenamt (birodalmi
belügyi hivatal) gazdaságpolitikai osztályainak feloszlatása,
amelyeket már Bismarck is hiába próbált feloszlatni. Nyilvánvaló,
hogy a belső állam birodalmi szintű kialakulásának előnyére vált, hogy
az iparosodás kronológiájához képest csak ebben a fázisban, azaz nem
az iparosodás előtti időkben és nem az iparosodás gazdaságilag
liberális első szakaszában zajlott. Inkább az iparosodás 1873-tól
kezdődő második szakaszával esett egybe, amelyben a gazdasági
növekedési rohamok, a társadalmi feszültségek és a más jellegű
koordinációs igények a tercier állam beavatkozásához vezettek, és
feltételezték az általános átmenetet a leírt rendi igazgatásról a bővülő
teljesítményigazgatásra. Úgy tűnik, hogy ezek a korai intervenciós
tendenciák főként a központi szinten elért eredményekben
tükröződtek. Ez a jármű az iparosodás előtti időkben nem állt volna
egy nemzetállam rendelkezésére. Ez azonban azt is jelenti, hogy a
birodalomban az államhatalom és a feladatok bővítése az 1970-es
évektől kezdve szorosan kapcsolódott a mindennapi gazdasági és
társadalmi kérdésekhez, bizonyos mértékig állandóan gazdasági és
társadalmi konfliktusokkal volt szembesülve, ezért különösen könnyen
ki volt téve a különböző társadalmi csoportok kritikájának, és
gyorsan túlterhelhető volt, ugyanakkor különösen mélyen hatott az
emberek tudatára. Valószínűleg ez volt az egyik oka annak a mély
benyomásnak, amelyet ez a csak ilyen rövid ideig létező
nemzetállam a németek tudatában hagyott. Az államosítás e modern
folyamata kiemelte és növelte azt, ami a birodalmi németeket
megkülönböztette a birodalmon kívüli németektől.
Az intervencionista állam felemelkedése nem csak az intervenciós állam
kiterjesztéséhez vezetett
a birodalom állami bürokráciájának, hanem a befolyásának növekedését
is.
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nents a Reichstag számára. Erre példa a társadalombiztosítási
törvényhozásban való döntő részvétele. Bármennyire is korlátozott volt
a Reichstag befolyása a "nagypolitikára" ebben a föderalista, parlament
előtti rendszerben, és bármennyire is hamisnak tűnik számomra az
1914 előtti csendes parlamentarizációról szóló beszéd, ez az intézmény
fontos volt az egyéni érdekek közvetítése szempontjából a nemzeti
akarat kialakításában, és annál inkább, minél inkább a gazdasági és
társadalmi folyamatok szabályozásáról volt szó. Az általános férfi
választójog alapján összeállított Reichstag a kormány és a pártok
számára központi platformként is szolgált, hogy a birodalom egész
területén befolyásolják a közvéleményt. Ebből a hivatalból fontos
törekvések indultak a pártok és a főbb érdekcsoportok kiterjesztésére
és fokozatos központosítására az egész birodalomban.
Végezetül vitathatatlan, hogy a plebszitárius demagóg politikai
megközelítések - a közhatalom és a parlamenti befolyás kiterjesztése
mellett egy harmadik tényező -, amelyek Bismarcktól Hin denburgig
és Ludendorffig újra és újra megjelentek, az egész birodalomban is
előfordultak, és ebben a tekintetben hozzájárultak a politika
államosításához.
Összességében elmondható, hogy az állami intézmények és
funkciók bővülése az 1970-es évek óta gyors ütemben haladt előre,
és a hangsúlyok fokozatos eltolódásához vezetett a helyi, regionális és
nemzeti szintről a nemzetállami szintre. A nemzetállami integrációnak
ez a határa így fokozatosan visszahúzódott, bár természetesen a
föderalista alkotmányos struktúra miatt csak tendenciaszerűen.

Mobilizáció és de-regionalizáció

Ha most a következő lépésben azt a kérdést tesszük fel, hogy a
politikai integráció a lakosság lokalista, regionalista, partikuláris és
részben politikát megelőző identifikációira és életmódjára való
hivatkozással is érvényesült-e, akkor a "politikai integráció"
fogalmának három jelentésszintjét kell megkülönböztetnünk, a
"befogadás", a "homogenizáció" és a "konszenzusépítés" között.
Az integráció a befogadás értelmében egy olyan folyamatot
jelent, amelynek során a nemzet és a nemzetállam jelentőssé és
fontossá válik azok számára, akik benne élnek, amelynek során
kapcsolatba kerülnek az állammal és annak népével.
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a benne élő többi emberrel - negatívan vagy pozitívan. A
kommunikáció előállításáról, mozgósításáról és politizálásáról van
szó nemzetállami szinten.
Másrészt az integráció a különbségek csökkentését és
megszüntetését, a heterogenitás csökkentését, a regionális
különbségek homogenizálását jelenti egyrészt, másrészt a társadalmi
rétegek,
csoportok
és
osztályok
közötti
különbségek
homogenizálását.
Végül az "integráció" gyakran társul a "konfliktuscsökkentéssel". Az
ilyen értelemben vett integráció a feszültségek kiegyenlítéséhez, a
konfliktusok megoldásához, a konszenzushoz vezet.
A politikai integráció e három dimenziója nem feltétlenül jár kéz
a kézben. Kétségtelen, hogy a birodalomban jelentős előrelépés történt
az integrációban az addig alig bevont, mindenekelőtt a kispolgári és
a városi és vidéki alsóbb osztályok bevonása, mozgósítása és
politizálása értelmében. Ez a legvilágosabban a választási részvétel
emelkedésében mutatkozik meg. Az 1871-es Reichstagban a
választásra jogosultaknak csak 51%-a szavazott, míg az i912-es
Reichstagban 84%-uk. A választási részvétel erőteljes, meg nem
változtatott emelkedése mindenekelőtt az 1980-as évek végén volt
tapasztalható. Azóta ráadásul országszerte új típusú tömeges
politikai érdekcsoportosulások alakultak ki. Sztrájkoló, jól
szervezett, hivatásos politikusok által vezetett szervezetek teljesen más
intenzitással szentelték magukat az agitációs és PR-munkának, mint a
korábbi, a Német Gyáriparosok Központi Szövetsége (Centralverband
Deutscher Indu strieller) típusú egyesületek. Gondoljunk mindenekelőtt
az 1893-as Bund der Landwirte-re (amelynek hamarosan több mint
300 000 tagja volt), az ugyanebben az évben létrejött Deutschna
tionalen Handlungsgehilfen-Verband-ra, valamint az 1887 óta
kialakuló nemzeti harci és agitációs egyesületekre, az 1887-es
Deutsche Kolonialgesellschaft-ra, az Alldeutscher Verband-ra
(1891), a Deutscher Ostmarkenverein-ra (1894), a Deutscher
Flottenverein-ra és1898 másokra. Azóta viszont a szakszervezetek
tömegszervezetekké 1890bővültek, és az SPD egyre több szavazatot
szerzett, részben a liberálisok és a Centrum rovására, és nagyrészt a
korábban nem szavazó rétegek mozgósítása révén. Egyenetlenül és
eleinte nagyon tökéletlenül, de kiszámíthatatlanul a pártok a helyileg
széttöredezett méltósági párt típusából az egyre erősebben
központosított tömegpárttá váltak. A liberálisok voltak a legkevésbé
sikeresek.
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Az SPD volt a modell. A konzervatívok a Gazdaszövetség
segítségével utánozták azt, és ezzel saját magukat is lealacsonyították
azzal, hogy populista, szélsőségesen nacionalista és néha még
antiszemita elemeket is magukba olvasztottak. A központnak
alapvetően a tömegek mozgósításában, nevezetesen az 1970-es évek
kulturális harcában sikerült a legtöbbet elérnie, bár ez a népesség
katolikus részére korlátozódott, és az 1880-as évek óta a
"Volksverein" ellenére kissé riickliiufig volt.
A lokális és a régiók feletti mozgósítás ezen folyamatait más
tünetekkel is illusztrálni lehet: az egynyelvű irodalom növekedése és
elterjedése egy olyan időszakban, amikor az analfabéták aránya a
nullához közeledett; az egyre nagyobb számban szervezett nemzeti
fesztiválok és ünnepségek résztvevőinek növekvő száma; a régiókon
és helyeken felüli nemzetekkel kapcsolatos tartalmak növekedése a
közoktatásban, különösen az általános iskolákban, amelyek a serdülők
több mint %-ának90 az egyetlen iskolai élményt jelentették. Werner
Blessing nemrégiben kimutatta, hogy 1870 után Bajorország katolikus
részein is a német-nemzeti eszmék és nézetek ápolása az elemi
iskolai oktatásban háttérbe szorult a nemzeti hagyományok ápolásával
és a hazaszeretetre való neveléssel szemben: a császárkultusz háttérbe
szorult a király dicséretével szemben, a 70/71-es háborút a nemzet
szent tűzkeresztségeként stilizálták, és a nemzeti-liberális iskolai
tanárok nyertek teret. Ez még inkább igaz volt a történelemórákra,
amelyek 1872-ben váltak kötelezővé Poroszországban. Feltehetően
e befogadási folyamatok során a regionális és helyi differenciálódás
némileg elenyészett. Ismeretes, hogy a regionális egyenlőtlenségek a jövedelem és a vagyon, az iparosodás szintje, az orvosi sűrűség és
hasonlók alapján mérve - 1914-ig nem csökkentek, sőt talán még
nőttek is, bár összességében növekvő szinten. Az is világos, hogy a
regionális és táji különbségek a politikumban, a nyelvben, az étkezési
szokásokban, a demográfiai tendenciákban továbbra is
fennmaradtak. A regionális történeti tudat a 19. század vége óta
még újjáéledni is látszik, ha a regionális történeti bizottságok
létrehozását és az időszaki irodalomban a honismereti hagyományok
hangsúlyozását vesszük alapul. Heinz Gollwitzer
rámutatott. Itt még sok felfedezni való van.
De más tekintetben a regionális és helyi sajátosságokat és...
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Az élet regionalista és lokalista dimenziói némileg visszaszorultak
a birodalom egészére kiterjedő, nemzeti dimenziók javára. Ezt
mindenekelőtt a pártok és egyesületek egyre inkább birodalmi
szintű szerveződése jelzi. A nemzeti agitációs egyesületek az egész
birodalomban mozgósítottak, túllépve a város-vidék szakadékon, és
különböző szakmákat, ha nem is minden osztályt egyformán, de
kizárólag férfiakat tömörítve. A politikának ez a nacionalizálódása
jelezte a helyeken felüli, régiókon átívelő tapasztalatokat és
érdekeket, amelyeket ugyanezek a politikák nem csak kinyilvánítottak,
hanem meg is erősítettek. A nyelvtörténeti megállapítások ugyanebbe
az irányba mutatnak. A nyelvtörténészek nemcsak az irodalmi nyelv
társadalmi rétegeinek fokozatos bővülését, hanem a helyileg
korlátozott nyelvjárásoknak a szélesebb körben értett köznyelvi
nyelvekbe való integrálódását is feltételezik, amelyek azonban
továbbra is regionálisan különböztek és dialektálisan színezettek
maradtak. A különféle szaknyelvek egyre inkább teret nyertek, és
amikor ez megtörtént, akkor ezek a nyelvek régiókon átívelőek voltak.
A fentiekből származó szabványosítási kísérletek kiegészültek. Az
első Duden 1872-ben jelent meg. 1885-ben megalakult az
"Allgemeinen Deutschen Sprachverein". Bizonyára vannak más
jelek és bizonyítékok is a birodalom életének részleges
dezregionalizálódására és ezáltal nemzetiesedésére.
A mobilizáció és a dezregionalizáció tehát kéz a kézben járt,
kölcsönösen függtek egymástól, és ráadásul ugyanazokból az
impulzusokból fakadtak: egyrészt az egyes polgárok életében egyre
fontosabbá váló állam hatásaiból, amelyek legfontosabb aspektusait
fentebb már felvázoltuk; másrészt a kapitalista iparosodás során a
régiók feletti munkaerőpiacok strukturálódásából, a migrációs
áramlásokból - 1870 óta egyre inkább távoli migrációként -, az
urbanizációból, valamint a közlekedés és a kommunikáció gyors
fejlődéséből. Ez nem a megfelelő hely arra, hogy a vasúti utasok,
levelek, táviratok és távolsági hívások éves számait, a Vilmosbirodalomban a nyaralások és a gyógyfürdők számának növekedését,
az újságok és folyóiratok postai úton, azaz feltehetően helyben
terjesztett példányszámának gyors növekedését bemutassuk.
Megkímélem magam a migrációs gyakoriságokról és távolságokról,
a helyi szint fölött meghonosodott nagyvállalatoknál történő
karriermozgásokról,
valamint
a
munkaerőpiac
földrajzi
kiterjedéséről lehetséges információktól is.

98

a házassági körökben. Csak azt kell hangsúlyozni, hogy e
folyamatok közül sokan a Wilhelminus Birodalom és az első
világháború idején érték el legnagyobb kiterjedésüket és
sebességüket, de aztán ismét kissé lelassultak - például a migráció, az
urbanizáció, a nagyvállalatok növekedése, a vasúti rendszer
(természetesen nem a gépjárműforgalom) bővülése. A vilmosi
társadalom sok tekintetben gyorsabban változott, mint a weimari
köztársaságé és a Harmadik Birodalomé; és az itt csak utalásszerűen
említett felgyorsult leépülések - a migráció, a közlekedési és
kommunikációs forradalom, stb. - Az intervencionista állam
beavatkozásaival együtt felelősek voltak azért, hogy az emberek
hagyományos, kisléptékű kötődéseit fellazítsák, illetve felszabadítsák,
hogy hely- és régiófeletti szinten kapcsolatba hozzák őket egymással,
hogy felkészítsék és felszabadítsák őket új, hely- és régiófeletti,
nem hagyományos jellegű, azaz nemzeti identitásokra, egészen az
alsó középosztályig és az alsóbb osztályokig.

Társadalmi egyensúly és társadalmi konfliktusok a
nemzetállamban
Mindez a harmadik említett jelentésben, a konszenzusépítés
értelmében vett politikai integrációt is jelentett?
Figyelembe kell venni, hogy az iparosodás és a vele együtt járó
kapitalizmus, valamint a vele járó megújulások, eltolódások és
pusztítások jelentős mértékben felduzzasztották a társadalmi
feszültségeket és konfliktusokat. A jövedelem, a vagyon és az
életesélyek egyenlőtlensége legalább 1900-ig növekedett, bár
összességében növekvő szinten. Az ipari munkások és a vállalkozók, a
proletármozgalom és a polgári társadalom közötti ellentét csak egy
volt a birodalmi társadalmat átható számos front közül, bár minden
bizonnyal a legfontosabb. A régebbi életformák megkérdőjelezése a
társadalmi hanyatlás folyamataihoz és a védekezési kísérletekhez, a
régi kötelékek pusztulása a kielégítetlen tájékozódási és félelmi
szükséglethez vezetett. Képes volt-e a nemzetállam olyan
szolidaritást és egyetértést teremteni, amely ellensúlyozza ezeket a
társadalmi feszültségeket és konfliktusokat?
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Természetesen ilyen hatások a német nemzetállamból indultak ki.
A katolikus kisebbség fokozatos integrációja lenne erre példa.
Kétségtelen az is, hogy az állami társadalombiztosítás juttatásai sok
munkás helyzetének javulásához járultak hozzá; és nagy
valószínűséggel hozzájárultak a Birodalom legitimációs bázisának
növeléséhez a dolgozó lakosság körében. Hogy a szinte teljesen
kikényszerített elemi iskolai oktatás hogyan hatott sokakra, nehéz
megállapítani: bizonyára változatosan és gyakran nem túl mélyen, de
az sem zárható ki, hogy a vidéki és városi alsóbb osztályok bizonyos
és öntudatlan nacionalizálódását ösztönözte, ahogy Günther Roth
vélte. A három-, később kétéves szolgálati idő, amellyel a fiatal
férfiak több mint 50%-a megismerkedett, aligha működött "a nemzet
iskolájaként", a hazafiságra és az antiszocializmusra nevelésként. Az
ebből fakadó fegyelmi szempontok nehezen értékelhetők; a fiatal
férfiak számára a katonai szolgálat minden bizonnyal nemcsak
visszataszító, hanem újfajta tapasztalatot és a perspektívák
kiszélesedését is jelentette, amelyre később nem szívesen tekintettek
vissza.
Ami a nemzetállami színpadra állításokat, az emlékünnepségeket és
a Sanger-ünnepeket, a sedani ünnepségeket és a császárok
születésnapjait illeti, hatásukat nehéz felmérni. Mosse Györgynél a
politikai rituálék népszerűsítését és kvázi demokratizálását lehet
hangsúlyozni. Theodor Schiederrel együtt rámutathatunk a kor
birodalmi szimbolikájának bizonytalanságára is: a zászló kérdésében
tanúsított hivatalos tartózkodás és ingadozás, a hivatalos himnusz
hiánya, a nemzeti emlékművek építészetének nagy stílusbeli eltérései,
a sedani ünnepség körüli vita, ez a bielefeldi (Bodelschwingh)
találmány. Végül is a Deutschland-Lied az 1990-es évek óta
uralkodik. A szociáldemokrata otthonokban is láthatók voltak a
császár, Moltke és Bismarck képei Behel, Liebknecht és Lassalle
portréi mellett, valamint szentek képei; és ha a Kyff Hauserbundban
egyesült harcos egyesületeknek 1913-ban közel hárommillió tagja
volt, akkor sok munkás, valamint sok kispolgár és földműves
tartozhatott hozzájuk. A szociáldemokraták és a szociáldemokrata
szakszervezetek tagjai állítólag szenvedtek a gyakran hivatalosan
kikényszerített kirekesztésük miatt.
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Ezeknek az állami eseményeknek a németek politikai
integrációjára gyakorolt pontos jelentőségét soha nem lehet
pontosan meghatározni, már csak azért sem, mert nem lehet őket
elszigetelni a foglalkoztatás, a kereseti és életkörülmények, a
technikai és tudományos fejlődés, az urbanizáció és a migráció nem
állami változásainak néha sokkal fontosabb hatásaitól. Kétségtelen,
hogy ez a Német Birodalom - a lassan emelkedő életszínvonalra
alapozott indoktrináció és teljesítmény révén - az ipari munkások
körében is tetszést aratott, különben az 1914-es háború kitörésekor
tanúsított magatartásuk éppoly érthetetlen lenne, mint az állam
figyelemre méltó összetartása a világháború és a forradalom
megpróbáltatásai között.
De ez csak az egyik oldal volt. A másik oldalon, minél hosszabb,
annál világosabb volt a társadalmi konfliktusok és a nemzetállami
ideológia vagy nacionalizmus közötti kölcsönös megerősödés furcsa
kapcsolata. A nacionalizmus soha nem volt belpolitikailag semleges.
Korai szakaszaiban - a mozgalmi fázisokban - erősebben
kapcsolódott a változás, az emancipáció, a kihívás, a liberalizmus és
a demokrácia elleni támadás erőihez. A 19. század végén viszont a kialakult nemzetállamban - gyakrabban társult a védelmi erőkkel és
a hatalom biztosításával. A nemzeti elvnek a baloldali ideológiából a
jobboldali ideológiába való átcsúszása valószínűleg más országokban
is megfigyelhető. Németországban azonban ez különösen
hangsúlyos módon történt, köszönhetően annak, hogy a német nemzeti
mozgalom a Franciaország elleni fordulat során nyugatellenes,
alkotmányellenes, antidemokratikus elemeket szívott magába;
köszönhetően annak, hogy nem tudott egy megszilárdult nemzetállam
alapján fejlődni, és így nem tudta a liberális államnemzetet állítani
érvelésének középpontjába, mint Svájc, Franciaország vagy az USA;
annak köszönhetően, hogy a nemzetállam kialakulása végül a hatalom
irányítása alatt és a baloldali-liberális demokraták és
szociáldemokraták ellenében jött létre; továbbá a birodalom uralmi
rendszerének mély konfliktusainak és szakadásainak köszönhetően,
amelyek különösen a nacionalizmusnak a "birodalom ellenségeinek"
rovására történő manipulatív integráció eszközeként való
felhasználását sugallták. Természetesen a késői birodalomban is
voltak kivételek: Az ember Frederickre gondol.
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Naumann, aki a német nemzeti állam hatalmának fejlesztését és
egyúttal demokratikus-társadalmi reformokat szorgalmazott. De
összességében és általában a nemzetállam eszménye és a
nacionalizmus már Bis Marck alatt, de még inkább a Wilhelminus
Birodalomban a baloldal elleni harc eszköze lett. Az agitációs
egyesületek felbukkanó nacionalizmusa nemcsak Németország
külső világhatalmi elismerését célozta, hanem a baloldal hazai
elutasítását is. A "nemzeti" kifejezés egyre inkább antiszocialista,
antidemokratikus, sőt antiliberális jelentést kapott. Korábban erős
integráló ereje meggyengült. A szétválasztás eszközévé vált.
Sok példát és bizonyítékot lehetne hozni; én két illusztrációra
szorítkozom: A szociáldemokrácia, a bázis támogatásával, nem
ünnepelte a Szedeák napját. Inkább ünnepeltek
18. Az 1848-as berlini forradalmi harcok és az 1871-es párizsi
kommün felkelésének emlékére rendezett felvonulás, később május
1-je. És legkésőbb az 1980-as években a nemzeti mozgalom
számára oly fontos Sanger és Turner klubok elvesztették proletár
tagjaik nagy részét, és egy proletár torna- és énekmozgalom alakult
ki egy viszonylag különálló munkásmozgalmi kultúra részeként. A
nacionalizmus kiélezte és alapvetővé tette azt az osztályellentétet,
amelyet az iparosodás és a nemzetállam egyéb vívmányainak bizonyos
eredményei enyhíteni igyekeztek. Ezzel szemben a társadalmi
feszültségek a Vilmos-birodalomban egyre radikálisabbá váló
nacionalizmust táplálták. Gondolok itt például az agresszív integrális
nacionalizmusra, mint a megkérdőjelezett középosztályok erkölcsi
önmegerősítésének eszközére; a Deutschnationalen Handlungs
gehilfen-Verband szélsőséges nacionalizmusára, mint válaszreakcióra
a deklasszifikáció fenyegetésére, és mint eszközre, hogy
elhatárolódjanak
a
tévesen
nemzetellenesnek
feltüntetett
proletariátustól. A birodalom és a két világháború közötti időszak
sovinizmussá fokozódó nacionalizmusa csak úgy magyarázható, ha a
társadalmi konfliktusokat és a társadalmi dezintegrációt tekintjük
hajtóerejének - bármennyire is bonyolult és nehezen érthető
mechanizmusok voltak ezek részleteiben.
Végül a négy komplexus közül az utolsó, amely a nemzetállam
kiteljesedésének útjában állt az 1870-es évek elején, a nyelvi vagy
kulturális nemzet és a nemzeti állam közötti kongruencia hiánya.
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A nemzetállam megosztottsága nem enyhült, hanem inkább
súlyosbodott.
Gondoljunk
Nyugat-Poroszországra,
Posen
tartományra és Felső-Sziléziára. A nemzetiségek közötti küzdelem
egyre keményebbé vált; egyre nehezebb volt semlegesnek maradni,
és például Felső-Sziléziában a kétnyelvű, magát sem németként, sem
lengyelként nem definiáló köztes osztályhoz tartozni. A lengyel
kisebbség mozgósítása, önszegregációja és ellenségeskedése a
bizonyos értelemben nemzetiség előtti porosz államfelfogásról a
német-nemzeti birodalmi politikára való áttérés szükségszerű
következménye volt. Nem beszélhetünk konszenzuskeresésről. Ezen a
területen a nemzetállami integrációs kísérletek csak az
ellenkezőjükhöz vezettek, legalábbis keleten és északon.
Ha a német nemzetállamon kívüli németek millióinak létezése
végső soron ellentmondott is a német nemzetállam alapelveinek, ez
1914-ig aligha jelentett problémát a birodalom hivatalos politikája
számára. A Birodalom kül- és külgazdasági politikájának erősen
expanzív elemeit az imperializmus korában igen kis mértékben
motiválta a nemzeti-volkumpfoli tisch. Ez a visszafogottság nemcsak
az osztrák szövetségi partner megfontolásával magyarázható,
amelyet elsősorban egy nagy német nacionalista cél befolyásolt. Ez
a birodalom porosz-északnémet-protestáns pragmatizmusával és
vezető hivatalnok politikusainak inkább monarchikus-nacionalista
államközpontúságával is magyarázható. A népi-zöld német
motívumok kezdték kibontakoztatni expanzív és az adott
körülmények között destabilizáló hatásukat a kormányzati szint
alatt, a túl mérsékeltnek kritizált kormányzati politikával szembeni
jobboldali ellenállás formájában is, például az alapvetően ellenzéki
össznémetek körében, mind a birodalomban, mind Bécsben,
Schonerer körül. Chamberlain mondása a "német nemzet
pángermán világbirodalmáról" itt termékeny talajra hullott. A nagy
német eszmék vitathatatlan szerepet játszottak a kor imperialista
retorikájában. Az adott feltételek mellett - nevezetesen: a
nemzetállam és a nyelvi vagy kulturális nemzet közötti
inkongruencia, a nemzetállam erősen a közös nyelvre, kultúrára és
történelemre, nem pedig az államra és alkotmányra épül - a
nemzetállami elv expanzívnak, a status quo-t meghaladónak,
agresszívnek bizonyult. Az átmenet a mérsékelt Allgemeiner
Deutscher Schulverein of a1881 Verein fiir das
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A külföldi germanizmus a maga nacionalista-volkista politikai
céljaival a nemzetállami eszme szinte elkerülhetetlenül
radikalizálódó dinamikáját mutatja ilyen körülmények között,
amely dinamika nemcsak a belső békét veszélyeztette, hanem a
külföldi konfliktusok kiéleződéséhez is vezetett.

A fokozódás az első világháborúban és azt követően
Az első világháború előestéjén a németek politikai integrációja a
Birodalomban nagyot lépett előre. Ez egyrészt igaz volt a belső
államépítés folyamatára: A nemzetnek most minden korábbinál
nagyobb volt az állami dimenziója; ez különböztette meg a birodalmi
németek történetét a németkeleti, német-svájci és etnikai németek
történetétől. Ezt jól példázza a birodalmi német és a német-osztrák
munkásmozgalom fejlődése, amely 1870 körül együttesen alakult
ki. A lakosság széles rétegeinek mozgósítását és a nemzetbe való
bevonását is előmozdították. A de-regionalizáció és a dezokalizáció
bizonyos folyamatai is lezajlottak, bár korlátozott mértékben. 1914
körül a "nemzet" fogalmának már több valós tartalma volt, mint 1870ben. Ami a konfliktusmegoldó és konszenzusépítő integrációt illeti, az
egyensúly mégis ambivalens volt: egyrészt a nemzetállam
legitimációs nyeresége, a szolidaritás kiegyensúlyozásának
ösztönzése; másrészt és mindenekelőtt a nemzeti eszme
konfliktushajtó hatásai a nacionalizmus formájában, amely az adott
körülmények között szükségszerűen belőle fakadt.
A világháború felgyorsította a fent említett tendenciákat, és felhajtotta
őket
- a háborúra jellemző torzulásokban - a végső tetőpontig. Az
eredmény azonban csökkentette a keretfeltételeket.
A háború alatt az intervenciós állam terjeszkedése gyorsan haladt;
a birodalmi szintű központosítás rohamosan folytatódott; az állam
átvette azokat a feladatokat, amelyekkel foglalkozott; minden oldalról
erősödött a vele szembeni kritika - a felkelés fontos feltétele. Az
emberek mozgósítása, bár eleinte a fegyverszünet egyre perforáltabb
feltételei között, a megnyilvánulások sürgetőbb lehetőségei nélkül
haladt előre. Különösen a nők
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és a fiatalok egyre inkább bekapcsolódtak ebbe a mozgósításba.
Legalábbis a fiatalok esetében ez nem állt meg az 1920-as és 1930-as
években. A politikai élet központosítása, a nemzet közös háborús
tapasztalatai és a háborús évek rendkívüli ingadozása lehetővé tette a
dezregionalizáció további előrehaladását.
A nemzetállami elv ismét kipróbálta kiegyenlítő, befelé békítő
funkcióját. "Én már nem ismerek pártokat, csak németeket." A
közös nemzeti erőfeszítés szolgálatában, egy igazságosnak tartott
háborúban a belső konfliktusokat kezdetben elhallgatták. A háborúval
kapcsolatos nemzeti egység során az osztályhatárokon átívelő hidak
épültek, gyakran hivatalos és katonai irányítással. Csak most lehetett
elérni az állami "elismerést", a munkásmozgalom szervezeteinek
politikai integrációját, amelyek erre nagyon is hajlandóak voltak. A
weimari szociálpolitika alapjait a világháború alatt rakták le.
A politikai integráció előrehaladása a küszködő nemzetállamban
azonban hamarosan világosan érzékelhető korlátokba ütközött: A
szilárdan rögzült bel- és külpolitikai érdekek megakadályozták a
mélyrehatóbb reformokat, például a porosz választójog vagy a
parlamentarizáció kérdésében. A várbeli béke ígérete és annak
felfokozott
várakozások
kiegyenlítő
következményei
által
szertefoszlottak. Az "ostromlott erődítményben", Németországban
olyan elszegényedési folyamatok indultak el, amelyek elkerülték az
állami ellenintézkedéseket és súlyosbították az egyenlőtlenségeket. A
háború folytatódott, és különösen akkor, amikor nem voltak sikerek, a
hatalmas, szintén egyenlőtlenül elosztott áldozatok benyomása alatt
nőttek a kételyek a folytatás értelmét illetően. A háború céljairól szóló
vita azóta is megosztotta a nemzetet. 1917.
A nacionalizmus polarizáló és illiberális hatásai így ismét
előtérbe kerültek. A nacionalista "Haza Párt" a nyáron nem csak
agitált1917 egy
"A nemzeti kérdés egyre inkább összekapcsolódott a kisebbségek
diszkriminációjával, például a háború utolsó évében gyorsan növekvő
antiszemitizmusban. A nemzeti kérdés egyre inkább összekapcsolódott
a kisebbségekkel szembeni megkülönböztetéssel, mint például az
antiszemitizmus feltűnő növekedése a háború utolsó évében.
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A hosszú háború rendkívüli próbatétele megmutatta, hogy a
németek politikai integrációjában milyen előrelépés történt az elmúlt
évtizedekben; még a forradalom és a vereség idején is aligha vitatták
komolyan a Birodalom egységét mint olyat; a Birodalom
összetartásához már nem volt szükség "a dinasztikus kötődés
közvetítésére", ahogy Bismarck még emlékirataiban értette. A
Birodalom összetartott, de azért is, mert 1945 után a győztesek
többsége - ellentétben az 1945 utáni időszakkal - nem volt érdekelt
Németország felosztásában, és nem volt szövetségesek közötti elvi
konfliktus, annak centrifugális következményeivel. Másrészt a háború
nyomása új polarizációhoz és politikai széthulláshoz vezetett a német
társadalomban. A nacionalizmus ismét elvesztette rövid távon
megújuló, befelé integráló, megbékéltető erejét. Ez világosan
megmutatkozott a forradalomban.

Kilátások Weimarról és a Harmadik Birodalomról
A birodalomban megfigyelhető folyamatok közül sok folytatódott a
Weimari Köztársaságban: az állami funkciók és hivatalok birodalmi
szintű növekedése; a regionalizmus gyengülése a közlekedési és
kommunikációs hálózat további bővülése, valamint a populáris
vagy tömegkultúra új formáinak kialakulása révén. Az arányos
képviseletre való áttérés elősegítette a pártok további
"régiómentesítését"; a birodalomban megszokottnál egyenlőbben
osztották el jelöltjeiket a birodalom egész területén. A politikai
részvételi jogokat kiterjesztették; azok már nem korlátozódtak a
lakosság férfi részére; a széles népesség politikai mozgósítása csak
átmenetileg csökkent, és az 1930 körüli gazdasági, társadalmi és
nemzeti válságban új, lázas csúcspontokat ért el. - De néhány dolog
alapvetően megváltozott a Birodalomhoz képest.
1. Soha nem volt még ilyen hangsúlyos az ellentmondás a
magasztos nemzeti várakozások és azok megalázó kudarca között,
mint most, e nem elfogadott vereség után. A nacionalizmus további
radikalizálódása volt az eredmény. Ez a szenvedélyesen elutasított, de
nem elfogadott
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A versailles-i szerződés elleni harc, amelyet nemzeti megaláztatásként
éltek meg, és azok ellen, akik vonakodva írták alá, hogy
megakadályozzák a rosszabbat. A "versailles-i diktátum" elleni
küzdelem
volt
a
radikalizálódó
nacionalizmus
és
a
nemzetiszocializmus felemelkedésének leglátványosabb példája.
2. A kényszerű engedmények révén a birodalom elvesztette a nem
német kisebbségek többségét. De amit ez a politikai integráció
fokozása szempontjából eredményezhetett volna, azt messze
felülmúlta egy másik probléma:
3. Ott volt az újonnan felmerült, vagy legalábbis mérhetetlenül
súlyosbodott probléma, a németek problémája. A Habsburg-monarchia
összeomlása és a kelet-közép-európai nemzetállamok létrejötte után a
német nemzetállam és a német nyelvi vagy kulturális nemzet
összeegyeztethetetlensége sokkal nagyobb kihívásként jelentkezett,
mint valaha a birodalomban. Az államszövetségtől megszabadulva az
ausztriai németek, akárcsak a csehországiak és morvaországiak, ismét
teljes mértékben tudatában voltak az állam előtti német nemzethez való
tartozásuknak; a birodalmi németek számára is természetesnek tűnt az
"Anschluss". Ezt csak a külpolitikai korlátok akadályozták meg.
Felmerültek a félreértelmezés problémái, a "német-osztrákok", a
"délnémetek", a kelet-közép-európai németek német-nemzettudata
felduzzadt, és a "keleti szétszóródást" (W. Conze) a birodalmi németek
is erősebben érezték, mint 1914 előtt. Ez felerősítette a nacionalizmust
a Birodalomban, amely ilyen körülmények között szükségszerűen a
nép felé orientálódott, azaz még erőteljesebben elhatárolódott a nyugati
nemzetfogalomtól, és egy olyan német nép eszméjén alapult, amely az
államok között fennálló határokon túl létezik, és azokat
megkérdőjelezi. A német nacionalizmus sokkal világosabban, mint
1914 előtt, szemben állt az európai térkép határaival.
4. A háborúból és a forradalomból egy parlamentáris-demokratikus
Az eredmény a második köztársaság lett, amelyet szociáldemokraták,
polgári demokraták és liberálisok támogattak, néhányan közülük a
centrumból. A nemzeti büszkeséget sértő vereség és a
demokratizálódás kombinációja kiélezte a nacionalizmus és a
demokratikus eszme, valamint annak támogatói közötti konfliktust,
amelyet a birodalom már kialakított. A birodalomtól eltérően, de
formailag ugyanúgy, mint 1866/71 előtt, a nacionalizmus most
egyértelműen szemben állt a demokratikus eszmével.
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a fennálló rendszer, az alkotmány és az állam ellen. Ezzel megszűnt a
nacionalizmus egyik fontos integrációja, amely a birodalomban
akadályozta a radikális-populista-volkista fordulatot, amely
akkoriban nem hiányzott teljesen. Ennek megfelelően a nemzeti
jobboldal most megváltozott irányát, rádiókörzetét és társadalmi
összetételét tekintve.
A nemzeti jobboldal nem engedte, hogy a parlamentárisdemokratikus köztársaság a nemzeti történelem folytatója legyen. A
nacionalista víziók (legalábbis uralkodó változataikban) nemcsak a
nemzetközi kapcsolatok status quója, hanem a fennálló állam és
annak alkotmánya ellen is irányultak. Ennek eredményeképpen a
nacionalizmus a legkevésbé sem járult hozzá a németek politikai
integrációjához, sőt, éppen ellenkezőleg, szétzilálta a más
forrásokból táplálkozó konszenzust.
Csak Hitler hatalomra jutásáig tartott a nacionalista revízió.
a nemzetközi, valamint az alkotmányos status quo hivatalos állami
politikává vált - és az 1866 előtti állapotoktól eltérően kíméletlenül,
következmények nélküli, robbanékony módon, a demokrácia, a
jogállam és a köztársaság felett győzedelmeskedve - a nemzeti állam
és a nacionalizmus ismét valami kései integráló és mozgósító erőre
tett szert, bár szűk keretek között és hatalmas áldozatok árán. A
nemzeti
célok
érdekében
történő
erőforrás-mobilizálás
eredményeire, az örökölt társadalmi korlátok és tekintélyek
gyengítésére egy nem kizárólag ideologikus nemzeti közösségi
politika részeként, az élet fokozatos de-provincializálására és az eddig
alig bevont csoportok bevonására a nemzeti kommunikációs
kontextusba, különösen vidéken. A nemzeti integráció e folyamatának
korlátai azonban a legújabb társadalomtörténeti kutatásokból egyre
világosabbá válnak: a népesség széles rétegeiben a nemzeti
lelkesedés nagyon korlátozott volt. A rezsimnek egyáltalán nem
sikerült az állandó mozgósítás. Az 1930-as évek elejének
politizáltsági szintje nem maradt fenn; a depolitizálódás a rendszer
kényszereivel szembeni reakcióként és egyúttal a rendszer
stabilizálódásának eredményeként indult meg. A magánszférába való
visszavonulás, a saját állapotok, a szabadidős tevékenységek és a
szerény fogyasztás, az egyéni önellátás elszigetelt szférájában való
egyéni erőfeszítés - az új rendszer alapvető elfogadásával vagy
legalábbis tolerálásával - sokkal inkább jellemezte a lakosság
egészének hangulatát, mint a politikai és társadalmi mozgalmakét.
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azonosulás a néppel és a vezetővel, de sokkal több, mint az
ellenállás vagy akár az ellenzékiség. A nemzeti szocialista
nemzetközösségi és terjeszkedési politika áldozatai joggal alakítják
leginkább a korszakról alkotott képünket: belsőleg a nemzet egy
részének, a politikai ellenfeleknek, a zsidóknak és általában az
"idegen" kisebbségeknek az elnyomása és üldözése, kiirtása és
"kiirtása"; külsőleg (és végül belsőleg) a sok millió halott, a
legsúlyosabb sérülések és a határtalan károk az agresszió
következményeként.
Az 1870-es évektől kezdve a nemzeti elv a nacionalizmusba való
átmenet során nemcsak integráló, hanem polarizáló, kirekesztő és
dezintegráló erő is lett: ugyanannak az éremnek a két oldala. Minél
később, annál erősebb volt a második, a romboló oldal, amely
érvényesült, és eltorzította azt, ami az elsőből megmaradt. Ami
maradt, az egy halom triád volt. Ez a nemzeti hagyomány kevés
kapcsolódási pontot kínál - sajnos.
A hivatkozások a 186-87. oldalon találhatók.
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Hitler előtti német történelem
A "német Sonderweg"-ről (különleges út) folytatott
vitáról

Hogyan határozható meg a nemzetiszocializmus helye a német
történelemben? Mik voltak a történelmi gyökerei, mit jelentett
győzelme és veresége az 1945 utáni fejlemények szempontjából?
Hogyan értelmezzük az európai történelem összefüggésében és
nemzetközi összehasonlításban? Ezek a kérdések az elmúlt
évtizedekben számos tudományos és nem tudományos vita
középpontjában álltak, legutóbb az 1986/87-es úgynevezett
"Historikerstreit" során. És továbbra is foglalkoztatni, izgatni és
feltehetően megosztani fogják a történészeket és a közvéleményt,
különösen Németországban.1
A "német Sonderweg" tézise az egyik módja e kérdések
megválaszolásának. Először is, ezt a tézist rekonstruáljuk, amennyiben
értelmes, ha nem is feltétlenül pontosan pontos hozzájárulást jelent a
nemzetiszocializmus történeti értelmezéséhez. 2 Ezt követi a
Sonderweg-tézissel szemben különösen az utóbbi években felvetett
legfontosabb ellenvetések tárgyalása. Végezetül pedig saját
álláspontomat fogom megfogalmazni ebben a folyamatban lévő
vitában, és amellett érvelek, hogy a Sonderweg-tézis, gondosan
körülírva és némileg módosítva, még a legújabb kutatások fényében is
érvényesnek mondható. 3

Németország és a Nyugat: a "Sonderweg" tézis
A 19. század végén és a 20. század elején sokan meg voltak győződve
arról, hogy létezik egy sajátos "német út", amely révén a Birodalom
fejlődése - földrajzi elhelyezkedésének és történelmi hagyományainak
megfelelően - pozitívan különbözik Franciaország és Anglia
fejlődésétől. A német parlamenten kívüli jellege
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Az "alkotmányos monarchiát" előnynek tekintették. Büszkék voltak
a pártok feletti erős kormányra, a megbecsült és hatékony
közszolgálatra és a felülről jövő reformok hosszú hagyományára,
ami megkülönböztette a német utat a forradalom, a laissez-faire és a
pártkormányzás nyugati elveitől. A német kultúra alacsonyabb
rendűnek tűnt a nyugati civilizációnál - ez az ideológia az "1914-es
eszmékben" csúcsosodott ki.4 Az első világháború után egyes
tudósok, mint Otto Hintze és Ernst Troeltsch, relativizálni kezdték a
Sonderweg-tézis e pozitív változatát. A második világháború után
elvesztette meggyőző erejét. A német történelem implicit
összehasonlító értelmezéseként azóta nagyjából már nem játszik
szerepet.
1945 után ezt a Sonderweg-tézis liberális-demokratikus, kritikai
változata váltotta fel, amelynek fő képviselői többek között Friedrich
Engels és Max Weber voltak. A nemzetiszocializmus kialakulásában
nagy szerepet játszottak az emigránsok és a nemzetiszocializmus más
kritikusai. A Sonderweg-tézisnek ez a kritikai változata lényegében
arra a kérdésre kereste a választ, hogy a két világháború közötti
válság idején Németország - a hasonló, magasan fejlett nyugati
országokkal ellentétben - miért vált fasisztává vagy totalitáriussá. A
nemzetiszocializmus okainak kérdése a történelemértelmezés
középpontjába került. A Sonderweg-tézis kísérlet volt arra, hogy a
"német katasztrófát" (Friedrich Meinecke) összehasonlító
perspektívában magyarázza, a saját történelmi örökség feltételes, de
tagadhatatlan részeként értelmezze, ugyanakkor kritikusan
elhatárolódjon tőle.
Persze, az ember nem látta a nagy jelentőségét, hogy a rövid távú
A kérdés az: ki láthatta előre az első világháború következményeit és a
demoralizálónak megélt vereséget? Ki láthatta volna előre az első
világháború következményeit és a dem onstrációként megélt
vereséget? Az is vitathatatlan volt, hogy a nemzetközi gazdasági
kapcsolatok nehézségei és végül a világválság súlyosbította az első
Német
Köztársaság
problémáit,
és
hozzájárult
Hitler
felemelkedéséhez.
Ugyanakkor az emberek visszatekintettek a 18. és 19. századra.
Az Angliával, Franciaországgal, az USA-val vagy egyszerűen "a
Nyugattal" való explicit vagy implicit összehasonlításokon keresztül
próbálták azonosítani a német történelem, a struktúrák és
tapasztalatok, a folyamatok és a tapasztalatok sajátosságait.
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Fontos azonosítani azt az irányt, amely - bár nem vezetett közvetlenül
a nemzetiszocializmushoz - hosszú távon akadályozta a liberális
demokrácia fejlődését Németországban, és végül elősegítette a
német fasizmus felemelkedését. Számos különböző szerző nagyon
különböző dolgokkal járult hozzá ehhez az érveléshez, általában a
"Sonderweg" szó használata nélkül.
Helmut Plessner a "verspiiteten Nation"-ról, a "felülről" történő
nemzetépítés késleltetett folyamatáról beszélt, más történészek pedig
azt állították, hogy a nacionalizmus különösen agresszív, korán
jobbra mutató és destrukturáló szerepet játszott a birodalomban.
Ernst Fraenkel, Karl Dietrich Bracher, Gerhard A. Ritter, M. Rainer
Lepsius és mások hosszú távú gyengeségeket azonosítottak a német
birodalmi kormányzati rendszerben: a blokkolt parlamenti rendszert,
az élesen széttagolt, szinte sokoldalú pártrendszert és más olyan
tényezőket, amelyek később a weimari parlamentarizmus terheivé
váltak, és hozzájárultak annak működési nehézségeihez. Leonard
Krieger, Fritz Stern, George Mosse és Kurt Sontheimer a német
politikai kultúra illiberális, antipluralista elemeit hangsúlyozták,
amelyekre a nemzetiszocialista gondolkodás alapozhatott. Hans
Rosenberg és mások kimutatták, hogy az iparosodás előtti elit,
különösen a keletnémet agrárnépesség ("junkerek"), a magas
közszolgálat és a tisztikar még a 20. században is nagy hatalommal és
befolyással rendelkezett. Hosszú távon a demokratizálódás és a
parlamentarizáció útjában álltak; ahogy Heinrich August Winkler és
mások rámutattak, ezt nem utolsósorban az agrárérdekek
katasztrofális szerepe bizonyította a weimari köztársaság
összeomlásában. A "vérrel és vassal", porosz hegemónia alatt
végrehajtott Reichsgrilndung növelte a tisztikar politikai befolyását és
társadalmi jelentőségét a kizárólagosságra és autonómiára vonatkozó
kvázi szindiai igényeivel. A régi elitekkel együtt számos hagyományos
- iparosodás előtti - norma, mentalitás és életmód is fennmaradt,
például a kispolgárságban a tekintélyelvű gondolkodásmód és a
proletárellenes törekvések, valamint a polgárság politikai kultúrájában
a militarista elemek, gondoljunk csak a "tartalékos tisztre". A liberális
Max Weber bírálta a nagypolgárság "feudalizálódását", amely a
polgári hatalomra való törekvés és a polgári kultúra ápolása helyett a
politikában az arisztokratikus felsőbbrendűséget, az arisztokratikus
normákat és szokásokat látszott elfogadni.
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Mivel nem rendelkezett az alulról jövő sikeres forradalom
tapasztalatával, a felülről jövő, birokratikusan irányított reformok
hosszú hagyománya és a duzzadó munkásmozgalom által támadott
kihívások miatt a német bilgertum viszonylag gyengének és nyugathoz képest - egyenesen zabolátlannak tűnt. Hans-Ulrich
Wehler nagy hatású értelmezése szerint a birodalom egyrészt a
rendkívül sikeres kapitalista iparosítás és társadalmi-gazdasági
modernizáció, másrészt a túlélő preindusztriális intézmények,
hatalmi viszonyok és életmódok keverékeként jelent meg, olyan
instabil rendszerként, amelynek belső feszültségei sok belső
alárendeltséghez és manipulációhoz, valamint viszonylag agresszív
külpolitikához vezettek. Ebben az összefüggésben Fritz Fischer és
tudósai hangsúlyozták Németország különleges felelősségét az első
világháború kitörésében.5
Természetesen ennek az értelmezési irányvonalnak a képviselői
is úgy látták, hogy az első világháború, a vereség és az 1918/19-es
forradalom mély törést jelentett és csökkentette a konstellációt. A régi
tekintélyelvű állam, a bürokrácia és a hadsereg elvesztette
hagyományos legitimitásának jó részét, a régi elit részben
lecserélődött, parlamenti demokrácia alakult ki, és a
munkásmozgalom a nyertesek közé tartozott. A szociáldemokrácia
kettészakadt, de hatalomra került, és a jóléti állam kiépítése gyors
ütemben haladt előre. A Sonderweg-tézis szerint azonban a régi
feszültségek közül sokan megmaradtak, és hozzájárultak a weimari
demokrácia sajátos gyengeségeihez, így az összeomlott a világválság
kihívásai alatt, míg a nyugati és északi, stabilabb demokráciák tovább
éltek.
Kétségtelenül sok érv szól e mellett. A háború és a vereség miatt
hosszú időre elakadt parlamentáris rendszer csak nehezen
működött, és nem volt elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon a háborút
követően és a gazdasági zavarok következtében kialakult mély
társadalmi feszültségekkel. A vilmosi pártrendszer központi elemei
túlélték a forradalmat; a pártok nem tanultak meg időben
parlamentárisan cselekedni és az ebben a rendszerben szükséges
kompromisszumokat kötni. A hagyományos orientációk és
kizárólagos elvárások
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A weimari köztársaság új demokratikus köztársasága a weimari
köztársaság utóda volt, és a weimari Weimar mozgalom a weimari
Weimar mozgalom utóda volt, és a weimari Weimar mozgalom a
weimari Weimar mozgalom utóda volt. Ez megmagyarázza, hogy a
felsőbb osztályok nagy része miért volt szkeptikus vagy ellenséges az
új demokratikus köztársasággal szemben, és miért járult hozzá annak
korai összeomlásához. A kispolgárság egy részében is fennmaradtak a
hagyományos, magas és szilárdan állami alapú elvárások, amelyek az
új politikai rendszer elleni tiltakozássá váltak, amikor az képtelennek
bizonyult arra, hogy megvédje őket a modernizáció kihívásaitól. A
berlini és weimari modernitás ellenére a politikai kultúra illiberális
elemei fennmaradtak és megerősödtek, és bonyolult módon
elősegítették a nácizmus felemelkedését.
Ebből a szempontból nem csak a gazdasági válság, a kirobbanó
osztályfeszültségek
és
a
destabilizáló
modernizációs
következmények okozták a weimari köztársaság válságát. Igaz,
hogy az ilyen "modern" tényezők fontosak voltak, de más országokban
is léteztek. Németországban azonban a modernitás előtti struktúrák és
hagyományok erősítették meg őket, amelyek akkor is tovább
működtek, ha megkérdőjeleződtek - a Sonderweg öröksége.6

Kritika

A legkülönbözőbb szerzők járultak hozzá ehhez az értelmezéshez,
amelyet itt csak nagyon röviden és leegyszerűsítve foglalunk össze, és
amely gyakran csak a tézis egyes részeit támasztotta alá, anélkül,
hogy azt teljes egészében aláírta volna. Ezt itt nem lehet részletesen
bemutatni. Ez az értelmezési irány, amelyet általában inkább a
kritikusai, mint a hívei neveztek el "Son derweg tézisnek", soha nem
talált általános egyetértésre. Az utóbbi években egyre több kritika érte.
A legfontosabb kifogásokat röviden összefoglaljuk.
1. A német történelmet egyoldalúan 1933 (vagy 1933-1945)
alatt értelmezni. Thomas Nipperdey az elsők között hangsúlyozta,
hogy a német történelemnek "számos folytonossága" van.
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enthiilt. A nemzetiszocializmustól való időbeli távolság növekedésével
egyre kevésbé kézenfekvő a 19. és 20. századi német történelmet
elsősorban
a
weimari
köztársaság
összeomlása
és
a
nemzetiszocializmus győzelme szempontjából értelmezni. Az 1933
előtti német történelem nem csak 1933 előtörténete, hanem - például jelenünk előtörténetének része, sőt, egy sajátos korszak is. 7 Mások
amellett érveltek, hogy az időbeli távolság növekedésével a
történészeknek ki kellene lépniük a nemzetiszocializmus árnyékából,
fel kellene hagyniuk azzal, hogy értelmezéseik középpontjában a
nemzetiszocializmus álljon, és kiegyensúlyozottabb képet kellene
kialakítaniuk a német történelem egészéről.8
2. Egy másik ellenvetés szerint a német "különleges út" fogalma
feltételezi egy "normális út" létezését, amelytől a német fejlődés eltért.
Ha a "normális" azt jelenti, hogy "átlagos", "valószínű" vagy
"leggyakoribb", akkor nehéz lehet bizonyítani, hogy a francia, az angol
és az amerikai fejlődés a "normalitást" képviselte - eltekintve attól a
ténytől, hogy jelentős különbségek voltak közöttük, és ezért nem lehet
őket "nyugati" néven összefoglalni. Bizonyos értelemben minden
országnak - és minden régiónak vagy városnak - megvan a maga
"sajátos módja". -De ha a "normális" alatt a "normát" értjük, akkor a
nehézség még nagyobb lenne. Ha a "Nyugatot" olyan normatív
modellnek tekintjük, amelytől a német fejlődés a saját kárára tért el,
akkor ez szubjektív értékítéleteket és a "Nyugat" idealizálásának
veszélyét rejti magában. Többek között David Blackbourn és Geoff
Eley is így érveltek, és tapsot kaptak a konzervatív hangoktól, amelyek
egyébként is a német történelem kevésbé önkritikus, azonosulásbarátabb, ha nem is "diszponált" képét részesítik előnyben. 9 A nyugati
modernizációval szembeni kritikusabb hozzáállás azonban a
baloldalon is teret nyert. A civilizáció kritikája széles körben elterjedt.
Amerika ma már sokkal kevésbé az a csodált modell, mint
negyedszázaddal ezelőtt. A nyugati modernizációs modellel
kapcsolatos kétségek erősödésével a Sonderweg-tézis elvesztette
evidenciáját.
3. A legújabb empirikus tanulmányok azt mutatják, hogy talán a
A premodern mentalitások, struktúrák és elitek ok-okozati
jelentősége
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a weimari köztársaság válsága miatt alábecsülték. Másrészt az
elveszített első világháború és az infláció következményeit, a
világgazdasági válságot és a jóléti állam állítólag elmaradt
fejlődését hangsúlyozzák erőteljesebben magyarázó tényezőként.
Más szerzők egy régebbi érvelést vesznek át, és azt hangsúlyozzák,
hogy éppen a gyors modernizáció vezetett társadalmi és kulturális
anómiákhoz és feszültségekhez, amelyek viszont kiélezték a
válságot és destabilizálták a rendszert: Weimar sikere a "klasszikus
modernitás ellentmondásainak" következménye.10
4. A birodalom újabb értelmezései erőteljesen hangsúlyozzák
modernitását: az oktatás, a tudomány és az építészet terén elért
eredményeit, állítólag igen fejlett polgárságát - a magánjogban, a
sajtóban, a színházban és a kultúra más területein. Néhányan tovább
mentek, és a burzsoázia hegemóniájáról beszéltek a birodalom
gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Eley megpróbálta
Bismarck Reichsgriindungját a polgári forradalom egyik formájaként
értelmezni. Ez minden bizonnyal túl messzire megy, de a régebbi tézis
- a birodalom mint a részleges modernizáció terméke, modern
gazdasággal egy elavult politikai-kulturális ernyő alatt, amelyet
elsősorban a manipuláció és az elnyomás tartott fenn - kimerült. 11 Az
összehasonlító érvek szintén kétségbe vonják a Sonderweg-tézist. Úgy
tűnik tehát, hogy inkább európai normális eset volt, mint német
sajátosság, hogy a polgárság nem emelkedett uralkodó osztállyá
(mint talán Belgiumban, Hollandiában és később az USA-ban). A
szoros összehasonlítások azt mutatják, hogy amit sokáig a német
polgárság sajátos gyengeségeként értelmeztek (például a
nagypolgárság arisztokratikus modellekhez való igazodását), az
inkább összeurópai jelenség volt. A 19. századi angol, francia, német
és orosz városok polgári önkormányzatának összehasonlítása nem a
Németországra jellemző polgári deficit képét adja, hanem éppen
ellenkezőleg. 12
5. Végül a Sonderweg tézis a fentiek szerint,
egy másik, amely Németország földrajzi helyzetét hangsúlyozza
Európa közepén. Ez a nézet régi, de a közelmúltban H. Schulze, M.
Sturmer és K.Hil debrand újjáélesztették. Hangsúlyozzák, hogy éppen
a csillagok hiánya az...
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A Német Birodalom megalapítása "Európa szívében" kezdettől fogva
nagy kockázatot jelentett. A Német Birodalom megalapítása "Európa
szívében" kezdettől fogva nagy kockázatot jelentett. Ez csak Bismarck
zseniális és (különösen 1871 óta) konzervatív irányítása alatt volt
lehetséges. Sajnos - így szól az érvelés - középtávon a birodalmi
berendezkedés konzervatív erői nem bizonyultak elég erősnek. A
liberális, demokratikus és populista mozgalmak lendületet kaptak, a
nem konzervatív nacionalizmus és a dinamikus imperializmus új
formái jelentek meg, <las birodalom megpróbált terjeszkedni, de
sajátos földrajzi elhelyezkedése miatt ez a nemzetközi rendszer
destabilizációjához vezetett, amely aztán az első világháborúban
összeomlott. A történészek, mint K. Hildebrand, mindenekelőtt a
földrajz és a nemzetközi kapcsolatok e kontextusában látnak valami
olyasmit, mint egy német "saját út". Míg a liberális Sonderweg-tézis a
német rendszer illiberális, antidemokratikus, autoriter és premodern
aspektusait teszi felelőssé <lessen sajátos problémáiért az első
világháború előtt és után, addig a Sonderweg-tézisnek ez a geotörténeti
változata megfordítja <las érvelést: Németország nem volt elég
konzervatív, és a hagyományos elitek nem voltak elég erősek ahhoz,
hogy megfékezzék a populista nacionalizmust, a demokratizálódás
nyomorékjait, a liberálisok imperializmusát, és ebből egy olyan
dinamika alakult ki, amely európai mércével mérve nem volt kivételes,
de <hole túl sok, tekintve Németország örökké veszélyeztetett
helyzetét Európa közepén.13
Ezek a filnf érvelési minták komoly kihívást jelentenek a
Ez kihívás a hagyományos Sonderweg-tézis ellen. Fel kell hagyni
vele? Szükség van módosításra? Kritikával kell-e illetni a kritikát? A
következőkben ezeket a kérdéseket tárgyaljuk, egy módszertani és a
legtágabb értelemben vett politikai érveléssel kezdve, amelyet
határozott empirikus megfontolások követnek.
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A tézis módosítása, ellenkritikája és megerősítése
Németország hosszú történelmében bizonyára sok probléma és kérdés
van. Különböző emberek különböző kérdéseket intéznek hozzájuk,
és ezek a kérdések idővel változnak. De mint a "Historikerstreit"
ismét megmutatta, a nemzetiszocializmus helyének kérdése a német
történelemben és azon túl az egyetemes kontextusban ma is központi
kérdés. Ez elsősorban e rövid időszak kivételes erkölcsi, politikai és
antropológiai súlyának, valamint a német, az európai és a
világtörténelemre azóta is gyakorolt mélyreható hatásának köszönhető.
Amíg ez így van, nem áll fenn annak a veszélye, hogy azok az
értelmezések, amelyek számára "1933" egy eltűnő pontot jelent,
elavulnak, és a mai érdekek szempontjából nem találják el a célt.
Amikor a (néhány esetben messzemenő)
Ha figyelembe vesszük a nemzetiszocializmus okait, történetét és
jelentőségét - és feltehetően csak akkor -, akkor van értelme a német
Sonderweg gondolatának. Egy ilyen fogalom viszont kevésbé hasznos
és néha félrevezető, amikor más témákban és más kérdésekkel
kapcsolatban szabadelvű történelmi összehasonlításokat teszünk,
például amikor a 19. század iparosodását vagy a jóléti állam 19.
század végétől a különböző országok jóléti államának
felemelkedését hasonlítjuk össze.14 Természetesen bizonyos
értelemben minden országnak - és minden helynek - megvan a maga
sajátos módja. Ez igaz, de ugyanakkor banális, és nem lehet rá nagy
tézist építeni. Azt is el kell ismerni, hogy a német fejlődés sajátosságai
eltérőek, ha Kelet-Közép- vagy Kelet-Európával, nem pedig a
nyugati országokkal hasonlítjuk össze. E vitathatatlan tények
fényében a német sajátos út hipotézisét egy nagyon alapvető és még
mindig nem teljesen tisztázott probléma összehasonlító
megvitatására kell fenntartani: miért fordult át Németországban a
liberális-demokratikus jogállam fasiszta vagy totalitárius rendszerré,
míg ez nem történt meg azokban az országokban, amelyekkel a
németek szívesen összehasonlítják magukat - holott ezek az
országok hasonló körülmények között léteztek és hasonló
kihívásokkal szembesültek a kérdéses időszakban.
Az összehasonlításokra vonatkozó döntés természetesen a következőkön
alapul
perspektíva normatív elemeket tartalmaz. De ezt szét lehet osztani

118

digency. A "fasizmus kontra demokratikus jogállam" vagy a
"totalitarizmus kontra demokratikus jogállam" alternatívák
tekintetében ugyanis e nyugati országok mérlege jobb, mint a miénk.
Ezért a nyugati fejlődési út - amely ebből a szempontból
meglehetősen egységes - történelmi (nem absztrakt) modellként
szolgálhat az összehasonlításhoz. Igaz, hogy nem bizonyítható, hogy
Németországot Franciaországgal, Angliával, a skandináv országokkal
vagy Észak-Amerikával kell összehasonlítani. De vannak olyan
megfontolások, amelyek e mellett szólnak, ha összehasonlító
kutatással akarjuk kideríteni, hogy miért következett be a "német
katasztrófa", és mit jelent. Németországot ugyanis nemcsak a
gazdasági fejlődés és a társadalmi modernizáció hasonló szintje kötötte
össze ezekkel a nyugati országokkal, hanem a felvilágosodás, az
emberi és polgári jogok, a jogállamiság és a jogállam közös
hagyománya is. Németország mégis fasiszta és totalitárius lett, míg a
nyugati országok nem. Miért? Ez a "Sonderweg" kérdésének
lényege. Azzal, hogy a Sonderweg-tézis hatókörét ily módon
korlátozza, megkerüli az egyébként nehezen cáfolható elméletimódszertani ellenvetéseket. 1s
Mi a helyzet a fiú empirikus ellenvetéseivel?
derweg tézis? Először is, egyetlen komoly történész sem állítaná,
hogy a német történelem hosszú távú jellemzői közvetlenül és
szükségszerűen vezettek 1933-hoz. Kétségtelen, hogy számos további
ok-okozati tényezőt kellett hozzátenni - az elveszített háború
következményeitől kezdve Adolf Hitler személyéig -, és lehet, hogy a
nemzetiszocializmus győzelmét 1932 végéig el lehetett volna kerülni.
Mindazonáltal a Sonderweg-irodalomban azonosított struktúrák és
folyamatok súlyosbították a weimari köztársaság nehézségeit, és
elősegítették a nemzetiszocializmus felemelkedését. A legújabb
kutatások új elemekkel egészítették ki az összképet, és új
hangsúlyokat helyeztek el, de az értelmezés alapvonalait nem
módosították. A weimari köztársaság elutasítása a felsőbb osztályok
nagy részei részéről, az antidemokratikus nacionalizmus, a
parlamentáris rendszer nehézségei, az agráriusok és a tisztikar
hatalma, az illiberális elemek a politikai kultúrában, a demokratikusrepublikánus tábor gyengesége - ilyen tényezők magyarázzák a
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A weimari köztársaság összeomlása, és maguk is a megelőző
folyamatok és struktúrák termékei, ahogyan azt a Sonderweg-tézis
keretében azonosították. A hivatkozás a
A "klasszikus modernitás ellentmondásai" jól illeszkedik a
modernizációval szembeni mai szkeptikus hangulathoz. De más
országok is modernek voltak - és megmenekültek Németország
sorsától.16
Az új geotörténeti Sonderweg-tézis nem meggyőző. Természetesen
a német helyzet néhány sajátos nehézségét azonosítja, és - jogosan - a
nemzetközi kapcsolatokat erőteljesebben hozza játékba. De nem
igazán tudja megmagyarázni, hogy ez a nemzet Európa közepén miért
lett ennyire kiterjedt. Hajlamos felmenteni a birodalom elitjét a
felelősség alól. Nem látja, hogy éppen a birodalmi alkotmány
parlament előtti mozdulatlansága volt az, ami a részvételt sürgető
társadalmi és politikai erőket a háttérbe szorította, és így hozzájárult
ahhoz, hogy irracionális-romboló áramlatok alakuljanak ki, amelyek
aztán destabilizáló hatást gyakoroltak, mind belsőleg, mind külsőleg.
Azon a bizonyítatlan feltételezésen alapul, hogy a következetes
parlamentarizáció és demokratizálódás csak instabilabbá, perialistábbá
és agresszívabbá tette a birodalmat. Néha ez már a földrajzi
determinizmus határát súrolja.17
Bár elismerjük, hogy a régi Sonderweg egyes elemei
A
szakdolgozat
átdolgozásra
szorul.
A
"nagypolgárság
feudalizálódása" sokkal kevésbé volt távoli, mint sokáig gondolták; a
nagypolgárság és a nemesség bekebelezése valójában páneurópai
jelenség volt. Bár a német burzsoázia viszonylag gyengének bizonyult
a nyugatiakhoz képest, Németországban - bizonyos mértékig ezt
ellensúlyozandó - egy magasan fejlett és erős képzett polgárság volt. A
liberalizmus országos szintű gyengeségét némileg ellensúlyozhatta az
önkormányzati szintű folyamatos ereje. Más dolgokat is meg lehetne
említeni. Összességében azonban a polgársággal kapcsolatos legújabb
összehasonlító kutatások azt mutatják, hogy a Sonderweg-tézis
lényegében továbbra is érvényes. A nemesség és a polgárság
viszonyában voltak olyan sajátosságok, amelyek a német polgárság
gyengeségét dokumentálták. A németországi polgárság viszonylag
markáns elhatárolódása megfelelt viszonylag gyenge kisugárzó és
integráló erejének. A birodalom birodalmi társadalmának számos nem
biirgeriális vonása magyarázható így. A biirokratikus
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A német "Einfiirbung" a német civilizáció egyik legérzékenyebb
határát is kijelölte. 18
Végül az utóbbi évek összehasonlító kutatásai - a többi 19 mellett többször is megerősítették a német fejlődés egy különösen fontos
jellemzőjét: a birokratikus hagyomány súlyát és folytonosságát. A
német fejlődés abban különbözött a nyugati és a keleti fejlődéstől,
hogy a korai, hatékony, jól látható hivatásos közszolgálatra és a
felülről jövő sikeres reformok hosszú hagyományára épült. Létezett
egy erős tekintélyelvű állam, amely sokat elért és széles körben
csodálatra talált, nem ok nélkül, de a polgári-liberális erények sajátos
súlyával társult - bizonyos mértékig árként. A bilrokratikus
hagyomány a valóság legkülönbözőbb területeit alakította ki: a
társadalmi osztályok és rétegződés, az iskolarendszer, a polgárság
szerkezete és mentalitása, a munkásmozgalom és a pártrendszer, a
nagyvállalatok szervezete, sőt Max Weber társadalomelmélete is. Ez
elősegítette a szociális állam különösen gyors felemelkedését
Németországban, de hozzájárult ahhoz is, hogy 1918-ig
birodalom
és
az
egyes
államok
megakadályozza
a
parlamentarizálódását. A legkülönfélébb társadalmi közegekben
sokat vártak az államtól, és amikor ezek az államorientált elvárások
csalódtak, könnyen államorientált és végül rendszerkritikus
tiltakozássá alakulhattak át. A széles körben elterjedt attitűdök és
mentalitások bilrokratikus-obstrukcionista beépülése minden
bizonnyal megmagyarázza, hogy miért nem volt nagyobb ellenállás a
kormány által fedezett, államilag kezdeményezett szörnyűségekkel
szemben az 1930-as és 1940-es években.20
Analitikusan megkülönböztetjük a Schwiiche és a Zusammen
Az első az, hogy különbséget kell tenni egyrészt a weimari
köztársaság összeomlása, másrészt a nemzetiszocializmus
felemelkedése és győzelme között. Ez az esszé inkább a weimari
köztársaság korai összeomlásának hosszú távú okaival foglalkozott,
mint a nemzetiszocializmus okaival és a német történelemben való
gyökereivel. A német történelem sajátosságai, amelyeket a
"Sonderweg" kulcsszó alatt foglalnak össze, inkább a weimari
köztársaság gyengeségeit és korai összeomlását magyarázzák, mint
magát a nemzetiszocializmust. A Sonderweg-tézis jól megmagyarázza,
hogy miért volt olyan kevés ellenállás a totalitárius-fasiszta kihívással
szemben Németországban, miért vert itt gyökeret, és miért volt olyan
nehéz a náciknak teret nyerni.
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és nem máshol. De sokkal fontosabb, amikor magáról a totalitárius
fasizmusról és annak 1933 utáni fejlődéséről van szó. A
nemzetiszocializmus ugyanis egy európai jelenség része volt, a két
világháború közötti időszakban a liberális demokráciák általános
kihívásának egyik aspektusa. Sok szempontból új volt, és túlmutatott
a hagyományos német Sonderweg-en. Közvetett módon segítettek a
végére járni.21
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"Totalitarizmus" és "fasizmus".
A fogalmak hamis háborúja ellen

Szeretnék érvelni a "totalitarizmus" és a "fasizmus" fogalmak
összeférhetetlensége ellen, és éppen ellenkezőleg, a fasizmus gondosan
meghatározott fogalmának tudományos és politikai fölénye mellett,
különösen mivel úgy vélem, hogy ez a fogalom jobban képes a
totalitarizmus fogalmának fontos elemeit magába foglalni, mint
fordítva. Anélkül, hogy a totalitarizmus és a fasizmus fogalma közötti
tényleges különbségekre és feszültségekre kitérnénk, a következőkben
némileg relativizáljuk a gyakran túlságosan éles ellentétet. A két
fogalom formai hasonlóságairól, viszonylagos előnyeikről és
hátrányaikról, különösen a nemzetiszocializmus tanulmányozásában, a
közös nehézségekről és összeegyeztethetőségükről szól, ha
megfelelően határozzuk meg őket. A megjegyzések egy olyan fogalmi
háború eszkalálódása ellen irányulnak, amelynek középpontja már
régen túlmutat azon, ami tudományosan hasznos és politikailag
értelmes.
1. Mindkét kifejezés, mint már többször elhangzott, az 1920-as és
1930-as években keletkezett társadalmi-politikai konfliktusokból, és
ma is ezekhez kapcsolódik. Ez azonban közös bennük, legalábbis
tendenciaszerűen,
más
fontos
társadalomtudományi-történeti
fogalmakkal, és ez önmagában nem diszkvalifikálja őket tudományos
hasznosságukban, amennyiben ezt a kapcsolatot átlátják és fellazítják
<az éles definíciók tárgyiasításával, valamint <a tudományos
módszerek alkalmazásával.
2. Mindkettő típus- vagy általános fogalom, és ebben a tekintetben
is szemben állnak a neohistorikus értelmezési kísérletekkel (például: a
nemzeti szocializmust elsősorban "hitlerizmusként" értelmezik). A
történelmi tárgyat, amelyre használják őket, például a német
nemzetiszocializmust, különböző összehasonlító összefüggésekbe
helyezik. Ezt a következőkkel teszik
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A szerző ezt önmagában nem kritizálja, hiszen csak így lehet
egyáltalán tipizáló fogalmakat alkotni, amelyek nélkül nem lehetséges
az összehasonlítás és az osztályozás. Ez önmagában nem
kifogásolható, hiszen csak így lehet tipizáló fogalmakat alkotni,
amelyek nélkül nem lehetséges az összehasonlítás és az osztályozás.
3. A
totalitarizmus
fogalma,
értelmesen
definiálva,
a
nemzetiszocializmusban a liberális-demokratikus alkotmányos elvek
diktatórikus negligálását, az uralmi rendszer bizonyos sajátosságait, az
intézményesített ideológiát a kirekesztés igényével, az egyének
mindenre kiterjedő, egységes mozgósítására való hajlamot és még sok
mást hangsúlyozza. Ez valóban kiemeli, hogy mi volt a közös a
nemzetiszocializmusban és más - totalitáriusnak minősített diktatúrákban, például a sztálini Szovjetunióban. Ez a besorolás
különösen nyilvánvaló lesz a politológusok számára, akik az uralmi
rendszerben gondolkodnak. E megközelítés elvi létjogosultsága nem
vitatható, különösen, ha valaki elkötelezett a liberális-demokratikus
alaporientációk mellett, hiszen ezekből táplálkozik ez a koncepció,
amely a baloldali és jobboldali diktatúrákban azt emeli ki, amivel a
liberális demokráciát fenyegetik. Az a tény, hogy ez a szemlélet néha
az uralmi apparátus masszivitásának fametszetszerű túlrajzolásához
vezethet, nem kell, hogy elvben a megközelítés ellen szóljon. Döntő
hátránya azonban az, hogy a totalitarizmusnak ez a megközelítése a
társadalmi-gazdasági eredetfeltételek, a társadalmi alapok, a társadalmi
funkciók és a politikai célok tekintetében élesen eltérő rendszereket
foglal össze, anélkül, hogy ezeket a különbségeket kellőképpen kezelni
tudná.
4. Mint köztudott, a fasizmusról nagyon különböző fogalmak
léteznek, amelyek
bierről nem lehet beszélni. A fasizmus fogalma, amely számomra a
legmegfelelőbbnek tűnik, a nemzetiszocializmus antiliberálisdemokratikus, totalitárius-diktatórikus elemeit hangsúlyozza,
ugyanakkor - ezen felül - mindenekelőtt annak társadalmi-történelmi
feltételeit, tartalmát és funkcióit emeli ki:
a) feltételrendszerét az első világháború óta a kapitalista-biográfiai
rendszerek válságjelenségein keresztül,
b) az osztály- és rétegkategóriákkal leírható "társadalmi bázisát",
amelyben a nyomás alatt álló középosztályok vannak
túlsúlyban,
c) az ő áttörésének függősége a segítségtől vagy a
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koalíció a korábbi vezető csoportokkal, amelyek fenyegetve érezték
magukat a reformok vagy a forradalom által (annak ellenére, hogy
elitellenes,
populista-forradalmi
elemeket
kétségtelenül
tartalmaz, amelyeket még a fasizmus fogalma sem tagad),
d) antiszocialista, antikommunista irányultsága elméletben és
gyakorlatban, mozgalmi és rendszerváltási fázisokban, valamint
e) vitathatatlan hozzájárulása - legalábbis rövid és középtávon - a
kapitalista alapelvek stabilizálásához.
f) Az ideológia és a program bizonyos jellemzői, mint például a
szélsőséges nacionalizmus, hozzáadódtak.
Ez hangsúlyozza, hogy mi különbözteti meg a baloldali és a
jobboldali diktatúrákat, és mi köti össze a nemzetiszocializmust az
olasz fasizmussal és - tendenciaszerűen - más fasizmusokkal,
legalábbis a két világháború közötti időszakban és valószínűleg
azon túl is. Ugyanakkor azonban fenntartja a fasiszta mozgalmak és
rendszerek, valamint a liberális-demokratikus mozgalmak és
rendszerek közötti világos különbséget, és ezzel figyelembe veszi a
fasizmus
túlságosan
laza
fogalmával
szembeni
egyik
legérvényesebb ellenvetést.
A nemzetiszocializmus társadalmi-történelmi kontextusba való
besorolása szempontjából egy ilyen megközelítés kétségtelenül
egyértelműen jobb, mint a totalitarizmus fogalma annak különböző
változataiban. Politikai szempontból a fasizmus fogalma mellett szóló
egyik érv az, hogy a polgári-kapitalista rendszerek és a fasizmus
történelmileg változó kapcsolatát állítja a középpontba, anélkül, hogy
azok azonosságát állítaná. Lehetővé teszi a fasizmust elferdítő és a
fasizmussá nem váló kapitalista-urbánus rendszerek összehasonlítását,
és azt a kérdést teszi fel, hogy a kapitalista-urbánus rendszerek milyen
feltételek mellett válnak fasisztává, és milyen feltételek mellett nem. A
kortárs történelmi elemzés szempontjából ez fontos lehet a mai
polgári társadalmak önértelmezése szempontjából. Ez a megközelítés
azt is lehetővé teszi, hogy különbséget tegyünk az egyes osztályok és
csoportok egyenlőtlen hozzájárulása között a nemzeti szocializmus
felemelkedéséhez, és felvetjük az előnyök és hátrányok egyenlőtlen,
osztályok és csoportok szerint differenciált eloszlásának kérdését a
rendszer fázisában. Véleményem szerint ez megtehető, legalábbis a
történelem szempontjából.
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az igazságosságról, politikailag is lehet érvelni. A totalitarizmus
fogalma ezt sokkal kisebb mértékben teszi lehetővé.
5. Még ha nem is foglalunk el tisztán nominalista álláspontot, akkor
is el kell ismernünk, hogy a fogalmak nem pusztán a történelmi
valóság reprezentációját jelentik, hanem mindig annak értelmezését
is, és hogy egy és ugyanazon történelmi tárgyat többféleképpen
lehet fogalmilag megfogalmazni, még ha nem is minden tetszőleges
megközelítés legitim vagy egyformán megfelelő. Az, hogy melyik
megközelítést részesítjük előnyben, számos megvitatható kritériumtól
függ, mindenekelőtt a megismerés céljától, és szükség esetén az
összehasonlító perspektíva típusától.
Aki a nemzetiszocializmus felemelkedésének társadalmi-történelmi
feltételeit egy szintén válságban lévő, de demokratikusnak maradt
országgal, például az Egyesült Államokkal és Angliával az 1930-as
évek elején, összehasonlítva akarja tanulmányozni, nagyon kevés
köze lesz a totalitarizmus fogalmához, és nagyon sok köze lesz a
fasizmus differenciált fogalmához. Ez utóbbi végül is lehetővé teszi,
hogy tematizáljuk és megértsük a bonyolult kölcsönhatást egyfelől a
kapitalista-immanens konfliktusforrások, másfelől az iparosodás
előtti kapitalista hagyományok zökkenőmentes folytatása között;
egy olyan kölcsönhatást, amely nélkül a kapitalista-polgári rendszerek
fasiszta perverziója lehetetlen.
Mussolini
Olaszországának
és
Hitler
Németországának
összehasonlítása
Véleményem szerint nem szükséges a totalitarizmus absztraktabb
fogalmát választani alapnak, hanem a fasizmus konkrétabb,
szelektívebb fogalma jobban megfelelne. Másrészt, aki az egyének és
csoportok
alárendeltségét
és
a
megfelelő
alárendeltségi
mechanizmusokat a hitleri Németországban és a sztálini
Szovjetunióban hasonlóságok és különbségek szerint akarja
összehasonlítani, az bizonyára képes lesz a totalitarizmus gondosan
meghatározott fogalmát használni. Bárki, aki szintetikus beszámolót ír
a nemzetiszocializmusról, valószínűleg nem fogja tudni elkerülni, hogy
mindkét kifejezést, sőt még többet is használjon. Nekem azonban úgy
tűnik, hogy egy okosan definiált fasizmusfogalomba könnyebb
beépíteni a totalitarizmus fogalmának fontos dimenzióit, mint fordítva.
Így írtam le korábban az általam preferált fasizmus-fogalmat.
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6. Mindkét fogalomnak nagy nehézségei vannak, a totalitarizmus
fogalmának legalább annyi, mint a fasizmus fogalmának, és
mindkettőnek kevés, sőt ugyanannyi szemrehányást lehet tenni. Én
csak egy alapvető problémára térek ki, amely mindkettőnél közös.
Mindkettő a világháború korának néhány mozgalmából és
diktatúrájából származik, és kiterjesztésük más mozgalmakra és
rendszerekre könnyen vezet elmosódó túlzásokhoz. Alkalmazási
területük egyértelmű elhatárolása nehéz, és ez természetesen összefügg
politikai használhatóságuk problémájával. Pontosan itt a legjogosabb
mindkét koncepció kritikája. Tévednének azok, akik a Harmadik
Birodalmat, a Szovjetuniót egészen napjainkig, a mai kelet-középeurópai szocialista rendszereket és a harmadik világ egyes
egypártrendszereit a "szocializmus" címkéje alatt írnák le.
"totalitárius", szemben állt a jogos előfeltevéssel, hogy a
A fasizmus fogalma nem a jelentős változások és különbségek
diszkreditálásának és ideológiai megfogalmazásának eszköze. A
fasizmus fogalmának gátlástalan, többnyire ideológiai és politikai
indíttatású kiterjesztése pedig megfosztja azt elemző erejétől, és
különösen akkor kell elvetni, amikor a fasizmus és a liberális
("polgári") demokrácia közötti, politikailag alapvető, fogalmilag is
világosan és nehézség nélkül megragadható megkülönböztetés ennek
következtében megfeneklik.
Bizonyos mértékig ezek a nehézségek, amelyek mindkettőben
közösek, csökkenthetők éles, szűk és empirikus meghatározásokkal, de
csak bizonyos mértékig. Egyrészt a definíciós kritériumok mindig
ellentmondásosak maradnak, másrészt be kell látnunk, hogy a
történeti-társadalomtudományi kutatásban a típus fogalma és a valóság
között amúgy is ritka a teljes egyetértés, és hogy Weber ideáltípusa
értelmében leginkább arról van szó, hogy bizonyos fokú egyetértést
érjünk el.
"távolság" a koncepció és a történelmi valóság között. De mekkora
lehet ez a távolság, mielőtt a kérdéses kifejezés használata
elfogadhatatlanná válik?
Az eltérő koncepcionális döntések ilyen korlátozott mozgástere
más történeti munkákban is jelen van. Témánk esetében ez a
módszertani probléma csak azért különösen feltűnő, mert ez egy
politikailag terhelt terület. Ebben csak két dolog segíthet: nem
szabad eltitkolni a fogalmi jellemzők és a valóság közötti távolságot,
és nem szabad figyelmen kívül hagyni a történelmi fogalmak
keletkezésének és használatának kontextusát.
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általános feltételek feltárása. Mert aki ezt megérti, az immunis lesz a
fogalmi totalitarizmusra, és kevésbé hajlamos a tudományos
fogalomválasztást összetéveszteni egy vallomással. Másrészt a
tipologizáló-generalizáló megközelítésekről való teljes lemondás,
ahogyan azt a közelmúltban ismét javasolták, nem jelentene kiutat,
mert ilyen jellegű és terjedelmű fogalmak nélkül nem lehetségesek az
összehasonlítások, osztályozások és végső soron az elemzések.
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Pusztulás és felszabadulás: Az év mint
1945fordulópont a német történelemben
Az elmúlt hónapokban egyesek azt mondták, hogy május 8-ról nem
kellene emléknapként megemlékeznünk, hanem inkább hagyjuk
észrevétlenül.1 Nem szabad sebes sebeket feltépni, a hivatalos
megemlékezések csak veszekedésekhez vezetnek, és az elmúlt
hónapokban volt elég történelmi emléknap az elmúlt hónapokban.
A fejlődés túlmutat az ilyen érveken. A május 8-i megemlékezés
és1945 az, amit szimbolizál, sokféle formában vált erőteljes
hullámmá, a nagy médiaeseménytől és a hivatalos kiáltványtól kezdve
a rengeteg újságcikken és számos antológián át a számtalan parti
beszélgetésig és családi körben folytatott vitákig. Ez alapvetően
meglepetésként ért, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a
május elseje8. 20.,25.30. évfordulóján semmi hasonló nem történt.
Az okokat nem könnyű pontosan meghatározni. Bizonyára
szerepet játszik ebben az is, hogy a történelem iránti érdeklődés az
utóbbi években általában véve ismét megnőtt. Ami pedig különösen
az akkori történelmet illeti, két dolog találkozik - más, mint 10, 20
évvel ezelőtt, és más, mint az 1995-ös 50. évforduló alkalmából.
Egyrészt, sokan azok közül, akik akkor szenvedtek, vesztettek vagy
győztek, még mindig élnek Németországban és máshol. Ők, családjaik
és szervezeteik gyakran követelik, hogy szenvedéseikre és
eredményeikre igazságtételként nyilvánosan emlékezzenek, és még
mindig tudnak válaszolni a kérdésekre: például az egykori
üldözöttek és koncentrációs táborok foglyai, de az akkori győztes
hadseregek számos katonája és más módon érintettek, például
menekültek és kitelepítettek is. Másrészt az események már elég
messze vannak időben ahhoz, hogy valódi történelmi érdeklődést
keltsenek. Végül is a lakosság többsége 1945 után született. Ők nem
élték meg a háborút és a diktatúrát, de mindkettő hatásait még mindig
tapasztalhatják, mind az országon belül, mind azon kívül. Ez
magyarázza az emlékezés iránti érdeklődésüket.
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Ez kevésbé fájdalmas a fiataloknak, mint az akkori felelős
felnőtteknek.
Bármilyen más okok is állnak a kortárs történelem iránti
érdeklődés fellendülésének hátterében, meg kell érteni. Lehetőséget
nyit arra, hogy az ember jobban megértse a történelmi
összefüggéseket, összefüggéseket, amelyeket ismernie kell - mi
több: amelyeket magáévá kell tennie -, ha képes akar lenni
megfelelően kezelni a jelen központi problémáit. Egész társadalmak
vagy nemzetek számára éppoly fontos, mint az egyének számára,
hogy tisztában legyenek saját fejlődésük korábbi szakaszaival és
menetével, hogy tisztán lássanak, még ha ez fájdalmas is.
Sok mindent kutattak, írtak, elbeszéltek és tudtak már arról az
időszakról.2 Az 1945. májusi fordulópont történelmi minősítésében
azonban nincs teljes konszenzus.
El kell ismerni, hogy a fontos kérdésekben általános egyetértés van.
Senki sem igazolja a második világháborút és Németország abban
játszott szerepét. Az, hogy ez a háború rendkívüli borzalmakat hozott
és hatalmas áldozatokat követelt, általánosan ismert: a második
világháború halálos áldozatainak számát körülbelül egymillióra
55becsülik, szemben az 1914-18-as 10 millióval. 1945 májusában
senki sem vonja kétségbe, hogy ez egy valódi katonai vereség volt,
amely a katonai körülményekből fakadt (nem pedig egy belülről jövő
"hátba szúrás"). Egyetlen komoly hang sem tagadja, hogy ezt a háborút
a Német Birodalom nemzetiszocialista kormánya kezdeményezte német vagy nemzetiszocialista agressziós háborúként, német vagy
nemzetiszocialista felelősséggel. Ezek a megállapodás fontos elemei.
A történelmi eredmények elég egyértelműek. 1918 után
Németországban sokkal ellentmondásosabban értékelték a háborút,
annak okait, jellegét és kimenetelét.
Más tekintetben azonban a május 45. értelmezése nem
vitathatatlan és mindenekelőtt bizonytalan. Ez világossá vált az elmúlt
napok és hetek vitáiban, publikációiban és szimbolikus tetteiben. 3
Arra a kérdésre, hogy május 8-a, a nap, amelynek végén a Wehrmacht
feltétel nélküli kapitulációja életbe lépett, elsősorban a veszteséget
és a pusztulást vagy mindenekelőtt a felszabadulást és az
újrakezdést szimbolizálja-e, eltérő, bizonytalan és ellentmondásos
válaszokat kapunk.
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Ennek az értékelésnek a célja, hogy legalábbis árnyalatokban
különbözzön a nézőpontoktól függően. Ebben az értékelésben az
ember legalábbis árnyalatok szerint különbözik, a nézőpontjától
függően. Három idézet illusztrálhatja ezt.
Alfred Dreg ger, a CDU/CSU parlamenti képviselőcsoportjának
elnöke szerint a feltétel nélküli megadás 40. évfordulója az emlékezés
napja, de nem az ünneplésé. A háború végén, mondta, európai
katasztrófa történt. "Az egész Kelet- és Közép-Németország
kommunista diktatúra alávetése, Berlin, Németország és Európa
megosztása, valamint a kiűzetés... jellemezte.4
Heinrich Boll viszont azt írta fiktív, nyilvános 1985-ös művében,
hogy
"Levél fiaimnak": "A németeket mindig arról fogjátok tudni
felismerni, hogy május 8-át a vereség vagy a felszabadulás napjának
nevezik-e. Felszabadítóként vártuk >ellenségeinket< - az amerikaiakat
a Rajna-vidéken".5
Egy harmadik álláspontot, amelyet így vagy úgy sokan osztanak
ma is, Theodor Heuss fogalmazott meg 1949-ben a Parlamenti
Tanács előtt: "Alapvetően ez az 1945. május 8-a mindannyiunk
számára a történelem legtragikusabb és legkérdésesebb paradoxona
marad. Miért? Mert elpusztultunk és megsemmisültünk egyben. 6

A kortársak tapasztalatai
Pusztító katasztrófa, felszabadulás, vagy mindkettő egyszerre, talán
még olyan belső kontextusban is, amely lehetővé teszi a kezdetben
értelmetlennek tűnő áldozatok értelmes értelmezését? Ezt a kérdést a
következőkben vizsgáljuk meg. Először is: Hogyan élték meg a
kortársak Németországban a Wehrmacht vereségét és a
szövetségesek győzelmét 45 májusában vagy az azt megelőző
hónapokban? Nagyon különbözően, a helyzetüktől, régiójuktól és a
fasizmushoz való hozzáállásuktól függően.
A nemzetiszocializmus üldözöttjei, a fogolytáborok politikai
foglyai, a bujkáló zsidók és kommunisták, az ideiglenesen
bebörtönzött demokraták és ellenálló keresztények, mindenekelőtt a
Tre-
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blinka és Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald és más táborok mindannyian felszabadulásként várták és élték meg a keletről és
nyugatról érkező győztesek érkezését, hacsak nem bántalmazták őket
annyira, hogy már alig tudták érzékelni a felszabadulást. 7 A halál, a
kínzás és a felszabadulás megrázó képei különösen fontosak ezekben a
napokban mindenki számára, aki nem hunyja be szándékosan a
szemét. És ismerjük a holokauszt szörnyű történetét a megsemmisítő
táborokkal, különösen keleten, a gázkamrákkal, a tömeges
deportálásokkal, a hamvasztókkal és a mintegy 6 millió áldozattal,
főként jidikkel. 8 Valami történelmileg egyedülálló, máig nehezen
felfogható dolgot képvisel, amely maga is messze kiemelkedik a
második világháború zord, szürke normalitásából, és mindennél jobban
kihívta a győztesek megvetését, valamint a legyőzöttek szégyenét.
"Most már tudom, miért harcolok" - írta egy angol katona, amikor
április 15-én megérkezett Bergen-Belsenbe, ahol nem voltak
gázkamrák vagy égetőkamrák, de ahol a háború utolsó hónapjában
közel 30 000 ember halt meg. Az ilyen tanúvallomások, képek és
tapasztalatok, amelyek hamarosan széles körben nyilvánosságra
kerültek, megerősítették a szövetséges katonák azon állítását, hogy
nemcsak győztesként, hanem felszabadítóként is érkeztek. Ily módon a
szövetségesek áldozatai és veszteségei további értelmet kaphattak és
értelmesen integrálódhattak az érintett népek történelmébe - mind a
mai napig.
Ilyen értelemforrás a németek rendelkezésére állt és áll.
Auschwitz áldozatait nem lehet hibáztatni, amikor megpróbálják
történelmileg minősíteni mintegy 4,7 millió katonájuk háborús halálát,
épp ellenkezőleg. Auschwitz útjában áll minden olyan kísérletnek,
amely arra irányul, hogy ezeknek az áldozatoknak történelmi értelmet
adjunk. És az a kísérlet, hogy ilyen értelmet találjunk a bolsevikellenes
védelmi harcban, bár gyakori, komolytalan és történelmileg hiteltelen.
Minden egyéb mellett azt sem látja, hogy ez egy Németország által
Oroszország ellen indított invázió volt (és nem Oroszország által
Németország ellen), és hogy pontosan ez a Németország által indított
háború volt az, amely a szovjet befolyási övezet nyugati irányú
terjeszkedését eredményezte.
A külföldi munkások többsége, akiket gyakran erőszakkal
hurcoltak be az országba, hogy nehéz munkát végezzenek,
hadifogolyként vagy deportáltként érezték magukat felszabadítva,
most pedig adminisztratív szempontból mint
"kitelepített személyek". Májusban 9,6 millió volt belőlük 45. Jövőjük
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azonban bizonytalan volt, és a hazájukba való visszatérésük
életveszéllyel járhatott.9
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A felszabadulás érzése a nemzetiszocializmus meghatározhatatlan
számú német ellenfelei körében is uralkodott, a kommunista,
szociáldemokrata, egyházi vagy egyéb földalatti ellenállási
formáktól kezdve a közvetett ellenállás vagy a belső távolságtartás
sokkal számosabb formájáig. Végül a háború utolsó éveiben a
nemzetiszocialista diktatúra szorítása az egyes "Volksgenossen" fölött
egyre cserekereskedelmesebbé, brutálisabbá és terrorisztikusabbá
vált. Még a civil lakosságtól is, amelyet általában nem üldöztek, most
nagyobb áldozatokat kellett hozni. Gondoljunk a munkásságra, a
Volkssturmra, az élelmiszer- és üzemanyaghiányra a bombaháború
körülményei között, amely nem tett különbséget a hadsereg és a civilek
között. És sokan rájöttek, hogy Hitler és segítői felelőtlenül és gyorsan
csökkenő realitásérzékkel folytatnak egy reménytelenné vált, hatalmas
áldozatokkal járó háborút. A végső győzelemmel kapcsolatos nyílt
kételyt halálbüntetéssel, defetizmusként lehetett büntetni. De az ilyen
kételyek 1944/45-ben széles körben elterjedtek, és Göbbels
naplójában aggodalommal jegyezték feloldódási éljenzésként. 10 Egy
akkor 15 éves fiú, aki a háború végét egy berlini bérház
szénpincéjében töltötte, mert nem akart a legvégén a frontra kerülni,
bűnbánóan ír május 8-ról:
"Valóban szabadok voltunk, még ha sejtettük is, hogy a németeknek a
közeljövőben még sok nehézséggel kell szembenézniük. Amennyire
emlékszem, németek milliói éreztek ugyanígy... 1945. május 8.
megszabadította őket a bombák éjszakájának vakító fényétől és a fronton lévő
férjeik és fiaik életéért való aggodalomtól ... Elvették tőlük a kötelező katonai
szolgálat terhét, a Gestapo besúgóitól való félelmet és a népbíróságok
rémuralmát, amelyek éppen most osztottak naponta véres ítéleteket. Igen,
számomra május 8-a a megváltás 1945napja volt." 11

Sok német valóban így vagy úgy érezhetett.12 De sok német másként
látta, és a vereséget fenyegető veszteségként, pusztulásként és
katasztrófaként élte meg. Ez egyrészt igaz volt a nemzetiszocialista
funkcionáriusokra és a szilárd párttagokra. Mármint arra a vezetőségre,
amelyik időben önkezével vetett véget életének, fogságba esett vagy
disszidált. A sok "régi harcosra" és számtalan kis blokkvezetőre, HJvezetőre, Obleute-ra és funkcionáriusra gondolok, akik elvesztették
hírnevüket,
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a kis hatalmuknak és a gazdagon terített asztaluknak köszönhetik a
hivatalt és a "kapcsolatokat" a csúcsra. És itt azokra a fiatalokra
gondolok, akik még hittek a Führerben, az eljövendő
csodafegyverben és a végső győzelemben, akik önként csöppentek
a forrongó frontra, vagy fanatikusan támogatták az 1945 április
elején megalakult, de összességében nagyon gyenge Werwolf
akcióit.
A keletnémet lakosság többsége pedig valószínűleg nem elsősorban
felszabadulásként élte meg a vereséget. Számukra a Vörös Hadseregtől
való félelem, a lázadások borzalma, a menekülés szenvedése, a
pusztítás, a veszteség és a kiűzetés élménye dominált. Közülük
mintegy kétmillióan haltak meg a menekülés, a kiűzetés és a
deportálás során. Ha az 1937-es birodalmi határokon kívüli német
településeket is beleszámítjuk, összesen 12 millió németnek kellett
elhagynia szülőföldjét, vagy már nem térhetett vissza oda, köztük több
mint 3 millió sziléziai, 3 millió szudétanémet, 2 millió kelet-porosz és
1,4 millió kelet-pomerániai németnek. Tapasztalataik gyakran
traumatikusak voltak, beszámolóikat nem lehet nagy meghatottság
nélkül olvasni, a menekülés és a kitelepítés a német vereség
történetének központi eleme.13 Történészként az embernek nincs jó
módszertani eszköze az emberi szenvedések összehasonlítására. Az
ember joggal ódzkodik a számszerű számolástól. Mindazonáltal
egy rövid megjegyzés, aktuális okokból:
A zsidók holokausztban történt kiirtásával ellentétben a zsidók
üldözése
A keletnémetek kiirtása és elűzése a Vörös Hadsereg, a lengyelek
és a csehek részéről reakció volt a német csapatok és közigazgatás
korábbi, történelmileg példátlan, szisztematikus támadási és kiirtási
politikájára
Lengyelországban
és
a
Szovjetunióban.
A
"Volkstumspolitik", a lengyel értelmiség kiirtása a "bekebelezett keleti
területeken", a zsidók, szlávok és "alsóbbrendűnek" nyilvánított
kisebbségek (pl. Zi geun) tömeges meggyilkolása, a "kiirtás" a A
bolsevikellenes "komisszárrend", az Einsatzkommandók és végül a
"felperzselt föld" stratégiája a keleti visszavonulás során - mindez új,
rendkívül pusztító, fasiszta minőséget hozott a háborúba, amely
"rasszista megsemmisítő háborúvá" vált. A kényszerbetelepítések, a
tömeges kitelepítések és a hatalmas deportálások már jóval azelőtt a
német repertoár részei voltak, hogy Hitler1945. tervei elérkeztek
volna a győzelem idejéig.
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sokkal, sokkal messzebbre. 14 Ha csak a polgári áldozatokat nézzük, a
becsült számok a következők: 7 millió halott Kelet- és DélEurópában, különösen Lengyelországban; milliók7 a
Szovjetunióban; 2,5 millió Németországban (beleértve a menekülés és
kitelepítés áldozatait, de kivéve a náci üldöztetés áldozatait);
milliók0,8 a nyugati országokban.15 Ezek a számok azt mutatják, hogy
a keleti háború más volt, mint a nyugati. A totális háború új formájára
mutatnak rá, amelyet a németek, mint ellenállás nélküli agresszorok és
hódítók vittek keletre, és onnan végül a keletnémet lakosságot sújtotta hasonló kíméletlenséggel, bár végső soron sokkal kevésbé
tökéletesen és embertelenül. 16 Még azoknak is, akik jó okkal nem
akarnak a megtorlás kategóriájával foglalkozni, látniuk kell ezt az
összefüggést, ha fel akarják ismerni az okokat, történelmileg
igazságosan akarnak ítélkezni, és képessé akarják tenni magukat a
megfelelő politikai ítéletalkotásra. Eddig - a teljesség igénye nélkül a németek néhány kategóriája, akik a vereséget elsősorban
felszabadulásként, és azok, akik elsősorban pusztulásként élték meg.
Lehetne még hosszan sorolni például a hadifoglyokról egyrészt,
másrészt a migránsokról és kivándorlókról. A németek többsége
azonban valószínűleg vegyes érzelmekkel élte meg a vereséget,
vagy más, fontosabb dolguk volt.
Ami a vegyes érzéseket illeti: sokan úgy látták, hogy a fasizmus alóli
felszabadulás egybeesett és egybe kellett esnie a nemzeti szuverenitás
megsemmisítésével és egy kiszámíthatatlan idegen uralom
megteremtésével, mert a németeknek nem sikerült saját maguknak
megszabadulniuk ettől a diktatórikus rendszertől, és a többség
valószínűleg a végsőkig nem is igazán akart. Semmiképpen sem úgy
történt, mintha egy kis náci klikk akaratuk ellenére rabszolgasorba
taszította volna a nácik többségét, felülről uralkodott volna a
tapintatlan társadalom felett, majd politikáját csak "a németek
nevében" folytatta volna, ahogyan azt néha mondják. Így volt ez
- sajnos - nem. Végül is 1932 júliusában a választók 41%-a szavazott
az NSDAP-ra, ami az arányos képviseleti rendszerben jelentős
többségnek számított. Az 1930-as években, és különösen az
1939/40-es győztes villámháborúk után a rendszer és mindenekelőtt
Hitler népszerűsége elsöprő volt; a szabad választásokon már egészen
más többséget ért el. És Mussolinitől eltérően Hitlert végül a
katasztrofális sikerei ellenére választották1943 hatalomra, és annak
ellenére, hogy a
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vereséget nem támogatták. Az ellenállási akciók későn jöttek és
gyengék maradtak.17 És a német hadsereg nagy része nemcsak
Németországért általában, hanem ezért az így megalakult és irányított
Német Birodalomért, a "Führerért, Volk und Vaterlandért" harcolt a
végsőkig, bármilyen belső fenntartásai is voltak az egyes katonáknak.
És még 1948 októberében is, amikor azt kérdezték, hogy "Ön szerint a
nemzetiszocializmus jó ötlet volt, amelyet [csak] rosszul hajtottak
végre?", a nyugati zónákban 57% válaszolt igennel, és %15 volt
bizonytalan. 18
Sajnos nem beszélhetünk egyrészt a nemzetiszocialista rendszerről,
másrészt a német nemzetről és a német népről, mint két független
csoportról. Németország és a nemzetiszocializmus nem volt azonos,
de 1933 és 1945 között mélyen áthatották egymást, és ezért végül a
felszabadulás nem jöhetett létre pusztítás nélkül. Kétségtelen, hogy
ez vegyes érzésekre ad okot, és kétségtelenül nem ad okot az
ünneplésre. Megértjük, hogy sokan mind a mai napig inkább
elhallgatják ezt, például <azzal, hogy nem hajlandóak emlékezni,
vagy azzal a fikcióval, hogy egy alapvetően becsületes népet
szabadítottak fel a megszálló győztesek egy kis birodalmi és náci
klikk karmai közül - ahogyan az a kelet-berlini ünnepségek
közismert hangneme volt.
De a legtöbb németnek 1945-ben más dolga volt, mint a pusztítás
és a felszabadulás e bonyolult dialektikáján töprengeni. A
háromszögekben próbáltak túlélni. A látóhatár szűkült. Az emberek
már nem írtak világtörténelmet, nem fedezték fel Afrikát vagy az
Északi-fokot, hanem sorban álltak az élelemért, kávét cseréltek
margarinra, talán még lovagkeresztet is cigarettacsikkre, vidékre
jártak gyűjtögetni, keresték a saját családjukat, amely a háború
végének zűrzavarában szétszakadt, és hamarosan fáztak és éheztek. A
háború vége miatt valószínűleg eleinte a megkönnyebbülés érzése
uralkodott, de aztán jött a bizonytalanság az új urakkal szemben, akik
hamarosan újabb szabadságkorlátozásokat rendeltek el: kijárási
tilalmakat,
testvériségre
vonatkozó
tilalmakat,
gyülekezési
korlátozásokat. Végül a megszállók a fanatikus nácik
partizánharcától tartottak, de ez nem következett be. A
nemzetiszocializmus és ideológiája gyorsan eltűnt a felszínről. Mint
egy szellem, mondták. Hol voltak a nácik? Gyors alkalmazkodásra
került sor.
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Nem volt még meg az idő a politikai és erkölcsi gerinc
demonstrálására és az identitásépítésre. Ez nem a politikai és
erkölcsi bátorság és az identitásépítés ideje volt. Sokan álcázták
magukat és tagadták a múltjukat. Elbújtak, kicsinyítették magukat,
néha régi számlákat is rendeztek, egyes esetekben bosszút, feljelentést
és behízelgést is. Ez is a pusztítás egy formája.
A nemzetiszocialista vezetők gyors eltűnését, a német államiság
végét, a totális háborút követő totális vereséget a legtöbb ember a
mindennapi életben nem pusztulásként, nem felszabadulásként,
hanem összeomlásként élte meg.
A felszabadulás élménye, a pusztulás élménye és az összeomlás
élménye azonban egy dologban közös volt: ahhoz a meggyőződéshez
vezettek, hogy az ember egy új kezdetnél áll, és egy "nulla órát" él át,
az érvényes hagyományok biztonsága nélkül, de talán a szokásosnál
nagyobb alkotói szabadsággal. A fiatal értelmiségiek által kiadott "Der
Ruf" (A hívás) című új folyóirat így1946 fogalmazott:
"A mai állami hajók [általában] a 16. századi kereskedelmi hajókra
hasonlítanak. A múlt minden ballasztja terheli őket. Nehéz eligazodni bennük,
és minden pálya végtelenül nehéz. Németországban azonban mindez megdőlt.
Nincs sem állam, sem gazdasági rendje. A fiatal generáció újrakezdheti az
egészet ... a semmiből ... Nem kell újjáépíteni ... Újjáépülhet."19

Folyamatosság és helyreállítás20
Megerősödött ez a nulladik és újrakezdési tudatosság? Eddig az 1945ös kortársak különböző tapasztalatairól beszéltünk. A következőkben a
német történelem hosszú távú kontextusában, mai szemszögből
szeretnék visszatekinteni 1945-re. A pusztulás vagy a felszabadulás
1945éve volt ez, vagy talán egyik sem? Fordulópont volt ez a német
történelemben, vagy a folytonosság érvényesült?
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy az utolsó idézetben
kifejezett nullponti és indulási tudatosság nagymértékben
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illúziónak bizonyult. A múltból több maradt meg az akkori jelenben,
hogy a jövőt alakítsa, mint ahogyan az kezdetben a trimeszterekben
látszott. Két fő folytonosságot szeretnék kiemelni: a gazdasági
rendszer vagy kapitalizmus és a közszolgálat vagy bürokrácia
folytonosságát.
Mint ismeretes, Németországban és máshol is a 19. és 20.
században az iparosodás piacgazdasági-kapitalista formában zajlott.
Alapelvei - a tulajdonjogból eredő magánhatalom a tőke felett, a
magánvállalkozások profitorientált döntései, a piaci viszonyok és a
bérmunka - a Harmadik Birodalomban is fennmaradtak, bár 1936
óta az állami beavatkozás korlátozta a vállalkozások rendelkezési
szabadságát.
Röviddel az összeomlás után aligha fogadott bárki is a kapitalista
gazdasági rendszer fennmaradására. Sokan támogatták a
szocializmus vagy a közösségi gazdaság valamilyen formáját, a
kommunistáktól kezdve az SPD-n és az alakuló CDU erős balszárnyán
át a szakszervezetekig és számos értelmiségiig. Sokan - bár általában
csak nagyon homályosan - a demokrácia és a szocializmus
összeolvadását képzelték el egy újjáalakuló német nemzetállamban,
és ezzel hidat képeztek Kelet és Nyugat között.
A különböző politikai táborok régi antikapitalista hagyományai
mellett, amelyek Németországban mindig is éltek és az 1933 és 1945
közötti években semmiképpen sem gyengültek, a szocializáció iránti
széles körű vágynak két fő oka volt: egyrészt sokan úgy vélték, hogy a
kapitalizmus nem hoz döntő gazdasági javulást az emberek számára,
és hogy a magánvállalkozás már csak ezért sem engedhető meg
többé ebben a megtépázott és elszegényedett országban. Másrészt
széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy a kapitalizmus 1930
körüli mély válsága és a legtöbb vállalkozó antidemokratikus,
parlamentellenes és szocialistaellenes politikája fontos szerepet
játszott Weimar bukásában és ezáltal a nemzetiszocializmus
győzelmében; ez nem ismétlődhetett meg. 1946 végén a hesseni
választók 72%-a szavazott egy olyan alkotmánycikkelyre, amely az
alapipar, a bankok, a biztosítótársaságok és az energiaszektor
azonnali szocializációját írta elő.
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A gazdasági alkotmány reformja, amelyet sokan akartak és mások
támogattak, - hosszas konfliktusok után - több okból is kudarcot
vallott. Egyrészt az amerikaiak miatt, akik a közigazgatási irányítást
nem tartották hatékonynak és végső soron antidemokratikusnak,
valamint alkalmatlannak a szovjetekkel kialakuló konfrontációban,
végül pedig nem akarták, hogy túl nagy gazdasági hatalom
összpontosuljon a még mindig harcban álló német állam kezében.
Másrészt az alapvető társadalmi-gazdasági reformok megbuktak, mert
a német lakosság félszívvel követelte őket. A legtöbbjük számára
semmi sem volt kiemelt fontosságú. A túlélés fontosabb volt, a
szükség nem jelentett radiációs kálváriát, és az embereknek amúgy is
elegük volt a politikából. Ráadásul 1947-től kezdve az emberek
rájöttek, hogy a kapitalista rendszer még mindig alkalmas egy váratlan
gazdasági fellendülésre. Az SBZ-ben egyébként megfigyelhető volt,
hogy a szocializáció nem feltétlenül vezetett nagyobb demokráciához,
és főleg nem nagyobb hatékonysághoz. Mindez segít megmagyarázni,
hogy miért nem történt alapvető változás Nyugat-Németország
gazdasági szerkezetében 1945 után. Ez végül 1948-ban Erhard
valutareformjával dőlt el. Ezt a döntést a mai napig különbözőképpen
értékelik.
Legalább olyan fontos, mint a kapitalista folytonosság volt a
biirocratic. Németországban a közhivatalok kialakulása megelőzte az
iparosodást, a parlamentarizálódást és a demokratizálódást. Ebben a
tekintetben a német történelem alapvetően különbözik az olyan
országoktól, mint Anglia és az USA. A németországi forradalmak nem
utolsósorban azért voltak olyan gyengék és sikertelenek, mert a
"felülről" végrehajtott btirokratikus reformok mindig is teljesítették
céljaik egy részét, bár a hatalom állapotában. A német közszolgálat
hagyománya viszonylag sértetlenül vészelte át a modern német
történelem minden nagyobb változását. Az Elbától nyugatra fekvő
német bürokrácia jogi alapstruktúrájában, eljárási módszereiben és rövid megszakítás után - összetételében is ellenállt az 1945-ös
törésnek, annak ellenére, hogy nyugaton kezdetben erőteljesen
követelték a radikális reformokat.
Az amerikai és brit megszállók olyan országokból érkeztek, ahol
nem volt kialakult közszolgálat. Különösen az amerikaiak
hajlamosak voltak a német bürokratikus hagyományt illiberális és
antidemokratikus útként használni.

140

hogy felelősséget vállaljanak tetteikért. A bürokráciával szembeni
kritikájuk a német baloldalon némi támogatásra talált.
Hangsúlyozták, hogy a köztisztviselők többsége a felsőbbrendűség
igénye ellenére végső soron a burzsoázia, a konzervativizmus vagy a
reakció ügyét követi, már csak társadalmi hátterük és kiváltságaik
miatt is.
A denazifikáció kezdetben különösen keményen sújtotta a középés felsővezetőket. Például az 1945 májusában az állam szolgálatában
álló hesseni köztisztviselők 75%-át 1946. május 1-jéig politikai
okokból elbocsátották. De 1947-re a tendencia megfordult. A
közigazgatás növekvő igényei, a tehermentes szakképzett
köztisztviselők
hiánya,
a
denazifikációs
politika
belső
bizonytalansága, a német hatóságok növekvő döntéshozatali hatalma és
a gyors újjáépítésre irányuló megszállási politika az elbocsátott
hivatásos köztisztviselők többségének visszahelyezéséhez vezetett.
A személyi állomány helyreállítása az ötvenes évek elején az
alaptörvény 131. cikke alapján megragadóan folytatódott. Az SBZben más volt a helyzet: ott az emberek inkább hajlandóak voltak
néhány évig eltűrni az adminisztratív hatékonyság hiányát, minthogy
visszahelyezzék a volt nácikat és kollaboránsokat. Hasonlóan
sikertelenek voltak a szövetségesek kísérletei a közszolgálati
törvények reformjára. A biokrácia elég erős és támadhatatlan volt
ahhoz, hogy kivédjen minden, a "szerzett jogait" érő támadást.
Az iskolai és egyetemi szektor teljes mértékben részt vett ebben a
kettős helyreállítási folyamatban: Intézményileg túlnyomórészt a
nyugat-németországi helyzethez való visszatérés volt tapasztalható,
és a személyi állományt tekintve rövid idő után sem történt
egyértelmű eltávolodás a nemzetiszocialista korszaktól. A
közszolgálat presztízse és önbizalma a
"A bürokrácia nem gördített akadályokat a demokratikus
parlamentarizmus 1945 utáni áttörése elé, ellentétben a weimari
köztársasággal.
Mindazonáltal a közszolgálati apparátusnak ez a figyelemre
méltó folytonossága az 1945-ös összeomláson túl egyértelmű
kapcsolatot jelent az új Szövetségi Köztársaság és az azt megelőző
évtizedek között, egészen másként, mint az NDK-ban. A
szociálkonzervatív szellem és stílus innen hatolt be a fiatal
köztársaság politikájába, társadalmába és kultúrájába.
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A demokrácia előtti hatalmi minták és az illiberális hagyományok
útközben átörökítésre kerültek, de a közigazgatás szakértelme és
hatékonysága is, ami felbecsülhetetlen volt az új, instabil állam
számára. Mindez erősen befolyásolta a fiatal köztársaság stílusát és
tartalmát, hiszen Németországban az élet kevés olyan területe van,
amely teljesen mentes az állami-bürokratikus beavatkozástól és
befolyástól. A mentalitás és a politikai kultúra területén
megdöbbentően nagy volt a folytonosság. Kétségtelen, hogy a
nemzetiszocialista múlttal szembeni világos elhatárolódási
vonalakról való lemondás súlyos terhet és nehézséget jelentett az új
állam önbizalmára, politikai moráljára, tekintélyére és hitelességére
nézve - mind a mai napig. Az 1960-as évektől napjainkig tartó egyes
tiltakozások durvasága ezzel a kontextussal magyarázható. Másrészt a
Szövetségi Köztársaság így megkímélte magát a lefokozott
másodrendű polgárok megterhelő tiltakozási potenciáljának
kialakításától, akikkel liberális jogállamként sokkal nehezebb lett
volna megbirkózni, mint az NDK-val, amely ráadásul csak akkor
zárta le határait a Nyugat felé, amikor a kirúgott náci funkcionáriusok
nagy részét a nagy menekültáradattal együtt átköltöztették a Nyugatba.
Szövetségi Köztársaság megkerülték.

Törések és újrakezdések
A gazdasági rend és a bürokratikus állam tekintetében 1945 nem
pusztulást és nem felszabadulást, hanem folytonosságot és
helyreállítást jelentett. Az a tény, hogy a nyugatnémet lemondás egy
megragadóbb
Annak, hogy a "múlt felértékelődése" nem járt komolyabb
következményekkel, az volt a fő oka, hogy a Német Szövetségi
Köztársaság más tekintetben - részben azonban önhibáján kívül - olyan
fontos új megközelítésekre volt képes, amelyek miatt az 1945 utáni
törés - az eddig tárgyalt folytonosságok ellenére - végül is mélyebbnek
tűnik, mint az 1918-as vagy az 1848-as. Összefoglalva, ez hat pontban
körvonalazható.
1. Ami a németországi uralkodó osztályokat elsősorban
megkülönböztette egy teljesen kifejlett polgári társadalom uralkodó
osztályaitól, az a 1933részben arisztokratikus, kiváltságos és
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A "junker" osztály megszűnt létezni, Kelet-Lubia hatalmas
földbirtokos osztálya, amely a 19. század óta hevesen ellenállt a
társadalom és az állam demokratizálódásának, és nagyban
hozzájárult a nemzetiszocializmus győzelméhez. Ez a "junker" osztály
megszűnt1945 létezni.
Nem csak a győztesek állapodtak meg 1945-ben Potsdamban a
földreformról, amely a nagybirtokok felosztását célozta. Ezt minden
német párt követelte. A legtöbb esetben a szocializációhoz hasonló
okokból hagyták ki. Ez azonban ott történt, ahol a "junkerek"
gazdasági bázisa volt: a keleti zónában és a Lengyelország és Ruanda
által elcsatolt német keleti területeken. Golo Mann történész írja:
"A régi hatalom legfontosabb hordozója, a porosz nemesség háromszor ment
tönkre: A háborúval, amelyben tagjai ezrei pusztultak el; <a Hitlerrel szembeni
ellenállásával, az összeesküvések láncolatával, amelynek nyomán százával
irtották ki; végül <Lengyelország és Oroszország által. A junkereket az
uralkodók levadászták - senki sem számolta meg, hányat öltek meg -,
lakosaikat eltávolították, vagyonukat szétosztották. A Dberle benden eltűnt a
keletről menekülők tömegében ... Tragédia, amely annál is kegyetlenebb,
mert olyan későn jött, és alig vették észre a háború utáni első évek tompa
zűrzavarában."21

Ez igaz - de az is igaz, hogy 1945 óta ez a demokráciára nehezedő
teher Németországban már nem létezik. Pusztítás - kétségtelenül,
de bizonyos értelemben felszabadulás is.
2. A németországi demokrácia másik nagy terhe a militarizmus
volt, legalábbis az 1866-os és az 1870/71-es birodalmi háborúk óta.
A weimari köztársaság végéig nem volt lehetséges a hadsereg teljes
alárendelése a polgári hatalomnak. A katonai vezetők függetlenségi
igénye korlátozta a parlamentarizációt Németországban. Az "állam az
államban" katasztrofális fejleményeket eredményezett, különösen
1914-18-ban és a weimari köztársaság utolsó szakaszában.
Amit a milícia autonómia-törekvései a német alkotmánytörténetben
eredményeztek, az a milíciai értékek, a militarista stílus és a
felülírása
volt
a
német
militarista
magatartásformák
társadalomtörténetben. A nyugati országoknál jobban a német
állampolgárok nagy részének előjoga volt a tiszti példakép. A parancs
és az engedelmesség, a szolgálat, a kötelesség és a hűség
magasabbra került az értékskálán, mint a higgadtság és a tolerancia, a
kritika és a vita. Tra143

ditionsverbiinde, testvériségek és testületek is közvetítették ezt a
hagyományt a weimari köztársaságban. A liberális-demokrata
tendenciák csak enyhén alakultak ki.
A nemzetiszocialista diktatúra ezt a militarista hagyományt a
végletekig, majd a végsőkig vitte. Ami a birodalom és a köztársaság
polgári kormányainak nem sikerült, az Hitlernek sikerült: a vezérkar
alárendelése, instrumentalizálása és per sonális átalakítása egy olyan
háborúban, amely hamarosan katonai szempontból is őrültté vált. A
háborúban és végül az 1944. július 20-i ellenállásban e hagyományos
katonai csoport által fizetett véráldozat mellett ott volt a vereség,
amely oly roppant módon megsemmisítette nimbuszát.
A Német Szövetségi Köztársaságban a hadsereg már nem állam az
államban.
A milíciai értékek, formák és magatartásformák hipertrófiája a múlté
lett. A militarista értékek, hatókörök és magatartásformák hipertrófiája
a múlté lett. Ismét mondhatjuk: pusztulás és felszabadulás egyszerre.
3. Összességében a politikai, közigazgatási, üzleti, egyesületi és
kulturális vezető pozíciókat 1945-49-ben gyakrabban cserélték vagy
váltották le, mint 1933-ban vagy 1918/19-ben. Ez legkevésbé az
egyházi vezetésre és az egyetemi vezető pozíciókat érintette, a
kormány, a parlament és a politikai pártok esetében volt a
legnyilvánvalóbb. Ehhez képest a magángazdaság vezető pozícióinak
változása nem volt sem különösen erős, sem különösen kicsi. A náci
elitet megfosztották a hatalmától. 1933Gyakoriak voltak a korábbi
filhrungspersonal elleni támadások, különösen az egyházakban, a
diplomáciai szolgálatban, az újonnan alakuló szakszervezetekben, az
SPD-ben és a közigazgatásban. A náci üldözöttek és emigránsok
jelentős mértékben kerültek az új vezető pozíciókba, különösen az
SPD-ben, de a protestáns egyházakban és a kulturális szektorban is.22
A felső osztály átszervezése, a régi félfeudális és militarista
hagyományoktól való drágán megvásárolt emancipáció most egy
politikailag nagyon fontos új megközelítéshez kapcsolódik. Richard
Lowenthal szociáldemokrata teoretikust idézem:
"A német történelemben először fordul elő, hogy a birtokos felsőbb
osztályok és az állami végrehajtó hatalmat hordozó köztisztviselők, akik
többségükben az első német köztársaságot kezdettől fogva ellenségként
ellenezték, ugyanolyan magabiztosan fogadják el a demokratikus szabályokat,
mint a régi angolszász demokráciákban."23

A náci diktatúra véres leckéje nélkül a háború és a ko...
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Ez valószínűleg nem így lenne a szünet esetében. Ismét: pusztulás és
felszabadulás egyben. Ebben rejlik a második német demokrácia
életképességének fontos magyarázata, miután az első demokrácia nem
utolsósorban a német felsőbb osztályok elutasítása és ellenségessége
miatt elpusztult.
4. A nemzetiszocialista politika, a világháború és a német állam
összeomlása megrázta a német társadalmat. Megszüntették a régi
kötelékeket, lerombolták a hagyományokat, enyhítették a
hagyományos belső konfliktusokat és némileg csökkentették a
társadalmi különbségeket. A nyugodt falusi életet a nacionalista
mozgósítás örvénye sodorta el. A lányok és fiúk oktatását a korábbinál
kevésbé bízták egyedül a családokra. A diktatúra és a világháború
relativizálta a hagyományos értékeket. Sok minden összeomlott, pl.
gyakran a nemzetbe vetett hit is. Még a nemzeti nagyság elvesztése
miatti gyász is elmaradt.24 A hatalmas, kényszerű vándormozgalmak
sok helyi, kisléptékű integrációt tettek tönkre, és átrendezték a
lakosságot. A bombázás a régi munkástelepeket is elpusztította,
amelyek helyére később modern lakások és széles utcák épültek.
Szomszédságok tűntek el, szubkultúrák bomlottak fel, miután a
totalitárius diktatúra már megsemmisítette a munkásmozgalom
autonóm szervezeteit. A diktatúra és a háború nyomása alatt a
felekezeti ellenzék is elvesztette jelentőségét.
Mindez sajnálatos lehet. A hagyományok pusztulásáról, a régi
kötelékek
relativizálásáról,
a
hagyományos
identitások
meggyengüléséről, a veszteségekről szólt - természetesen. A háború
utáni német társadalom sajátos hagyományhiányát itt készítették elő,
de ez csak az 1950-es és 1960-as évek felgyorsult gazdasági
növekedése következtében került igazán előtérbe a Szövetségi
Köztársaságban (ellentétben az NDK-val, amely sokkal inkább
hagyományokkal rendelkezett). Ma gyakran siránkoznak ezen, látják a
romboló modernizáció költségeit, és siránkoznak a hagyományok és az
identitás hiánya miatt. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy ily módon a német társadalmi struktúra hagyományos
merevségei fellazultak, számos destruktív társadalmi konfliktus
enyhült, és megnőttek a demokratikus konfliktusmegoldás lehetőségei.
5. Ez összefügg azzal a szakadással is, amely a német párt- és
alkotmányos rendszer fejlődését jellemzi. Nagyon stabil

145

a négy lábon álló német pártrendszer volt körülbelül 1848 óta:
liberális - konzervatív - katolikus centrum - szociáldemokrata. Elvileg
az 1918/19-es forradalmat is túlélte, de 1945 után nem alakult ki
újra, még a Szövetségi Köztársaságban sem. A felekezeteken átívelő
CDU/CSU e tekintetben fontos újdonság, de az SPD néppárttá válását
is ki kell emelni. Az, hogy a KPD szinte esélytelen maradt a Szövetségi
Köztársaságban, nem elsősorban a nemzetiszocializmus és a
világháború
következményével
magyarázható,
hanem
a
Németországban kialakult és különösen hangsúlyos kelet-nyugati
ellentét, a hidegháborúban két német állam kialakulása és az emiatt
Nyugat-Németországban
kiéleződött
antikommunizmus
következménye. A munkásmozgalom szociáldemokráciára és
kommunizmusra való felosztása, amely Weimarban annyira
hangsúlyos volt, így bizonyos mértékig "territorializálódott".
A német szakszervezeti mozgalom hagyományos politikaiideológiai hármas tagozódása 1945 után sem állt helyre. A
nemzetiszocialista diktatúra közös tapasztalata, amely elnyomta a
független munkásmozgalmat és üldözte a különböző politikai
irányultságú munkásvezetőket; a háború utáni időszak nehézségei; a
megszálló erőkkel szembeni közös front, amely szigorúan ellenőrizte
és gyakran késleltette a szakszervezetek újjáépítését - mindez
elősegítette egy "egységes szakszervezet" létrehozását az addig létező
politikai "irányított szakszervezetek" helyett.1933
Németországban pedig először alakult ki egy működő
parlamentáris-demokratikus alkotmányos rendszer. Az alaptörvény a
nyugati szövetségesek és Nyugat-Németország szinte valamennyi
politikai tömörülése között gyorsan elért konszenzus alapján jött
létre. Ez a konszenzus egyrészt a vereség mélységéből és a korábbi
rendszer radikális lejáratásából, másrészt a hidegháború kezdetéből
fakadt. Ennek megfelelően a Szövetségi Köztársaság alkotmánya
kettős frontot képviselt: a nemzeti szocialista múlttal és az Elbától
keletre kialakuló diktatúrával szemben. Az 1950-es évek
hidegháborújában a második front háttérbe szorította az elsőt.
6. A történelmi folytonosság mély törését - a pusztulás és a
felszabadulás egyszerre - végül a nemzeti állam felosztása jelenti.
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Az új állam a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett alapvető
változások eredménye. Ez nem a megfelelő hely arra, hogy a felosztás
szakaszait elmeséljük. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 1945. május
8. nem volt az a mély vágás a német nemzetállam
megsemmisülésének történetében, mint amilyennek sok beszédben
gyakran ábrázolják.
Mert egyrészt a pusztítás már korábban elkezdődött, nevezetesen
Hitler alatt. Hitler hatalmas hódításai a nem német területeken a
német nemzetállamot multinacionális birodalommá alakították át,
urakkal és alárendeltekkel. Még ha a nácik meg is nyerték volna a
háborút, a győztes Németország már nem lett volna összehasonlítható
Bismarck birodalmával. A nemzetiszocialista faj- és élettér-politika
már a vereség előtt felrobbantotta a nemzetállamot. Másrészt 1945ben teljesen világos volt, hogy az Oderától és a NeiBe-től keletre
fekvő területek már nem tartoznak Németországhoz. A többi rész
felosztása és Közép-Németország szovjetizálása azonban korántsem
volt biztos. Ezek csak a következő évek hidegháborúja és a két fél
különböző döntései nyomán alakultak ki.
Németország eddig nem nacionalista tiltakozással reagált a nemzeti
egység elvesztésére. A "Harmadik Birodalom" történelmi tanulságai
túl nagy hatással voltak, a nacionalista nézetek lejáratása túl mélyre
hatott. Talán túl rövid volt az az idő is, amely alatt a németek
nemzetállamban éltek. Kevesebb mint hetvenöt évvel ezelőtt1945
egy kis német birodalmat egyesített erőszakkal a mára végleg
felbomlott Poroszország. Az 1945-ös öregek Poroszország,
Szászország vagy Vesztfália szülöttei voltak; túlélték a birodalmat.
A német történelemben a nemzetállam soha nem volt az uralkodó.
Hitler háborúja, a német területek elvesztése keleten és a német
állam felosztása végleg kivette az országot a nagyhatalmak
élcsoportjából. Ez megkönnyebbülést jelent egy olyan nemzet
számára, amely Bismarck birodalomalapítása óta nehezen viseli
nagyhatalmi szerepét, és amely éppen nagyhatalmi politikájával
akadályokat gördített belső liberalizációja és demokratizálódása elé. A
történelmi tapasztalatok fényében csak megkönnyebbülve
értesülhetünk arról, hogy a német államok a világpolitikában
másodlagos szerepet játszanak a szuperhatalmak, az USA és a
Szovjetunió korában.
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De még azok is, akik nem tartják a nemzetállamot a népek
szerveződésének "természetes" és örökké legjobb formájának, nem
fogják nem észrevenni, hogy a nemzetállami hagyományokkal való
szakítás, mint ami 1945-ben Németországgal történt, hosszú távú
terhet jelenthet, különösen azért, mert a nemzetállami elv
korántsem kerül világszerte a szemétdombra. Nem zárható ki, hogy
egyszer Németországban is újra felfedezik, és a nacionalista
követelések középpontjába kerül - mindazokkal a terhes
következményekkel, amelyekkel ez a Szövetségi Köztársaság
legitimitására, intézményeinek létére és a békére nézve járna. És
bizonyára igaz az is, hogy az ép nemzeti hagyományok, amelyek
hazánkban megtörtek és megkérdőjeleződtek, sok belső válságon
segíthetnek túljutni. Csak a későbbi történelmi visszatekintés során
lehet majd pontosabban megítélni, hogy mit is jelentett valójában a
nemzeti egység elvesztése, és hogy a rombolás és a felszabadítás
hogyan keveredett ebben a pontban. Kétségtelen, hogy az NDK-ban
élő németek többet fizetnek a múlt bűneiért, amelyek mindkettőjüket
összekötik, mint a szövetségi köztársaságban élő németek. 25
Visszatekintve 1945 döntő fordulópontnak bizonyul a modern német
történelemben, különösen, ha nem teljesen elszigeteljük az évet, hanem
a késő náci időszakot és a háború utáni első éveket is hozzátesszük - a
gazdasági rendszer és a bürokrácia, a mentalitás és a politikai kultúra
folytonossága ellenére, amelynek mélyreható változását csak az 1945ös törés készítette elő, de csak az 1960-as évek demokratizálódási és
modernizációs lendületében teljesedett ki. 1945-ben a pusztítás és a
felszabadítás gyakran kéz a kézben járt, és néha ugyanannak az
éremnek a két oldala volt. Amint láttuk, annak megítélése, hogy
melyik volt a domináns, nézőpontonként és értékelésenként változik.
Véleményem szerint érthető, hogy sokan azok közül, akik 1945-ben
éltek, nem elsősorban felszabadulásként élték meg a vereséget.
Túlságosan nyomasztó, túl veszélyes, túlságosan pusztító volt
egyszerre. A háborús nemzedék gyermekei és a később születettek
számára azonban a vereség pusztító hatásai háttérbe szorulnak. Minél
többet tudnak a nemzetiszocializmusról, annak terrorjáról és üldöző
erejéről, annál hálásabbak, hogy nem ez és a németek kerültek
fölénybe abban a 40 évvel ezelőtti gyilkos háborúban, és hogy
megmenekültek attól, hogy egy győztes barna birodalomban nőjenek
fel.
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Semmi, de semmi nem utal arra, hogy egy győztes hitleri birodalom
megváltoztatta volna totalitárius-fasiszta, destruktív-agresszív
jellegét. Éppen ellenkezőleg, egy győzelem után valószínűleg több
holokauszt is történt keleten. És ki tudja, ők maguk hogyan
viselkedtek? Sokkal bátrabb, éleslátóbb, mint az akkori generáció?
Egy kisebbség már akkor is látta vagy sejtette ezeket az
összefüggéseket; ők elutasították a nemzetiszocialista rendszert, és az
1945-ös vereséget felszabadulásként élték meg. A többiekre, az
akkori felnőttek többségére és leszármazottaikra érvényes az, amit
egy régi Ruhr-vidéki lakos mondott visszatekintve élettörténetére:
"Utólag rájössz, hogy igazad volt, hogy rosszul sült el.26 Legalábbis a
riick szempontjából a 1945legfontosabb dolog a felszabadulás volt.

149

Történelem és felvilágosodás
Ankniipfungspunkte
"A felvilágosodás", ahogy Immanuel Kant 1783-ban híres
meghatározása szerint "az ember kilépése az önmagának okozott
éretlenségből. A nemtudatosság <a képtelenség arra, hogy valaki más
vezetése nélkül használja az intellektusát." Kant számára a
felvilágosodás egy folyamat volt. Arra a kérdésre, hogy "felvilágosult
korban élünk-e?", azt válaszolta (1784): "Nem, de a felvilágosodás
korában igen". Under kifejtette (így a "Tiszta ész kritikája"
előszavában 1781-ben): "Korunk <a kritika ei gnal kora, amelynek
mindennek alá kell vetnie magát. A vallás <szentségénél fogva> és a
törvényhozás <fenségénél fogva> általában ki akarja kerülni. De akkor
jogos gyanút ébresztenek magukkal szemben, és nem tarthatnak
igényt arra a leplezetlen tiszteletre, amelyet az ész csak annak ad, ami
képes volt elviselni a szabad és nyilvános díjazását."1
Más felvilágosodás gondolkodók, mint például Mózes
Mendelssohn, Gotthold Ephraim Les sing, Voltaire vagy Henriette
Herz valószínűleg kissé másként definiálták a "felvilágosodás"
fogalmát, de Kant parafrázisaiból kiderül, mit értettek akkoriban
felvilágosodás alatt, mit érthetünk ma is felvilágosodás alatt, és mit
értünk a továbbiakban felvilágosodás alatt: egy olyan mozgalom,
amely az emberek átfogó felszabadítását tűzte ki célul a
hagyományos korlátok, a hagyományos előítéletek és a jogtalan
uralom alól, <az oktatás, a nyilvános kritika és a szabad vita révén> a
tudatlanság, a babona és az intolerancia felszámolására, valamint az
ész független használatára a magán- és közkapcsolatok
szabályozójaként. A kritika és az utópia a felvilágosodás
gondolkodásában találkozott. Az állandó kiváltságok, az abszolutista
despotizmus és a klerikális uralom kritikája <egy>, míg az önmagát
békésen és destruktívan szabályozó, szabad és mérsékelt egyénekből
álló társadalom utópiája <egy másik> volt. A felvilágosodás központi
eleme volt
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az emberek jövőbeni képességébe vetett hit, amely az oktatás, a
reformok és az intézményi változások révén valósulhat meg, hogy
maguk alakíthatják szubjektumként, tudatosan és felelősségteljesen
kapcsolataikat, ahelyett, hogy kívülről meghatározott, félreértett
körülmények és hatalmak tárgyai lennének. Ez az erőteljes
mozgalom, amelyet elsősorban (de nem kizárólag) az új, felemelkedő,
művelt osztályok támogattak, néha forradalmi, de többnyire
reformista volt, a 18. század második felében érte el csúcspontját, és
mélyreható hatásokkal járt.A 18. század második felében érte el
csúcspontját, és mélyreható hatást gyakorolt az élet különböző
területeire: A jobbágyság eltörlése és a zsidók kezdődő
emancipációja ugyanúgy a felvilágosodás következményei közé
tartozott, mint az Emberi Jogok Nyilatkozata, az első alkotmányok
az Egyesült Államokban és Franciaországban, a humboldti egyetem,
amely hamarosan a maga bénító erejévé vált, A Humboldt Egyetem, a
benne hamarosan felvirágzó tudományok és a számos jogi reform,
amely a Rajnától keletre is véget vetett a feudalizmusnak, véget vetett
az abszolutizmusnak, és előkészítette az utat a polgári társadalom
számára.
A felvilágosodásnak sok ellensége volt: egyes vezetők, az egyházak
nagy része, a konzervativizmus, amely viszont kialakult. A nép
inkább hagyománytisztelő volt, és gyanakvó a kétnyelvű, gyakran
köztisztviselői felvilágosítókkal szemben, akik nevelni és reformálni
akarták őket. Később pedig a romantika felvilágosodása túl
regionalistának, túl kozmopolita a nacionalistáknak, túl elvhűnek a
reálpolitikusoknak, túl sekélyesnek a metafizikusoknak, és túlságosan
nem törődött az új mítoszokkal a
20. A huszadik század elején túl burzsoá és nyugati, túl dekadensnek
és erőtlennek tartották őket. A felvilágosodás - gyakran gúnyosan
"Aufkliiricht"-ként emlegetett - híveiből nem volt hiány, különösen
Németországban. De visszatekintve az ember a felvilágosodást nagy
páneurópai mozgalomként ismeri fel, amelyben Németország teljes
mértékben részt vett, és amely a modernitás motorjaként szolgált lényegében a mai napig. Ezért van az a szó, hogy
A "felvilágosodás" gyakran több, mint a 18. század elejének
szellemi mozgalma, és több, mint ez a korszak. A "felvilágosodás"
sokkal inkább egy olyan gondolkodásmódra, alapállásra is utal,
amelyet a nyilvános kritika, az értelem öncélú használata, az
emancipációra való törekvés és a saját sorsunk irányíthatóságába
vetett bizalom jellemez.2
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"A történelem átadja a fáklyát a felvilágosodásnak" - írta a
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Ahhoz, hogy megtudjuk, mi lehetséges az ember számára, tudnunk kell,
mi is ő valójában, és mit ért el.... A szász tudós Thomasius pedig meg
volt győződve arról, hogy a ránk hagyományozott tévedésektől csak
úgy lehet megszabadulni, ha "a történelem segítségével felismerjük az
előítéletek eredetét". "Enélkül [a történelem nélkül] az emberi elme
vak." Valójában, ellentétben azzal, amit néhányan közülünk a
történelmi proszemináriumon tanultak, egyrészt a történelem sok (nem
minden) felvilágosult számára központi jelentőségű volt, másrészt a
történelem
modern
megközelítése
és
mindenekelőtt
a
történelemtudomány nem a 19. századi historizmus termékei, hanem a
felvilágosodás, különösen a 18. század második felének késői
felvilágosodásának termékei. A történészek, mint Chladenius és
Gatterer, Schlozer, Ignaz Schmidt és Spittler, a gondolkodók, mint
Vico és Herder, a gyakorlati szakemberek, mint Moser és Nicolai, a
nyugati hatások, mint Gibbon, Voltaire vagy Ferguson nem hagyhatók
figyelmen kívül, amikor a történettudomány alapítói után kutatunk. Ezt
a tudománytörténeti kutatások az elmúlt években egyértelműen
kimutatták.3
A történelem iránti érdeklődés a felvilágosodás gondolkodóinak
többsége számára központi jelentőségű volt, mert a hagyományok
kritikája, valamint az emberek változékonysága, nevelhetősége és
tökéletessége érdekelte őket a körülményeik között. És a
felvilágosodás szelleméből született meg a modern történettudomány,
mert akkor, a 18. század második felében legalább négy olyan újítás
született, amely azóta és a mai napig a történettudomány
alaptőkéjéhez, alapjaihoz tartozik.
1. A felvilágosodás haladásról alkotott eszméjének részeként a
történelem fogalma a kollektív egyes számban érvényesült,
nevezetesen a történelem egy folyamat értelmében ezen az oldalon.
Korábban vagy egyéni történetekről beszéltünk (többes számban),
vagy az emberi történelemre úgy gondoltunk, mint egy átfogó
üdvtörténeti terv részére. Ez szakított a felvilágosodás szakralizált
gondolkodásával, és először tette lehetővé, hogy a múltbeli
valóságot az okok, cselekvések és hatások elvileg feltárható, ezirányú
átfogó összefüggéseként fogjuk fel, oly módon, hogy a jelen és a jövő
megkülönböztethető a múlttól.
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A két csoport határozottan különbözött egymástól (azaz nem
ismétlődött), de mégis kiemelkedett belőle ("folytonosság").
2. Ugyanezekben az évtizedekben az érvényesség biztosításának
új, merevebb módszerei érvényesültek. Nem utolsósorban az
egyháztörténészek voltak azok, akik hozzájárultak a modern
forráskritika és a modern segédtudományok kialakulásához. A
tényeket megkülönböztették a legendáktól és a bizonyítatlan
véleményektől. Megvolt a tapasztalati
-Az első lépés az volt, hogy olyan szabályrendszerrel rendelkezzenek,
amely lehetővé teszi, hogy mindenki (osztálytól, vallástól, nemtől,
nemzettől függetlenül) igaznak fogadhassa el őket.
3. A 18. század második felében szintén rögzült (vagy legalábbis
utalt rá) minden történelmi ismeret perpektív jellegének felismerése
nem relativista rezignációhoz vezetett, hanem a saját "nézőpont" és
"terv" - mai szóhasználattal élve: saját megismerési érdek és saját
megközelítés - kifejtésének, reflektálásának és kritikai vitára
bocsátásának kötelességéhez, amelyhez szabályokat is kidolgozott.
4. A bemutatás formája ennek megfelelően változott. Ez a nyelvezet
egyre kevésbé cirkalmas és érvelő, egyre módszeresebb és
kutatásorientáltabb lett; a cél most már az volt, hogy
megkülönböztesse magát az "irodalmárok írásától". Végül is az
igazságról volt szó, nem a fikcióról.
Mindezt egy olyan társadalom önfelvilágosításához és neveléséhez
való hozzájárulásnak szánták, amelynek az emberi történelem
léptékében történő pusztító fejlődését nemcsak elvárták, hanem
remélték is, hogy megkövetelik. Leibnitz és d'Alembert, valamint
Nicolai és Moser már korábban is hasznos, ellenkulturális, főként
kritikai történettudományt követeltek. "Kívánságom szerint" - írta
Moser - "a parasztnak is fel kell használnia a történelmet, és képesnek
kell lennie arra, hogy abból meglássa, hogy a politikai intézmények jót
vagy rosszat tesznek-e neki. A jelenre való kritikus hivatkozást
követeltek, de nem a történelem instrumentalizálását vagy elhajlítását
a jelen céljaira. És nagyon tág fogalma volt a történetírásnak, a
társadalom- és civilizációtörténet értelmében. Ahogy Voltaire
fogalmazott 1740-ben: "Eddig csak a királyok történetét írták meg, a
nemzetét soha. Úgy tűnik, mintha tizennégy évszázadon át csak
királyok, miniszterek és tábornokok lettek volna Frankföldön! 1. mert
az emberek jelleme, a törvényhozás, a jogi her-
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a szellemi munka nem érdemel figyelmet?" A felvilágosodás
története még messze volt attól, hogy a késő historizmus a
politikatörténetre összpontosítson.4

Kétség
ek
Ennyit néhány megjegyzésről a felvilágosodás és a történelem belső
kapcsolatáról abban a korszakban, amelynek a felvilágosodás adta a
nevét. De mi értelme van ezeknek a gondolatoknak ma, évekkel200
később? Senki sem kételkedhet abban, hogy ma teljesen más
helyzetben élünk. Aki egy kicsit is átlátja a tudománytörténetet, az
tudja, hogy az elmúlt két évszázadban jelentősen meglazult a
történelem és a felvilágosodás szövetsége. A felvilágosodás nagyra
törő programja pedig nemcsak távol maradt a megvalósulástól, hanem
sokak számára kérdésessé is vált, különösen ma vagy ismét ma. Csak
néhány kulcsszó a történelem és a felvilágosodás között kialakuló és
kiéleződő feszültségről: a történelem csak a 19. században, a
felvilágosodás-szkeptikus restauráció éveiben vált vezető tudományos
diszciplínává, és a hamarosan felértékelődő historizáló paradigma
szinte programszerűen különítette el magát az állítólag történelmietlen,
természetjogi, sematikus felvilágosodás gondolkodásától. A 19.
századi biirgerlich-volkstiimliche Geschichtsbegung a maga számos
helytörténeti egyesületével, emlékművével és historizáló fesztiváljaival
nem elsősorban a humán-történelmi-apparátusi hagyományban látta
magát, hanem a sajátosságokat kutatta: a regionális identitásokat és azt,
ami a kialakuló nemzet, az áhított nemzetállam sajátja lesz.
Felejthetetlen a német történetírás éles elhatárolódása a "sekélyes"
felvilágosodással, a pozitivizmussal, a nyugati civilizációval szemben a
19. század végétől és különösen az első világháború óta: az "1914-es
eszmékkel" az "1789-esekkel" szemben. 1933 és 1945 között a téma
történetét kevés közvetlen eszközzel, de még kevesebb ellenállással
jellemezték. Nem kellene-e a történészek és a nemzetiszocializmus
között nagyobb súrlódásoknak lenniük a kirívó ellenlázadás ezen
szakaszában, ha a történettudomány felvilágosodásbeli hagyományait
tiszteletben akarnák tartani?
Pach már mélyebben gyökereztek? 5
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Az elmúlt két évtizedben a helyi történetírás egyes áramlatai többnyire észrevétlenül - a felvilágosodás történetének alapelveire
támaszkodtak.
A
társadalomtörténetre
és
a
történeti
társadalomtudományra a historizmus kritikájával, hagyománykritikai
tendenciáival, a jelenre való kifejezett hivatkozásával, a
politikatörténeti
szűklátókörűség
meghaladásával
és
összehasonlító-rendszertani érdeklődésével gondolunk. 6 De vajon
nem vált-e a történetírás egésze egy erősen specializált,
önreferenciális, munkamegosztáson alapuló nagyüzemmé, amely távol
áll a felvilágosodás történészeinek progresszív erőitől és
társadalomkritikai célkitűzéseitől?
Másrészt a felvilágosodás megvalósíthatóságával és értelmével
kapcsolatos kételyek erősödtek. Mint burzsoá ideológiát, joggal
lehetett kritizálni, amíg gyakorlatilag nem váltotta be az
egyetemességre vonatkozó igényeit. Történelmének hosszú
szakaszaiban a munkásmozgalom pontosan ezt próbálta elérni, nem
sikertelenül. A felvilágosodás megvalósításához szükséges valós
feltételek kétségtelenül javultak (például az oktatás elterjedése, a
szegénység leküzdése a mi világrészünkön, a megélhetési munka
szükségességének csökkenése), de bizonyos esetekben romlottak is
(például a manipuláció új mechanizmusai, a modern fogyasztói
kultúra csábításai). Kinek az életkörülményei olyanok, hogy valódi
rezonanciát tudnak nyújtani a megvilágosodás ajánlatának, és
lehetővé teszik annak teljes kihasználását? Globális szinten ez
továbbra is csak egy kis kisebbségre korlátozódik.
Ma egyébként sokan érzékenyek a "megvilágosodás dialektikájára".
Tisztában vagyok ezzel. A kultúrtörténeti kutatások kimutatták,
hogy a felvilágosodásnak és a modernizáló reformoknak is megvoltak
a maga korszerűségei.
A felvilágosodás "költségei" hozzájárultak a régi életmódok és
népi kultúrák pusztulásához. A felvilágosodásnak mindig köze van
a módszeres életvezetéshez, a racionalizáláshoz, a fegyelemhez, az
"önmegsemmisítéshez", és ebben a tekintetben valószínűleg a rend
érvényesítéséhez és a spontaneitás elfojtásához is. Sőt, nem elsősorban
a férfiak ügye volt-e, akár a nők kárára is, egy férfi elv győzelme
valamilyen női elv felett? Néhány feminista így gondolja. És nem
csak a feministák és az alulról jövő nők mutatnak rá a modernitás
projektjének nem szándékolt következményeire, amelyhez a
felvilágosodás olyannyira hozzájárult, és amely számára olyan fontos
volt.
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amely korábban elképzelhetetlen pusztításhoz, katasztrófákhoz és
fenyegetésekhez vezetett - a természet pusztításától kezdve a
botrányos észak-déli egyensúlytalanságon át a globális méretű északdéli egyenlőtlenségig és a jelen tömeges katasztrófáihoz. Széles
körben elterjedt a tanoncok rémülete: az egykor a felvilágosodás és
a modernitás által mozgásba hozott erők kikerültek minden
ellenőrzés alól, dinamikusan önállóvá váltak, folyamatosan
gyorsulnak, és most már fenyegetik azt a kultúrát, amelynek
eredetileg köszönhetik létüket. A század tapasztalatai után egyre
nagyobb a szkepticizmus, hogy egyáltalán lehetséges-e valóban
irányítani a komplex társadalmi-kulturális fejleményeket, és hogy az
emberiséget a felvilágosodás értelmében történelmének alanyává
tegyük. És lehet-e még jó lelkiismerettel az előítéletek tisztázására, a
gátló kötöttségektől való megszabadulásra és a túlzott uralomtól való
emancipációra szólítani, amikor a hagyományos kötelékek felbomlása,
a hagyományok gyengülése és az ezzel járó tájékozódási és
értelmezési hiányosságok a korszak jellemzőinek tűnnek?
Valójában a történelmi érdeklődés fellendülése, amelyet most
tapasztalunk, és amely a történelem újfajta megbecsülésében, a
történelmi kiállításokban és múzeumokban, a történelmi
bestsellerekben és a történelmi fesztiválokban, a bizonyítékok
megőrzéséért és a konzerválásért folytatott kampányokban, a
bolhapiaci kultúrában és a történészek vitáiban (más szóval,
sokféleképpen) nyilvánul meg, csak nagyon korlátozott mértékben
történik a felvilágosodás jegyében. Nem a racionális kritika igénye amely a felvilágosodás lényegéhez tartozik - táplálja jelenleg a
történelem felé fordulást, hanem az identitás iránti vágy. Nem az
emancipáció és a reformok reménye vezérli a történelmi kérdéseket,
hanem a megőrzés vágya és a stabilitás keresése. Az emlékezetet
akarják, a magyarázatot sokkal kevésbé. Az új történelmi érzéket
gyakran a civilizáció kritikája és a jövővel kapcsolatos szkepticizmus
kíséri.
Michael Sturmer történész "A haladás disszonanciái" címmel írja
esszégyűjteményét, és azt mondja: "A történelem útjelzőket mond az
identitáshoz, horgonypontokat a haladás kataklizmáiban". A
technikai civilizáció jelenkori válságjelenségeit írja le, és a
posztmodern társadalom állapotában lát minket, amelynek álmai
megöregedtek. "A tekintet, amely a jövőbe vándorol, automatikusan
az identitásra, a helytudatra, a történelemre irányul." - "A
származásunkhoz való hűség lehetővé teszi számunkra, hogy egy
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Hermann Li.ibbe filozófus, aki talán a legalapvetőbb módon járult
hozzá a történelem kon.sis és identitásképző funkcióinak konzervatív
újradefiniálásához a jelen számára, azt írta: "... aki hagyja, hogy a nem
konszenzuális múltja terhelje, az alkalmatlanná válik a jövőre. Már
1978-ban kijelentette: "... aki hagyja, hogy a bele nem egyező
múltjától elválasztják, az alkalmatlanná válik a jövőre". A civilizáció
felgyorsult fejlődése és a tapasztalatok ezzel járó zavaró elvesztése
miatt a múltnak a történeti humán tudományokon keresztül történő
kompenzáló újraalkotása még inkább szükséges. - Odo Marquardt
filozófus szerint minél modernebb egy társadalom, annál
nélkülözhetetlenebbé válnak a humán tudományok. A
bölcsészettudományokat (és velük együtt a történettudományt) nem
a modernizáció részleges vagy hajtóerejeként ajánlják, hanem inkább
az ellenállás eszközeként, kompenzációként, az identitáskárosodás
és az értelemvesztés helyreállításaként, amelyet a progresszív
modernizáció okozott és okoz nekünk.7
Az ilyen széles körben elterjedt, i.ibrigen különböző politikai la
Az általában előforduló, de neokonzervatívnak nevezhető
hangulatok
távol
állnak
a
felvilágosodás-emancipációs
álláspontoktól. A történelem nem a kritikai és előremutató
felvilágosítás eszköze, hanem inkább a hagyományok megőrzésének
és a változások közepette való stabilizálásnak az eszköze.
Másfelől szeretném megpróbálni megmutatni, hogy a történelem és
a felvilágosodás régi szövetségét, amennyire csak lehet, és a szükséges
módosításokkal, érdemes lehet folytatni. Ezekre kétségtelenül
szükség van, hiszen nem 1788-ban, hanem 1988-ban vagyunk, és
naivitás lenne figyelmen kívül hagyni azokat a mély különbségeket,
amelyek elválasztják korunkat a felvilágosodás korától. Alapvetően
két érvet használok. Először is, komolyan veszem a tudomány, a
történetírás igényét, amely, mint mondtam, a felvilágosodás
terméke, és továbbra is magában hordozza a felvilágosodás
örökségét, bár többnyire csak gondosan csomagolt, gyakran szinte
felismerhetetlen formában. Ha - mint első érvem lesz - a történelem
tudományos megközelítését akarjuk, vagy legalábbis a jelenlegi
körülmények között elkerülhetetlennek tartjuk, akkor ebből az
következik, hogy a történelemmel felvilágosult módon kell
foglalkoznunk. Másrészt megpróbálok gyakorlatiasan, némileg vonzó
módon érvelni, a következők szerint: Nézd,
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A történelem ilyen tisztázó funkciókat tölthet be, ilyen és ehhez
hasonló következményekkel. De mi történne, ha nem így lenne?
Valóban kívánatosak-e akkor a várható következmények? Az első érv
arra a tézisre fut ki, hogy a történészeknek - már csak a szakmájuk
miatt is - a történelem tisztázó megközelítése mellett kell kiállniuk,
még akkor is, ha tudják, hogy ebben a tekintetben hozzájárulásuk a
tudományág szűk határain belülre korlátozódik, és hogy a
történelemmel való foglalkozásnak jogosan vannak más módjai is. A
másik érv a történelemmel való foglalkozás átfogó felvilágosító
hatását célozza, és azt próbálja megmutatni, hogy ez lehetséges, ha
valaki úgy dönt, hogy ezt teszi - végső soron olyan okokból, amelyek
tudományosan már nem teljesen igazolhatóak (de érvelni lehet).
Mindkét érvet nem elvontan, hanem három aktuális
vitakomplexumra hivatkozva mutatjuk be: 1. a történészek vitájának
egyik központi vitapontjára, az ún;
2. az identitás és a történelem problémájára való hivatkozással; az
identitás és a történelem problémájára való 3.hivatkozással.
A
könyv
válasz
a
felvilágosodásnak
elkötelezett
történelemszemlélet kialakulóban lévő posztmodern kritikájára.

A tudomány lehetőségei

Az 1986/87-es történészvita igazi provokációja nem az volt, hogy a
nemzetiszocialista tömeggyilkosságok egyediségét a 20. század más
tömeggyilkosságaival
való
összehasonlítással
próbálták
megkérdőjelezni. Az összehasonlítás a történészek nélkülözhetetlen
módszertani eszköze. Ha egyértelműek akarnak lenni, akkor össze kell
hasonlítaniuk. 9 Továbbá: Ha valaki a nemzetiszocialista tömegterrort
abszolút egyedülállónak nyilvánítja, azt sugallja, hogy az ilyesmi soha
nem ismétlődhet meg - ez egy bevált immunizációs stratégia, amellyel
az ember megtagadja magától azt, amit a múlt katasztrófáiból
könnyen megtanulhat a jövőre nézve. Sem módszertanilag, sem
politikai-pedagógiai szempontból nem kifejezetten progresszív
kategória a "szingularitás". -Két dolgot azonban hozzá kell tenni.
Egyrészt a nemzetiszocializmus összehasonlító elemzésének nagy
hagyománya van. A "totalitarizmus" és a "fasizmus" fogalmaival a
nemzetiszocializmust
már
régóta
sikeresen
összehasonlító
perspektívába helyezték.10 Másrészt
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A történelmi összehasonlítások során mindig a hasonlóságok és a
különbségek azonosításáról van szó. Ha tejesen, módszeresen és
pontosan összehasonlítjuk, világossá válik, hogy mi volt a
nemzetiszocialista holokauszt sajátossága.11 A pontos, ellenőrzött
összehasonlítás nem mutat semmi felmenthetőt. 12
Nem, nem Nolte összehasonlító tézise volt a botrány, bármennyire is
pontatlanul, tehetetlenül és részben mentegetőzve adta elő. A tényleges
provokáció abban állt és áll, hogy Nolte ok-okozati összefüggést
feltételez egyrészt a bolsevikok előző "ázsiai osztálygyilkossága" - a
bilrgeri háborúban, majd a sztálini tömegterror formájában -, másrészt
az időben ezt követő nemzetiszocialista "faji gyilkosság" között,
amelyet Nolte a nemzetiszocialisták nem is annyira érthetetlen,
tudatosan megelőző védekező reakciójaként értelmez a folyamatos
"ázsiai" fenyegetésre.13 Ez az értelmezés alkalmas arra, hogy a
nemzetiszocialista zsidók tömeges meggyilkolásának értelmet
tulajdonítson, mégpedig a bolsevizmus elleni, szintén feltételezett
páneurópai védekező harc kontextusában. Ez kétségtelenül politikailag
problematikus érv. De nem azért szenvedett hajótörést, mert
politikailag problematikus volt, hanem azért, mert a források fényében
és a történetírás azon szabályai szerint, amelyeket a források
értékelésénél alkalmazni kell, elfogadhatatlan, azaz téves volt. Nem
ismerek olyan komoly történészt, aki valóban megvédte volna ezt a
tézist. A történészek, akik megvédték Noltét a kritikával szemben,
óvatos ívet tettek provokációjának e magja körül. Hasonló kritikával
illethető Andreas Hillgruber, aki a történészt a harcoló keleti hadsereg
perspektívájával igyekezett azonosítani, és ennek alapján írt a második
világháború végéről.14 Nemcsak az értékelő igazságosság
követelménye, hanem a történetírói munka alapszabálya is, hogy a
korban eltérő nézőpontokat állítson szembe egymással, vagy a mai
lehetőségekhez mérten minél átfogóbb nézőpontból értse meg az
akkori helyzetet a maga kétértelműségében. Hillgruber megsértette ezt
az alapszabályt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem ő volt az
egyetlen.
További példáktól megkímélem a rnir-t. A tézisnek világosnak kell
lennie: A
a tudományos diskurzus a forráskritika szabályaival, a
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Az elemzés és az értelmezés általában több, akár egymással versengő
értelmezést és eredményt is lehetővé tesz, de nem minden lehetséges.
Sok mindent kizár. Amíg működik, és amíg érvényesülni tud (ami
nemcsak a tudósoktól, hanem a nyilvánosság állapotától, a hatalmi
viszonyoktól és az intézményektől is függ), addig ellenáll a
legendáknak és mítoszoknak, a torzításoknak és a hazugságoknak. Ily
módon olyan kritikai erőt bontakoztat ki, amely messze túlmutat a
belső-tudományos szférán.
- mint a felvilágosodáshoz való hozzájárulás. A felvilágosodás
terméke, a "történettudomány" sajátos racionalitással rendelkezik,
amely elvileg képes (ha nem is mindig elég erős) arra, hogy szűk
határokat szabjon a történelem felvilágosodásellenes célokra való
instrumentalizálásának. Ezt hangsúlyozni fogják egy olyan időszakban,
amikor a tudománnyal szembeni elégedetlenség virágzik, és a
tudomány hívei gyakran progresszívnek mutatják magukat. A
történelemtanárképzés
és
a
történelemtanítás
tudományos
megalapozottsága értékes érték. Természetesen nem minden jó
történész jó történelemtanár, még mindig sok a tennivaló. De nehéz
elképzelni egy jó történelemtanárról, aki nem jó történész is.

Identitiit

Mint korábban említettük, a jelenlegi várakozás szerint a közös
történelem felidézése hozzájárul a kollektív identitás kialakulásához,
ahol az identitáson az egység és a tudatosság konszenzust igénylő
érzését értjük, amely erősíti a társadalmak legitimitását és
cselekvőképességét. Ez volt a "történészek vitájának" egyik
kulcspontja. De más beszélgetőcsoportokban is többször hangoztatják
azt az elvárást, hogy a történelmi emlékezet megszilárdíthatja a
kollektív identitást, és ezáltal növelheti a konszenzusra való
képességet, hogy ellensúlyozni lehessen a dezintegráció jelenségeit, és
- ahogyan mondják - a németek "képtelenségét a jövővel
szembenézni".
Valóban, számomra vitathatatlannak tűnik, hogy minden
társadalomnak szüksége van egy minimális közös tudatosságra és
szolidaritásra ahhoz, hogy célokat határozzon meg, problémákat
oldjon meg és egyáltalán képes legyen cselekedni.
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hogy együtt tudjanak dolgozni. Az is igaz, hogy a közös, múltbéli
élmények emléke, amelyek továbbra is hatnak, elősegíthetik a
közösségi érzést. A történelemnek mint az identitásképzés alapjának
felhívásával azonban több probléma is van.
Először is, kétséges, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban
valóban túl kevés a kollektív identitás, a közösségi érzés és a
konszenzus. Végül is normális és kívánatos, hogy több identitással
rendelkezzünk. Valaki lehet egyszerre nyugat-európai, katolikus,
szocialista, szövetségi köztársasági polgár, német, európai és a nyugati
civilizáció tagja. Ezek a hovatartozások különböző módon keverednek,
minden embernél (kissé) másképp. Az ebből eredő lojalitási igények
ütközhetnek egymással, de általában nem összeegyeztethetetlenek.
Társadalmunk mérföldekre van a társadalmi vagy szellemi
polgárháborútól. Minden ellentmondás és bizonytalanság ellenére
nagyfokú egyetértés van. A hivatalban lévő szövetségi elnököt nagy
többséggel javasolják újraválasztásra. Ezt a weimari köztársasági
viszonyokkal kell összehasonlítani ahhoz, hogy ezt értékelni tudjuk. És
képzeljük el, hogy Berlinben megpróbálnak1927 létrehozni egy Német
Történeti Múzeumot. Kibékíthetetlen álláspontok ütköztek össze nagy
vehemenciával; szellemi háború zajlott volna, <las projekt valószínűleg
megbukott volna. Ezzel szemben 1987-ben némi vita után, de akkor
már széleskörű, bár nem teljes támogatással indult el a koncepció. 15
Nálunk nincs több válság és nincs kevesebb stabilitás, mint másoknál,
valószínűleg éppen ellenkezőleg.
Természetesen vannak német sajátosságok. Nemzet és Na
tionális állapot nem esik egybe. A közelmúlt történelmében
bekövetkezett törések mélyek és erőszakosak voltak Svájchoz,
Franciaországhoz vagy az Egyesült Államokhoz képest. De vannak
lehetőségek is. A többség jelenleg viszonylag immunisnak tűnik a
naiv vagy képzelt nacionalizmusra. Már nem terhel bennünket a
nagyhatalmi politika. Más országokkal való kapcsolatainkban
megfigyelhető egy bizonyos óvatosság, ami előnynek tekinthető.
Röviden, azoknak, akik az identitás hiányára, a túl sok pluralizmusra
és az állítólagos jelentéshiányra panaszkodnak, meg kellene
vizsgálniuk, hogy milyen mércével mérik a valóságot, és túl könnyen
döntenek. -Ezzel kapcsolatban: 1. az egymással szemben álló
rendszerek legitimitása, konszenzusa, identitása.

151

Vajon a társadalmak nem elsősorban a - nem csak gazdasági teljesítményüktől függenek, sokkal inkább, mint a történelmi
emlékektől? Akkor szólna a társadalmak hatékonysága és a bennük
lehetséges életminőség mellett, ha nem kellene saját maguknak,
bizonyos értelemben másodlagosan és ideologikusan, történelmi
reflexiókon keresztül megteremteniük identitásukat.
De ha valaki mégis a történelmet tekinti az identitás forrásának,
akkor a következőket kell figyelembe vennie:
Először is, elképzelhetőek és megfigyelhetőek az identitás
kialakulásának olyan formái, amelyek összeegyeztethetetlenek a
történeti tudománnyal és annak sajátos, felvilágosult racionalitásával.
Ide tartozik a saját történelem minden stilizálása és minden
felmagasztalása, ide tartoznak a mítoszok és legendák, ide tartozik a
történelem minden olyan kisajátítása, amelyet elsősorban az
érzelmek és a szuggesztió közvetít. Bizonyára: a büszkeség, a
rokonszenv és a tisztelet kísérheti a saját történelemmel való
foglalkozást, gyakrabban a szomorúság és a szánalom, a megvetés
és a gyűlölet. De ha valaki a történelmet megvilágosodásként akarja,
akkor nem szabad megállnia itt, hanem szellemileg fel kell zárkóznia
ezekhez az érzésekhez. A legőszintébb megdöbbenés, a
legimpozánsabb megemlékezés és a legmegerőltetőbb gyászmunka
sem helyettesítheti a történelmi jelenség megértését, magyarázatát,
osztályozását. De ez az, ami számít, ha a történelem eligazítást akar
nyújtani, és alkalmassá akarja tenni az embereket a jövőre.
Másodszor, azt kell még mondani, hogy a világos és élénk
Ez nem jelenti azt, hogy a német történelem legkatasztrofálisabb (1933
és 1945 közötti) szakaszának emléke megbénult, vagy hogy a jövő
nem lehetséges. Talán éppen az ellenkezője igaz. Sokunkat éppen a
nemzetiszocializmussal való kritikus megismerkedés - a bénultság
ellentéte - motivált politikai, tudományos és intellektuális
elkötelezettségre és aktivitásra. Mivel tudjuk, hogy ilyesmi
megtörténhet, megpróbálunk segíteni abban, hogy ez ne fordulhasson
elő még egyszer. Azt sem hiszem, hogy a nemzetiszocialista
szakasznak saját történelmünk részeként való őszinte elismerése
valóban megakadályoz bennünket abban, amit "egyenes járásnak"
neveztek. Éppen ellenkezőleg, az 1945 előtti német történelem
ismeretében még némi nyugalomra és büszkeségre is okot adhat a
Szövetségi Köztársaság mint demokratikus és liberális rendszer
viszonylagos sikere, amely lassan, néha félszívvel, de végül is el tudott
határolódni ettől a múlttól.
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A nemzetiszocializmus és napjaink közötti különbség
hangsúlyozását - de nem annak önfeledt nivellálását - politikai
önértelmezésünk
értékes
elemeként
kell
kezelni.
A
nemzetiszocializmus és napjaink közötti különbség hangsúlyozását de nem annak önfeledt kiegyenlítését - politikai önértelmezésünk,
kollektív identitásunk értékes elemeként kell kezelni.
Harmadszor, szerintem furcsa illúzió azt hinni, hogy a közös múltra
való emlékezés automatikusan nagyobb konszenzushoz és
közösséghez vezet a jelenben. Ha az ember józanul, elfogulatlanul nézi
a múltat, és megpróbálja megtalálni az igazságot, sok olyan dolgot
fedez fel, ami fáj, és sok olyan dolgot, ami megoszt. Ellentmondás az
eredmény, de legalábbis pluralizmus, ambivalencia, relativizálás és
kétely. Nietzsche ezt általánosabban írta le, és beszélt a "fogalmi
földrengésről", amelyet a történeti tudomány okoz, és amely
megfosztja az embereket biztonságuk és nyugalmuk, hitük fun
damentumától. 16
Negyedszer, esetünkben a destabilizáló hatások különösen a nemzeti
történelem emlékének túlzott hangsúlyozásából eredhetnek.
Kétségtelen, hogy identitásunk német része nagy jelentőséggel bír. A
nyelv, a "történészek vitája", a Szövetségi Köztársaság, az NDK és
Berlin sajátos politikai viszonya, minden külföldi utazás világossá
teszi: az ember nem csak európai, nem csak egy bizonyos város
vagy régió polgára, nem csak egy bizonyos szakmai csoport tagja
stb., hanem német is. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez,
elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a német történelemmel, amely
ugyanolyan szorosan összefonódik az európai történelemmel, mint
amilyen szorosan az általában, és amilyen regionálisan differenciált
azon belül. A nemzeti történelem tematizálása egy német történeti
múzeumban szintén legitimnek és ésszerűnek tűnik, mindaddig, amíg
saját történelmének ez a - nemzeti - dimenziója nem abszolutizálódik.
Ez azért is van így, mert a komplex társadalmak nemzeti
szerveződési formája nem igazán tűnik el sehol. A német nemzeti
történelemről való lemondás (egyes történelmi altémák, egyes
regionális történetek vagy egy általános európai történelem javára)
nem lenne más, mint fenséges menekülés a valós történelem elől, a
kiszorítás aktusa - amely azonban egyáltalán nem fenyeget.
Másrészt nehéz tagadni, hogy a "Na
tionális állam" nem tartozik a német történelem nagy sikerei közé.
Ma, amikor nemzeti, német közös vonásokra hivatkozunk.
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Ez ráadásul megkérdőjelezheti a két német állam identitását. Az erősen
hangsúlyozott össznémet, sőt nemzeti identitás fényében ugyanis a
Szövetségi
Köztársaság
könnyen
szeretetlen
ideiglenes
berendezkedésnek, hiányosnak tűnik. De a Szövetségi Köztársaság az
a ház, amelyben mindenekelőtt a kollektív cselekvési szabadságot kell
megteremteni. A nemzeti, német identitás és a Német Szövetségi
Köztársaság alapjai között könnyen végtelen feszültség alakul ki. A
túlhangsúlyozott nemzeti-történelmi emlékezet destabilizáló hatású
lehet.17
Végül egy ötödik megjegyzés a "történelem és identitás" témájához.
A történelem társadalmi funkciói sokrétűek, és csak nagyon
pontatlanul írja le őket az "identitásképzés" kifejezés. A történelem
egyik szolgálata a jelen számára a jelen történelmileg kondicionált
fiinomjainak magyarázata, hogy megfelelőbben tudjunk viselkedni
velük szemben. Például az antiszemitizmus, a nemzeti kérdés, a nemek
közötti társadalmi egyenlőtlenség problémája olyan kortárs problémák,
amelyeket nem lehet értelmesen kezelni történelmi dimenziójuk
megértése nélkül. Továbbá a történelem egyik tanulsága a jelen
számára az, hogy a múltbeli összefüggések, sikerek és kudarcok
részletes elemzésével olyan kategóriákhoz juthatunk, amelyek
megkönnyítik a gyakorlati tájékozódást, növelik az érzékenységet és
közvetve irányítják a társadalmi-politikai cselekvést a jelen és a jövő
nehéz körülményei között is. A cselekvések nem szándékolt
következményeinek kategóriája mindenekelőtt a messzemenő
összefüggések alapján dolgozható ki. Az ideológiakritikát is jobban
meg lehet tanulni a múltbeli konstellációkból, mint a jelenlegi
konstellációkból (amelyek következményei még nem világosak). És a
történelem segíthet,
<az idegenség másodlagos tapasztalatai révén,<azzal a foglalatossággal,
hogy
A történelem mint kritika ereje, ahogyan azt a felvilágosodás
megalkotta, és véleményem szerint ma sem elavult. 18 Itt, a feloldás e
vívmányában mutatkozik meg a történelem mint kritika ereje, ahogyan
azt a felvilágosodás megalkotta, és véleményem szerint ma sem
elavult. Ez azonban éppen az ellenkezőjének tűnik annak, amit a
történelem kezelésének neokonzervatív szemléletétől várunk.
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Ha azonban valaki igazán akarja, akkor a történelemnek ezeket a
kritikai,
tisztázó,
magyarázó,
felvilágosító
funkcióit
az
identitásképzéshez való hozzájárulásnak is nevezhetjük, egy olyan
identitáshoz való hozzájárulásnak, amely önmagában pluralista, amely
egyesíti az elfogadást és a kritikát, amely inkább folyamat, mint állapot
- a különböző érdekek és nézetek1 örökké tartó, mindig új, feszült
egyeztetésének folyamata.9

A posztmodern felvilágosodás kritikája
Végezetül egy egészen másfajta kihívással szeretnék foglalkozni,
amellyel a felvilágosodás hagyományaihoz igazodó történelem
napjainkban szembesül. A posztmodern történelemszemlélet
különböző változataira utalok, amelyet Karl Heinz Bohrer
irodalomtudós néhány megjegyzésével szeretnék példázni.
Nemrégiben "A történészvita illúziója" címmel próbált állást foglalni
a "történészek vitájában" részt vevő felek felett, azzal vádolva
mindkét felet, hogy alapvetően egyformák a történelem racionális
megismerhetőségébe vetett régi hitükben és a múlt és a jelen közötti
oksági kapcsolat illuzórikus feltételezésében. Bohrer ezzel szemben azt
követelte, hogy az esetlegességet és a diszkontinuitást tegyék a
történelemtanítás alapelvévé. A történelem egyes számban "elfogult
oktatási fantázia". Bohrer szerint a történészeknek nem szabad tudást
előállítaniuk, nem szabad ok-okozati tisztázásokat hozniuk, nem
szabad megpróbálniuk elválasztani a fontosat a lényegtelentől.
Inkább el kell nyűgözniük, el kell ragadniuk az olvasót a saját
korából, mintha egy meseszőnyegen utazna, el kell varázsolniuk és
emlékeztetniük kell az embernek a modernitásban elfeledett
dimenzióira. A tudomány banális ódiumából való kilépés érdekében
azt ajánlja a történészeknek, hogy a történelmet egészen másképp
tekintsék, nevezetesen a történteket mint valami idegent.
"Összefüggéstelen jegyzetek a történelemről" - ez a címe a következő
cikknek ugyanebben a Merkur-számban, amelyet Bohrer
példaértékűnek dicsér.20
Ez a történelemszemlélet nagyon népszerű volt az értelmiségiek és a
kínaiak körében.
a művészetekben, a tematikus oldalakon és a kiállítások szervezői
között.
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bumm. Részben a "mindennapi történelemben" is megtalálható, amely
szintén hajlamos arra, hogy a történelmi kontextuális tudást egyéni,
összefüggéstelen töréstörténetekre, mi niatures és elszigetelt
reprezentációs módokra bontja.21 Vannak hasonlóságok a kortárs
tudománykritika és a tudomány relativizálásának más változataival is,
például Hayden White szerintem téves kísérletével, amely a történelmi
szövegek és a fiktív irodalmi művek közötti minőségi különbség
tagadására irányul. 22 Ez a történelemszemlélet a tudományos és a
mitikus történelemszemlélet közötti alapvető különbséget is
veszélyezteti. Az idegent idegenként kell hagyni; nem a megértés a cél.
Bohrer nem beszél felsőbbrendű kritériumokról. Valószínűleg
összhangban lenne az ő megközelítésével, ha az igazság tudományos
kritériumai helyett inkább esztétikai kritériumokra gondolnánk. Nem
véletlen, hogy a befolyásos feuilletonokban a történelem "színpadra
állításáról" beszélnek: a történész mint rendező vagy mint bűvész, a
történelem mint lenyűgözés és szórakoztatás, az előadás mint
összefüggéstelen jegyzetek és miniatűrök sorozata - mi állhatna
távolabb a történelem mint felvilágosodás koncepciójától, mint ez a
posztmodern szemlélet? Jellemzője, hogy a történelmet már nem az
okok, cselekvések és hatások, múlt, jelen és jövő közötti feltárható
összefüggésként akarja értelmezni, és a történelmi koherenciát vagy
feleslegesnek, vagy lehetetlennek, vagy unalmasnak ítéli.23 A
következmény egyértelmű: történetek helyett történetek, szórakoztatás
és képzelet a belátás és a tisztázás helyett, színpadra állítás a
magyarázat helyett. Mit lehet erről mondani?
1. A történelem feldolgozásának nagyon különböző módjai vannak.
te. Vannak emlékművek, emléknapok, emlékhelyek, temetők. Keveset
magyaráznak, de emlékeztetnek bennünket a győzelmekre és a
sikerekre, az áldozatokra, a vereségekre és a halálra. A naptárban vagy
a tájban ünneplésre és gyászra hívó felhívásként jelennek meg. Vannak
történelmi legendák, még ma is. A történelem megtalálható a
Bibliában és más szent szövegekben, a rítusokban és misékben, sőt
még az akadémikusok talárjaiban is, ahol azok túlélték az egyetemi
élet gyors változásait, például az USA-ban. A történelemnek vannak
esztétikai megközelítései, például Wagner operáiban, de ezeknek
kevés közük van a történelmi igazsághoz. Vannak történelmi ro-
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E produkciók minősége nem elsősorban a történelmi ismeretek
közvetítésének mértékével mérhető. Vannak múltbéli színpadra
állítások, mint például a kancellár találkozója az amerikai elnökkel a
bitburgi katonai temetőben, majd a koncentrációs táborban, de az
1987-es "Mítosz Berlin" című kiállításon is, amikor a szimbolikus
jelentéssel bíró tárgyi kultúra termékei kiszakadtak korábbi
kontextusukból, és - meglepő, furcsa, élvezetes, szórakoztató, de
semmiképpen sem leleplező módon - új, kinesztetikus kontextusba
helyezték őket. Ezt a technikát tekintélyes múzeumok is nagy sikerrel
alkalmazzák, például a párizsi Musee d'Orsay. És van történelem, mint
show és revü, ahogyan azt a 750. évforduló alkalmából 1987-ben
Nyugat- és Kelet-Berlinben egyaránt megrendezett ünnepségeken is
élvezhettük. Ostobaság, irreális és arrogáns dolog lenne kritizálni vagy
akár alábecsülni a történelem kezelésének ezeket a módjait. Sokan
közülünk kedvelik ezt a témát. A tisztelet és a pietás, a szórakozás és
az ösztönzés, a játék és a változatosság iránti igényünkből fakad. De a
történelemhez, mint felvilágosodáshoz vajmi kevés közük van, ezért
nem is képezték e dolgozat tárgyát. Nem kell azonban feltétlenül
szemben állniuk a történelem oktatással kapcsolatos megközelítésével,
de megtehetik, és gyakran meg is teszik.24
2. A történelem felvilágosult megközelítése magában foglalja azt a
kérdést, hogy
Az elemzés és a véget nem érő kritika magában foglalja az okok és
következmények, feltételek és mellékhatások keresését, a diakronikus
és szinkronikus összefüggések megértését, az interszubjektíve érvényes
ismeretek (igazság) objektív és módszeres keresését, valamint a
felvilágosodásnak megfelelő, jövőorientált célok keretében a jelenre
való értékelő-értelmező hivatkozást. A történelem ilyen kezelése
leginkább egy helyesen értelmezett történettudományban valósulhat
meg.
A felvilágosodás-orientált történeti tudományosság sokféle formát
ölthet. Szükség van fókuszpontokra, a történészek érdekei
különböznek, a változás a norma. A felvilágosodás-orientált
történettudomány azonban nem korlátozódhat a kortársak
tapasztalatainak, észleléseinek és cselekedeteinek a mindennapi
történelemhez hasonló módon történő rekonstruálására, és nem
korlátozódhat kizárólag a struktúrák és folyamatok elemzésére sem;
fontos, hogy mindkét dimenziót összekapcsolja.25

157

Szükség van a szakosodásra, és a legtöbb esetben a tudományos
munka önmagában is elég célt szolgál. A történettudomány
felvilágosult irányultságához azonban az is hozzátartozik, hogy a
múlt megismerése, a jelenre való hivatkozás és a jövőre való
irányultság közötti alkotó összefüggést komolyan veszik és átlátják,
hogy a témaválasztást, a megközelítések típusát és a szakosodott
eredményeket a jelenre és a jövőre vonatkozó kérdések és
tudásérdekek tágabb keretei között értelmezik; és hogy a történészek
munkájukat egy olyan feszült, átfogó kontextus részeként értelmezik,
amelyben tudományuk sajátos racionalitása hozzájárul a politika, a
kultúra és a társadalom tisztázásához, ami viszont legalább alapvetően
meg kell, hogy valósuljon ahhoz, hogy a tudományosság szabadon
fejlődhessen.26
A felvilágosodás-orientált történettudomány különböző megjelenési
formákat alkalmaz, amelyek a megszólított közönségtől függően is
változnak: a konkrét, könnyen érthető elbeszéléstől és a színes leírástól
a történelmi érvelés és a történelmi statisztika széles területéig.27 De ha
nem akarnak lemondani a tisztázás igényéről, a történészeknek
egyértelmű megfogalmazásokra és maximális egyértelműségre kell
törekedniük. Éles fogalmak és azok meghatározása, elméleti
erőfeszítések és reflexív elemek nélkül nincs kiút. A tisztázó
pragmatizmust komolyan vevő történettudományhoz különösen a
metaforikusan töltött, homályosan oszcilláló nyelvezet választása nem
fér össze, amely könnyedén táncol a problémák felett ahelyett, hogy
elmélyítené azokat, amely csillog és káprázik, és amely lehetővé teszi,
hogy minden kritikát azzal a válasszal kerüljünk el, hogy nem erre
gondoltunk. Gyakran a kényelmetlen, terjedelmes és dísztelen formulát
csak a csökkent pontosság árán lehet helyettesíteni. És ez az ár túl
magas. Ha választani kell, a tudós számára az intellektuális
becsületesség a legfontosabb, még akkor is, ha ez a posztmodernisták
számára nehézkesebb, kevésbé médiabarát és unalmasabb. Az, hogy
mindent meg kell tennünk azért, hogy izgalmasan írjunk, hogy
érthetőek legyünk, és hogy valóban megnyerjük a közönségünket,
magától értetődő, ha komolyan vesszük a történettudomány
társadalmi-politikai funkcióit, mint a felvilágosodáshoz való
hozzájárulást.
3. Itt kifejezett és hallgatólagos pontosítás történt a következőkkel
kapcsolatban
történelem, nem mint egyetlen, de pótolhatatlan megközelítés.
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a történelemhez, amelynek eredményeihez kell mérni a többit.
Történészként tudjuk, hogy ez a megközelítés nagyon is lehetséges.
Még ha a 20. század tapasztalatai után az ember már nem is osztja a
19. század végi és18. korai felvilágosítók optimizmusát, és
lenyűgözik a felvilágosodás projektjét fenyegető veszélyek, akkor is
támogathatja azt - már csak életképes alternatívák híján is.
Tudósként az ember bizonyos értelemben kénytelen kijátszani a
felvilágosodás kártyáját; ez a saját szakmájából fakad, amely maga is
a felvilágosodás terméke. Polgárként pedig úgy gondolhatjuk, hogy a
történelem felvilágosult megközelítése elengedhetetlen egy minél több
egyénből álló szabad, demokratikus és szolidáris társadalom
érdekében. Ha lemondanánk az ok és okozat történelmi ismeretéről, az
törekvő
empirikus,
kritikus
interszubjektív
érvényességre
értelmezésről, akkor vákuum keletkezne, amelyben legendák és
mítoszok, előítéletek és manipulációk terjednének.
- beláthatatlan következményekkel. És lemondtak a közös
hovatartozás és a közös problémák megértésének közegéről, a
pluralista, diszkurzív értelemben vett identitás kialakításának és
kritikájának közegéről. A modern társadalmak nem engedhetnek meg
maguknak ilyen lemondást.
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Oldaljegyzetek 9

Abkiirzungen
GGGtörténelemés társadalom
HZTörténelmifolyóirat
IWKNemzetközi
tudományos levelezés a német
munkásmozgalom történetéről
VSWGVierteljahrschrift fiir Social and Economic History
(Társadalom- és gazdaságtörténet)

Megjegyzések
Vissza az érchez?
A Western Association for German Studies éves találkozóján (Madison,
Wisconsin, 1983. 9. 30.-2. 10.) és a Deutsche Gesellschaft fiir Amerikastu dien
éves találkozóján (Kiel, 19835.. 24.-27.) Kielben tartott előadás kissé
átdolgozott szövege.
1 G. A. Craig, Der Historiker u.sein Publikum, in: ErsterTriiger des Histori
kerpreis der Stadt Munster. Gordon A. Craig, szerkesztette: Munster
városának városi jegyzője (Sajtóiroda), 1982. július,41-77. o., idézetekS.
57,67,55, 57.
2 Ez a szó jelenleg olyan inflációs használatot és pontatlan kiterjesztést
tapasztal, amely nagymértékben csökkenti a hasznosságát. Például:
A.Berdahl
et al, Klassen u. Kultur. Sozialanthropologische Perspektiven in der Ge
schichtswissenschaft, Frankfurt 1982, 11. o. (Bevezetés). - Hasonlóan
homályosan és következetlenül jelenik meg a kifejezés M. Sturmer, Das
ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, Berlin [1983], 95-119. o.: A
"Politische Kultur" (Politikai kultúra) címszó alatt a föderalizmus
problémái, a birodalmi alkotmány, Bismarck államcsínyfenyegetései, a
választások és a parlamentek mellett a politikai szimbólumok és a politikai
stílus is szóba kerülnek.
3 Vö. J. Kocka, Klassen oder Kultur? Durchbriiche und Sackgassen in der
Arbeitergeschichte, in: Merkur 36, 1982, pp. 955-65. (egyes
szakirodalmak vitájaként); válaszként M. Broszat, Pliidoyer fiir All
tagsgeschichte, in: ibid., pp. 1244-48. - Lásd még D. Peukert és A.
Ludtke vitáját in: Das Argument 140, 1983, 536-49. o.; valamint K.
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Tenfelde, Schwierigkeiten im Alltag, in: GG 1984,
376-94. o.; továbbá a vitához való hozzájárulások a következő kötetben: H.
Sussmuth (szerk.), Hi-
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Megjegyzések a 9-16. oldalhoz
storic Anthropology. Der Mensch in der Geschichte, Gottingen,
különösen1984, H. Medick, D. Peukert és J. Kocka hozzászólásai. Továbbá
J. Kok ka, Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme,
Gottingen19862,
162-74. o., és alább ebben a kötetben, 29. o. és következő oldalak.
4 Nagy figyelmet szentelt a fordulatnak Lawrence Stone (The Revival of Nar
rative: Reflections on a New Old History, in: Múlt és Jelen 85,1979,
3-24. o.; szerk. in: ders., The past and the present, London 1981, 74-96.
o.). 5 M. Baumgartner, Erziihlung u. Theorie in der Geschichte, in: J. Kocka u.
Th.Nipperdey (eds.), Theorie und Erziihlung in der Geschichte, Miinchen
pp1979,. 259-89; in the same volume also further contributions on the topic,
esp. by.
K. Stierle, W. Hardtwig és J. Riisen.
6 J. Riisen, Geschichtsdidaktische Konsequenzen aus einer erziihltheoreti
schen Historik, in: S. Quandt u. H. Siissmuth (szerk.), Historisches
Erziihlen. Formen und Funktionen, Gottingen 129-70. o1982,., itt 135. o.
7 A "struktúra" és a "folyamat", illetve az "esemény" és a "folyamat" közötti
különbségtételről.
"Handlung" vö. Kocka, Sozialgeschichte (mint 3. jegyzet), 74-77. o.; a
következő alapján: R. Koselleck, Darstellung, Ereignis u. Struktur, in: G.
Schulz (szerk.), Geschichte heute, Gottingen 307-17. o.1973,
8 Vö. G. G. lggers, Yorn Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft.
Ein internationaler Vergleich, Miinchen pp1978,. 97-156. A pontos Ha
bermas idézet in: Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialien, Frank
furt 116. o1970,.
9 Vö. a "Szerkesztők előszava", in: GG pp1,1975,. 5-7. Utolsó nagyon jó
in: H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 2 kötet, Miinchen
bes1987,. vol. 6-31. o.1,
10 Vö. J. Kocka, Theorieorientierung und Theorieskepsis in der
Geschichtswissenschaft.
Régi
és
új
érvek,
in:
Történelmi
társadalomkutatás. Quantum Information július23, 4-19. o1982,.
11 Lásd J. Kocka, Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: ders. u. a., Theo
riedebatte und Geschichtsunterricht, Paderborn 1982, 7-27. o. (további
elméleti irodalommal és hivatkozásokkal az elméletileg orientált
kutatásokra). - Az elmélet fontosságáról és szerepéről a történeti
kutatásban: J. Meran, Theorien in der Geschichtswissen schaft,
Gottingen, Németország. 1985.
12 Az 1975 óta működő "Arbeitsgemeinschaft fiir Quantifizierung und
Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung - Quan tum"
(Kvantitatív módszerek és módszerek a történeti-társadalomtudományi
kutatásban - Quan tum) döntő mértékben hozzájárult a kvantitatív
módszerek
terjesztéséhez
publikációk,
módszertani
kurzusok,
segítségnyújtás és különféle szolgáltatások révén. Az ott és másutt is
kialakított és gyakorolt, erősen teoretikus-társadalomtudományi és
kvantitatív irányultságú kutatási megközelítésről jól dokumentált
beszámolót találunk a következő könyvben: W. H. Schroder, Historische
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Sozialforschung. Kutatási stratégia, infrastruktúra, válogatott bibliográfia,
in: Historical Research/Hi storische Sozialforschung, Beih. 1, 1988, pp. 5109 (szelektív bibliográfiával a 34. oldaltól).
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Megjegyzések a 16-20. oldalon

13 Lásd többek között H.-U. Wehler bevezetőjét E. Kehr, Der Primat
politik.
Összegyűjtött
esszék
a
preuBisch-német
derinnen
társadalomtörténetről a
19. u. 20.Jahrhundert, Berlin 1965 (19763) ; W. J. Mommsen,
Geschichtswissenschaft nach dem Historismus, Diisseldorf 1971; az 1969A.
Sywottek,
1973
közötti
elméleti
vita
áttekintéseként:
Geschichtswissenschaft in der Legitimationskrise, Bonn. 1974.
14 Vö. a problémáról általánosságban: J. Habermas, Theorie des
kommunikativen Handelns, 2. kötet: Zur Kritik der funktionalistischen
Vernunft, Frankfurt 1981, 576. o. - Továbbá: P. L. Berger et al. 1975.
15 Vö. lentebb 150ft.
16 Vö. a fent idézett7 szakirodalommal.
17 Stern "Gold und Eisen" című könyvéről lásd J. Kocka, BismarckBiographien, in: GG 7, 1981, 572-81. o., különösen 579. o. (a strukturális
viszonyok személytörténeti és cselekvéstörténeti tisztázására tett kísérlet
korlátairól); ott is Gall Bismarck-életrajzának gyengeségeiről, tekintettel
arra a kísérletre, hogy a pogány történetét a viszonyok történetével
kapcsolja össze, és az utóbbit az utóbbin keresztül tegye hozzáférhetővé. Az említett három életrajz közül ez a legkönnyebben Christian Meier "Cii
sar" című, elméleti megfontolások által előkészített és dicsért, erősen
elmélkedő könyvében érhető el, amelyben egy kis archiii cáció keveredik
a sok érveléssel. A legtöbb részével egyetértek: Chr. Meier, Die
Notwendigkeit neuer Synthesen. Zur Lage der Geschichtswis senschaft,
in: Civis 1, 1983, 48-53. o. (már az itt bemutatott érvek nagy részével). Az
ibid. 50f., 53. old. 50. oldalával ellentétben én azonban az "Erziihlung"
élesebb fogalma mellett érvelnék, az Erziihlbarkeit határait hangsúlyoznám
erőteljesebben, és nem várnék túl sokat az Erziihlungtól; különösen a
szintézis valószínűleg nem érhető el az Erziihlung által. Másfelől nem
szabad kijátszani az archiiikációt a "történeti társadalomtudomány"
ellen. Ez utóbbi nem zárja ki a hermeneutikai ismeretelméleti és
archiiikus fraiihling-eljárásokat. A "történeti társadalomtudomány"
kifejezéssel kapcsolatban vö. a parafrazálási kísérletemet in: K.
Bergmann et al. (szerk.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Diisseldorf3,
1985pp. 170-72.
18 Fritz megjegyzése, amelyet a közönség nagyon jól fogadott, szintén jó
példa volt.
Stern a berlini Reichstag vitájában 1933. január 30. 50. évfordulója
alkalmából: M. Broszat et al. (szerk.), Deutschlands Weg in die Dik tatur,
Berlin 141. o.1983,
19 Lásd mindenekelőtt Ch. Tilly et al, The rebellious century 1830-1930, Cam
bridge 1975; the discussion in: GG 3, 1977, különösen H. Volkmann, H.-G.
Haupt, K. Hausen, H. Hohorst és R. Tilly hozzájárulása. Legutóbb: H.-G.
Husung, Protest u. Repression im Vormiirz. Norddeutschland zwischen
Restauration und Revolution,
Gottingen
1983.
Legújabban:
Norddeutschland zwischen Restauration und Revolution, Gottingen
1983: A.Her zig, Unterschichtenprotest in Deutschland 1790-1870,
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Gottingen. 1988.
20 Ebben az értelemben H. Medick kritikája, a Misszionáriusok a csónakban?
A megismerés etnológiai módjai mint kihívás a
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Megjegyzések a 20-22. oldalon
Társadalomtörténet, in: GG 10, 1984, pp. 295-319, 295ff. De túloz. Még
a történeti társadalomtudomány programját részben vagy egészben osztó
szerzők sem hanyagolták el általában teljesen az érintettek tapasztalatait
és viselkedését; és általában nem hunytak szemet a probléma előtt sem,
hogy egyrészt a struktúra- és folyamattörténetet, másrészt a tapasztalat- és
cselekvéstörténetet összekapcsolják. Ez igaz a jegyzetben említett
19protesthistorikus művekre éppúgy, mint H.-U. Wehler "Bismarck und der
Imperialismus" című művére, R. Riirup antiszemitizmusról szóló
tanulmányaira, vagy H. Reif könyvére a 18.19. századi míniszteri
arisztokráciáról, vagy H. Riif könyvére a 19. századi míniszteri
arisztokráciáról.
K. Tenfelder tanulmánya a Ruhr-vidéki bányászokról - hogy csak egyet
említsek.
ny néhány példa.

Az európai történelem problémái összehasonlító szándékkal
Előadás a londoni Német Történeti Intézet "European History in
Comparative Perspective" című szimpóziumán, 1982. dec. 3. Köszönöm a
Hartmut Kaelble vezette "Comparative European Social Historians"
munkacsoportnak a dolgozat megvitatását az 1982. nov. 21-22-i bielefeldi
ülésükön. 1986.
1 E. J. Hobsbawm, A forradalom kora. Europe 1789-1849, London 1962;
D. Geary, European Labour Protest 1848-1939, London Egy
1981.szuverén, az összehasonlító történeti elemzésben túl kevéssé ismert
vbung viszont: E. J. Hobsbawm, The Spread of Marxism from 1890 to
1905, in: International Conference of Historians of the Labour
Movement ("IX Linz Conference"). Linz, 1973. szeptember 11-15., Bécs
1975, pp. 1-34b.
2 Vö. H. Matzerath, Industrialisation, Mobilitiit und sozialer Wandel am
Beispiel der Stiidte Rheydt und Rheindahlen, in: H. Kaelble et al.
Társadalomtörténeti tanulmányok és19.
20. Jahrhundert, Opladen pp1978,. 13-79.
3 Vö. legutóbb Max Weber, der Historiker, szerk. J. Kocka, Gottingen.
1986.
4 I. Wallerstein, The Modern World System, vol. I-II, New York 19741980.
5 Európa" túlságosan egységesnek tűnik az A. D. Chandler Jr. és H.
Daems, Bevezetés. The Rise of Managerial Capitalism and its Impact on
Investment Strategies in the Western World and Japan, in: The Rise of
Managerial Capitalism, eds H. Daems and H. Van Der Wee, The Hague
pp1974,. 1-34.
6 Lásd már L. Hartz, A liberális hagyomány Amerikában. Az amerikai
politikai gondolkodás értelmezése a forradalom óta, New York. 1955.
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7 0. Hintze, A feudalizmus természete és elterjedése, in: ders.
Alkotmány. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsge
schichte, Gottingen p19622,. 84--119.
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Megjegyzések a 22-26. oldalon
8 Vö. R. Vierhaus, Grundlagen europiiischer Zivilisation. Zurn Problem der
Darstellung europiiischer Geschichte, in: Geschichte Europas fiir den Un
terricht der Europiier, szerk. K.-E. Jeismann és R. Riemenschneider, Braun
schweig 1980, pp. 12-22; H. Kaelble, Auf dem Weg zu einer europiiischen
Gesellschaft. Nyugat-Európa társadalomtörténete 1880-1980, Miinchen
1987.
9 Vö. W. Berg, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und GroBbri
tannien im Obergang zum "organisierten Kapitalismus". Vállalkozók,
alkalmazottak, munkások és az állam a Ruhr-vidéki és dél-walesi
szénbányászatban 1850-1914, Berlin. 1984.
10 0. Hintze. Az állam szociológiai és történelmi felfogása. Franz
Oppenheimer szociológiai rendszeréről, in: ders, Sl "l,:iologie und
Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und
Theorie der Ge schichte, Gottingen19642 , pp. 251.
10a Most D. Langewiesche (szerk.), Liberalismus im Jahrhundert19.. Német
ország európai összehasonlításban, Gottingen 1988.
11 Vö. Ch. Tilly et al, The Rebellious Century 1830-1930, Cambridge/Mass.
1975.
12 G. A. Craig, A németek, New York 1982.
13 Vö. J. Kocka, Angestellte zwischen Faschismus und Demokratie. Zur poli
tischen Sozialgeschichte der Angestellten: USA 1890-1940 nemzetközi
összehasonlításban, Gottingen 1977.
14 Vö. G. A. Ritter, Deutscher und britischer Parlamentarismus. Ein verfas
sungsgeschichtlicher Vergleich, in: ders., Arbeiterbewegung, Parteien und
Parlamentarismus, Gottingen 1976, pp. 190-221.
15 H.-J. Puhle, Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriege
sellschaften. Németország, az USA és Franciaország a 20. században,
Got tingen 1975.
16 A "német Sonderweg" vitájáról (a legfontosabb új irodalommal) lásd J.
Kocka, Brennpunkte und Ergebnisse der Diskussion, in: Arbeiter und
Burger im 19. Jahrhundert. Varianten ihres Verhiiltnisses im europiiischen
Vergleich, szerk. J. Kocka, Miinchen 1986, 335-339. o.; J. Droz, Utószó,
in: Le mouvement social 136, 1986, 125-136. o.; és alább 101ff. o.
17 Vö. Ch. Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften. Entstehung
und Entwicklung bis im 1878Vergleich, Gottingen 1986.
18 Vö. S. Pollard, Békés hódítás. The Industrialization of Europe 17601970, Oxford 1981; P. Steinbach, Alltagsleben und Landesgeschich te, in:
Hessisches Jahrbuch fiir Landesgeschichte pp29,1979,. 225-305.
19 Lásd J. Kocka, Capitalism and Bureaucracy in German Industrialization be
fore in1914,: Economic History Review, 2. sorozat. 33,1981, S. 453468.
20 A Német Szövetségi Köztársaságban az utóbbi években készült kevés
összehasonlító munka közül a német-angol összehasonlítások
dominálnak, amelyeket a német-francia és a német-amerikai
összehasonlítások követnek. A nyugati országokkal való összehasonlítás
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21
22
23
24

A vita ugyanis a német és a nyugati társadalmak közötti különbségekről
szól. Kétségtelen, hogy az eredmények egészen másképp alakulnának, ha a
német fejleményeket gyakrabban hasonlítanánk össze a kelet-középeurópai vagy kelet-európai fejleményekkel. Vö. pl. G. Ranki, Zur Frage der
Herausbildung des Biirgertums und der Arbeiterklasse in Ost-Mittel
europa, in: Arbeiter und Biirger im Jahrhundert19., pp. 140-150. És
most
J. Kocka (szerk.), Biirgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im
europii ischen Vergleich, vol3. 1988.
Vö. a 17. jegyzetben idézett művet és G. A. Ritter in: Arbeiter und Biirger,
p. 322.
Vö. alább 114. o.
Vö. H.-J. Puhle, Theorien in der Praxis des vergleichenden Historikers, in:
Theorie und Erziihlung in der Geschichte, szerkesztette J. Kocka és Th.
Nipperdey, Miinchen 1979, 119-136. o. Vö.
A "történeti érvelés" fogalmáról a "történeti elbeszéléssel" szemben lásd
fentebb a 14. o. 14f.

Társadalomtörténet a struktúra és a tapasztalat között
1 V. Ullrich, Entdeckungsreise in den historischen Alltag. Versuch einer An
niiherung an die "neue Geschichtsbewegung", in: GWU S36,.1985,403414, 403.
2 Vö. pl. "A Német Szövetségi Köztársaság története", 1-4. kötet,
Stuttgart 1981-84, különösen a 4. kötet: K. Hildebrand, Von Erhard zur
GroBen Koalition, 1963-1969 (mint a politikatörténetileg orientált, az
újabb megközelítések recepciója nélküli összkép példája); erről
recenzióm in: Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 198532,, 864866. o..
3 Vö. ebből a szempontból nagyon sikeres Oldenbourg Grund riB der
Geschichte, pl. 3. kötet: W. Dahlheim, Geschichte der Romischen
Kaiserzeit; 10. kötet: H. Lutz, Reformation und Gegenreformation; 12.
kötet: H. Lutz, Reformation und Gegenreformation:
E. Fehrenbach, Yorn Ancien Regime zum Wiener KongreB; Vol.13:
D. Langewiesche, Europa zwischen Restauration und Revolution 18151849; 14. kötet: L.Gall, Europa auf dem Weg in die Moderne 18501890; és 16. kötet: E.Kolb, Die Weimarer Republik.
4 Vö. a vita csúcspontját az 1984-es berlini történészkonferencián,
dokumentálva in: F. J. Briiggemeier és J. Kocka (szerk.), "Geschichte von
un ten -Geschichte von innen". Kontroversen um Alltagsgeschichte, FernU
niversitiit Hagen 1986; H.-U. Wehler, Der Bauernbandit als neuer Heros,
in: ders. Frankfurt 1983, pp. 99-106; P.Bor scheid, Pliidoyer fiir eine
Geschichte des Alltiiglichen, in: P.Borscheidt u.
H.J. Teuteberg (szerk.), Ehe, Liebe, Tod. Studien zur Geschichte des
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Alltags, Münster 1983; D.Peukert, Arbeiteralltag- Mode oder Methode?,
in: H.

170

Megjegyzések a 29-32. oldalon

5

6

7

8
9
10

11

Haumann (szerk.), Arbeiteralltag in Stadt und Land, Berlin 1982; K. Tenfel
de, Schwierigkeiten mit dem Alltag, in: GG 10, 1984, pp. 376--394; L. Nie
thammer, Anmerkungen zur Alltagsgeschichte, in: Geschichtsdidaktik 3,
1980, pp. 231-242; H. Siissmuth (szerk.), Historische Anthropologie.
Der Mensch in der Geschichte, Gottingen 1984.
Mint a jegyzet. 1.
Vö. W. Conze recenziója F. Braudel, La Mediterranee et le monde mediter
raneen a l'epoque de Philippe II, Paris (194919662) , in: HZ 1951,
p. 358-362; ders., Die Stellung der Sozialgeschichte in Forschung und Un
terricht, in: GWU 3, 1952, p. 648-657; ders., Die Strukturgeschichte des
technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe fiir Forschung und
Unterricht, Koln 1957; ders..., Art. "Sozialgeschichte", in: Die Religion
in Ge schichte und Gegenwart, vol. 6, Tiibingen 196Z3, pp. 169-176; ders.,
Was ist Sozialgeschichte?, in: Deuxieme Conference Internationale
d'Histoire Economique. Aix-en-Provence 1962, Paris 1965, pp. 819823; ders., So zialgeschichte, in: H.-U. Wehler (szerk.), Modeme deutsche
Sozialgeschich te, Koln 1966 (u. 6.), pp. 19-26; ders., Social History, in:
Journal of Social History 1, 1967, pp. 7-16; ders., Die Griindung des
Arbeitskreises fiir mo derne Sozialgeschichte, in: Hamburger Jahrbuch fiir
Wirtschafts- und Ge sellschaftspolitik pp24,1979,. 23-32.
Egyébként nem mindig. Ő is használt egy szűkebb fogalmat "Szóval
Conze nem akarta, hogy a "társadalomtörténet" kifejezéssel a
részterülettörténet értelmében - a kutatóintézettel vagy munkacsoporttal,
amire törekedett: "Nem szabad azt mondani, hogy "társadalomtörténet",
hogy a vállalkozás ne legyen eleve túl szűkre szabott" (ibid., 26. o.). Conze
használatában azonban egyre inkább a "strukturális történelem" és a
"társadalomtörténet" kifejezések szinonim használata érvényesült. Az általa
1956/57-ben alapított, ma is létező intézményt pedig "Arbeitskreis fiir
moderne Sozialgeschichte" (Modern társadalomtörténeti munkacsoport)
néven hirdette meg.
A "társadalomtörténetet" nagyon átfogó értelemben értették.
Az idézetek Conze, Strukturgeschichte, 189,16,12,., 25. o. szerint.
Így már H. Mommsen, Sozialgeschichte, in: Wehler (szerk.), Moderne
deutsche Sozialgeschichte, 27-36. o., itt a következő31 oldalon. (Huizinga
kritikája).
Például a történelem és a szomszédos szisztematikus tudományok
viszonyáról szóló különböző kijelentések Con ze, Strukturgeschichte, 18. o.
(a határok elmosódása) és 22. o. (a határátlépés ellen). - A "struktúra"
központi fogalmát nem tették egyértelművé.
Elsősorban politikai-ideológiai: W. Schmidt, Zur historisch-politischen
Konzeption des Heidelberger "Arbeitskreises fiir moderne Sozialgeschich
te", in: Beitragezur Geschichte der Arbeiterbewegung p9,.1967,626ff. vö. még H.-U. Wehler, Die Sozialgeschichte zwischen Wirtschaftsge
schichte und Politikgeschichte, in: Sozialgeschichte und Strukturgeschichte
in der Schule, Bonn 1975, p. 13-26, itt p. 18.- Álláspontom in: J. Kok ka,
2
,
Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, Gottingen1986
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70-82. o.; és in: ders., Werner Conze und die Sozialgeschichte in der
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12

13
14
15
16

17

18
19

Németországi Szövetségi Köztársaság, in: Geschichte in Wissenschaft und
Unter richt pp37,1987,. 595-602.
Conze mellett lásd: O. Brunner, Sozialgeschichtliche Forschungsaufgaben,
in: Anzeiger der Phil.-Hist. Klasse der Osterreichischen Akademie der
Wissenschaften, Jg. 1948, pp. 335-362; ders, Das Problem einer europii
ischen Sozialgeschichte [1953], in: ders, Neue Wege der Verfassungs- und
Sozialgeschichte, Gottingen19803, pp. 80-102; lásd még T. Schieder, Zurn
gegenwiirtigen Verhiiltnis von Geschichte und Soziologie, in: GWU
19523,, pp. 27-32; ders., Strukturen und Personlichkeiten in der
Geschichte, in: HZ 195, 1962, pp. 265-296; ders., Der Typus in der
Geschichtswissen schaft, in: Studium Generale 5, 1952, pp. 228-234; ders.
C. Jantke1968 2, Vorindu strielle Gesellschaft und Staat, in: A. Gehlen u. H.
Schelsky (szerk.), Soziolo gie, Diisseldorf 1955, 91ff. o.; ders.,
Industriegesellschaft und Tradition, in: Verhandlungen des 13. Deutschen
Soziologentages in Bad Meinberg, Koln 1957, 32-52. o..H. Freyer,
Soziologie und Geschichtswissenschaft, in: GWU 3, 1952, 14ff. o. - A
strukturális-történeti megközelítésnek az 1930-as évek népi történetében
voltak még tisztázásra váró előzményei. W. Oberkrome, Bielefeld, jelenleg
(1988-ban) készíti az általam javasolt munkát. Vö. a "strukturális
történelem" szót már O. Brunner, Zurn Problem der deutschen Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, in: Zeitschrift fiir Nationalokonomie 7, 1936, pp.
671-85, 677; ders, Land und Herrschaft [1939], Bécs 19433 /1965 5 , pp.
124-150, 507ff. - Vö. 0. G. Oexle, Sozialgeschichte - Begriffsgeschichte Wissenschaftsgeschichte. Anmerkungen zum Werk Otto Brunners, in:
VSWG pp71,1984,. 305-341.
Vö. Conze, Die Griindung des Arbeitskreises.
Vö. Schieder, Geschichte als Wissenschaft, 156. o.; Mommsen, Sozialge
schichte, pp. 31.
Lásd J. Kocka, "Historische Sozialwissen schaft", in: K. Bergmann et al.
(szerk.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Diisseldorf, 21985pp. 170172.
Ezt gyakran figyelmen kívül hagyják, és a társadalomtörténetet gyakran
egyenlőségjelet tesznek egyrészt a strukturális történelemmel, másrészt a
politikai történelmet az események és cselekvések történetével.
Részletesebben lásd: Kocka, Sozialge schichte, 77. o. ff. - A francia kutatás
(az "Annales" köré csoportosuló) főáramlat, amely hagyományosan a
struktúra- és folyamattörténetre összpontosított, de sajnos a politikai
struktúrák és folyamatok történetét nagyrészt elhanyagolta, adja ehhez az
alapot.
Lásd pl. a típusokat: M. Bosch (szerk.), Personlichkeit und Struktur in der
Geschichte, Diisseldorf 1977; K. E. Born, Der Strukturbegriff in der Ge
schichtswissenschaft, in: H. v. Einem et al, Der Strukturbegriff in den Gei
steswissenschaften, Mainz 1973, pp. 17-30; Schieder, Strukturen und Per
sonlichkeiten in der Geschichte.
Ullrich, Felfedező utazás a történelmi mindennapi életbe, p. 405.
Ezzel már máshol is foglalkoztam. Vö. J. Kocka,
173

Megjegyzések a 35-38. oldalon

20
21
22

23
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Osztályok vagy kultúra? Durchbriiche und Sackgassen in der
Arbeiterge schichte, in: Merkur 36, 1982, pp. 955-965; ders, Historischanthropologi sche Fragestellungen- ein Defizit der Historischen
Sozialwissenschaft?, in: Siissmuth (szerk.), Historische Anthropologie,
pp. 73-83; ders, Miről van szó, in: Briiggemeier/Kocka (szerk.), "History
from below - History from inside": ders., Reply to David Sabean, in:
Geschichtsdidaktik 11, pp1986,. 24-27; ders., Social History, pp. 167174.
Ez a példa in J. Martin, Die Integration von Erfahrungen, in: Briigge
meier/Kocka (szerk.), "Geschichte von unten", 48-51. o., in: Briigge
meier/Kocka (szerk.), "Geschichte von unten".
Ez - !eider torzító reprodukciós hibákkal - már benne van: Alltagsge
schichte der NS-Zeit. Új perspektívák vagy bagatellizálás?, Milnchen
1984, 52f. o.
Az esemény olyan események összekapcsolódásaként értelmezhető,
amelyek a kortársak által az előtte és utána kronológiai sorrendjének
keretei között jelentésegységként megtapasztalhatók, és így a történész által
is "elmesélhetők" a kronológiai sorrend kategóriáiban; az eseményeket az
jellemzi, hogy nem lépik túl "az eseményben résztvevők kronológiailag
regisztrálható tapasztalati terét", meghatározható alanyok (személyek)
tapasztalják vagy szenvedik el, és struktúrák által feltételezettek, anélkül,
hogy azokból teljes mértékben levezethetők lennének. Ebben az esetben
a struktúrák alatt olyan (nem feltétlenül jelentésegységként megélt)
összefüggéseket vagy előre adott helyzeteket értünk, amelyek
"időbeliségüket tekintve nem olvadnak bele a megélt események szigorú
sorrendjébe", és túlmutatnak a velük együtt élő kortársak időbeli
tapasztalati terén; amelyeket ezért nem lehet "elbeszélni", mint
eseményeket, cselekvéssorozatokat és élményeket; amelyek "más módon
előzik meg az eseményeket és élményeket, mint a kronológiai értelemben
vett "előtte"; amelyek belépnek az eseményekbe és élményekbe (még ha
nem is teljesen), és ezért részben "eseményként" is szerepelnek az
eseményekben és élményekben.és ezért részben az eseményekben és
tapasztalatokban is jelen vannak, mint azok artikulációi. R.Koselleck
nyomán, Darstellung, Ereignis und Struktur, in: G.Schulz (szerk.),
Geschichte heute. Positionen, Tendenzen und Probleme, Gottingen 1973,
307-317. o.; már Kocka, Sozialgeschichte, 73f. o. - A "struktúrát" tehát
nem a "folyamattól", hanem az "eseménytől", a "cselekvéstől" és a
"tapasztalattól" különböztetem meg.
Vö. R. Berdahl et al, Klassen und Kultur. Sozialanthropologische Perspek
tiven in derGeschichtsschreibung, Frankfurt 1982, pp. 9ff. (Bevezetés); R.
van Dillmen/N.Schindler (szerk.), Volkskultur. Zur Wiederentdeckung
des vergessenen Alltags (16.-20.Jahrhundert), Frankfurt, 1982. 1984.
Szorosan C. Geertz: Thick Description: Toward an Interpre tive Theory of
Culture, in: ders, The Interpretation of Cultures, New York pp1973,. 3-30;
R. G. Walters, Signs of the Times: Clifford Geertz and the Historians,
in: Social Research 47, 1980, pp. 537-556, 582, 585; P. Bour dieu, Zur

Soziologie symbolischer Formen, Frankfurt 1974, pp. 47-74, 125-158;
P. Burke, Heathens, Rogues and Fools. Europiiische Volkskul-
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26

27
28
29
30

31

32

tur in der friihen Neuzeit, Stuttgart 1981 (Engl. 1978), 9. o. (R. Schenda
előszavából); Geertz, Bourdieu és Burke gyakran szerepelnek az új
kultúrtörténeti megközelítések képviselői által. Nagyon informatív, már
most is széleskörű irodalmi hivatkozásokkal: W. Lepenies, Arbeiterkultur.
Zur Konjunktur eines Begriffs, in: GG 1979,
Lásd még J. Kocka, Arbeiterkultur als Forschungsthema, in: ibid, pp. 5-11,
8.
Ez az egyéni tapasztalatokon átívelő cserélhetőség a "mentalitás" és a
"bölcsesség" gyakran használt kategóriáira is vonatkozik, amelyeket
gyakran szorosan összekapcsolnak a "kultúrával". Vö.
R. Williams, Theorie und Verfahren der Kulturanalyse, in: ders, Innova
tionen. Ober den ProzeBcharakter von Literatur und Kultur, Frankfurt
1977, 50. o.; H.Medick, Plebejische Kultur, plebejische Offentlichkeit,
plebejische Okonomie. A kitaszítottak és a kitaszítottak tapasztalatairól
és viselkedéséről a kapitalizmusba való átmenet során, in: Ber dahl et al,
Klassen und Kultur, 157-204. o, 160.
Lásd még Lepenies, Arbeiterkultur, 132. o.: "Az elemzési előny [az
>Arbeiterkultur< tanulmányokban] az, hogy a kulturális attitűdök és
életmódok meghatározóbbnak tűnnek, mint a politikai attitűdök és
cselekvések; ezért egy strukturálisan történelmileg orientált megközelítés
preferált tárgyai lehetnek".
Vö. Conze, Strukturgeschichte, 21. o.; ders, Sozialgeschichte, in: Wehler
(szerk.), Moderne deutsche Sozialgeschichte, 19-26. o., 25f. o.
Vö. a szerkesztők előszavával: GG S. 1,1975,5.
Vö. a fenti példákat, az l. szakaszhoz fűzött 20. megjegyzés. Ez legkevésbé
a "Historical Social Research" folyóirat köré szerveződő, szigorúan
számszerűsítő "történeti társadalomkutatásra" vonatkozik.
Egyrészt
a
társadalomtörténetet
"ágazati
tudományként",
a
történettudomány olyan aldiszciplínájaként értelmezik, amely a
történettudomány más aldiszciplínáitól (mint például a politikatörténet, a
gazdaságtörténet és a kultúrtörténet) speciális tárgya és sajátos vizsgálati
területe, azaz a társadalmi struktúrák, folyamatok és cselekvések miatt
különbözik. Másrészt a társadalomtörténet annyit jelent, mint egész
társadalmak története ("társadalomtörténet"), azaz általános történelem
társadalomtörténeti szempontból.
Lásd a fenti megjegyzést a 19szakaszról és1: H. Volkmann/I.Bergmann
(szerk.), Sozialer Protest. Studien zu traditioneller Resistenz und
kollektiver Gewalt in Deutschland vom Vormiirz bis zur
Reichsgriindung, Opladen. 1984.
A nemzetiszocializmus időszakának csökkenő összképe példaként
szolgálhat. Lásd például M. Broszat, in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit, 1120. o.; D. Peukert és J. Reulecke (szerk.), Die Reihen fast ge-
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33

34
35

36
37
38

zárva. Hozzájárulások a nemzetiszocializmus alatti mindennapi élet
történetéhez, Wuppertal 1981.
Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt J. Riisen, Erklarung und Theorie in der
Geschichtswissen schaft, in: Storia della storiografia 1983, H. 4, 3-29. o.;
ders, Historische Vernunft. Grundziige einer Historik I, Gi:ittingen 1983;
ders, Rekonstruk tion der Vergangenheit. Grundziige einer Historik II,
Gi:ittingen, 1983. 1986.
Vö. fentebb 30ft.
Vö. GG 10, 1984, H. 3; Anthropology and History in the 1980s, in: Jour
nal oflnterdisciplinary History 12, 1981, pp. 252-278; H. Bausinger, Volks
kunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse, Darmstadt 1979;
G. Wiegelmann et al. (szerk.), Volkskunde. Eine Einfiihrung, Berlin 1977;
U.Jeggle u.a. (szerk.), Volkskultur in der Moderne, Reinbek, Berlin
1977. 1986.
Vö. pl. W. Schulze (szerk.), Europaische Bauernrevolten der friihen
Neuzeit, Frankfurt, Németország. 1982.
Vö. fentebb p. 19.
Hogy ez lehetséges, azt például a következők mutatják: H. Reif,
Westfalischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite,
Gi:ittingen 1979; - J. Mooser, Land liche Klassengesellschaft 1770-1848.
Bauern und Unterschichten, Landwirtschaft und Gewerbe im i:istlichen
Westfalen, Gi:ittingen. 1984.

A női történelem körüli viták
1 Ez azt eredményezi, hogy rendkívül ingatag alapokon nyugszik minden
olyan kísérlet, amely az általános női tapasztalati módokat és érdeklődési
köröket mint olyanokat a kutatás tárgyává kívánja tenni, és a női
történelmet mint meghatározható egységet kívánja felfogni. Talán vannak
bizonyos társadalmilag releváns közös vonásai a nőknek mint korabeli
nőknek, de - és ez sokkal fontosabb volt és van a legtöbb nő önértelmezése
és életgyakorlata, tapasztalatai és érdekei szempontjából, a hasonló
szocializációs és kirekesztési tapasztalatok ellenére - ezek konkrét és így
nagyon különböző formákban léteznek, mindenekelőtt az osztály- és
társadalmi osztályhoz tartozás függvényében. Vajon a fiatal, művelt
nemesasszony az újonnan alapított Bismarck-birodalom fővárosában nem
sokkal több közös vonást mutat a vele nagyjából egykorú bátyjával, mint
egy idősebb, özvegy lengyel idénymunkással, aki a legszegényebb
körülmények közül származott, és sem írni, sem olvasni nem tudott, mint
amilyeneket minden nyáron lehetett találni Szászországban ugyanebben az
időben? Ebből a szempontból vizsgáljuk meg M. von Bun sen, Die Welt,
in der ich lebte. Erinnerungen 1860-1912, Biberach és1959, F. Rehbein,
Das Leben eines Landarbeiters, Jena 1911, 61ff. o. Azok, akik ezeket az
alapvető különbségeket egy állítólagosan általános női tapasztalat javára

177

alábecsülik, jó úton haladnak a "női misztikum" új fajtájának
megteremtése felé (lásd Betty Fried an 1963-as könyvét).
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2 Erről H.-J. Puhle, Why are there so few women historians?, in: GG 7, 364393. old1981,.
3 Vö. 1.
4 Félreteszem a vitát arról az absztrúz elképzelésről, hogy a tudományos
gondolkodásnak vannak női formái (szemben a női formákkal). Ez a
legrosszabb fajta felvilágosodásellenes szexizmus, és összeegyeztethetetlen
a tudománnyal. Bár a feministák ma néha támogatják ezt a felfogást amelyet egyébként A. Kuhn nem támogatott -, az öröklött nemi
sztereotípiák hagyományában áll, amelyeket megerősít (bár csökkentett
értékekkel). E sztereotípiák kialakulásáról: K. Hausen, Die Polarisierung
der "Ge schlechtscharaktere", in: W. Conze (szerk.), Sozialgeschichte der
Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, pp. 363-93.

Hagyomány és emancipáció
Ergiinzte Fassung eines Vortrages im Historischen Kolleg Miinchen am
27. 6.1984.
1 Feltehetően egyre inkább Hermann Liibbe nézetét tükrözi, hogy most az ő
írása: Die Gegenwart der Vergangenheit. Kulturelle und poli tische
Funktionen des historischen BewuBtseins, Oldenburg 1985, pl.
22. o.: "Az eredethez való hűség jobban ellenállóképessé tesz bennünket a
modemizációs folyamatok következményes terheivel szemben". - Sok
tekintetben hasonló: nehézségek a
tíz a haza felfedezésében ( = Geschichtswerkstatt, 6,1985. májusi szám).
-Egy nagyszámú hasonló cím közül W. Weidenfeld (szerk.), Die
Identitiit der Deutschen, Bonn 1983.
2 Vö. bevezetésként F.-J. Briiggemeier és J. Kocka (szerk.), "Geschichte von
unten - Geschichte von innen". Kontroversen um die Alltagsgeschichte,
FemUniversitat Hagen 1985. -H. Grebing et al, Debatte um den "Deut
schen Sonderweg", FemUniversitat Hagen 1984/85. -J. Kocka, Sozialge
schichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, Gottingen19862 , ch. IV.
3 Erről lásd ders, Craft Traditions and the Labour Movement in 19th
Century Germany, in: P. Thane et al (szerk.), The Power of the Past. Es
says for Eric Hobsbawm, Cambridge 1984, pp. 95-118; ders,
Einfiihrung und Auswertung (zum Abschnitt iiber "Handwerker Arbeiter: Dber gangs- und Anpassungsprobleme"), in: U.Engelhardt
(szerk.), Handwerker in der lndustrialisierung. Lage, Kultur und Politik
vom spaten 18. bis ins friihe 20. Jahrhundert, Stuttgart 1984. Most is F.
Lenger, Tradizioni ar tigiane e origini de!movimento operaio, in:
Movimente Operaio e Sociali sta pp7,1985,. 477-85.
4 Lásd még K. H. Kaufhold, Umfang und Gliederung des deutschen
Handwerks um 1800, in: W. Abel (szerk.), Handwerksgeschichte in neuer
Sicht. Gottingen19782 , 27-63. o., különösen 28. o. (további irodalmi
adatokkal).
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5

6

7

8

tur); W. Conze, Einleitung, in: Engelhardt (szerk.), Handwerker in der lndu
strialisierung (mint 3. jegyzet), pp. 13-19. Analytisch scharfL. Kuchenbuch
a.
B. Michael, Zur Struktur und Dynamik der "feudalen" Produktionsweise im
vorindustriellen Europa, in: dies. (szerk.), Feudalizmus. Materialien zur
Theorie und Geschichte, Frankfurt bier1977, pp. 719-723.
A legjobb leírást F.-W. Henning, Die Wirtschaftsstruktur
mitteleuropiiischer Gebiete an der Wende zum 19.Jahrhundert unter
bes. Ber. des gewerblichen Bereiches, in: W. Fischer (szerk.), Beitriige zu
Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsstruktur im 16. und 19.Jahrhun dert,
Berlin p1971,. 101-167; ders, Die Industrialisierungin Deutschland
bis1800 Paderborn 1914,1973 u. o., p. Tekintettel arra, 130.hogy egy
személy vagy egy család éves munkájában gyakran keveredik az ipari és
a mezőgazdasági tevékenység, ezek a számok csak durva becsléseknek
tekinthetők. - Az otthoni munkás kifejezést csak a 19. század vége óta
használják, amikor a központosított tevékenységek (gyárak, műhelyek,
bányák) annyira elterjedtek, hogy az ilyen meghatározásnak a fennmaradó
részre vonatkozóan volt értelme. Vö. a régebbi irodalommal W. Sombart,
Art. "Verlagsystem", in: Handworter buch der Staatswissenschaften,
Bd. Jena 8,191l3, pp. 233-261.
A jól tanulmányozott manufaktúrákról és munkásaikról pl. J. Ker mann,
Die Manufakturen im Rheinland 1715-1833, Bonn 1972; A. Klima, Die
Manufaktur in Bohmen, in: Scripta Mercaturae pp13,1979,. 1-44;
H. Kriiger, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter
in PreuBen. Die mittleren Provinzen in der zweiten Hiilfte des 18.Jahrhun
derts, Berlin 1958; O.Reuter, Die Manufaktur im Friinkischen Raum,
Stuttgart 1961; O.Dascher, Das Textilgewerbe in Hessen-Kassel vom 16.
bis 19.Jahrhundert, Marburg 1968; G.Slawinger, Die Manufaktur in Kur
bayern. Die Anfiinge der groBgewerblichen Entwicklung in der Ober
gangsepoche vom Merkantilismus zum Liberalismus 1740-1833, Stuttgart
1966.
Mint ismeretes, ez az újabb folklórkutatások nyomán egyre nagyobb
figyelmet kap. Lásd például E. Hinrichts és G. Wiegelmann (szerk.),
Sozialer und kultureller Wandel in der liindlichen Welt des 18.Jahrhun
derts. Wolfenbiittel és 1982,számos hozzászólás R. van Diilmen és N.
mindennapok
Schindler
(szerk.),
Volkskultur.
Az
elfeledett
újrafelfedezéséről (16-20. század), Frankfurt, Németország. 1984.
Vö. R. Braun, Industrialisierung und Volksleben. Veriinderungen der Le
bensformen unter Einwirkung der verlagsindustriellen Heimarbeit in ei
nem li nindlichen Industriegebiet (Zurcher Oberland) vor 1800 (1960), Got
tingen 19792 ; P.Kriedte u. a., Industrialisierung vor der Industrialisierung.
Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode
des Kapitalismus, Gottingen 1977; B. Schone, Kultur und Lebensweise
LausitzerBandweber(1750-1850), Berlin 1977; A. Tanner, SpulenWeben - Sticken. Az iparosítás Appenzell Ausserrhodenben, Ziirichben
1982.
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9 Vö. a porosz állam2, hivatalos statisztikai évkönyve. 1867,
231ff. o.65,; G. Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im
19.Jahrhundert, Halle ND1870, Hildesheim 1975, p. 71.
10 A Királyi Statisztikai Hivatal folyóirata! Siichsisches Ministerium des
Innern p9,1863,. 74f.
11 Lásd G. Unwin, Industrial Organization in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, Oxford 1904; E. Coornaert, Les Compagnonnages en
France.
Du moyen age a nos jours, Párizs 1966; J. P. Bayard, Le Compagnonnage
en
Franciaország, Párizs 1977.
12 Vö. A. Mascher, Das deutsche Gewerbewesen von der friihesten Zeit bis
auf die Gegenwart. Geschichte, Recht, Nationalokonomie und Statistik,
Potsdam 1866; W. Fischer, Handwerksrecht und Handwerkswirtschaft um
1800. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsverfassung vor der industriellen
Revolution, Berlin 1955. - Más címek helyett: K. H. Kaufhold, Hand
werksgeschichtliche Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ober
legungen zur Entwicklung und zum Stande, in: Engelhardt (szerk.),
Hand werker in der Industrialisierung (mint 3. jegyzet), 20-33. o., és
ders, Handwerkliche Tradition und industrielle Revolution, in: ders. és F.
Rie mann (szerk.), Theorie und Empirie in Wirtschaftspolitik und
Wirtschaftsgege.
történelem. Fest chrift fur Wilhelm Abel zum 80.Geburtstag, Gottingen
s1984,. 169-188.
13 Lásd F. Schaaf, Der Kampf derdeutschen Arbeiterklasse um die Landarbei
ter und werktiitigen Bauern 1848-1890, Berlin 1962; H. G. Lehmann, Die
Agrarfrage in der Theorie und Praxis der deutschen und internationalen
Sozialdemokratie. Yorn Marxismus zum Revisionismus und Bolschewis
mus; Tubingen 1970; U.Stillich, Die Lage der weiblichen Dienstboten in
Berlin, Berlin 1902; S.Schulz, Die Entwicklung der Hausgehilfinnen-Or
ganisationen in Deutschland. Rechts- und wirtschaftswiss. Diss. Tiibingen
Lásd 1961.még az SPD 1891-es erfurti programjában szereplő követelést:
"A mezőgazdasági dolgozók és cselédek jogi egyenlősége az ipari
dolgozókkal; a cselédrendeletek megszüntetése". D. Dowe és K.
Klotzbach (szerk.), Programmatische Do kumente der deutschen
Sozialdemokratie, Berlin S. 1973,180.
14 Ez a korai szociáldemokráciában és a szakszervezetekben meghonosodott
osztályfogalom központi következménye, amely az 1891-es Erfurti
Programban világosabban kifejeződött, mint a Gothai Programban (ibid.,
1875.171-180. o.).
15 Lásd W. Schieder, Anfiinge der deutschen Arbeiterbewegung. Die Aus
landsvereine im Jahrzehnt nach der Juli-Revolution von 1830, Stuttgart
1963; E.Schraepler, Handwerkerbunde und Arbeitervereine 1830-1853.
Die politische Tiitigkeit deutscher Sozialisten von Wilhelm Weitling bis
Karl Marx, Berlin 1972; F.Balser, Sozial-Demokratie 1848/49 bis 1863.
Die erste deutsche Arbeiterorganisation. Text- und Quellenband,
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Stuttgart19652 ; P.H. Noyes, Organisation and Revolution. Working-Class
Associa tions in the German Revolutions of 1848-1849, Princeton 1966; W.
Schie-.
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der, Die Rolle der deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/49, in:
Archiv fiir Frankfurts Geschichte und Kunst 54, 1974, 43-56. o.;
D.Dowe, Aktion und Organisation. Arbeiterbewegung,sozialistische und
kommuni stische Bewegung in der preuBischen Rheinprovinz 1820-1852,
Hannover 1970.
16 Lásd T. Offermann, Arbeiterbewegung und liberales Biirgertum in
Deutschland 1850-1863, Bonn 1979; U. Engelhardt, Gewerkschaftliches
Organisationsverhalten in der ersten Industrialisierungsphase, in: W.
Conze u. U. Engelhardt (szerk.), Arbeiter im IndustrialisierungsprozeB. Her
kunft, Lage und Verhalten, Stuttgart 1979, 372-402. o.; ders, "Nur verei
nigt sind wir stark". Die Anfiinge der deutschen Gewerkschaftsbewegung,
Vol2., Stuttgart 1977; A. Herzig, Der Allgemeine Deutsche Arbeiter-Ver
ein in der deutschen Sozialdemokratie. Dargestellt an der Biographie des
Funktioniirs Carl Wilhelm Tolcke (1817-1893), Berlin 1979; W. Schmie rer,
Von der Arbeiterbildung zur Arbeiterpolitik. Die Anfiinge der Arbei
terbewegung in Wiirttemberg 1862/63 bis 1878, Hannover 1970; az
SDAP-ról még: F. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokra tie, 2.
kötet (első 1898), Berlin 1960, 159-370. o.; S. Na'aman, Arbeiter
vereine, Arbeitertage und Arbeiterverband- Drei Etappen auf dem Weg
zur Arbeiterpartei, in: D. Dowe (szerk.), Berichte iiber die
Verhandlungen der Vereinstage deutscher Arbeitervereine 1863-1869,
Berlin. 1980,
S. IX-LI. - A gyári munkások erőteljes részvételéről a 70-es évek
sztrájkjában
évek vö. Machtan, Streiks und Aussperrungen im Deutschen Kaiser
reich. Eine sozialgeschichtliche Dokumentation fiir die Jahre 1871-1875,
Berlin S1984,. 489.
17 Az eredet szisztematikus vizsgálata még mindig ritka. Vö. azonban
H. Zwahr, Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersu
chung iiber das Leipziger Proletariat wiihrend der industriellen Revolution,
Berlin 1978, 129ff. o.; J. Kocka et al, Familie und soziale Plazierung.
Tanulmányok a család, a társadalmi mobilitás és a házassági magatartás
kapcsolatáról a 18. és 19. század végi westfáliai példákon, Opladen 1980,
226ff. o. (Borghorst) és 302ff. (Bielefeld); K. Ditt, Industrialisie rung,
Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Bielefeld 1850-1914, Dortmund
p1982,. ff105. -A munkásegyesületek, munkáspártok és szakszervezetek
247aktív792 tagjainak és támogatóinak születési helyét az 1860-as és
1870-es években sikerült meghatározni; csak mintegy 25%-a származott
2000 főnél kevesebb lakosú településről. Ahol az apa foglalkozását meg
lehetett határozni (792-ből 102), ott csak 7% származott mezőgazdasági
háttérrel rendelkező családokból (földművesek, kisbirtokosok és
mezőgazdasági cselédek). Szeretnék köszönetet mondani Christiane
Eisenbergnek az adatok összegyűjtésében és elemzésében nyújtott
segítségéért.
18 Stephan Born, gépíró, szocialista és az "Arbei" vezető alakja.
Az 1848/49-es "Verbriiderung" a céhrendszert "a középkori kasztállam
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maradványának" nevezte (Die Verbriiderung Nr. vom. 4016.
2. 1849), és a "Ziinftler" ellen fordult, aki visszatért a friiher
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19

20

21
22

Vissza akart térni a régi szakszervezetekhez, hogy ismét biztosítsák
maguknak az egyeduralmat a szakmájukban. Az ipart tekintette annak az
eszköznek, "amely a leggyorsabban járul hozzá egy ország
civilizációjához", és amely a munkásoknak is hasznára válik (ibid. 4. sz.,
1848. június 8.).- Vö. másik példaként C. Hillmann, Die Organisation der
Massen. Figyelmeztető és megerősítő szó. Eine Gefangnisarbeit,
gewidmet den deutschen Ge werksgenossenschaften, Leipzig 1875, 14. o.:
gg. die Ziinfte "in ihrer vollen verknochernen Starrheit und
Unbeweglichkeit". "Ezért teljesen érthető, hogy az emberek nagy tömege
leírhatatlan ellenszenvet érez mindazzal szemben, amit céhnek neveznek,
és mindazzal, ami ezzel kapcsolatos. (14) - Friedrich Engels negatív
hozzáállása a "céhes emlékekhez és céhes szeszélyekhez" látható a
"munkások becsmérlésének" (igazságtalan) kritikájából, amelyet 1885ben írt: Zur Ge schichte des Bundes der Kommunisten, in: MEW, vol.
p21,. 206-224, íme
s. 219.
Példa: H. Mommsen, Art. "Munkásmozgalom", in: Szovjet rendszer és
demokratikus társadalom, Freiburg 1,Sp1966,. 273-313, 273. kötet:
"A 'munkásmozgalom' kifejezés, amely az 1940-es évek elején vált
népszerűvé, ... a liberális mozgalom-fogalom analógiájára tartalmazott egy
alapvető újjászerveződésre irányuló progresszív tendenciát, amely
egyértelműen különbözött a kézművesek hagyományosan kialakult polgári
társulásaitól.
A szociális hagyomány és az új szakszervezetek közötti szakadásról ír
például E. Bernstein, Die Schneiderbewegung in Deutschland. Ihre Orga
nisation und Kiimpfe, 1. kötet, Berlin 1913, VI. fejezet, 86. o.; A Knoll, Ge
schichte der StraBe und ihrer Arbeiter (Geschichte der Steinsetzerbewe
gungung), 3. kötet, Lipcse (1929), 240. o. - "Évszázadokkal ezelőtt, a
Ziinfte idején, léteztek iparosszervezetek, de a régi kézműves céhek
hanyatlásával és végső feloszlásával ezek is eltűntek. A ma létező
szakszervezeti szövetségek olyan új szövetségek, amelyek alig
hasonlítanak a régi iparosszervezetekre." A Német Faipari Szövetség
felépítése és fejlődése. Eine kurze Darstellung des Zwecks, der
Entwicklung, der Kamp fesmittel und der Erfolge des Verbandes, szerk. v.
Verbandsvorstand, Berlin 1921, 5. o. A hazai munkások szakszervezetekbe
szervezésének nehézségeiről a késői időszakban lásd: K. Schonhoven,
Expansion und Kon zentration. Studien zur Entwicklung der Freien
Gewerkschaften im Wil helminischen Deutschland 1890-1914, Stuttgart
1980, 28ff. o.
Vö. K. Marx, Das Kapital I. (MEW, 23. kötet), Berlin 483. o1975,. (a
A manufaktúra, a kézművesség és a háztartási munka forradalmasítása a
nagyipar által).
The Emergence of the Working Class, Miinchen 1967, 50. o. - Ezzel
szemben az NDK történészeinek újabb kutatásaiban a tendencia, mint már
a
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E. Engelberg, Zur Forschung iiber Entstehung, Struktur und Entwicklung
des Proletariats, in: Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung. 20,
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23

24

25

26

27

1978, 362-368. o., valamint a következő kiadványokban (Engelberg,
Zwahr, Schultz, stb.): H. Zwahr (szerk.), Die Konstituierung der deutschen
Arbei terklasse von den dreiBiger bis zu den siebziger Jahren des
19.Jahrhun derts, Berlin. 1981.
Ebből a szempontból hasonlítsa össze K. Tenfelde et al.
G. A. Ritter (szerk.), Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiter
schaft und Arbeiterbewegung 1863-1914. Berichtzeitraum 1945-1975,
Bonn 1981, 322-331. o., "Probleme der Lage der Arbeiter: Arbeitsplatz"
címmel. Mivel a kézművesség történetével foglalkozó fontos antológiák,
pl. Abel (szerk.), Handwerksgeschichte in neuer Sicht (mint a 4. jegyzet),
alig tartalmaztak valamit a munkástörténetről, a kézművesség történetével
foglalkozó írások ritkák voltak a munkásmozgalomra és a
munkástörténetre szakosodott folyóiratokban, mint például az AfS és az
IWK. - A kézműves és iparos szakszervezetek története azonban nagy
figyelmet kapott W. Conze és munkatársainak a munkásmozgalom
történetéről szóló munkáiban. Szintén a kézművesség és az otthoni munka
figyelembevételével W. H. Schroder, Arbeitergeschichte und
Arbeiterbewegung. lndustriearbeit und Organisationsverhalten im 19. und
friihen 20.Jahrhundert, Frankfurt 1978 (a cím ellenére). Sok más kivétel
is említhető.
E. P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the 18th
Century, in: Past and Present 50, 1971, 76-136. o., magyarul: Az angol
tömeg erkölcsi gazdasága a 18. században, in: Múlt és Jelen 50, 1971.
Aufsiitze zur englischen Sozialge schichte des und18. 19.Jahrhunderts,
Frankfurt p1980,. 66-129.
Ebben a tekintetben vö. Bergmann, Das Berliner Handwerk in den
Friihphasen der lndustrialisierung, Berlin 1973, A. GrieBingerrel
együtt: Das symbolische Kapital der Ehre. Sztrájkmozgalmak és a német
kézművesek kollektív hite a 18. században, Frankfurt, Németország.
1981.
A proto-iparosításról lásd a fent idézett 8szakirodalmat, de lásd még G.
Adelmann, Strukturelle Krisen im liindlichen Textil gewerbe
Nordwest-Deutschlands zu Beginn der Industrialisierung, in:
H. Kellenbenz (szerk.), Gazdaságpolitika és munkaerőpiac, Bécs. 1974,
pp. 110-128; H. Kisch, Die hausindustriellen Textilgewerbe am
Niederrhein vor der industriellen Revolution. From primitive to capitalist
accumulation, Gottingen 1981; - K. Borchardt, Der "Property RightsAnsatz" in Wirtschaftsgeschichte - Zeichen fiir eine kapitalisti schen
Akkumulation, Gottingen 1981. Borchardt, Der "Property Rights-Ansatz"
in der Wirtschaftsgeschichte - Zeichen fiir eine systemati sche
Neuorientierung des Faches?, in: J. Kocka (szerk.), Theorien in der Pra xis
des Historikers. (GG, Sonderh. 3), Gottingen 140-156. o1977,.
Lásd: W. H. Sewell, Jr, Work and Revolution in France. The Language of
Labour from the Old Regime to 1848, Cambridge 1980; B. H. Moss, The
Origins of the French Labour Movement 1830-1914: The Socialism of Skil
led Workers, Berkeley 1976; M. P. Hanagan, The Logic of Solidarity. Arti
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sans and Industrial Workers in Three French Towns 1871-1914, Urbana,
Ill. 1980; H. U. Thamer, Arbeit und Solidaritiit. Nyomtatványok és
fejlesztések
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28

29

30
31

32

33

34

gender Handwerkermentalitiit im 18. und 19.Jahrhundert in Frankreich
und Deutschland, in: Engelhardt (szerk.), Handwerker in der
lndustrialisie rung (mint 3. jegyzet), 469-496. o. (a francia-német
különbségek kellő figyelembevétele nélkül). A befolyásos kutatáshoz
E. P. Thompson (The Making of the English Working Class, 1963)
írásában központi szerepet játszik, hogy nem tesznek egyértelmű
különbséget a kézműves hagyomány és a munkásosztály kultúrája között.
Vö. különösen Schieder, Anfiinge der deutschen Arbeiterbewegung
(mint 15. jegyzet), IV. fejezet; O.Busch u. H.Herzfeld (szerk.), Die
friihsozialistischen Bunde in der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung. A "Bund der Gerechten"-től a "Sund der
Kommunisten"-ig, 1836-1847, konferenciajelentés (IWK, 2. melléklet),
Berlin. 1975.
A különböző szakmákban dolgozó vándorok különböző mértékben
szereztek ilyen tapasztalatokat. Az egyes szakmák és ágazatok képviselete
a korai munkásmozgalomban ennek megfelelően változatos volt. Vö. H.
Zwahr, Zur Genesis der deutschen Arbeiter klasse. Stadiale und reigonale
Entwicklungsformen des deutschen Proleta riats im Vergleich, in: Zur
Entstehung des Proletariats. Untersuchungen zu den Vorformen, der
Entwicklung, der Lage und der Struktur der Arbeiter klasse bis zum
19.Jahrhundert, Magedburg 1980, pp. 25-49, esp. 42f; as J. Kocka,
Lohnarbeit und Klassenbildung. Arbeiter und Arbeiterbe wegung in
Deutschland 1800-1875, Berlin 107f. o.1983,
Vö. pl. Engelhardt, Gewerkschaftliches Organisationsverhalten (mint
16. jegyzet), 376f. o.
Vö. F. Lenger, Polarisierung und Verlag: Schuhmacher, Schneider und
Schreiner in Dusseldorf 1816-1861, in: Engelhardt (szerk.), Handwerker in
der Industrialisierung (mint 3. jegyzet), 127-145. o. A szabókról most
részletesen: Ch. Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften.
Entstehung und Entwicklung bis im 1878Vergleich, Gottingen 1986.
Vö. G. Demmering, Die Glauchau-Meeraner Textilindustrie, Leipzig
1928; R. Boch, Handwerker-Sozialisten gegen Fabrikgesellschaft. Lokale
Fachvereine, Massengewerkschaft und industrielle Rationalisierung in So
lingen 1870-1914, Gottingen 1985; G. Angermann, Land-Stadt-Bezie
hungen. Bielefeld und sein Umland 1760-1860, különös tekintettel a
márkaosztásokra és a házépítésre, Münster pp. 1982,162ff., 282ff.
Mindenekelőtt Zwahr, Zur Genesis der deutschen Arbeiterklasse (mint 29.
jegyzet); ders, Zur Konstituierungsgeschichte der deutschen Arbeiterklasse.
Stand und Aufgaben der Forschung, in: ders. (szerk.), Die Konstituierung
der deutschen Arbeiterklasse (mint 22. jegyzet), pp. 5-80, és R. Boch, The
Putting-Out-System and the German Labour Movement (1848-1914) with
Special Reference to the Case of the Solingen Cutlery Industry, Unveroff.
Ms.: Második Nemzetközi Fórum a munkásmozgalom és a munkásosztály
történetéről. Párizs (UNESCO) 1985.
Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie (mint 16.
jegyzet), 258. o.2,; v. Schweitzer sikeres jelöléséről Elberfeldben-
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35

36

37

38

Barmen (Febr. 1867), iiberhaupt zu den Wahlen zum Reichstag des Nord
deutschen Bund im Februar und August 1867 jetzt sehr informativ K. E.
Pollmann, Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867-1870, Diis
seldorf 1985, 280f. o., 151ff. - Lásd még R. Boch és M. Krause, Histori
sches Lesebuch zur Geschichte der Arbeiterschaft im Bergischen Land,
Koln 1983; D. Dowe, Zur Friihgeschichte der Arbeiterbewegung im Berg
ischen Land bis 1875, in: K. Diiwell és W. Kollmann (szerk.),
Rheinland Westfalen im Industriezeitalter, vol. Wuppertal pp2,1984,.
148-169.
Lásd Ch. Eisenberg, Friihe Arbeiterbewegung und Genossenschaften.
Theorie und Praxis der Produktivgenossenschaften in der deutschen So
zialdemokratie und den Gewerkschaften der 1860er/1870er Jahre, Bonn
1985; R. Aldenhoff, Schulze-Delitzsch. Ein Beitrag zur Geschichte des Li
beralismus zwischen Revolution und Reichsgriindung, Baden-Baden 1984;
A. Sywottek, Genossenschaften oder Die konkrete Utopie der "kleinen
Leute", in: Selbstverwaltung und Arbeiterbewegung, szerk. H.-G. Haupt et
al, Frankfurt pp1982,. 11-38.
E. Nolte, Marxismus und Industrielle Revolution, Stuttgart 1983; J.
Mooser, Thesen zum sozialhistorischen Ort des Marxismus in der deut
schen Arbeiterbewegung, in: Sozialwissenschaftliche Informationen fiir
Unterricht und Studium 14, 1985, pp. 155-160.Chr. Schroder, Aspekte
historischer Riickstiindigkeit im urspriinglichen Mar xismus, in: K.
Kluxen u. W. Mommsen (szerk.), Politische Ideologien und na
tionalstaatliche Ordnung. Festschrift fiir Theodor Schieder, Miinchen
1968, pp. 199-218, és J. Kocka, Angestellte zwischen Faschismus und
Demokratie. A fehérgallérosok politikai társadalomtörténetéről: USA
1890-1940 im internationalen Vergleich, Gottingen 1977, 170., 405. o.
(406. jegyzet). - Lásd még A. Herzig, Vom sozialen Protest zur Arbeiterbe
wegung. A miirkisch-westfiilischen Industriegebietes (1780-1865)
példája, in: H. Volkmann és J. Bergmann (szerk.), Sozialer Protest.
Studien zu traditioneller Resistenz und kollektiver Gewalt in Deutschland
vom Vormiirz bis zur Reichsgriindung, Opladen pp1984,. 253-280, 278f.
Mindenekelőtt Engelhardt, "Nur vereinigt sind wir stark" (mint 16.
jegyzet). A oldalon.
Angliával és Franciaországgal összehasonlítva azonban a politikai pártok
befolyása a szakszervezetek kialakulására Németországban továbbra is
figyelemre méltó.
erős. Vö. J. Breuilly differenciáló áttekintését in: Társadalomtörténet 4,
pp1979,. 393-397.
Vö. Herzig, Kontinuitiit und Wandel der politischen und sozialen Vor
stellungen Hamburger Handwerker 1790-1870, in: Engelhardt (szerk.),
Handwerkerinder Industrialisierung (mint 3. jegyzet), 294-319. o.;
ders., Or ganisationsformen und Bewu13tseinsprozesse Hamburger
Handwerker und Arbeiter in der Zeit 1790-1848, in: ders. u. a. (szerk.),
Arbeiter in Hamburg. Unterschichten, Arbeiter und Arbeiterbewegung
seit dem ausgehenden 18.Jahrhundert, Hamburg 1983, 95-108. o. (itt is
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J. Breuilly, S. Na'aman, G. Trautmann és mások hozzászólásai); J. Breuilly
és W. Sachse, Jo achim Friedrich Martens (1806-1877) und die deutsche
Arbeiterbewe-
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gung, Gottingen 1984.- D. H. Millier, Binnenstruktur und Selbstverstiind
nis der "Gesellenschaft" der Berliner Zimmerer im Obergang von der
handwerklichen zur gewerkschaftlichen Interessenvertretung, in: Engel
hardt (szerk.), Handwerker in der Industrialisierung (mint 3. jegyzet),
627-636. o.; E. Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewe
gung. Ein Kapitel zur Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, 1. kötet,
Berlin 1907, 50., 125. o.; Bergmann, Berliner Handwerk (mint 24.
jegyzet), 122. o., az "allmiihliche Umwandlung der Gesellenverbiinde zu
gewerk schaftlichen Fachvereinen" (azonban minden bizonyíték nélkül!). Lásd még W. Frisch, Die Organisationsbestrebungen der Arbeiter in der
deutschen Ta bakindustrie, Leipzig 1905, 8. o.: "Legalább a
nyomdászok, molnárok és ácsok alakuló szakszervezetei képesek voltak
a már létező ipartestületekhez kapcsolódni. Ez most már Boch,
Handwerker-Sozialisten (mint 32. jegyzet), 19. o. és az ott idézett irodalom
300f. o. is így van. 12. megjegyzés. A kézművesboltok, az
egészségpénztárak és a szakszervezeti szervezkedési kísérletek bonyolult
kapcsolatáról az 1960-as években lásd U. Frevert, Krankheit als politisches
Problem 1770-1880. Soziale Unterschichten in PreuBen zwischen
medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung (A betegség
mint politikai probléma 1770-1880. Társadalmi als politisches Problem
1770-1880. Társadalmi alsschichten in Preußen zwischen medizinischer
Polizei und staatlicher Sozialversicherung), Gottingen 1984. Ezt a
kapcsolatot emelte ki E. Basner is, Geschichte der Schmiedebewegung1,
(A kovácsmozgalom története), köt. 29.
39 Ezt írja le S. Nestriepke, Werben und Werden. Geschichte und Sy stem der
gewerkschaftlichen Agitation, Nirnberg 1914, p. 87f.; továbbá a példák A.
Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Be wegung, vol. 2,
Stuttgart 1905, p.37-41, 67,119,124, 133f.-A többnyire közvetett - és nem a
szűk céhes alkotmányon alapuló zuriickgehen.
- A nyomdaipar kézműves hagyományairól és szakszervezeteiről lásd: F.
Imle,
Gewerbliche
Friedensdokumente.
Entstehungs
und
Entwicklungsbedingungen der Tarifgemeinschaften in Deutschland, Jena
1905, pp. 6, 12f.; G. Maier, Vom Postulat zum Verband der Deutschen
Buchdrucker. Tagság Augsburg. Szervezeti és gazdasági fényben,
Augsburg 1927, 27-61. o.; legutóbb különösen G. Beier, Schwarze Kunst
und Klassenkampf. Geschichte der Industriege werkschaft Druck und
Papier und ihrer Vorliiufer seit dem Beginn der mo dernen
Arbeiterbewegung, Frankfurt bes1966,. p. 173ff.
40 Vö. G. M. Hofmann (szerk.), Biedermeier auf Walze, Aufzeichnungen und
Briefe des Handwerksburschen Johann Eberhard Dewald 1836-1838,
Berlin 1936, különösen a gyárakban és a határbányákban szerzett
tapasztalatokról (81-90. o., lOlf.); a ziinftige Erwartungen und nachziinftiger Realitiit (beim Wandering in Milano) közötti konfliktusról (170f.
o.). - Vö. Schieder, Anfiinge der deutschen Arbeiterbewegung (lásd a 15.
lábjegyzetet), 86. o. a háború előtti hivatalos ellenőrzésekről és
zaklatásokról. Az "Arbeiterverbriiderung" tiltakozott a kivételek, a
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vándormunkások és az utazó vándorlegények zaklatása ellen. Lásd M.
Quarck, Die erste deutsche Arbei terbewegung. Geschichte der
deutschen Arbeiterverbriiderung 1848/49,
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41

42

43
44

45
46

47

Általánosságban: H. Bopp, Die Entwicklung des deutschen Hand
werksgesellentums im 19.Jahrhundert, Paderbom, 1924. 1932.
Vö. S. Volkov. The Rise of Popular Anti-Modernism in Germany, Prince
ton 1978; H. A. Winkler, Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialis
mus. A kézműipar és a kisipar politikai fejlődése a weimari
köztársaságban, Köln, Németország. 1972.
Történtek kísérletek arra, hogy a "progresszívek" reformmozgalmát a
fenyegetett középosztály tiltakozásaként magyarázzák a státuszvesztés
ellen (R. Hofstadter). Kritikai áttekintést lásd D. P. Thelen: Social
Tensions and the Origins of Progressivism, Journal of American History
1969/7056,, 323-341. o.
Vö. Bernstein, Berliner Arbeiter-Bewegung (mint 38. jegyzet), 1. kötet, 178.
o.
Boch könyve, a Handwerker-Sozialisten (Kézműves-szocialisták) (lásd
a 32. jegyzetet), amely joggal kapott díjat a szaklapban, túlságosan is
világosan látja ezt. Ezért nem veszi figyelembe a kizárólagos, céhes
Solingeni Köszörűsök Szervezetének "történelmi jogát" az 1900 körül a
Német Fémmunkások Szövetségével folytatott konfliktusában, amellyel
szemben végül vesztett. Boch túl kevéssé veszi figyelembe azt a tényt is,
hogy az általa vizsgált csoport, a solingeni késcsiszolók kézművesek és
bérmunkások, azaz a termelőeszközöket birtokló vagy bérlő
kézművesek keveréke volt.
F. Mende, Die Allgemeine Deutsche Arbeiter-Versicherungs-Genossen
schaft, Leipzig S. 1870,17.
Erről lásd: M. Cattaruzza, Handwerker und Fabriksystem: Die Hamburger
und Bremer Schiffszimmerer in den Anfiingen der groBbe trieblichen
Werftindustrie, in: Engelhardt (szerk.), Handwerker in der Indu
strialisierung (mint 3. jegyzet), 603-626. o. A szövetség kézműves
hagyományáról lásd: H. GroB, Die Geschichte der deutschen
Schiffszimmerer mit besonderer Ber. der Hamburgischen Verhiiltnisse.
Felhívás a hajóépítő iparban foglalkoztatott valamennyi munkás számára,
hogy csatlakozzanak egy szakszervezethez, Stuttgart (1896), különösen 41.
és következő oldal: Az 1850-es/60-as években a szervezet elérte, hogy
- az angol "szakszervezetekhez" hasonlóan - a tanulószerződéses képzés, a
minimálbér és a "zárt bolt" ellenőrzése. - A kézműves hagyománynak a
szervezetre és a követelésekre gyakorolt következményeiről lásd
Schonhoven, Expansion und Konzentration (Expansion és koncentráció).
20), p. ff.35
Most Eisenberg, Német és angol szakszervezetek, a legfontosabb ezek közül.
(lásd a 31. megjegyzést). Az angol szakszervezetekről szóló korabeli
beszámolók: L. Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, 2 Bde,
Leipzig 1871/72; J. G. Eccarius, Eines Arbeiters Widerlegung der
nationalokono rnischen Lehren John Stuart Mill's, Hottingen-Ztirich 1888
(először Berlin 1868); ders, Der Kampf des GroBen und des Kleinen
Kapitals oder Die Schne1derei in London, Leipzig 1876; M. Hirsch, Die
gegenseitigen Htilf kassen und die Gesetzgebung, Berlin. 1875.
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48 Németországban a hetvenes évek végén, akár a75000
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49

50

51

52

53
54
55

Németországban a szakszervezeti szervezettség mértéke általában jóval 5
százalék alatt volt; Angliában átlagosan minden harmadik ipari munkás
szakszervezeti tag volt.
Vö. a céhekről és felügyeletükről: G. Schmoller, Das brandenburgischpreuBische Innungswesen von 1640-1806, hauptsachlich die Reform unter
Friedrich Wilhelm I., in: Forschungen zur brandenbur gisch-preuBischen
Geschichte, 57-109., 325-383. o1,1888,.; B. Schonlank.
u. G. Schanz, Die Gesellenverbande in Deutschland, in: Handworterbuch
der Staatswissenschaften, vol. 4, Jena 19093, pp. 662-673; K. Bucher,
Frankfurter Buchbinder-Ordnungen vom 16. bis 19.Jahrhundert, in: Ar
chiv fiir Frankfurts Geschichte und Kunst 1, 1888, pp. 224-292; B. Reining
haus, Die Gesellenladen und Unterstutzungskassen der Fabrikarbeiter bis
in1870 der Grafschaft Mark, in: Der Marker pp29,1980,. 46-55; ders,
Die Gesellenvereinigungen am Ende des Alten Reiches. Die Bilanz von
drei hundert Jahren Sozialdisziplinierung, in: Engelhardt (szerk.),
Handwerker in der Industrialisierung (mint 3. jegyzet), pp. 219-241.
Vö. Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften (mint 31. jegyzet),
84. o.; onnan is az idézet J. Grimm, Gesellenleben után, in: Bruder
Grimm (szerk.), Altdeutsche Walder, 1. kötet (1813), Darmstadt 1966,
83-87., 85f. o.
Vö. Mascher, Das deutsche Gewerbewesen (lásd 12. jegyzet); L. Beringer,
Die Gesetzgebung der lnnungen in Deutschland und der gewerblichen Ge
nossenschaften in bsterreich wahrend der letzten 100 Jahre. Eine rechtshi
storische und vergleichende Darstellung unter bes. Ber. der stenographi
schen Berichte, Mainz 1906; R. Berleung, Entwicklungsgeschichte des Ar
beitsvertrags in den deutschen Territorien seit dem ReichsschluB von 1731
bis zur Einfiihrung der Reichsgewerbeordnung von 1870/71, o. o0.,. J.; K.
J. Bade, Altes Handwerk, Wanderzwang und Gute Policey: Gesellenwan
derung zwischen Zunftokonomie und Gewerbereform, in: VSWG 69, 1371982,; R. Jessen, Handwerksmeister und Gesellen. Die Entwicklung
der Beziehungen beider Gruppen in den deutschen Staaten zwischen 1806
und 1871 unter bes. Ber. rechtlicher Aspekte, Staatsexamensarbeit Biele
feld 1984.
Amikor a vándorok felhagyhattak a mesterrel való szállással és ellátással,
és saját állandó lakásba költözhettek, ezt valószínűleg nem elsősorban
státuszuk elvesztéseként élték meg, hanem mindenekelőtt a gyakran
nyomasztó
alárendeltségtől
és
a
sok
veszekedéstől
való
megszabadulásként, nem utolsósorban a kimozdulás és a lakáskulcs miatt.
Vö. Simon, Handwerk in Krise und Umbruch. Wirtschaftliche Forde
rungen und sozialpolitische Vorstellungen der Handwerksmeister im Re
volutionsjahr 1848/49, Köln, Németország. 1983.
Idézet az Eisenberg, Deutsche und englische Gewerk schaften (mint 31.
jegyzet), p. 58.
Vö. általánosságban a stand-up hagyományok fontosságáról a formálódó
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56
57

58

59
60
61

62

Klassengesellschaftlicher Strukturen J. Kocka, Stand- Klasse - Organisa
tion. Strukturen sozialer Ungleichheit in Deutschland vom spaten 18. bis
zum frilhen 20. Jahrhundert im AufriB, in: H.-U. Wehler (szerk.), Klassen
in der europaischen Sozialgeschichte, Gottingen pp1979,. 137-165.
Vö. V. Bohmert, Freiheit der Arbeit! Beitrage zur Reform des Gewerbe
wesens, Bremen S1858,. 169.
Vö. D. Dowe és T. Offermann (szerk.), Deutsche Handwerker- und Arbei
terkongresse 1848-1852. Protokolle und Materialien, ND Berlin. 1983,
S. [58ff.]; lásd még ibid. p. [32f.] az Északnémet Kézművesek és
Kereskedők Egyesületének 1848. júniusi hamburgi előkészítő ülésén
folytatott megfelelő vitákról. Vö. még Eisenberg, Deutsche und
englische Gewerkschaften (mint 31. jegyzet), 56. o.: Egy ugyanebben az
időben zajló szabókongresszus szintén a mesterek és a vásárosok
szétválasztásához vezetett. Az 1840-es és 1860-as években megjelentek a
mesterek és a szakmunkások "kézműves" és "munkás" oktatási
egyesületekbe való külön szerveződésének tendenciái. A mesteremberek
lobbiztak a porosz kormánynál, hogy a függő iparosokat távolítsák el a
létrehozott1848 kereskedelmi tanácsokból. Az ibid. 59ff. o. szerint.
Vö. C. T. Perthes, Das Herbergswesen der Handwerksgesellen, Gotha
18832 (első 1856), 81. o.: hogy "számtalan kézműves, aki a többség élén
áll, valójában nagy mesterek vagy magazinok vándorként dolgozik", és
hogy fordítva, kialakult egy "önfoglalkoztató vándorkereskedő osztály".
Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften (Német és angol
szakszervezetek) (lásd a 31. lábjegyzetet), 49. és köv. oldalak.
Elvileg: R. Koselleck, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: ders,
Vergangene Zukunft, Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frank furt
107-129. o1979,.
Ezt dolgozta ki most F. Lenger, Zwischen Kleinbiirger tum und Proletariat.
Studien zur Sozialgeschichte der Diisseldorfer Hand werker 1816-1878,
Gottingen 1986. A kisiparosok korai szakszervezetekhez való
csatlakozására gyakran hivatkoznak: Volkov, Popular Anti-Modernism
(lásd 41. jegyzet), 229ff. o.; Engelhardt, "Nur vereinigt sind wirstark" (lásd
16. jegyzet), 788f. kötet; 899ff. o2,., a továbbiakról ld. 681ff., 748f.,
795f.; W. Renzsch, Handwerker und Lohnarbeiter in der frilhen
Arbeiterbewegung. Zur sozialen Basis von Gewerkschaften und
Soialdemokratieim Reichsgriindungsjahrzehnt, Gottingen 85ff1980,.,
93f., pass102,.
1869-ben a kis szabómesterek az Általános Német Szabószövetség
meghatalmazott képviselőinek mindössze 9%-át tették ki; Eisenberg,
Deutsche und englische Gewerkschaften (mint 31. jegyzet), 65. o. szerint
(ott további részleteket is közöl a kis mesterek szakszervezetektől való
távolságtartásáról). A szociáldemokratáknak és szakszervezeti tagoknak
mindössze 8,3 %-a volt mesterember a szocialista törvény szerint. Vö. H.
Thiimmler, Sozialistengesetz § 28. Ausweisungen und Ausgewiesene
1878-1890, Berlin p1979,. -165. Az idézet a: Der Wecker. Orgonafiir
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63

64

65
66

67
68

A feladó így folytatta: "Az biztos, hogy a mesterek már tettek kísérleteket a
vándorlegényekkel való harmonizálásra, de csak azért, hogy a saját
javukra kihasználják őket. Ezt látják a vándorok, és hátat fordítanak a
mestereknek; és ez addig fog történni, amíg a kismesterek rá nem jönnek,
hogy a nyersanyag- és egyéb társulások hosszú távon nem használnak
nekik, hanem csak enyhítő körülményeket jelentenek. Amint erre
rájönnek, ki fognak állni az egyenlő jogokért, akárcsak mi.
Szeretnék köszönetet mondani Andreas GrieBingernek, Lothar
Machtannak, Dietrich Millesnek és Bernd Uhlmannsieknek, hogy
rendelkezésemre bocsátották számsorozatukat. További részletekért lásd
Kocka, Lohnarbeit (lásd 29. jegyzet), 47f. (34. megjegyzés), 121 (112.
megjegyzés) és 158 (151. megjegyzés). Griebinger és Machtan fentebb a
16. és 25. megjegyzésben említett publikációin kívül utalni kell D. Milles,
Tabellarische Obersicht der Streiks und Aussperrungen im Deutschen
Reich vom Januar 1876 bis Dezember 1882. In Manuskript
vervielfiiltigt, Konstanz 1980. Lásd még L. Machtan, Arbeiterbewegung
in der Konjunktur des Klassenkampfs. Zwei Fallstudien zur
Sozialgeschichte des Streiks im friihen Kaiserreich, Frankfurt 1983.
Továbbá: B. Uhlmannsiek, Handwerksgesellenausstande und Arbeiter
streiks in Deutschland vom spaten 18. Jahrhundert bis zum Ende der ersten
Industrialisierungsphase: Grundlinien der Entwicklung und Probleme der
Forschung, Staatsexamensarbeit Bielefeld. 1981.
A történeti tiltakozáskutatás (Rude, Hobsbawm, Thompson, Tilly, Geary
stb.), amely elsősorban a nyugat-európai tapasztalatokhoz igazodik, alig
foglalkozott a 18. századi munkásfelkelésekkel, amelyek Közép-Európa
ideiglenesen meghatározott viszonyai között zajlottak. Hajlamos a 19.
század eleji szabadipari-proto-ipari konfliktusokat (pl. házi munkások a
kiadók és a gépek ellen) és az iparosodás korszakának későbbi sztrájkjait a
régebbi tömegzavargásokkal összehasonlítani, amelyek viszont KözépEurópában nem voltak olyan gyakoriak, mert itt a polgári struktúrák
hatékonysága a városokban és a feudális struktúrák hatékonysága a vidéken
színezte a védekezést és tett különbséget vidék és város között.
Vö. W. Ritscher, Koalitionen und Koalitionsrecht in Deutschland bis zur
Reichsgewerbeordnung, Stuttgart. 1917.
Vö. W. Conze, Das Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im Vormarz,
in: ders. (szerk.), Staat und Gesellschaft im deutschen Vormarz 1815-1848,
Stuttgart pp1962,. 207-269, különösen 207-218; Brunner0., Neue Wege der
Alkotmány- és társadalomtörténet, Gottingen19682 , különösen 80-127. o;
S. Landshut, Kritik der Soziologie, Neuwied, 131-175. o1969,., in: Kritik der
Soziologie, Neuwied.
Erről Kocka, Lohnarbeit (lásd a 29. jegyzetet); ott 23-30. o. az itt használt
"osztályképződés" fogalmának meghatározásáról is.
Általánosságban: G. A. Ritter, Staat, Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung
in Deutschland. Vom Vormarz bis zum Ende der Weimarer Republik,
Berlin
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69

70
71
72

73

74

1980, valamint számos hozzászólás (pl. Haupt) in: J. Kocka (szerk.),
Burger und Arbeiter im 19.Jahrhundert. Megértésük változatai európai
összehasonlításban, München 1986.
Az általános problémáról lásd: K. Tenfelde és H. Volkmann (szerk.),
Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfesin Deutschland wiihrend der
Industria lisierung, München 1981; ott 294-297. o. a legjobb jelenlegi
sztrájkadatok.
H. Volkmann, Modernisierung des Arbeitskampfes? Zurn Formwandel
von Streik und Aussperrung in Deutschland 1864-1975, in: H. Kaelble
u.a., Probleme der Modernisierung in Deutschland. Sozialhistorische Stu
dien zum und19. Jahrhundert20., Opladen 1978, pp. 110-170.
Vö. P. Blickle et al, Aufruhr und Emporung? Studien zum biiuerlichen Wi
derstand im Alten Reich, München 1980; W. Schulze (szerk.), Aufstiinde,
Revolten, Prozesse, Stuttgart. 1983.
Vö. az alapvetően helyes tipológiát Ch. Tilly, Hauptfor men kollektiver
Aktion in Westeuropa 1500 bis 1975, in: GG 3, 1977, pp. 153-163.
Ilyen vegyes formákat írnak le Volkmann és Bergmann (szerk.), Sozialer
Protest (lásd a 36. jegyzetet) című tanulmányában, például A. Herzig a
korai munkásmozgalomról a miirkisch-westfiilische Industriegebietben az
1860-as években (277. o.).
Vö. a fent említett sztrájkcélelemzés megállapításain kívül mindenekelőtt a
következőkkel
U. Engelhardt, Zur Entwicklung der Streikbewegungen in der ersten In
dustrialisierungsphase und zur Funktion von Streiks bei der Konstituie
rung der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland, in: IWK 1979,
547-568. o.; ders., Von der "Unruhe" zum "Strike". Hauptzielsetzungen
und -erscheinungsformen des sozialen Protests beim Obergang zur Organi
sierten Gewerkschaftsbewegung 1848/49 bis 1869/70, in: Volkmann u.
Bergmann (szerk.), Sozialer Protest (mint 36. jegyzet), pp. 228-252.
Az alsóbb rétegek túlnyomórészt konzervatív attitűdjeit mutatja be J.
Mooser, Religion und sozialer Protest. Erweckungsbewegung und
liindliche Unterschichten im Vormiirz am Beispiel von Min denRavensberg, in: ibid., pp. 304-324; ders., Liindliche Klassengesellschaft
1770-1848. Bauern und Unterschichten, Landwirtschaft und Gewerbe im
ostlichen Westfalen, Gottingen 1984, pp. 342-367; W. K. Blessing, Staat
und Kirche in der Gesellschaft. Institutional Authority and Mental Change
in Bavaria during the 19th Century, Gottingen 1982 - Hogy a badeni középés alsóbb rétegek társadalmi tiltakozásai, legalábbis az 1848/49-es
forradalomig, milyen mértékben voltak védekező reakciók a régi jogok és a
jogosan felfogott konvenciók megsértéseként felfogott jogsértésekre, azt R.
Wirtz, Bemerkun gen zum "Landwirtschaft und Gewerbe". Wirtz,
Bemerkung zum "Sozialen Protest" in Baden 1815-1848, in: Volkmann u.
Bergmann (szerk.), Sozialer Protest (lásd 36. jegyzet), 36-55. o.; elvileg
hasonló B. Parisius megállapításaihoz az oldenburgi mezőgazdasági
munkások társadalmi hanyatlásuk elleni tiltakozásáról (főleg gyűlések és
petíciók) 1800-1848 között (ibid. 198-211. o.).
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75 Vö. K. Schwarz, Die Lage der Handwerksgesellen in Bremen wiihrend des
18.Jahrhunderts, Bremen pp1975,. 229f., 371-375; J. Ziekursch,
Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte. Yorn Hubertusburger Frieden
bis zum AbschluB der Bauernbefreiung, Breslau pp1915,. 226-247.
76 Vö. a Der Verein zur Hebung der arbeitenden Klassen és a róla szóló
Volksstimme. Egy kézművestől, Lipcse 1845, 7. o.: "Ezért tartjuk nagyon
egyoldalúnak, ha sokan a szegényebb osztályok egyre szörnyűbb
segélykiáltásait csak a növekvő pauperizmusnak tulajdonítják. Hol lenne
borzasztóbb a szakadék gazdagok és szegények között, mint
Lengyelországban és Oroszországban, ahol a parasztnak még a saját teste
sem a sajátja, és mégsem lázad fel? Nem! A szegényeinkben felébredt az az
erkölcsi tudat, hogy joguk van a társadalomtól követelni a jobb életmódhoz
szükséges eszközöket. Ez a tudat, a szabadságért és egyenlőségért való
kiáltással megerősítette a Bastille-t..."; 23. o. " 23. o.: "Egyesületet
akarunk alakítani, hogy emberré váljunk!
77 Vö. Schieder, Anfiinge der deutschen Arbeiterbewegung (mint 15. jegyzet),
p. 82-132, iiber die Verbindung von Handwerksgesellen und kritischer In
telligenz (Emigranten) in den Auslandsvereinen des Vormiirz; K. Birker,
Die deutschen Arbeiterbildungsvereine 1840-1870, Berlin 1973; G.
Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf, vol. 1: Yorn Geheimbund zum
Koniglich-preuBischen Gewerkverein (1830-1890), Frankfurt (18301890). 1961,
179ff. o.; R. Engelsing, Analphabetentum und Lektiire, Stuttgart 1973;
G. Friedrich, Die Volksschulein Wiirttembergim 19.Jahrhundert,
Weinheim. 1978.
78 Vö. már W. Conze, Yorn "Pobel" zum "Proletariat". Sozialgeschicht liche
Voraussetzungen fiir den Sozialismus in Deutschland (1954), in: H.-U.
Wehler (szerk.), Moderne deutsche Sozialgeschichte, Köln 1966 u.o., 111136. o., különösen 126f. o.; legújabban R. Vierhaus hozzájárulása, in:
Kocka (szerk.), Biirger und Arbeiter (mint 68. jegyzet). A művelt
értelmiségiek szerepét a német munkásmozgalom kialakulásában még nem
írták le szisztematikusan.
79 Vö. W. Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisie
rung von Raum und Zeit im 19.Jahrhundert, Miinchen 1977; R. Koselleck,
Art. "Fortschritt", in: 0. Brunner u. a. (szerk.), Geschichtliche Grundbegrif
fe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,
2. kötet, Stuttgart 1975, 407-423. o. - A bérek alakulásáról a legjobb
olvasni R. Gommel, Realeinkommen in Deutschland. Ein internationaler
Vergleich (1810-1914), Niirnberg 1979. A társadalmi egyenlőtlenség
izgalmasabb megéléséről lásd pl. P. J. GeiBler, Der Indifferentismus oder:
die Lage der Schuhmacher Deutschlands. Ein Wort zur Verstiindigung und
Beleuch tung der Gewerkschaft, sowie der Central-Kranken- und
Sterbekasse, Wiirzburg 1878, pp. 10 f. (a "GroBmeister und das
Fabrikanten thum" kapcsán ): "bárkinek, akinek alkalma volt betekinteni
ezeknek az uraknak a családi (sic!) életébe, nyíltan be fogja ismerni, hogy
egy munkás heti keresete még mindig nem a
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három nap elég lenne a költségek fedezésére, amelyek csak az étellel és
itallal kapcsolatban merülnek fel...". ". Általánosságban: H. Kaelble,
lndustrialisation and Social Inequality, Gottingen. 1983.
80 Vö. Machtan és R. Ott, "Batzebier! -Oberlegungen zur sozialen Pro
testbewegung in den Jahren nach der Reichsgriindung am Beispiel der siid
deutschen Bierkrawalle vom Friihjahr 1873, in: Volkmann u. Bergmann
(szerk.), Sozialer Protest (wie Anm. 36), pp. 128-166.

A nemzet problémája a német történelemben 1870-1945
Kiindulópontként: James J. Sheehan, What is German History? Reflections on
the Role of the Nation in German History and Historiography, in: Journal of
Modern History, 53, 1981, pp. 1-23. Átfogó beszámolóként: Werner
Conze, Die Deutsche Nation. Ergebnis der Geschichte, Gottingen 19652, 62145. o. A teljes korszakra vonatkozóan lásd: George L. Mosse, Die
Nationalisierung der Massen, Frankfurt A 1976.regionális komponensre
vonatkozóan lásd: George L. Mosse, Die Nationalisierung der Massen,
Frankfurt: Heinz Goll witzer, Die politische Landschaft in der deutschen
Geschichte des 19./20. Jahr hunderts. Eine Skizze zum deutschen
Regionalismus, in: Zeitschrift fiir bayeri sche Landesgeschichte, (27,=1964
Festschrift fiir Karl Alexander Millier),
A nacionalizmus funkciójának hosszú távú csökkenéséről lásd legjobban:
Heinrich August Winkler, Der Nationalismus und seine Funktionen, in: ders.
(szerk.), Nationalismus, Konigstein/Ts. 1978, 5-48. o. (ebben is fontos további
esszék a nemzetközi összehasonlításról); vö. még: Hans Momm sen,
Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Gottingen 1979, itt 15-60. o.: Der
Nationalismus als weltgeschichtlicher Faktor. Alapvető fontosság: Karl W.
Deutsch, Nationenbildung- Nationalstaat- Integration, Diissel dorf 1972, és
ders, Der Nationalismus und seine Alternativen, Miinchen 1972. A munkások
nemzeti integrációjáról fontos beszámoló található a: Gerhard A. Ritter, Staat,
Arbeiterschaft und Arbeiterbewe gung in Deutschland. Vom Vormiirz bis zum
Ende der Weimarer Republik, Berlin-Bonn A 1980.német sajátosságokról lásd
Karl Dietrich Bracher,
-A nemzeti tudat és a demokrácia kapcsolatáról, in: Gerhard A. Ritter (szerk.),
Entstehung und Wandel der modernen Gesellschaft. Festschrift fiir Hans
Rosenberg, Berlin 1970, 166-184. o. Az alapvető osztályozásra tett kísérletet
lásd: Jiirgen Kocka, Nation und Gesellschaft. Historische -Oberlegungen zur
"deutschen" Frage, in: Politik und Kultur pp8,1981,. 3-25.
Theodor Schieder, Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat,
Koln-Opladen 1961, és Hans-Ulrich Weh ler, Das Deutsche Kaiserreich
1871-1918, Gottingen 19866, szintén alapvető fontosságú: Michael
Stiirmer, Das ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, Berlin 1983; Gerhard
A. Ritter (szerk.), Die deutschen Parteien vor 1918, Koln 1973; Hans-Jiirgen
Puhle, Parlament, Parteien und lnteressenverbiinde 1890-1914, in: Michael
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und Gesellschaft 1870-1918, Diisseldorf 340-377. o1970,.; Hans-Ulrich
Wehler, Zur Funktion und Struktur der nationalen Kampfverbiinde im Kaiser
reich, in: Werner Conze u. a. (szerk.), Modernisierung und nationale
Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert, Berlin 1979, 113124. o.; Wolf gang Zorn, Sozialichtliche Probleme in Deutschland, in: Theodor
Schieder (szerk.), Sozialstruktur und Organisation eu ropiiischer
Nationalbewegungen, Miinchen/Wien. 113-124; Wolf gang Zorn,
Sozialgeschichtliche Probleme der nationalen Bewegung in Deutschland, in:
Theodor Schieder (szerk.), Sozialstruktur und Organisation eu ropiiischer
Nationalbewegungen, Miinchen/Wien 1971, pp. 97-115; Knut Bor chardt,
Regionale Wachstumsdifferenzierungen in Deutschland im 19.Jahr hundert ...,
in: ers. , in: Growth, Crises, Action Games of Economic Policy, Gottingen
1982, 42-59. o.; Werner K. Blessing, State and Church in Society.
Institutionelle Autoritiit und mentaler Wandel in Bayem wiihrend des
19.Jahrhunderts, Gottingen 1982; Auswirkungen der industrielen Revolution
auf die deutsche Sprachentwicklung im 19.Jahrhundert, szerzők kollektívája
Joachim Schildt vezetésével, Berlin (Ost) 1981; Gerhard A. Ritter,
Sozialversicherung in Deutschland und England. Entste hung und Grundziige
im Vergleich, Miinchen 1983.
Lásd még: Jiirgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche
Sozialgeschichte 1914-1918, Gottingen 19782 ; Gerhard A. Ritter, Arbeiter
bewegung, Parteien und Parlamentarismus, Gottingen 1976, pp. 116-157: Kon
tinuitiit und Umformung des deutschen Parteiensystems 1918-1920; M. Rai ner
Lepsius, Extremer Nationalismus. Strukturbedingungen vor der national
sozialistischen Machtergreifung, Stuttgart 1966; Karl-Dietrich Bracher, Die
deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus,
Köln 1969; Helmut Theisen, Die Entwicklung zum nihilistischen Nationalis
mus in Deutschland 1918-1933, Miinchen 1955; Martin Broszat, Der Staat
Hitlers, Stuttgart 1969; Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und
Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980; Detlev Peukert, Volksgenossen
und Gemeinschaftsfremde. Alkalmazkodás, megsemmisítés és lázadás a
nemzetiszocializmusban, Köln 1982.

Hitler előtti német történelem
A "Németország szingularitása?" című konferencián elhangzott előadás kissé
szerkesztett változata. The 'Sonderweg' Debate" címmel a Jeruzsálemi Héber
Egyetemen március 30-31-én. 1987.
1 Vö. "Historikerstreit". A nemzetiszocialista zsidóirtás egyediségéről szóló
vita dokumentálása, Miinchen 1987.
2 Ezért nem fogok foglalkozni néhány tarthatatlanabb állásponttal. Nem
érdemes
például
olyan
érvekkel
foglalkozni,
amelyek
a
nemzetiszocializmust egy sajátos német "nemzeti karakterre" való
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hivatkozással próbálják magyarázni, vagy
folytonosságot sugallnak Luthertől Hitlerig.
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Megjegyzések a 101-106. oldalon
3 Lásd J. Kocka, Der "deutsche Sonderweg" in der Diskussion, in: German
Studies Review 5, 1982, pp. 265-79; H. Grebing, Der "deutsche Sonder
weg" in Europa 1806-1945. Eine Kritik, Stuttgart 1986
(bibliográfiával); St. E. Aschheim, Nazism, Normalcy and the German
"Sonderweg", in: Studies in Contemporary Jewry. An Annual 4, 1988, 276292. o. Az alábbiakban nem kimerítő irodalmi áttekintés következik,
hanem a főbb érvek és álláspontok tárgyalása.
4 Vö. Faulenbach, Die Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Ge
schichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialis
mus, Miinchen 1980.
5 Vö. H. Plessner, Die verspatete Nation. Ober die politische Verfiihrbar keit
biirgerlichen Geist, Stuttgart 1959; E. Fraenkel, Deutschland und die
westlichen Demokratien, Stuttgart 1964; K. D. Bracher, Die Auflosung der
Weimarer Republik, Villingen 1955; G. A. Ritter, Deutscherund briti scher
Parlamentarismus. Ein verfassungsgeschichtlicher Vergleich, Tiibin gen
1962; M. R. Lepsius, Parteiensystem und Sozialstruktur. Zurn Problem der
Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in: W. Abel u.a. (szerk.),
Wirtschaft, Geschichte, Wirtschaftsgeschichte. Festschrift fiir Friedrich
Lutke zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1966, 371-93. o.; L. Krieger, The
German Idea of Freedom, Boston 1957; F. Stern, The Politics of Cultural
Despair. A Study in the Rise of the Germanic Ideology, Berkeley 1961; G.
L. Mosse, A német ideológia válsága. Intellectual Origins of the Third
Reich, New York 1964; K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der
Weimarer Republik, Miinchen 1962; H. Rosenberg, Bureaucracy,
Aristocracy and Autocracy. The Preussian Experience 1660-1815,
Cambridge, Mass. 1958; ders., Die Pseudodemokratisierung der
Rittergutsbesitzer klasse (1958), in: ders., Machteliten und
Wirtschaftskonjunkturen, Gottin gen 1978, pp. 83-101; H. A. Winkler,
Die "neue Linke" und der Faschis mus. Zur Kritik neomarxistischer
Theorien iiber den Nationalsozialismus, in: ders., Revolution, Staat,
Faschismus, Gottingen 1978, pp. 65-117; H.-U. Wehler, Das Deutsche
Kaiserreich 1871-1918, Gottingen 1973, 19835 ; F. Fischer, Biindnis der
Eliten. Zur Kontinuitat der Machtstrukturen in Deutschland 1871-1945,
Diisseldorf 1979.
6 Vö. J. Kocka, Ursachen des Nationalsozialismus, in: Aus Politik und Zeit
geschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", B 25/80 v. 21. 6.
1980, pp. 3-15; H. A. Winkler, Unternehmerverbande zwischen Stande
ideologie und Nationalsozialismus, in: ders, Liberalismus und Antilibera
lismus. Studien zur politischen Sozialgeschichte des 19. und 20.Jahrhun
derts, Gottingen 1979 pp. 175-194; H. Moller, Parlamentarismus-Diskus
sion in der Weimarer Republik. Die Frage des "besonderen" Weges zum
parlamentarischen Regierungssystem, in: M. Funke u. a. (szerk.), Demokra
tie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herrschaft in
Deutschland und Eruopa, Diisseldorf 1987, pp. 140-157.
7 Így Th. Nipperdey, 1933 und die Kontinuitat der deutschen Geschichte, in:
HZ 1978227,, pp. 86-111.
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8 Ez volt az 1986/87-es úgynevezett "történészek vitájának" egyik témája.
9 Vö. D. Blackbourn és G. Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung,
Berlin 1980; i.iberarb. angol változat: The Peculiarities of German History:
Bourgeois Society and Politics in 19th Century Germany, Oxford 1984. Vö. a pozitív kritikákat a FAZ 1982.1.22-i 18. számában ("Die eingebil
deten Leiden der Deutschen"); és in: Criticon. Deutsche Zeitschrift fiir
Konservatives Denken (1981. 64március/április), pp. 86.
10 Így D. J. H. Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen
Moderne, Frankfurt 1987, 271. o. - Lásd még R. F. Hamilton, Hit ler's
Electoral Support: Recent Findings and Theoretical Implications, in:
Canadian Journal of Sociology 11, 1986, 1-34. o.; J. W. Falter, Die Wahler
der NSDAP 1928-1933: Sozialstruktur und parteipolitische Herkunft, in:
W. Michalka (szerk.), Die nationalsozialistische Machtergreifung,
Paderborn pp1984,. 47-59; M. R. Lepsius, From Fragmented Party
Democracy to Go vernment by Emergency Decree and National Socialist
Takeover: Germa ny, in: J. J. Linz, u. A. Stepan (szerk.), The Breakdown
of Democratic Regi mes: Europe, Baltimore 1978, pp. 34-79; K. Borchardt,
Wachstum, Krisen, Handlungsspielraume der Wirtschaftspolitik. Studien
zur Wirtschaftsge schichte des und19. Jahrhunderts20., Gottingen,
1982,165-205. o.; G. L. Mosse, Der Erste Weltkrieg und die
Brutalisierung der Politik, in: Funke.
et al. (szerk.), Demokratie und Diktatur, 127-139. o.; G. D. Feldman,
The Weimar Republic: A Problem of Modernisation? in: Archiv fiir
Sozialge schichte, 1-26. o26,1986,. (szerk.).
11 Vö. Blackbourn/Eley, Mythen; R. Evans (szerk.), Society and Politics
in Wilhelmine Germany, London 1978; M. Sti.irmer, Das ruhelose
Reich. Deutschland 1866-1918, Berlin 1983. H.-U. Wehler hozzájárulása
J. Kocka (szerk.), Bi.irgertum und Bi.irgerlichkeit im Jahrhundert19.,
Gottingen. 1987,
243-80. o. ("Wie bi.irgerlich war das Deutsche Kaiserreich?") bizonyos
mértékig tükrözi ezt az újbóli hangsúlyozást, de megmutatja ennek
korlátait is.
12 Vö. J. Kocka (szerk.), Arbeiter und Bi.irger im 19. Jahrhundert. Varianten
ihres Verhaltnisses im europiiischen Vergleich, Milnchen p1986,. 335ff.
13 Vö. Sti.irmer, Das ruhelose Reich; H. Schulze, Weimar. Deutschland
1917-1933, Berlin 1982; K. Hildebrand, Der deutsche Eigenweg. Über
das Problem der Normalitat in der modernen Geschichte Deutschland und
Europas, in: Funke u.a. (szerk.), Demokratie und Diktatur, pp. 15-34. A
tézis továbbfejlesztése most H. Schulze, Die "Deutsche Katastro phe"
erkliiren. Vom Nutzen und Nachteil historischer Erklarungsmodelle, in: D.
Diner (szerk.), 1st der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisie rung
und Historikerstreit, Frankfurt pp1987,. 89-101.
14 Vö. a nem kellően pontosított Sonderweg-tézis jogos kritikáját: H. Kaelble,
Der Mythos von der rapiden Industrialisie rung in Deutschland, in: GG 9,
1983, pp. 106-118; W. Fischer, Wirtschafts und sozialgeschichtliche
Anmerkungen zum "Deutschen Sonderweg", in: Tel Aviver Jahrbuch filr
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15 Végső soron tehát az angolul író szerzők által használt "német eltérés a
Nyugattól" kifejezés pontosabb, mint a "Sonderweg" szó.
16 Lásd M. Prinz, Wohlfahrtsstaat, Modernisierung und Nationalsozialismus.
Thesen zur ihrem Verhiiltnis, in: H.-U. Otto u. H. Stinker (szerk.), Soziale
Arbeit und Faschismus, Frankfurt 1988. Jó áttekintést nyújt E. Kolb, Die
Weimarer Republik, Miinchen19882 17 Vö. az M. Stiirmer és H. Schulze könyveiről írt recenziómat, in: Ge
schichtsdidaktik 19849,, 79-83. oldal.
18 Ezek a Bielefeldi Egyetem Interdiszciplináris Kutatóközpontjának 1986/87es egyéves kutatócsoportjának eredményei, amelyeket a következő
dokumentumban dokumentáltak: J. Kocka (szerk.), Biirgertum im
19.Jahrhundert. Deutschland im europii ischen Vergleich, Vol3. 1988.
19 Fontos rámutatni a német nemzeti állam "felülről" való kialakulásának
sajátos jellegére és datálására azokban az évtizedekben, amikor két másik
központi probléma is egyszerre került napirendre, nevezetesen az
alkotmányos kérdés és az iparosodás következtében kialakuló
osztálykonfliktus. E problémák időbeli átfedése, amelyeknek nyugaton nem
volt párhuzamuk, megnehezítette megoldásukat. Ez a német
munkásmozgalom sajátosságaival is összefüggött. Lásd J. Kocka
(szerk.), Europiiische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert.
Németország, Ausztria, Anglia és Franciaország összehasonlítása,
Gottingen, Németország. 1983,
p. 5-20; most is K. Tenfelde, Geschichte derdeutschen Arbeiter und der
Arbeiterbewegung- ein Sonderweg, in: Der Aquiidukt: 1763-1988. Ein
Almanach aus dem Verlag Ch. Beckim 225. Jahr seines Bestehens, Miin
chen p1988,. 469-483.
20 A 18. megjegyzésben említett összeállítás is. - Általánosságban: J.
Kocka, Capitalism and Bureaucracy in German Industrialization before
1914, in: The Economic History Revue. 2nd ser. 33, 1981, pp. 453-68. Továbbá H. Gerstenberger, Alltagsforschung und Faschismustheorie, in:
dies.
u. D. Schmidt (szerk.), Normalitiit oder Normalisierung? Geschichtswerk
stiitten und Faschismusanalyse, Miinchen pp1987,. 35-49.
21 Lásd J. Kocka, 1945: Neubeginn oder Restauration?, in: C. Stern és H. A.
Winkler (szerk.), Wendepunkte deutscher Geschichte 1848-1945, Frankfurt
1979, 141-68. o. Most különösen: M. Broszat és mások (szerk.), Von
Stalingradzur Wiihrungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in
Deutschland, Miinchen bs1988,. Vö. még alább 120. o.

"Totalitarizmus" és "fasizmus"

Hozzászólás a Miincheni Kortárs Történeti Intézet kollokviumának vitájához a
következő tárgy24.11.ban 1978.
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Pusztítás és felszabadulás:
Az év mint 1945fordulópont a német történelemben
A bielefeldi
városházán
szövege.8.5.1985

tartott

előadásom

kissé

szerkesztett

1 Sci. pl. G.Mann, Gedenktage, die Wunden aufreiBen, in: Die Zeit, Nr. 8,
s15.2.1985,. 9.
2 A kiterjedt szakirodalomból lásd Ch. KleBmann, Die doppelte Staats
griindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, Gottingen 1982; Th.
Eschenburg, Jahre der Besatzung 1945-1949, Stuttgart 1983; W. Benz,
Die Griindung der Bundesrepublik, Miinchen 1984. - Hasznos
összefoglalók terjedelmes irodalmi hivatkozásokkal: K. Hilde brand, Das
Dritte Reich, Miinchen 1987 3 ; A. Hillgruber, Europa in dcr Weltpolitik der
Nachkriegszeit (1945-1963), Miinchen 19873. - A korabeli jelentések
gyűjteményéből: M. Boruke-White, Deutsch land April Miinchen 1979;
Der Krieg aus-und nun? Boruke-White, Deutsch land April
Miinchen1945, 1979; Der Krieg ist aus-and nun? '45 nyara:
Beszámolók, élmények, vallomások. Szerkesztette és átírta Sybil Griifin
Schonfeldt, Miinchen 1985; E. Kuby, Das Ende des Schreckens. Doku
mente des Unterganges, Miinchen 1957 2 (új kiadás 1984). Hasznos
áttekintés: H.-A. Jacobsen, Zur Lage der Nation: Deutschland im Mai
in1945,: Aus Politik und Zeitgeschichte B 13/85, 198530.3., pp. 3-22.
3 Annál inkább üdvözlendő volt v. Weiz sacker szövetségi elnök május 8-i
beszéde a Német Bundestagban ("Emlékezet nélkül nem létezhet
jutalom"), és a széles körű egyetértés, amelyet kapott.
4 Idézi: Neue Westfiilische, No. S99,29.4.1985,. 2.
5 Brief an meine Sohne oder: Vier Fahrrader, in: Die Zeit, No. 12, 15.3.
pp1985,. 13-15, itt pp. 15.
6 Th. Heuss, Die groBen Reden. Der Staatsmann, Tiibingen 1965, 86. o.
Lásd7
pl.
RudolfKiisterrneier
visszaemlékezését
a
14/15.4-i
felszabadításról.
1945 in: E.Kolb, Bergen-Belsen. Vom "Aufenthaltslager" zum Konzen
trationslager 1943-1945, Gottingen 105. o.1984,
8 Vö. pl. R. Hilberg, Die Vemichtung der europaischen Juden. Die Ge
samtgeschichte des Holocaust, Berlin 1982; K. D. Bracher u. a. (szerk.), Na
tionalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz, Diisseldorf. 1983,
529-571. o. (Erdmann és Arndt/Scheffler hozzájárulása).
9 W. Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Aus lander. A
kitelepítettek Nyugat-Németországban 1945-1951, Gottingen 1985.
10 J. Goebbels, Tagebiicher Bevezetés1945. R. Hochhuth, Hamburg 1977,
s. 405f. (28. 19453.) u. 6.
11 A. Rattay in: Die Zeit, No. S16,12.4.1985,. 10.
12 A ma élő1985 emberek körében végzett felmérések szerint, akik évesek
194512és idősebbek voltak, %58 ( 47% of man-
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13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

a férfiak és a nők 68%-a) inkább a felszabadulás, mint a vereség érzésével
ünnepelte 1945. május 8-át (E. Noelle-Neumann, Ein Volk gebeutel, in:
Die Zeit, 1985. 5. szám, 1. o.): E. Noelle-Neumann, Ein Volk, gebeutelt
und gezeichnet, in: Die Zeit, 20. szám, 1985.5.10., 7. o.). A többi forrás azt
sugallja, hogy a 40 év utáni visszatekintés során sokan az akkori érzéseiket
pozitívabbnak és tisztábbnak ítélték, mint amilyenek voltak. Vö. például az
U. Borsdorf és L. Niethammer (szerk.), Zwischen Befreiung und
Besatzung. Analysen des US-Geheimdienstes iiber Positionen und
Strukturen deutscher Politik 1945, Wuppertal 1977, pl. 34-40. o. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a mai felmérésekben csak az akkor
viszonylag fiatalokat lehet bevonni, de az akkori középkorúakat már
alig, az időseket már nem.
Vö. Vertriebene (szerk.), Dokumentation der Vertreibung der
Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, szerkesztette Th. Schieder, 1-5. kötet
[1954], reprin. Miinchen 1984.
Vö. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939 bis 1945, Stutt gart
1961; W. Dlugoborski (szerk.), Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel.
Axis Powers and Occupied Countries, Gottingen 1981, pp. 303-363; H.
Krausnick és H.-H. Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges.Die
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart
1981; A. Hillgruber, Die "Endlosung" und das deutsche Ostimperium als
Kernstiick des rassenideologischen Programms des Nationalsozialismus
f1972J, in: ders, Deutsche GroBmacht- und Weltpolitik im 19. und
20.Jahrhundert, Diisseldorf pp1977,. 252-275.
A. Hillgruber u. J. Diilffer (szerk.), Ploetz. Geschichte der Weltkriege.
Mach te, Ereignisse, Entwicklungen 1900-1945, Wiirzburg 1981, 152. o. {
ott részletesebb bontás).
Végül a kitelepítettek többsége tovább élt, és a Német Szövetségi
Köztársaság egyik vívmánya, hogy többségüknek sikerült újjáépíteniük egy
jó életet, néha jobbat, mint a szülőföldjén. Ezzel szemben az úgynevezett
"Endlosung" áldozatait elgázosították, lelőtték vagy elégették. Különböző
minőségűek voltak.
Vö. G. van Roon, Widerstand im Dritten Reich, Miinchen 1979; H. Gram!
(szerk.), Ellenállás a Harmadik Birodalomban, Frankfurt 1984.
E. Noelle u. E. P. Neumann (szerk.), Jahrbuch der offentlichen
Meinung 1947-1955, Allensbach 1956, pp. 134.
10. 1946 szerint: H. Schwab-Felisch et al. (szerk.), Der Ruf. Eine deutsche
Nachkriegszeitschrift, Miinchen S1962,. 48.
A következőkhöz lásd: J. Kocka, 1945: Neubeginn oder Restauration? in:
C. Stern u. H. A. Winkler (szerk.), Wendepunkte deutscher Geschichte
1848-1945, Frankfurt u1979. o., 146-168. o., 195f. o. (irodalommal).
A 19. és 20. század német történelme, Frankfurt, 1027. o.1958,
Vö. W. Zapf, Wandlungen der deutschen Elite. Ein Zirkulationsmodell
deutscher Fiihrungsgruppen 1919-1961, Miinchen19662 - In general: W.
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23
24
25

26

Conze u. M. R. Lepsius (szerk.), Sozialgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Beitriige zum Kontinuitiitsproblem, Stuttgart 1983.
R. Lowenthal u. H.-P. Schwarz (szerk.), Die zweite Republik. 25 Jahre
Bun desrepublik Deutschland - eine Bilanz, Stuttgart S1974,. 10.
Vö. W. J. Siedler, Trauer um den verlorenen Schmerz, in: ders, Weder
Maas nor Memel. Ansichten vom beschiidigten Deutschland, Stuttgart,
31-37. o1982,.
Vö. J. Kocka, Nation und Gesellschaft. Historische Dberlegungen zur
deutschen Frage, in: Politik und Kultur 8, 1981, pp. 3-25; továbbá A. Hill
Gruber, Die Last der Nation. Funf Beitriige uber Deutschland und die Deut
schen, Düsseldorf 1984; 0. Busch u. J. J. Sheehan (szerk.), Die Rolle der
Na tion in der deutschen Geschichte und Gegenwart, Berlin. 1985.
L. Niethammer (szerk.), "Hinterher bemerkt man, daB es richtig war,
daB es schiefgegangen ist". A háború utáni tapasztalatok a Ruhr-vidéken,
Berlinben 1983.

Történelem és felvilágosodás
Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi iskolai és továbbképzési intézet tizedik
évfordulója alkalmából tartott előadás Soestben, 1988. április 28-án. Az írás
korábbi, rövidebb változata a "Zu kunft der Aufkliirung" című kongresszuson
Frankfurtban, 1987. december 11-12-én került megvitatásra, és azóta megjelent
az azonos című kötetben (szerkesztette J. Rusen et al.), Frankfurt pp1988,. 9198.
1 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufkliirung? in: ders,
Writings on Anthropology, Philosophy of History, Politics and Piidago
gics, szerkesztette1, Wilhelm Weischedel, Frankfurt (1977Immanuel
Kant
Werkeausgabe XI), 53. o.; ibid., 59. o.; Kant, A tiszta ész kritikája. Vorrede
zur 1. Auflage, in: ders, Kritik der reinen Vernunft 1, szerkesztette Wil
helm Weischedel, Frankfurt (19773Immanuel Kant Werkausgabe III),
S. 13 (Megjegyzés).
2 A legjobb általános bevezetés ehhez H. Moller, Vernunft und Kritik.
Deutsche Aufkliirung im 17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt 1986, és F.
Valjavec, Die Entstehung der politischen Stromungen in Deutsch land
bis1770 Munchen1815, (1951ND 1978), 15-145. o. Végül és átfogóan:
H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, vol. 1, Mun chen 1987,
292-331. o. A német társadalomtörténet, 1. kötet, Mun chen 1987.
3 Vö. Moller, VernunftundKritik, 144--188. o. (itt az idézetek 153.,
144f., 157. o.). - A többihez (és a következőkhöz): R. Koselleck et al,
Art. "Ge schichte", in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur poli tisch-sozialen Sprache in Deutschland, szerk. 0. Brunner et al., 2.
kötet, Stutt gart pp1975,. 593-717, különösen p. 647ff.; P. H. Reill, The
German Enlighten ment and the Rise of Historicism, Berkeley 1975; R.
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senschaften im Zeitalter der Aufklarung, Gottingen 1985,különösen 7-17.

(R. Vierhaus) és 163-193. o. (P. H. Reill); H. W. Blanke és J. Riisen

4

5

6

7

(szerk.), Von der Aufklarung zum Historismus. Zurn Strukturwandel des
histori schen Denkens, Paderborn esp1984,. pp. 15-58 (J. Riisen) u. 167186 (H.
W. Blanke). - Továbbá: H.-E. Bodeker et al. (szerk.), Aufklarung und Ge
schichte. Tanulmányok a 18. századi német történetírásról, Gottingen,
Németország. 1986.
J. Moser, Osnabriickische Geschichte, in: Samtliche Werke. Hist.-kritische
Ausg., szerkesztette a Gottingeni Tudományos Akadémia, Ol. kötet13,.
denburg S1971,. A 46.Voltaire-idézet Moller szerint, Vernunft und Kritik,
s. 163.
A historizmusról lásd G. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine
Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegen
wart (1968), Miinchen 1971. Egyéb értékelésekkel: 0. G. Oexle, Die
Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Bemerkungen zum
Standort der Geschichtsforschung, in: HZ 238, 1984, pp. 17-55. Az
1914-es eszmékről: H. Liibbe, Politische Philosophie in Deutschland,
Basel 1963, pp. 173-238. K. Schreiner, Fiihrertum, Rasse, Reich.
Wissenschaft von der Geschichte nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung, in:
P. Lundgreen (szerk.), Wissenschaft im Dritten Reich, Frankfurt
p1985,.163-252.
Vö. G. Iggers, New Directions in European Historiography (1975) Midd
letown 19842 (1. kiadás németül is: Neue Geschichtswissenschaft. Vom
Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft, Miinchen 1978).
Legutóbb B. Miitter és S. Quandt (szerk.), Historie. Didaktika,
kommunikáció. Wissenschaftsgeschichte und aktuelle Grundlagen,
Marburg bes1988,.
27-80. o. (Iggers, Riisen és Kocka esszéi).
Vö. M. Sturmer, A haladás disszonanciái. Essays iiber Geschichte und
Politik in Deutschland, Miinchen 1986, 209, 15. o.; továbbá Weder
Verdrangen noch Bewaltigen. Geschichte und GegenwartsbewuBtsein der
Deutschen, in: Schweizer Monatshefte 66, 1986, pp. 689-694. H. Liibbe,
Die Gegenwart der Vergangenheit. Kulturelle und politische Funktionen
des historischen BewuBtseins, Oldenburg 1985, 22. o.; ders, -Ober den
Grund unseres Interesses an historischen Gegenstanden. Kulturelle und
politische Funktionen der historischen Geisteswissenschaften, in: H. Flas
har u. a. (szerk.), Geisteswissenschaften als Aufgabe. Kulturpolitische Per
spektiven und Aspekte, Berlin 1978, 179-193. o., itt 190, 192; továbbá:
Wer kann sich historische Aufklarung leisten? A vita a
bölcsészettudományok politikai funkciójáról, in: G. Patzig és mások
(szerk.), Logik. Etika. Theorie der Geisteswissenschaften (XI. Deutscher
KongreB fiir Phi losophie. Gottingen 5-9 October 1975), Hamburg 1977,
pp. 35-45; fiihrlich ders, Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse.
Analytik und Pragmatik der Historie, Basel 1977, különösen a 145. és
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következő oldalakon. Legutóbb a Liibbe Miinchner "Zeit-Verhaltnisse"
című előadásáról szóló beszámoló, in: Siiddeutsche Zeitung No. S.
71,25.3.("1988,Die 38enteignete Gegenwart"). Marquardon
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8

9
10

11

többek között az írása: Apologie des Zufiilligen, Stuttgart 1986; és A.
Kuhlmann kritikája in: Merkur 41, 1987, 907-913. o. ("Der Geisteswissen
schaftler als Geschichtenerziihler").
Arra a vitára utalok, amely E. Nolte "Vergangenheit, die nicht vergehen
will" (FAZ, 1986. 6. 6.) című cikkével és J. Habermas válaszával ("Eine
Art Schadens abwicklung", in: Die Zeit, 1986. 7. 11.) kezdődött, <lessen
Haupt beitriige sind dokumentiert in: "Historikerstreit. Die Dokumentation
der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen
Judenver nichtung, Miinchen 1987. Az egész vita átfogó, lényegében
meggyőző bemutatása: H.-U. Wehler, Entsorgung der deutschen
Vergangenheit? Egy polemikus esszé a
"Historikerstreit", Miinchen 1988. Az én véleményem in: The Weight of
the Past in Germany's Future, in: German Politics and Society, szerk.: The
Center for European Studies, Harvard University, No. 13, Feb. 1988, pp.
22-29; és: The Center for European Studies, Harvard University, No. 13,
Feb. 1988, pp: German Identitiit und historischer Vergleich. A
"Historiker streit" után, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. A Das
Parlament című hetilap melléklete, B 40-41/88. szept30.. 15-28. o1988,.,
15-28. o.
Vö. H.-J. Puhle, Theorien in der Praxis des vergleichenden Historikers, in:
J. Kocka és Th. Nipperdey (szerk.), Theorie und Erziihlung in der
Geschichte, Miinchen pp1979,. 119-136.
Vö. totalitarizmus és fasizmus. Eine wissenschaftliche und politische
Begriffskontroverse. Kolloquium a Kortárs Történeti Intézetben, 1978.
november 24., München 1980. Míg a totalitarizmus fogalma a hitleri
Németország és például Sztálin Szovjetuniója közötti tagadhatatlan
hasonlóságokat hozza felszínre, a fasizmustörténeti megközelítés inkább a
fasiszta mozgalmak és rendszerek közötti hasonlóságokra világít rá, például
Németországban és Olaszországban. Ahogyan a fasizmus fogalmának
becsmérlése ellen is védekezni kell, úgy a totalitarizmus történetében is
helytelen lenne tabutémának tekinteni a nemzetiszocializmus és a
sztálinizmus összehasonlítását. Minden összehasonlítás annyiban
absztrahál, amennyiben szükségszerűen bizonyos nézőpontokból történik.
A többit lásd a fenti 114-119. oldalon.
Vö. a megjegyzéseket: E. Jaeckel és J. Kocka, in: Historiker streit. A
vita dokumentációja ... , pp. 118f., 134f. Sem E. Nolte, sem J. Fest, akik a
nemzetiszocializmus és a bolsevizmus közötti hasonlóságokat
hangsúlyozzák, nem veszik a fáradságot, hogy szisztematikus
összehasonlítást végezzenek. Az ilyen összehasonlítás szintén figyelemre
méltóan hiányzik a: E. Nolte, Der Europiiische Biirgerkrieg 1917-1945. A
nemzetiszocializmus és a bolsevizmus, Berlin 1987. Hogy mind az 19171920-as forradalom és bolsevik háború, mind az úgynevezett kulákok
üldözése az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején valami egészen
más volt, mint a nemzetiszocialista zsidóirtás, az világosan látszik: St.
Merl, A burzsoázia és a kulákok "kiirtása" Szovjet-Oroszországban?
Megjegyzések a hitleri zsidóirtással való megkérdőjelezhető
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összehasonlításhoz, in: GG 13, 368-381. o1987,. Ez még akkor is igaz,
ha a sztálinizmus áldozatainak száma
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(a háborús áldozatok nélkül) úgy tűnik, hogy a nemzetiszocializmus
áldozatainak száma nagyobb volt, mint a nemzetiszocializmus áldozatainak
száma (a háborús áldozatok nélkül), amely 5-15 millió között mozgott (a
becslések nagymértékben eltérnek).
12 Az összehasonlítás eredményeit az összehasonlító partner vagy ország
kiválasztása határozza meg. Milyen kritériumok alapján kell kiválasztani
őket? Vö.
J. Kocka, Hitlert nem szabad <sztálin és Pol-Pot által kiszorítani, in:
"Historikerstreit". A dokumentáció ,... 132-142. o, 135.
13 Így E. Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will, in: Historikerstreit. A
dokumentáció ... , 39-47. o., különösen 45. o.; és részletesen: Der Eu
ropaische Biirgerkrieg. A 8. jegyzetben említett dokumentáció alcíme azt
sugallja, hogy a "Historikerstreit" lényegében az egyediség kérdéséről
szólt; e tekintetben tévútra vezet.
14 Vö. Hillgruber, Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des Deutschen
Reiches und das Ende des europaischen Judentums, Berlin 1986, 24f. o.
15 Vö. a viták és a koncepció dokumentációját in: Ch. Stolz. (szerk.),
Deutsches Historisches Museum. Ideen, Kontroversen, Perspekti ven,
Frankfurt bes1988,. pp. 609-636. -Azt, hogy a projekt újbóli
megkérdőjelezése <a berlini (nyugati) új vörös-zöld szenátus által 1989
márciusában, hosszú távú következményekkel jár-e, még nem tudni.
16 F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil derHistorie fiir <las Leben(= Un
zeitgemaBe Betrachtungen. Zweites Stiick) (1873/74) in: ders, Werke in
Hat kötet, szerkesztette K. Schlechta, 1. kötet, Miinchen 1980 (az 1966. évi
5. kiadás után), 209-86. o, 282.
17 Vö. fentebb 82ff. o.; J. Kocka, Nation und Gesellschaft, Historische Ober
legungen zur "Deutschen Frage", in: Politik und Kultur 19818,, 3-25. o.
18 Vö. legutóbb W. Schulze, Einfiihrung in die Neuere Geschichte, Stuttgart
s1987,. 220ff.
19 Vö. J. Habermas, Konnen komplexe Gesellschafteneine verniinftige lden
titat ausbilden?, in: ders., Zur Rekonstruktion des Historischen Materia
lismus, Frankfurt 19823, pp. 144-199; K. Bergmann, Art. "Identitat", in:
ders. u.a. (szerk.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Diisseldorf.
19853,
s. 29-36.
20 Mercury p41,1987,. 731f.
21 A "mindennapi történelem" nagyon különböző dolgokat foglal magába,
búzát és pelyvát, izgalmas újdonságokat és termékeny kihívásokat, de sok
neohistorikus trükköt és az antiintellektualizmus számos példáját is. A
témával kapcsolatos kiterjedt szakirodalomból: vö. D. J. K. Peukert és R.
Sieder (kommentárokkal együtt), in: H. Nagel-Docekal és F. Wimmer
(szerk.), Neue Ansiitze in der Geschichtswissenschaft (Új megközelítések a
történettudományban), Bécs. 1984,
pp. 7-47; K. Tenfelde, Schwierigkeiten mit dem Alltag, in: GG 1984,
376-394. o.; P. Borscheid, Alltagsgeschichte-ModetorheitoderneuesTor
zur Vergangenheit?, in: W. Schieder u. V. Sellin (szerk.), Sozialgeschichte
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in Deutschland, III. kötet, Gottingen 1987, 78-100. o.; J. Kocka,
Sozialge schichte, Gottingen19862 , 162-174. o.; valamint a fenti 29-44.
o. o. (lásd még).
22 Vö. H. White, Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen.
Tanulmányok
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Megjegyzések a 156-158.
oldalon

23
24

25

26

27

White figyelmen kívül hagyja a módszertani kutatás fontosságát a
tudományos kijelentések megjelenése és elsőbbsége szempontjából.
Ugyanez vonatkozik R. Barthes, Die Hi storie und ihr Diskurs, in:
Alternative 11, 1968, 171-180. o. A kritikát lásd Riisen in Blanke és Riisen,
Von der Aufkliirung (mint a fenti 3. jegyzet),
s. 51f.
Sieve, például: K. Rutschky, Geschichte und Langeweile, in: Merkur 1987,
s. 897-902.
Itt tovább kellene gondolkodnunk, és olyan kritériumokat kellene
keresnünk, amelyek különbséget tudnak tenni az esztétika, a szórakoztatás
és a színpadra állítási technikák között, amelyek megkövetelik a
kinyilatkoztatást, összeegyeztethetők vele, és ellenségesek vele. Vö. erről a
problémáról P. Glotz, H. R. JauB, M. R. Lepsius és J. Riisen esszéit, in:
ders. et al. (szerk.), Die Zukunft der Aufkliirung, Frankfurt pp1988,. 215239, 105-114. Javaslatok in: Asthetik und Kommunikation 18, 1987, H.
67/68: Kulturgesellschaft. Felix Dahn "Csata Rómáért" című mitizáló
történelmi regényének és Umberto Eco "A rózsa neve" című művének
összehasonlítása hasznos lehet. Eco könyve nem történettudomány, hanem
tele van talányokkal, bábukkal és fikciókkal, de kétségtelenül más
értelemben felvilágosításra szólít fel. Vö. H. Fuhrrnann bevezetőjét in: M.
Kerner (szerk.),
"... egy baljós és szinte hihetetlen történet"? Mediiivista noti
zen zu Umberto Eco "A rózsa neve" című szerzetesregényéhez, Darmstadt
1987, 1-20. o.
Részletesebben lásd fentebb 42. o.; legújabban D. Groh,
Postinstrumentale Ge schichtswissenschaft, in: Riisen u. a. (szerk.), Die
Zukunft der Aufkliirung,
s. 115-121.
Ezekről az összefüggésekről lásd: J. Riisen, Historische Ver nunft,
Gottingen 1983; ders, Rekonstruktion der Vergangenheit, Gottingen
1986; ders, Fortschritt. Történelmi-didaktikai reflexiók a
Fragwiirdigkeit einer historischen Kategorie, in: Geschichte Lemen, 812. o1,1987,.
A történeti archiiikáció és a felvilágosodás új formáihoz egyszerre: Ch.
Meier, Klio als Klatschbase, in: Kursbuch 91, 1988, pp. 47-56. In iibrigen:
fentebb p. 8ff.
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1. Vissza a narratívához? Pladoyer fiir historische Argumentation,

in: Geschichte und Gesellschaft 198410,, pp. 395-408.
2. Az
európai
történelem
problémái
összehasonlító
perspektívában, in: M. Drozdowski (szerk.), Mifdzy historia a
teori , Varsó 1988,pp.468-476.
3. Sozialgeschichte zwischen Strukturgeschichte und Erfahrungsge
schichte, in: W. Schieder u. V. Sellin (szerk.), Sozialgeschichte
in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im
internationalen Zusammenhang, 1. kötet, Gottingen pp1986,.
67-88.
4. Frauengeschichte zwischen Wissenschaft und ldeologie, in: Ge
schichtsdidaktik pp7,1982,. 99-104, 329
5. Hagyományok és osztályképződés. Zurn sozialhistorischen Ort
der frilhen deutschen Arbeiterbewegung, in: Historische Zeit
schrift 333-376. o.241,1986,
6. Probleme der politischen Integration der Deutschen 1867 bis
in1945,: Otto Busch u. James J. Sheehan (szerk.),
DieRollederNa tion in der deutschen Geschichte und Gegenwart.
Beitrage zu ei ner internationalen Konferenz in Berlin (West)
vom 16. bis 18. Juni Berlin S1983,1985,. 118-136
7. Hitler előtti német történelem: A németségről szóló vita
"Sonderweg", in: Kortárs Tö23,rténeti Folyóirat 1988,
3-16. o. (kissé rövidített fordítás <a szerző által>)
8. Totalitarizmus és fasizmus. Tudományos és politikai
koncepcionális vita. Kollokvium az Institut fiir Zeitge schichteben novemberben 24.Mtinchen1978, pp1980,. 39-44. o.
9. Pusztítás és felszabadítás. Das Jahr als 1945Wendepunkt deut
scher Geschichte, Bielefeld 1985 (kéziratban megjelent); szerk. in:
Politik und Kultur H13,1986,. 45-64. o5,.
10. Történelem és felvilágosodás. Kiadatlan.
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