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Alexander von Plato

Történelem és pszichológia – oral history
és pszichoanalízis
*0

Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés

Történelem és pszichológia – e nagy múltra visszatekintõ roppant kérdéskör, kimondva vagy kimondatlanul, mindkét tudományt a kezdet kezdetétõl foglalkoztatja. E tanulmány nem vállalkozhat többre, mint hogy ösvényeket vágjon ebben a szövevényes témában. Elõször is futó áttekintést nyújtunk az anyag történetérõl, felidézve az idevágó alapvetõ történeti irodalmat, amelynek hagyományai mindmáig
kötnek bennünket. Ezt követõen igyekszünk válogatott példák segítségével feltárni
e két tudomány, szûkebben az oral history és a pszichoanalízis együttmûködésének
lehetõségeit és problémáit. Elõször tehát, íme a vázlatos elõtörténet.

ALAPVETÕ KÉRDÉSEK
Pszichológiai kérdésekbe a történettudomány saját alapvetõ problémái nyomán
botlottak a történészek:1 a legvilágosabb pszichológiai vonatkozásokat a „történelem életrajzi dimenziója” mutatta és mutatja, különösen olyankor, amikor a történelem „jelentõs személyiségeirõl”, az õ karakterükrõl vagy éppen „zsenijükrõl” van
szó. A múlt század történelemfilozófiai vitái a német idealizmus óta elsõsorban az
egyéni lehetõségek és a történelmi keretfeltételek viszonyát firtatták: azokról a „külsõ” és „belsõ” erõkrõl folyt a vita, amelyek a maguk ellentmondásosságában tovalendítik a történelmet – egyszóval „szabadság” és „szükségszerûség” viszonyáról.
Mi a jelentõsége az „objektív” feltételeknek és a „szubjektív tényezõknek”, és milyen befolyást gyakoroltak azok a nagy történelmi személyiségek, akik képesek voltak rá, hogy egy-egy korszak egészére rányomják bélyegüket, vagy akiket éppen
a szóban forgó körülmények teremtettek meg – ez volt a kérdés.2
*
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A tanulmány forrása: Historical Social Research 29. (2004/4.) 79–119. Az alábbi szöveg az Institut für Geschichte und Biographie által „Geschichte und Psychologie – oral history und Psychoanalyse” címmel rendezett konferencia bevezetõ elõadásából született tanulmányom átdolgozott
és kibõvített változata. Az elsõ változatot lásd BIOS, 11. (1998), 2. füzet.
Vö. többek közt Brückner 1982.
Vö. Günther 1947, valamint Plehanov történelemfilozófiai munkája: A nagy személyiségek szerepe a történelemben (1945). Utóbbiból egy példa a kérdésfelvetés jellegére: „Elõfordulhatott volna, hogy Napóleon [Brumaire 18-dika elõtt – A. v. Plato] Oroszországba vetõdik, ahová alig néhány évvel a forradalom elõtt kívánkozott. Itt alighanem kitûnt volna a törökök vagy a kaukázusi
hegyi népek elleni csatákban, de senkinek sem jutott volna eszébe, hogy kedvezõ körülmények között ez a szegény, ám tehetséges katonatiszt a világ urává lehetne.” (Plechanow 1945: 35.)
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Igen ám, de a személyiségnek a történelemben játszott szerepe,3 a közhivatalt
betöltõ cselekvõk indítékai és életútja – mindez a pszichológiai kérdéseket rejtõ történelmi témáknak csupán a felszíne. A historizmus óta egészében véve is a megértés
és a rekonstrukció viszonya, a múlt leülepedésének mikéntje és a történelemnek
a jelen számára való (re-)konstrukciója a fõ probléma. A hermeneutikai módszerek
megkövetelték az egyéni és a kollektív pszichológiai magyarázatokat, mind a történelmi cselekvõkét, mind pedig a hagyományozókét és a magyarázókét.4 A historizmust és annak állítólagos életidegen „vérszegénységét” illetõ bírálatok ellenére végtére is ennek az iskolának a képviselõi voltak azok, akik a történetírást empirikus
tudományként5 meggyökereztették, s közben hermeneutikai módszereket is kidolgoztak: a hermeneutikát a megértés elméleteként fogták fel, sõt a ma élõk belehelyezkedését követelték az „elmúltakba”, hogy elõsegítsék a „kutató megértést”,
ahogy az iskola egyik kiemelkedõ alakja, Johann Gustav Droysen fogalmazott.6
Mindez elõfeltételezte azt a felismerést, hogy „énünk tartalma” történelmileg jött
létre – azaz keletkezett és közvetítõdött. Droysen szerint ebben a folyamatban teremti meg az emlékezés a „közvetítés közismert tényét”. Ez a felfogás nem is áll
olyan távol a „tapasztalásnak” mint a benyomások és az élmények pszichikai és kognitív feldolgozásának mai fogalomkörétõl.7 Annyi biztos, hogy az „emlékezés – feldolgozás – értelmezés – megértés” látszólag oly modern fogalmi négyese mélyen
a 19. századi historizmusban gyökerezik.
Max Weber ennek a közvetítésnek a keretei közt – a mindenkori jelen valóságából és annak tudományos képviselõibõl kiindulva – fejtette ki a kutatók érdekeltségének és értékfelfogásainak az elméletét.8 Ennek nyomán vált az önreflexió, a tudománynak és képviselõinek a kritikája és „avulása” a „kultúratudományos megismerés” lényegi alkotórészévé, s egyáltalán mindennemû tudományos kutatás mint
folyamat kikerülhetetlen elemévé. Ezáltal került a történészek szocializációjának
a története is – sajátos, idõben kötött mintáikkal, értékfelfogásaikkal és érdeklõdéseikkel-érdekeltségeikkel – a tudománykritika látókörébe. Ehhez is már Droysen
készítette elõ a terepet. Szerinte az ember „a mindenestül keletkezett létbe születik
bele, népének, nyelvének, vallásának, államának, azok eleve kész regisztereinek és
jelrendszereinek történelmi adottságai közé, ezekben zajlik a megértés, a gondolkodás és a beszéd”.9
A történeti iskolák abbéli reménye, hogy a múltat képesek lesznek megérteni,
legalábbis bizonyos fokú egyetértést feltételez az egykori nézetekkel, elsõsorban
a nemzeti gondolkodásban, az antropológiai állandók mindig tartó hatásának el3
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Személyiség és történelem kérdésérõl lásd Bosch didaktikus jellegû összefoglalóját (1977).
Vö. mindenekelõtt Droysen 1972 és 1974, valamint Spet 1993. Egyes kiadók is érdemeket szereztek a „történelmi személyiségek” témájában, például jelentõs életrajzi archívumokat hozott létre
Németországban fõként a Saur Verlag (Fabian 1986, Gorzny 1997).
Droysen számára a „valódi tudományt”, a historiográfia tudományosságát is az „empíria” fémjelzi. Vö. ehhez Steinbach 1995, Rüsen 1993.
Droysen 1974: 22.
Steinbach 1995: 96.
Weber 1982 és 1996.
Droysen 1974: 15.
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képzelését illetõen stb. – így hangzott a századfordulón megerõsödõ kritika. Ernst
Troeltsch10 elsõsorban amiatt bírálta a historizmust, hogy nem vette számításba
a megelõzõ évtizedek identitás- és értékvesztési tendenciáit. Ezen a ponton támadt
a késõbbi kritika is. Wehler például a „történelemrõl és a pszichoanalízisrõl” szóló
munkájában11 azt írta, hogy éppen a historizmus becsülte alá a viselkedésmódoknak és az emberi gondolkodás kategóriáinak a történeti voltát.12
Mindenesetre a historizmusban megszületett és azután más hermeneutikai iskolák által13 továbbfejlesztett megértésfogalom pszichológiai eszközök használatát
kívánta meg a történetírásban. Wilhelm Dilthey e téren már igen korán döntõ lépéseket tett, és a megértés fogalmát (valamint az „élmény” fogalmát) a történeti tudományokból kiindulva a szellemtudományok, fõként a pszichológia általános módszerévé fejlesztette – a természettudományos módszerek itteni meghonosítására irányuló kísérletekkel szemben.14 A történettudomány és a pszichológia, a társadalom
és az egyén viszonyát, azok mindenkori fejlõdésére tekintettel, a korai pszichoanalitikusok is tárgyalták, mint például maga Freud és – másképpen – Jung, vagy akár
Alfred Adler.15
Elsõsorban a történeti fejlõdés egy új eleme volt az, ami kikényszerítette a megértésfogalom átalakulását, s végül történetírás és pszichológia viszonyának megváltozását: nevezetesen az egyre növekvõ artikulációs képesség nemcsak a „nagy személyiségek”, hanem a népesség egész csoportjai, illetve tömegmozgalmak és pártok részérõl.
A „tömegjelenségek”, a nagyszabású társadalmi és politikai mozgalmak olyan erõket

10 Troeltsch 1977.
11 Wehler 1974.
12 Wehler 1974: 11. A megértés fogalmáról Wehler a következõket írja (1974: 9): „A »megértés« az

intuíció arisztotelészi kategóriájából származik, elsõ ízben a teológiai hermeneutika körében tematizálódott rendszerezõ jelleggel – gondoljunk Schleiermacher értelmezési elméletére –, a késõbbiekben pedig többnyire összekapcsolódott a nehezen magyarázható beleérzõképességgel. Eszerint leginkább bizonyos érzékenységek és az emberi érettség folyományáról van szó, amely ráadásul Németországban egyre erõsebb kritikának kitett hallgatólagos elõfeltevéseken nyugodott;
ezek közül itt csak néhányat említünk: ha Johann Gustav Droysen, aki alighanem a legélesebb analitikus ésszel töprengett el a »kutató megértés« historista alapgondolatának problémáin, arra
a megállapításra juthatott, hogy »mindabban, ami az emberi szellemet mozgatja és érzéki kifejezõdést nyert, nincs semmi, […] amit ne lehetne megérteni«, akkor ezt az állítását ma többek között
a historizmus derûlátó, viszonylag statikus antropológiája kifejezõdéseként értékelhetjük.”
13 A hermeneutikai módszerek körüli újabb vitákról lásd többek között az alábbi munkákat: Albert
1994, Berg 1997, Bühl 1972 (Simmel-tanulmányokkal), Dreyfuss és Rabinow 1994 (Foucault-val), Gadamer 1993, Heinze-Prause 1996, Hitzler és Honer 1997, Huschke-Rhein 1993,
Oevermann, Allert, Konau és Krambeck 1979, Pöggeler 1972 (Dilthey-tanulmányokkal), Seiffert
1992, Soeffner 1979 és 1984, Spies 1992, Sutter 1997, Teichert 1991.
14 Vö. fõként Wilhelm Dilthey 1979, 1900, 1991. Lásd ehhez Steinbach 1995. Ebben az összefüggésben a Georg Simmel által kijelölt hangsúlyok is nagy jelentõséggel bírnak (1907, 1998).
15 Gondoljunk csak Freud némelyik munkájára, pl. Tömegpszichológia és Én-analízis (1984), vagy
ugyancsak tõle a Rossz közérzet a kultúrában (1974). A halálösztön idevágó freudi elméletével kapcsolatban, amely lényegében az elsõ világháború tapasztalatainak köszönhetõ, lásd többek között
Schmidt-Heelerau 1995, vagy Eissler 1992. Még Alfred Adler individuálpszichológiája sem korlátozódott szûken az egyénre mint különálló-elszigetelt szubjektumra (Ansbacher és Ansbacher 1995).
Carl Gustav Jung a maga kollektív (arche-)típusaival és mítoszaival, vallásról írott munkáival és civilizációelméleti fejtegetéseivel más úton járt (1980, 1989, 1996). Vö. Goux: 1975.
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bontakoztattak ki, amelyek megkérdõjelezték teoretikus és empirikus visszavezethetõségüket objektív mozgásokra és meghatározó személyiségekre.16
Ehhez járult továbbá az is, hogy a 19. század második fele óta Európában a történeti leírások nem korlátozódtak egyetemi oktatókra és akadémiai elõadótermekre. Az írástudatlanságból való kiemelkedés nyomán egyre növekvõ közönség igényelte a történelem népszerûsítõ bemutatását múzeumokban és kiállításokon, mégpedig olyan témák szerint, amelyek nem korlátozódtak a központi államapparátus
hagyományaira, hanem felölelték a „népi kultúrát”, az „erkölcsi hagyományokat és
a szokásokat”, a lakás- és életformákat, a munkamódszereket és -eszközöket is stb.
Az ekkoriban készült történelemképek széleskörû, leginkább nemzeti befogadásra
és azonosulásra voltak alkalmasak. S fordítva, a tömegközönség a történelem olyan
megjelenítési módjait követelte, amelyek összhangban voltak szükségleteivel, ízlésével és mûveltségi helyzetével. Hogy milyen sokáig képesek megõrizni jelentõségüket az ilyen népszerû modellek, azt jól mutatja például a milliós közönséget17 vonzó
világkiállítások 19. századi felvirágzása, majd a világszerte nézõk tömegeit megnyerni képes médiumok rohamosan növekvõ jelentõsége a 20. század második felében.
A politikai történetírás dominanciájával, illetve a hatalmi apparátusok ilyen
megközelítésével és a közigazgatás archiváló hagyományozásával szembefordulva,
a 20. század küszöbén Európa-szerte különféle történeti iskolák körében fogalmazódott meg egyfajta „integratív kultúra-, társadalom- és mentalitástörténet” követelése. Németországban ez elsõsorban Karl Lamprecht nevéhez fûzõdik,18 aki a politika- és eszmetörténettel folytatott vitájában (ún. „Lamprecht-vita”) olyan „kultúratörténetet” szorgalmazott, amelyet végsõ soron úgy fogott fel, mint „a lélek
történetét az adott társadalom nemzedéki fordulatai sodrában”.19 Lamprecht hazai
fogadtatásához képest lényegesen sikeresebbek voltak Franciaországban azok a történészek és társadalomtudósok, akik a Revue de Synthèse historique és fõként az
Annales folyóiratok körül csoportosultak.20
16 Legnagyobb ismertségre LeBon A tömegek lélektana címû munkája tett szert, amely elõször

17
18

19
20

1889-ben jelent meg Párizsban. Rengeteg német olvasóra talált Ortega Y Gasset történelemfilozófiai mûve, A tömegek lázadása. Lásd még Stielertõl Person und Masse, melynek jellemzõ alcíme
így hangzik: „Vizsgálódások egy tömegpszichológia megalapozásához” (1929), vagy Baschwitz
1938, Reiwald 1946 és Värting 1928. Lásd még Hofstätter 1975 és Möde 1920.
Alice Plato (2001) e fejlõdés okai között – a tömegközönség jelentõségén kívül – a történettudomány etnológiai és antropológiai „kerülõútjait” is megemlíti.
Karl (Gottfried) Lamprecht egyike volt a legelsõ történészeknek, akik a történettudományban szisztematikus elméletet dolgoztak ki pszichológiai tényezõkrõl, s jelentõsen hozzájárult a kultúrtörténeti iskolához, különösképpen fõ mûvével, a Deutsche Geschichte címû munkával (1891–1901) – írja
az Encyclopaedia Britannica 2003.
Lamprecht 1900.
A filozófus Henri Berr 1900-ban alapította a Revue de Synthèse historique címû folyóiratot. Ennek
deklarált célja: a történelmet átvezetni a „metafizikai” stádiumból a tudományosba, a különféle speciális területeket összehangolni, s végezetül a fejlõdés csúcspontjaként – Lamprechthez hasonlóan – kidolgozni egyfajta történeti szociálpszichológiát. Mind a franciaországi politikai történetírás, mind
a Revue szellemiségével szemben alapította meg Lucien Febvre és Marc Bloch 1929-ben az Annales
d’histoire économique et sociale címû folyóiratot, amely egyfajta integratív kultúra-, társadalom- és
gazdaságtörténet jelszavát írta zászlajára. A lapon Lucien Febvre 1910-tõl dolgozott, majd nem sokkal
késõbb Marc Bloch is bekapcsolódott a munkába. (Vö. Marc Bloch, Ferdinand Braudel, Lucien Febvre 1977; benne Claudia Honegger informatív elõszavát, ezenkívül Iggers 1971).
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A 20. század eleje óta jelentkezõ ifjúsági mozgalmak, akárcsak egyáltalán „az”
ifjúság mint nemzedék, ezekben a tudományokban felkeltették a nemzedéki kérdésfelvetések jelentõségének a tudatát. Ez a megközelítés azután részletkutatások
egész sorában csapódott le, de még elméleti fejtegetésekben is megjelent, meghatározó – családilag, csoportosan és nemzedékileg szerzett, illetve fordítva, ily módon
generált – tapasztalatok kialakulása kapcsán. Karl Mannheim munkája a nemzedéki összefüggések vagy nemzedékek kialakulásáról máig komoly hatást gyakorol
a történetírásra, a társadalom- és a kultúratudományra.21 A nemzedéki konfliktusokban bõvelkedõ és ezeket politikailag is kiaknázó22 20. század megmutatta, milyen fontossá vált a történelemben a „nemzedékek egymásra rétegzõdésre”. Manapság a nemzedéki szempontú kérdésfelvetések, elméletek és empirikus vizsgálatok reneszánszáról beszélhetünk.23
A fasizmus és a német nemzetiszocializmus fenyegetései a tömegjelenségek további vizsgálatait váltották ki, mind történészek és pszichológusok, mind pedig szociológusok és politikatudósok részérõl. A „fasizmus tömegpszichológiája”24 nemcsak az egyetemeket foglalkoztatta, hanem a politikai pártokat is, különösképp
a munkásmozgalom köreiben. A húszas években még a kommunizmussal rokonszenvezõ politikai folyóiratokban is élénk vita folyt marxizmus és pszichoanalízis viszonyáról, s e vitákban még az egyik pártvezetõ is részt vett.25 Más korabeli és késõbbi vitákban is, amelyek a „Marx és Freud” témáról folytak, többnyire történelem és pszichológia, illetve pszichoanalízis viszonya állt a középpontban.26
A fasizmus elemzése egy további kutatási irányt is életre hívott, amely tudományközi módon szociológia és pszichológia, illetve pszichoanalízis határterületei
felé fordult: vizsgálatok születtek a politikai tudatról,27 politikai magatartásokról,
elõítéletekrõl, például a rasszizmusról, az antiszemitizmusról és a karaktertípusok-

21 Mannheim 1964.
22 Gondoljunk csak – a „bündische Jugend nemzedékén” kívül – a „Hitlerjugend-nemzedékre” (Plato

23

24

25
26
27

1995a) vagy a „68-as nemzedékre”, amelyek nemcsak a tudományban, hanem a tömegmédiában is
önálló fogalmakként nyertek jelentõséget. Lásd Baacke 1998 és a háború utáni korszakra vonatkozóan többek között Kersting 1998, Kenkmann 1996, Mählert és Stephan 1996. [Bündische
Jugend: Az 1920-as évek weimari köztársaságában tömegesen alakult ifjúsági szervezetek összefoglaló neve; 1947 után Freideutscher Kreis néven alakult újjá.]
Lásd többek között a Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert címû gyûjteményes kötetet, szerk. Reulecke 2003, vagy Beyer 1997, Becker 1997, Deppe 1982, Ehrenberg
1912, Gillis, Herrmann és Roth 1985, Jaide 1988, Mansel, Rosenthal és Tölke 1997, Mead
1972, Schulz és Grebner 2003, Reulecke 1997, Welzer, Montau és Plaß 1997, Stiksrud 1994,
Schneider 1997, Bude 1987. Az általánosságban a „nemzedéki rétegzõdés”-hez sorolt tényezõk
közül szeretném kiemelni a történelem utólagos feldolgozását mint nemzedékképzõ elemet, vö.
Plato 2004.
Legismertebb Wilhelm Reich ugyanilyen címû munkája (1974). Különös jelentõségre tettek szert
a Frankfurti Iskola munkái. Vö. Hügli és Lübcke 1992. Általában a tudományról a nemzetiszocializmus idején lásd többek között Lepenies 1986.
Például August Thalheimer (KPD), „Unter dem Banner des Marxismus” (1926).
Vö. többek között Bernfeld 1971, Wyss 1969, Wieser 1981, Fromm 1985, Lepenies és Nolte 1971.
Erich Fromm szociálpszichológiai vizsgálatai munkásokról és alkalmazottakról a weimari köztársaság végén (1980). Lásd általában a politikai tudatról v. Borries, Rüsen és társai 1994.
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ról,28 vagy akár a társadalmi karakterekrõl.29 Különös befolyást élveztek e téren
a Frankfurti Iskola képviselõi, akik közül a legtöbben fel voltak vértezve történelmi, szociológiai, pszichológiai vagy pszichoanalitikai eszközökkel. Iránymutatónak
számított Adorno és társai (emigrációbeli)30 vizsgálata a tekintélyelvû személyiségrõl,31 jóllehet ezt a munkát Adorno késõbb „relativizálta”. A mû ellentmondásos fogadtatásban részesült, az Egyesült Államokban rendkívül heves bírálatok is érték, elsõsorban azért, mert az autoritárius karaktert mint a szélsõségesen konzervatív, sõt
fasiszta mozgalmak elõfeltételét Németországon és Olaszországon kívül másutt is
„tetten érték”, illetve vizsgálták.
A húszas években ért tetõpontjára egy történészektõl pszichológusokhoz intézett alapkérdés vitája, amely az emlékezet és az emlékezés problémáját firtatta.
A vita egyszerre forgott egyének és csoportok – vagy akár egész nemzetek – emlékezete körül; nyilvánvalóvá vált ugyanis a kollektív emlékezés és a nemzeti mítoszok
jelentõsége a politika, illetve a politikai instrumentalizálhatóság szempontjából.
Az egyéni és kollektív emlékezetrõl szóló legbefolyásosabb mûvek egyike – nevezetesen Maurice Halbwachs munkája32 az emlékezet társadalmi feltételeirõl – éppen
ezekben az években született. Az emlékezettel kapcsolatos kérdések33 a történettudományban nem voltak újkeletûek, és eleinte gyanúsak sem. A történetírás éppen
az elsõ idõkben tisztában volt azzal, hogy a történelemnek igenis köze van az emlékezéshez és az emlékezethez, hogy az emlékezés teremtõ aktus, és hogy az elmúltak
(írásos vagy retorikai) felelevenítése „gyakorlást, intuíciót és tapasztalatot” követel.
Az emlékezetet – egy a Kr. e. I. század Ad Herenniumából vett idézet nyomán –
„a kitalált dolgok kincseskamrájának” (!) nevezték.34 Sõt, nem is a történeti iskolák
használtak elsõ ízben életrajzokat és visszaemlékezéseket történeti forrásként. Közismert példával szolgált erre a modern francia történetírás egyik atyja, a kortárs tanúkat faggató Jules Michelet, aki egyetemes történetírás céljából személyes beszámolókhoz folyamodott forrás gyanánt: „az aggok elbeszéléseihez” nyúlt, ahogy
õ maga fogalmaz A francia forradalom története elõszavában.35
Az egyéni („pszichológiai”) és a személyfeletti („történelmi-politikai-társadalmi”) szférák éles elkülönítése mindenesetre egyre inkább megkérdõjelezõdött.
Az egyének viselkedése kollektív keretek közt zajlik, a kollektívumok pedig szemlátomást egyéni mintákat követnek, amelyek „nem egyidejû” módon kísérik a szigorúan vett politikát, például elõzetes egyéni vagy nemzedéki tapasztalatok függvé-

28 Horkheimer 1963 az elõítéletrõl. Vö. még Cramer 1979, Möding és Plato 1986, 1989, vagy Ivon-

ne Schütze 1997.
29 Például Erich Fromm tanulmányai a társadalomkarakterrõl (1981).
30 Az emigrációbeli német történészekrõl ma is olvasásra érdemes Iggers 1974.
31 Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson és Sanford 1950; általában Horkheimer és Adorno 1996,
32
33
34
35

Adorno 1997.
Halbwachs 1966.
Lásd ehhez még Nora 1990, Platt és Dabag 1995.
Francis Yates nyomán 1966: 5.
Michelet 1848.
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nyében.36 Egyéni, nemi vagy rétegspecifikus meghatározottságaik folytán sokszor
a történészek sem tudták elkerülni a problémák ilyen jellegû felvetését – s ez magára a történetírásra is rányomta a bélyegét.
Azt lehetett volna várni, hogy a „szubjektivitás” mint a történetírás tárgya éppen Németországban fogja erõteljesen foglalkoztatni a történészcéhet, mégpedig
a két világháború s fõként a nemzetiszocializmus bûnei után, a háborús tapasztalatok és a „nácitlanítás”, majd késõbb a „desztalinizáció” újratájékozódási kényszereibõl fakadóan, a mindezzel együtt járó önéletrajzi legitimációs és íráskényszer hatására. Ez azonban csak részben történt így, jóllehet a gyakori politikai rendszerváltozások következtében a történelmet többször is újraírták, újraértékelték vagy
újratálalták. Épp ezért e probléma kapcsán is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy
a történészek történelmi meghatározottsága (vagy nemzedéki hovatartozása) nem
álcázza-e „objektív”-nek az õ történelmileg kötött tapasztalataikat, megközelítési
és gondolkodási mintáikat – ahelyett, hogy történeti kutatás tárgyává tennék
ezeket. Arról van-e szó, hogy mi csupán „rekonstruáljuk” a történelmet – ahogy
Lucien Febvre már 1923-ban kérdezte37 –, vagy egyenesen mi konstruáljuk azt
(lásd alább), vagyis a történészek, mégpedig saját történeti vonatkoztatási rendszereink jegyében? Az Annales-iskola egyik alapítója, Marc Bloch, aki maga is a megértésre törekvõ kísérletek egyik nagy alakja volt, arra intett, hogy „az ember úgyszólván oltsa ki saját énjét”, ha idegen tudatba akar behatolni.38 A háború utáni német
akadémiai nemzedékek soraiban bizonyára kevesen akadtak, akik el óhajtottak volna mélyedni szüleik nemzedékének idegen tudatában. Ezen a ponton a történeti
megértés egy további alapvetõ problémája merül fel: a saját én kioltása szinte lehetetlen, ha ugyanakkor az emlékezés, az emlékezet és a történetírás „kreatív teremtõ
aktusát” feltételezzük. E téren ellentmondások feszülnek emlékezés, megértés és rekonstrukció között, és ezeket az ellentmondásokat minden történeti vizsgálatnak figyelembe kell vennie – különösen akkor, ha önmagunk „kioltása” nemzedéki elfogultsággal párosul.
Mesék, irodalmi mûvek, nemzeti mítoszok szolgáltatják a maguk sajátos nyelvi
és elbeszélõi formáikkal az öntõformákat az emlékezés és annak elbeszélt vagy írásban rögzített közvetítése számára.39 A német történelem is példák tömkelegét kínálja arra, milyen jelentõs a szerepe a kollektív-nemzeti mítoszok teremtésének és a mítoszok politikai-társadalmi mozgalmakban való tömeghatékony tálalásának. Gondoljunk csak a „hátbadöfés legendájára” és sokak abbéli meggyõzõdésére, hogy
a németek a húszas–harmincas években a versailles-i szerzõdés folytán nemzetközi
elnyomás „áldozatai” voltak. Mint minden más országban, a hõsi és az áldozati mítoszok nálunk is könnyen feleleveníthetõnek bizonyulnak a nemzeti történetkincsbõl – ellentétben azokkal a szenvedésekkel, amelyeket saját „hõstetteink” mértek
36 Különös befolyásra tettek szert Ernst Bloch leírásai a Korunk örökségében, például az egyidejû dol-

gok nem egyidejûségérõl szóló fejezetben.
37 Lásd Honegger 1977: 8.
38 Bloch 1992.
39 Vö. Fromm 1984, az újabb diskurzusról elsõsorban Lehmann 1978, 1983, az itt bemutatott össze-

függésrõl Straub 1989.
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más nemzetekre és nemzetiségekre. Az 1945 utáni német történelem tele van az észlelés ilyen korlátaival: az európai zsidókat sújtó holocaust a németek többsége szemében sokáig jóformán az ellenséges háborús propaganda folytatásának tûnt. Csaknem egy teljes nemzedékre volt szükség, hogy a nyilvánosság ismereteket szerezzen
a vészkorszakról, vagy éppen a cigányok, a kényszermunkások vagy a hadifoglyok
németországi sorsáról; ami aztán súlyos szemrehányásokat váltott ki az idõsebb
nemzedékekkel szemben bûneik és elfojtásaik miatt. A „vétkekrõl”, az „elfojtásokról” és az „elhárításokról” folytatott megannyi vitában különösen érzékletessé válik
a pszichológiához, illetve a pszichoanalízishez való közelség, hiszen ezek a fogalmak eredendõen a pszichoanalitika kategóriakészletébõl valók.40
Vagy vegyünk egy másik példát. Amit az oroszok kíméletlen német elõrenyomulásnak érzékeltek, az a német háborús elbeszélésekben „bizonyítékként”, sõt
„hõstettként” tûnt fel. Fordítva, a háborúban részt vett oroszok számára a „nagy
honvédõ háborúnak” és áldozatainak még akkor is az antifasizmus kölcsönöz szent
és sérthetetlen értelmet, amikor a Vörös Hadsereg lengyelek és más nemzetek ellen
elkövetett rémtetteirõl van szó. Vagy pontosabban: a szovjet elõrenyomulásnak
ezek az aspektusai háttérbe szorultak, és csak ritkán épültek be a szovjet – hát még
az orosz háborús elbeszélésekbe.
Szovjet hadifogságról szóló német szenvedéstörténet rengeteg van, miközben
a német hadifogságot megjárt szovjet katonákról, s fõként a fogságban elpusztultak
irdatlan tömegeirõl alig lehetett tudni,41 tudományos bizonyítékok pedig csak késõbb kerültek elõ. Hasonló volt a helyzet a kényszermunkások számát illetõen,42
ezért aztán a háború utáni idõkben nem ok nélkül merültek fel pszichoanalitikai kategóriák – elsõsorban az „elfojtás” – nemcsak egyének, hanem a társadalom széles
körei kapcsán is.
A KZ-fogságban elszenvedett traumák külön traumakutatást hívtak életre, s ennek módszereit a háborús következmények, a genocídiumok és a kínzások vizsgálatába is bevonták. A traumakutatás – kézenfekvõ módon – pszichológiai, pszichoanalitikai elméleteket is igénybe vett.43
A „kollektív mentalitások”, az emlékezés és a „kollektív emlékezet”,44 a mítoszok, az áldozati történetek és a hõsi elbeszélések tehát társadalmi jelentõségüket te40 Az a könyv, amely ilyesféle elméletekkel a kor elevenébe talált, pszichoanalitikusok mûve volt, ne-

41
42
43

44

vezetesen Mitscherlichék munkája a gyászra való képtelenségrõl (Mitscherlich és Mitscherich
1967). A jelenlegi vitáról lásd a Psyche címû folyóirat 57/9–10. füzeteit, továbbá Syring 1988.
A legtöbb német nem is tudta, hogy az 5,7 millió szovjet hadifogolyból a háború végéig 3,3 millió
német fogságban pusztult el (Streit 1978 bevezetõje, továbbá Keller és Otto 1998).
Dokumentált becslések 12 millió kényszermunkást feltételeznek; még a háború végén is kb.
10 millió egykori kényszermunkás volt Németországban (Herbert 1985, Spoerer 2001).
Egy „International Study Group for Trauma, Violence and Genocide” nevû kutatócsoport például, a Hamburgi Társadalomkutatási Intézethez csatlakozva, olyan archívumokkal mûködött
együtt, amelyek Jeruzsálemben és a Harvard Egyetemen a holocaust túlélõitõl származó vallomásokat gyûjtenek. Túlnyomórészt a német koncentrációs táborokban átélt traumákat kutatják (pl.
Gässler 1993, Boll 1997), de bevonják a vizsgálatba az örmények elleni genocídiumot és az ottani
túlélõk traumatikus tapasztalatait is (Abels 1991, Dabag és Platt 1993).
E témák jelentõségét és összefüggéseit mutatja például a Suhrkamp kiadó „Emlékezés, történelem
és identitás” címû sorozata, továbbá Haverkamp és Lachmann 1991.
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kintve pszichológiai következményeket hordoznak, s alapvetõen hozzátartoznak
ahhoz a történelemszemlélethez, amely mentalitás- és tapasztalattörténetként45
Németországban csak a legutóbbi idõben tudott gyökeret verni. Míg más országokban, fõleg Franciaországban és az angolszász országokban a harmincas években és
a háború után a mentalitástörténeti vagy a mikrotörténeti vizsgálódások elnyerték
helyüket a történetírásban, a háború utáni Németországban más volt a helyzet.
Keleten a dogmatizált marxizmus eleve tiltott minden „szubjektivizmust”, nyugaton pedig eleinte – a nemzetiszocializmus kutatásában is, sõt kiváltképp abban –
a politikatörténet volt az uralkodó megközelítés, ebben pedig a mentalitások nemigen kaptak szerepet. Ugyanakkor a „folyamatosság fõ tényezõjének” – állapítja
meg Lutz Niethammer46 – 1945 után „a nép” számított, a maga elõzetes tapasztalataival. A történettudomány fõ vonulata számára az egyes egyének a nemzetiszocializmusba és a késõbbi önigazolási kísérletekbe való belegabalyodottságuk miatt gyanússá váltak, míg a dokumentumok és más írásos beszámolók iránt kisebb volt a bizalmatlanság. A „néma többség”, de akár a nemzetiszocializmust hordozó elitek47
nagy részének tapasztalatai nem kaptak figyelmet, vagy a nemzetiszocializmus eljelentéktelenítése miatt részesültek elmarasztalásban. A tapasztalattörténeti kutatások azonban éppen a nemzetiszocializmus vonzerejének, „társadalmi összetartóerejének” az elemeit is fontosnak tartották, így törekedve mûködésének és hatékonyságának mélyebb megismerésére. Ily módon igyekeztek például különbséget tenni
azok között, akik a történtekért felelõsséget viseltek, és azok között, akik a politika
tehetetlen tárgyaivá váltak vagy a kor hullámain evickéltek, de ilyen mérvû felelõsséget nem viseltek.
Éppen a nemzetiszocializmussal kapcsolatos kutatások törték meg a hatvanas
évektõl kezdve a politikatörténet túlsúlyát, eleinte társadalom-, ideológia- és kultúratörténeti tanulmányok,48 végül tapasztalat- vagy mentalitástörténeti vizsgálódások
formájában.49 Ezek a kutatások az érintett eliteket és azok fõ alakjait, az áldozatokat
és az ellenállási mozgalom tagjait vizsgálták; ezt egészítették ki a nyolcvanas évek elejétõl a nemzetiszocializmus tapasztalataival, a lakosság különféle csoportjaira gyakorolt vonzerejével kapcsolatos kutatások,50 végül a tettesnek tartott személyekre, továbbá az áldozatok és a tettesek gyerekeire és unokáira irányuló vizsgálódások.51
Plato 1992, 1998a.
Niethammer 1983a.
Zapf 1965.
Vö. mindenekelõtt Wehler idevágó munkáit (1976 és 1998), vagy Ernst Nolte korai vizsgálódásait (1967 és 1968) a fasiszta mozgalmakról és azok ideológiáiról, vagy a fasizmus elméleteirõl.
49 Vö. többek között Alheit, Fischer-Rosenthal és Hoerning 1990, Leh 1997, 1998, Lehmann 1978,
1983, Möding 1985, Niethammer 1980, 1983a, 1983b, 1990, Plato 1984, 1995a, 1998a,
1998b, Plato és Leh 1997, Rosenthal 1993, 1994, 1995a, 1995b, 1997, Schröder 1992, Wierling
és Brüggemeier 1986, Zimmermann 1989, 1991, 1993 munkáit.
50 Például Hartewig 1993, Möding 1985, Niethammer 1983a, 1983b, Niethammer és Plato 1985
és Plato 2002.
51 A „tettes-vizsgálatok” mintapéldájává vált Ulrich Werbert (1996) munkája a vezetõ „SS-technokratákról”. A gyerekekrõl lásd többek között Universität Wuppertal 1988, Rosenthal 1997; legújabban Wildt 2002.
45
46
47
48
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Németország újraegyesítését követõen robbanásszerûen megszaporodott a tapasztalattörténeti és életrajzi irodalom. Erõteljesen kezelésbe vettek minden olyan
kérdést, amely az egyéni és a kollektív emlékezésre, az identitásra, az emlékezés különféle kultúráira, a politikai rendszereknek az életre és az egyéni és csoportos tudatra gyakorolt hatására vonatkozik, felvetették a személyes viselkedés emlékeinek
és igazolásának problémáit diktatúrában és demokráciában stb.52
Valamennyi példa azt mutatja, hogy Németországban nem egykönnyen beszélhetünk egységes kollektív emlékezésrõl vagy kollektív emlékezetrõl – túlságosan
szembetûnõek a más-más emlékezési kultúrájú különbözõ kollektívumok közti
ellentmondások. A legnyilvánvalóbbak azok az ellentétek, amelyek a két háború
utáni két – a keleti és a nyugati – Németország államilag támogatott, hivatalos emlékezéskínálatai között mutatkoztak, vagy éppen különféle csoportosulásoknak, mozgalmaknak, pártoknak a nemzetiszocializmus bûneihez való viszonyai között, illetve az 1945 utáni menekülési és kitelepítési hullámokra való visszaemlékezései között feszülnek – hogy az évtizedeken át vitatott legjelentõsebb kérdések közül csak
kettõt említsünk. Mindaddig, amíg nem jut korszakosan érvényre egyetlen szemlélet, egyetlen kollektív emlékezési és megemlékezési kultúra, érdemesnek tûnik
Németország kapcsán szétszabdalt emlékezési kultúráról és meghasonlott kollektív
emlékezetrõl beszélni.53
Aleida Assmann következetesen járt el, amikor különbséget tett „kulturális emlékezet” – „korszakokat átfogó emlékezet, amelyet normatív szövegek támasztanak
alá” – és „kommunikatív emlékezet” között, mely utóbbit szerinte „a szóban hagyományozott emlékek rendszerint [mindössze – A. v. P.] három nemzedéket összefûzõ emlékezeteként” jellemezhetjük.54
A kulturális és a kollektív emlékezet megkülönböztetésének kérdéséhez kapcsolódik a jelenkortörténet és a történelem közötti átmenet problémája: az átmenet
a tapasztalatokkal átitatott közelmúltból, amelyben emlékek, önigazolások, elismerésért vívott harcok, morális érintettségek és vádaskodások is szerepet játszanak,
a tiszta múltba, amelyrõl már csak akták és emlékiratok szólnak.55 Ez a váltás másként is festhetne, mint ahogy Koselleck elképzeli, ha ugyanis magukat az átmeneteket az eddigieknél erõteljesebben tennénk történeti vizsgálódások tárgyává, s ha
eközben az adott nemzedék vagy korszak tapasztalási dimenziója nem illanna el
a történetírásból a kortanúk kihalásával. Ahhoz pedig, hogy ez ne történjék meg,
egy olyan „tapasztalattörténet” vagy mentalitástörténet, amely kiterjed a szubjektív
dimenzióra és annak forrásaira, igenis hozzájárulhat.56
52 A bõséges irodalomból csupán néhány példa: Domansky 1992, 1993, 1997, Kocka 1995, 1998,

53
54
55
56

Kocka és Mayntz 1998, Niethammer 1990, Niethammer, Plato és Wierling 1991, Hoffmann és
Rink 1993, Plato 1991, 1995b, Vester 1995, v. Wensierski 1993, 1994. A BIOS címû folyóirat
több ízben is közölt tanulmányokat az egyesítés utáni fejlõdés különféle problémáiról, így például
Wensierskiét (1993) a Stasiról, Simonét (1993) a pszichoterapeutákról és Bois-Reymondét
(1993) a gyerekkorról.
Ehhez és a következõkhöz lásd Plato 1998a. Vö. még Rüsen és Straub 1998, v. Borries és társai 1994.
Assmann 1999: 13.
Koselleck 1994 nyomán.
Vö. mindenekelõtt Aleida Assmann 1999, Aleida Assmann és Heidrun Friese 1998, Jan Assmann 1991.
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Történettudomány és pszichológia viszonyában sajátos problémát jelentett
a „történeti életrajzírás”, amely német földön a 18. században született meg, és
amely a historizmus óta – legalábbis ideiglenesen – a történettudományhoz tartozott. Ez a probléma vált a mûfaj sajátos teljesítményeirõl folytatott viták kristályosodási pontjává, miközben a biográfia mûfaját a történeti megértés kísérleteként,
„szubjektivizmusként” vagy egyenesen „a történetírás körébe tartozó szépirodalomként” fogták fel. Dilthey védelmébe vette a történeti életrajzírást: a biográfia – írta
már 1883-ban – „a fundamentális történeti tényt tisztán, egészen a maga valóságában jeleníti meg”.57 A történeti biográfia körül zajló németországi viták a húszas
években értek tetõpontjukra.58
Az utóbbi évtizedekben mindenekelõtt a szociológiában, a történettudományban és a pedagógiában gyökeret vert egy új tudományág, nevezetesen az életrajz- és
– ettõl elkülönülve – a biográfiakutatás; utóbbi nem annyira egyes biográfiák vagy
autobiográfiák körül forog, hanem a biográfiákkal és életpályákkal való foglalatoskodás különféle formáit tárgyalja. A német szociológiai és pedagógiai társaság keretei közt is megalakultak azok a szekciók, amelyek ilyen megközelítésekkel dolgoznak; ezen a téren rengeteg munka is született.59
A tapasztalat- és élettörténeti megközelítés Németországban az utóbbi évtizedekben komoly lendületet kapott egyetemen kívüli forrásokból: a „szövetségi elnök díjával jutalmazott német történelmi diákversenytõl”,60 szakszervezeti csoportoktól,61
a nõkutatásból,62 az író Walter Kempowskitól, aki külön archívumot létesített publikálatlan biográfiák számára, különféle történészmûhelyektõl, emlékhelyektõl és önkormányzatoktól, amelyek a megfelelõ évfordulók alkalmából kommunális kutatásokat vagy kiállításokat szerveztek – többnyire a „nemzetiszocializmus alatti ellenállás
és üldöztetés” témakörében. Ma már alig van olyan témája a 20. századnak, beleértve
a háború utáni idõszakot is, amelyet ne dolgoztak volna fel tapasztalattörténeti perspektívából. Ezek a kezdeményezések olyan pszichológiai területeket és megközelítéseket is felhasználnak, amelyek a tapasztalás fogalmát nemspecifikus, társadalmi vagy
nemzedéki szempontból igyekeznek feltárni. A munka során két veszély merült fel:
egyfelõl a történeti dilettantizmus veszélye, amely megfeledkezik arról, hogy a szóbeli vagy a szubjektív források – akárcsak az egyéb források – sajátos forráskritikát igényelnek; másfelõl a hiányos pszichológiai hozzáértés a pszichológiai kategóriák történettudományi alkalmazásában. Sokszor elõfordult, hogy a szerzõk politikai álláspontjuk szellemében moralizáltak és ideologizáltak.
Mindezen kockázatok ellenére: a mentalitástörténeti kutatások történetének
vázlatos áttekintése is mutatja, milyen messzire ágaznak a vizsgálódások. Az is kide57 Dilthey 1979: 72.
58 Vö. Gradmann 1990, 1993 vagy Schubert 1986, Schuchardt 1993.
59 Vö. többek között Alheit, Fischer-Rosenthal és Hoerning 1990, Fuchs 1979, 1984, Heinritz 1988a,

1988b, Hoerning 1995, Kohli és Robert 1984, Ohly és Legnaro 1987, Krüger és Marotzki 1996,
Rosenthal 1995a, Fritz Schütze 1976, 1984, 1987, 1989, Behrens-Cobet 1993, valamint Blossfeld és
Huinink 2001, az életrajzelemzések inkább kvantitatív megközelítésû iskolája képviseletében.
60 Siegfried 1995, Dittmer és Siegfried 1996, 1997.
61 Scharrer 1988.
62 Ehhez az összefüggéshez lásd többek között Meyer és Schulze 1989, Dörr 1998.
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rül, hogy igencsak szükséges, izgalmas és termékeny lenne a történetírás és a pszichológia együttmûködése, mégpedig nem csupán olyan történészek számára, akik
életrajzokkal, mentalitásokkal vagy a kollektív emlékezéssel és általában a szubjektív emlékezés dokumentumaival foglalkoznak.63 E területeken a tudományágak
közti együttmûködés különösen jól megfigyelhetõ – és mégis, köztünk, történészek
között a történettudomány említett területein ma is gyakori a szemellenzõs magatartás. Legtöbbször popularizálódott és kiüresedett freudiánus formulákhoz folyamodunk, és közülünk csak kevesen veszik a fáradságot, hogy elmélyedjenek
a pszichológiai tudományok vizsgálódásaiban,64 mégpedig nemcsak a pszichoanalízisben, hanem a különféle pszichológiai résztudományokban, a szocializációs vizsgálatoktól kezdve az emlékezetkutatásig, a fejlõdéspszichológiától egészen a szociálpszichológiáig. A múlt rekonstrukcióit, a történetírásban zajló változásokat és
a változások képviselõit elvi szempontból kellene történeti-pszichológiai kritika tárgyaivá tennünk, és nem csupán alkalmilag, amikor mondjuk élettörténeti kutatások
a dialogikus kikérdezés módszereit veszik igénybe.

PSZICHOANALÍZIS ÉS ORAL HISTORY
Jóllehet Freud óta pszichológiai iskolák és résztudományok egész sora jött létre,
a pszichoanalízis – mint már utaltunk rá – mindmáig jelentõs szerepet tölt be a hermeneutikai módszerekkel élõ történészeknél. Ennek oka alighanem abban keresendõ, hogy egyetlen más pszichológiai iskola sem terjedt el társadalmilag olyan népszerû formában, mint a pszichoanalízis – így volt ez a történészek körében is. A dolognak lehetnek azonban mélyebb okai is, fõleg a mentalitástörténetileg tájékozódó
tudósok esetében: ezek az okok a pszichoanalízis immanens történeti, de legalábbis
élettörténeti megközelítésében rejlenek. Mindkettõnek – mind a pszichoanalízisnek, mind pedig a történetírás tapasztalattörténeti munkáinak – emlékekkel, az észlelés feltételeivel, a tapasztalatok raktározásával, emlékek felelevenítésével van dolga, sõt sokszor eltemetett emlékekkel és (ön)értelmezésekkel.65
Egy teljes emberöltõ telt el azóta, hogy Hans-Ulrich Wehler megjelentette a Történelem és pszichoanalízis címû kötetet,66 s a bevezetõben összefoglalta a hatvanas
évek vitáit, amelyek során a német történetírás és a társadalomtudományok „újból

63 Ide tartoznak olyan témák, mint a szerepeknek, a nevelési stílusoknak és az értékeknek, a történe-

lemképeknek, azok megjelenítésének, az egyetértési vagy nézeteltérési elemeknek a keletkezése
és (nemzedéki) hagyományozása, vagy általában is a társadalmi elõítéletek, a traumák és azok
akár egyéni, akár kollektív feldolgozása, az áldozati történetek, vagy ellenkezõleg, a saját hajdani
tevékenységgel és politikával kapcsolatos elhárítások, önigazolások és hasonlók.
64 Fordítva viszont, pszichoanalitikusok tollából kevés történelmi vizsgálódás született. Ezekre egy példa „Das Erbe der Napola” (Schneider, Stillke és Leineweber 1997). Lásd még Bohleber 1991, 1992.
65 Általában az oral history és annak módszere németországi fejlõdéséhez: Niethammer 1980,
1985, 1994, Plato 1985, 1992, 1998a, 2000, Spuhler 1994; kritikusan: Schneider 1995, Welzer
2000; korai bibliográfiák Sygusch, Engel, Peter és Strack 1985 vagy Ohly és Legnaro 1987.
66 Wehler 1971 (az 1974-es kiadás alapján idézem). Lásd még Wehler 1972.
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felfedezték” a maguk számára a pszichoanalízist. A bevezetõ tanulmányban Wehler
a pszichoanalízis és a történettudomány közti belsõ hasonlóságokat hangsúlyozza:
„A pszichoanalízis maga is történeti tudomány volt, és ma is az abban az értelemben, hogy diagnózisának és terápiájának alapjait egyének élettörténetébõl meríti. A történészekben és a pszichoanalitikusokban közös, hogy valamiképpen õk maguk a megértésnek – akár egy-egy történeti individuum, akár egy-egy páciens megértésének – az
instrumentumai. A pszichoanalízis megértésfogalma a legközelebbi rokonságot mutatja a historizmusnak a szándékolt cselekvés megragadására irányuló »megértésével«.”67
Ezekben a közös vonásokban rejlik az ereje, de megítélésem szerint a problémája is a történetírásban alkalmazott pszichoanalitikai értelmezéseknek (lásd lentebb).
Hasonló rokonság kimutatható lenne más pszichológiai iskolákkal is, így például
a fejlõdéspszichológiával, a szociálpszichológiával vagy a szocializációs elméletekkel – nemcsak a pszichoanalízissel.
A „történelem és pszichoanalízis” témája ugyan sohasem tûnt el teljesen – sem
Wehler publikációja elõtt, sem utána – a tudományos diskurzusból, ám a pszichoanalízis hatvanas évekbeli újrafelfedezése és Wehler összefoglalója óta Németországban nemigen jelent meg fontos írás errõl a kérdésrõl.68 E téren is más utat járt
a fejlõdés Franciaországban, Angliában vagy az Egyesült Államokban, ahol már
a hetvenes években két olyan folyóirat is született, amely kifejezetten a „psyhohistory” kutatását írta a zászlajára, a pszichoanalitikai kategóriáknak pedig merõben
más hangsúlyokat adott.69

Feladatok
A pszichoanalízis elsõsorban ott gyakorol érezhetõ hatást a történettudományra,
ahol elméleti segítséget nyújt cselekvésünk észlelésével, tapasztalásával, feldolgozásával és elfojtásával, tudatos és tudattalan indítékaival kapcsolatban, az emlékezni akarás és tudás különbözõ fokozataival összhangban. A pszichoanalitikus szemében
a pszichoanalízis elméleti jelentõsége a történetírás szempontjából fõként a tudattalan történelmi mûködésének vizsgálatában rejlik, egyes személyek és egész csoportok
vagy társadalmak emlékezésének és cselekvési motívumainak kutatása kapcsán.
Látva a még ma is tomboló történészi dilettantizmust a pszichoanalitikai ismeretek
és eljárások terén, érdemes hangsúlyoznunk a pszichoanalitikai kérdésfeltevések és módszerek értékét a történettudomány számára a fentebb említett területeken. Már Wehler is
látta, hogy a pszichoanalízis jelentõsége nemcsak egyének vizsgálatában, hanem kollektív
mentalitásoknak és társadalmi karaktereknek, különféle csoportok és elitek társadalmi
67 Wehler 1974: 16.
68 Mindazonáltal nemrég jelent meg Rüsen és Straub munkája (1998), amely bemutatja a pszicho-

analízis történettudományi jelentõsége körüli újabb vitákat. Az NDK-ban egyetlen olyan munka
létezett, amely alapjaiban és kritikusan tárgyalta a pszichoanalízist, nevezetesen Kätzel 1987.
69 The Journal of Psychohistory és The Psychohistory Review. Lásd ezenkívül Loewenberg 1995,
1996, vagy akár Thomas A. Kohut 1983, 1991 munkáit, amelyek explicit és programatikus módon használják ezt a fogalmat.
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profiljának a kutatásában is megmutatkozik, de a biográfiában is kitûnik, bár õ nem
annyira az „individualisztikus pszichoanalízisre” gondolt, hanem inkább a „történeti-szociálpszichológiai irányultságú pszichoanalízist” tartotta szem elõtt.70
Kézenfekvõ, hogy a pszichoanalízis többek közt épp a történeti életrajz terén tett
szert történettudományi jelentõségre, amely hõseit a maguk történeti környezetében
írja le. Legismertebb ezek közül Erikson munkája a fiatal Lutherrõl és Gay tanulmánya
Freudról, amelyek egész sor további mûvet ihlettek.71 Ugyanakkor a pszichoanalízis az
autobiográfia- és a biográfiakutatásban inkább rejtett, mint kifejezett módon nyert teret.72 Az itt elõtérben álló elemzések túlmutatnak az egyes személyek értelmezésén.
Egy további kutatási terület: egész csoportok, foglalkozások, nemzedékek
stb.,73 orientációjuk, stílusbeli, érzésbeli, ízlésbeli fejlõdésük74 leírása, ezenkívül kollektív mentalitások, kulturális emlékezetek75 és változásaik feltárása. Itt az alapvetõ
kérdés így hangzik: hogyan keletkeznek kollektív emlékezetek, vagy éppen kollektív emlékezési és megemlékezési kultúrák?76 Többek között a nemzetiszocializmus
és az újraegyesítés kapcsán a jelenkor történeti kutatásában élénk viták zajlanak
a különféle emlékezési kultúrákról, kollektív mentalitásokról, egész népességek
identitásairól, ez esetben a háború utáni NDK és a Szövetségi Köztársaság társadalmai körében (lásd fent, 21. sk. o.). Annál is meglepõbb, hogy a kollektív mentalitások feltárásának módszereirõl, a pszichoanalitikai megközelítések történettudományi alkalmazásáról alig-alig bontakozott ki vita.
A történészek és analitikusok együttmûködésének egyik fontos feladata a történetírók, illetve az élettörténeti interjúkban kifaggatott személyek témájukhoz való viszonyának vizsgálata, a múlt általuk alkotott konstrukciójának,77 történelemszemléletüknek az elemzése, hiszen ezek függnek a saját motívumaiktól, a késõbb született
nemzedékek politikai tájékozódásától, „ízlésétõl”, értékeitõl és érdekeitõl. A feladat
az õ „projekcióik”, „áttételeik” és „ellenáttételeik” mértékének a meghatározása –
70 Wehler 1974: 5.
71 Erikson 1991, vagy akár ugyanõ Gandhiról és az erõszakmentesség gyökereirõl (1978), Gay

72

73

74
75
76
77

1986a, 1994, vagy ugyanõ Voltaire-rõl (Gay 1988). Lásd még Bernfeld 1981, Cemerius 1971
és a K. G. Saur Kiadónál megjelent monumentális sorozat: Deutsches Biographisches Archiv
(1982–1985) (Fabian 1986), ill. Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge (1989–1993)
(Gorzny 1997); az összprogramhoz lásd http://www.saur.de/index.cfm?content=kurzanzeige.cfm?show=0000001430&menu=catalog1. Vö. még Wolf 1998.
Lásd mindenekelõtt Charlotte Heinritz bibliográfiáját (1988a, 1988b); Alheit, Fischer-Rosenthal
és Hoerning 1990, Fischer-Rosenthal 1995, Hoerning 1991, 1995, vagy Krüger és Marotzki
1996, módszertanilag többek között Nassehi 1994, Rosenthal 1995a.
Lásd a 23. jegyzetben megadott irodalmat. A másik utat – meghatározott hivatáscsoportok vizsgálatát a pszichoanalízis bevonása nélkül – választotta pl. Durth 1972, Jarausch 1990 és Nagel
1997, valamint – egészen másként, tudósok kapcsán az újraegyesítés után – Kocka és Mayntz
1998, illetve Kocka (1998) az 1945 utáni kelet-német egyetemekre és elitekre. Lásd még Wehler
(1990) a „harmadik birodalom” orvosairól.
Pszichoanalitikailag tájékozódik Peter Gay Bourgois Experience címû munkája (1986b, 1987),
pszichoanalitikailag legalábbis tájékozott Schivelbusch 1980.
Vö. mindenekelõtt Aleida Assmann 1999, Aleida Assmann és Dietrich Harth 1991, valamint Jan
Assmann és Tonio Hölscher 1988.
Vö. többek között Hoffmann és May 1995.
Loewenberg 1995, 1996, legélesebb megfogalmazásban Hayden White korai írásaiban 1990,
1991, 1994.
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ezek megint csak gyakran tudatosan vagy tudattalanul használt pszichoanalitikai fogalmak, amelyek a legkülönfélébb érintett tudományok közkincsévé váltak. Ez a felszólítás különösen a kortanúkat faggató vizsgálatokra vonatkozik.78 Az ilyen vizsgálatok esetében az áttételek és ellenáttételek nem csupán veszélyeket hordoznak, hanem
a forrásoknak, sõt magának a kutatásnak is a részét alkotják, és szakavatott értelmezést kívánnak,79 akárcsak az értékek, a politikai magatartások bármilyen „kommunikatív hagyományozása”, például a kutatók egyes nemzedékei között.80
Ebbõl fakad a történészek és a pszichológusok, illetve pszichoanalitikusok közti
együttmûködés egyik minimális követelménye: a felügyelet parancsa. Ez annyit jelent, hogy szükség van megfigyelésre, ellenõrzésre, tanácsadásra pszichológiailag, illetve pszichoanalitikailag képzett „szupervizorok” részérõl, elsõsorban a kikérdezésen alapuló kutatási projektek esetében. A szupervizor fõ feladatai a következõk: a tudósok ellátása tanácsokkal a kortanúk és a tudósok viszonyát illetõen, tanácsadás
a kérdõívek és a vezérfonalak kidolgozásakor, a kortanúk kiválasztásakor és az interjúk értelmezésekor. Az ilyen jellegû felügyelet élesítené a sajátos problémák tudatát,
többek közt az áttételektõl és ellenáttételektõl különösen érintett nemzedékközi interjúk esetében, például a nemzetiszocializmus és annak bûnei kapcsán.81 Idõközben
egy egész sor történelmi kutatás zajlott le pszichológusok felügyelete alatt, mint például a „szabadnémet ifjúság (freideutsche Jugend)” „évszázados nemzedékérõl”82 vagy
a „Napola örökségérõl”83 folytatott vizsgálatok (lásd késõbb).
A pszichoanalitikusok, illetve pszichiáterek és a történészek közti együttmûködés – mint már utaltunk rá – jól bevált az egyének és társadalmak által elszenvedett
traumák feldolgozásának és utóhatásainak kutatásában. Az Egyesült Államokban ez
a kutatás a vietnami háború kapcsán ért tetõpontjára, Németországban pedig szorosan a nemzetiszocializmus áldozataihoz kapcsolódott, de ezen túlmenõen kiterjedt
a háború áldozatai és a menekültek által elszenvedett traumák vizsgálatára, sõt a traumát elszenvedõk gyerekeinél és unokáinál, valamint az NDK állambiztonsági üldözötteinél jelentkezõ utóhatások vizsgálatára is.84
78 Az a terapeutikus segítség azonban, melyet a kikérdezett kortanúk a történészektõl várnak a trau-

matikus élményeikrõl szóló beszámolóik után, többnyire meghaladja azok képességeit.
79 Lásd ehhez pl. Jureit 1998, 1999.
80 Ez volt a címe az esseni Kultúratudományi Intézet egy 1998-as konferenciájának, amelynek eredmé-

nyeit Elisabeth Domansky és Harald Welzer tették közzé (1999). Lásd még Welzer és mások 1997.
81 Ezt a kutatást nem jelentéktelen részben olyan szülõk gyermekei végezték a hetvenes évektõl kezd-

ve, akik átélték a nemzetiszocializmust, és tevõlegesen részt is vettek abban.
82 Autsch, Lobinger, Reulecke és Seidel 1998, melyben Thomas A. Kohut volt a „szupervizor”. [Év-

százados nemzedék: Az 1900–1912 közt született nemzedékbõl került ki a nemzetiszocialista rezsim középvezetése, késõbb ugyanez a generáció jelentõsen kivette a részét a Szövetségi Köztársaság felépítésében; javarészt az ún. „68-as nemzedék” szüleirõl van szó. – A ford.]
83 Schneider, Stillke és Leineweber (1997), melyben Werner Bohleber és Ilany Kogan voltak a „szupervizorok”. [Napola: Nationalpolitische Erziehungsanstalt, hivatalos rövidítése NPEA, a köznyelvben Napola. 1933-ban egyfajta nemzetiszocialista elit kinevelésére alapított „nemzetpolitikai nevelõintézet” a schleswig-holsteini Plönben. – A ford.]
84 A nácik áldozatai által elszenvedett traumákhoz lásd Müller-Hohagen 1988, az áldozatok és a menekültek utódai kapcsán: Universität Wuppertal 1988, illetve Herzka, von Schumacher és Tyrangiel 1989. A Stasi üldözötteihez lásd pl. Morawe 1999, Stark 1991. Vö. még Rüsen, Gottlob és
Mittag 1998, Plato és Meinicke 1991.
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Problémák
A pszichoanalitikai megközelítésû történeti munkákban több síkon jelentkeznek
a problémák.85 Az egyik alapvetõ kérdés a vallomások egyes egyéneken vagy kisebb
csoportokon túlmutató általánosíthatósága. Ez általában is a kvalitatív társadalomtudományos kutatás neuralgikus pontja.86 Léteznek azonban speciális problémák,
ha mentalitásokról, tapasztalatok, szûkebben pedig traumatikus élmények stb. feldolgozásáról van szó. Ezért szokás az ilyen jellegû történeti munkák esetében
a módszerek sokféleségére vagy olyan sajátos módszerekre törekedni, amelyek az általánosító kijelentéseket legalább valószínûsítik.
Mint említettük, a pszichológusokkal, illetve pszichoanalitikusokkal való együttmûködéstõl már Wehler is kollektív mentalitásoknak és társadalomkaraktereknek,
meghatározott csoportok és elitek társadalmi profiljának a kidolgozását remélte:
„Egy szó mint száz, a történeti kutatásnak nem az úgynevezett egyéni motívumokra,
hanem a társadalmi, egyénfeletti motívumokra és hatásokra kellene irányulnia”.87
Ez a megkülönböztetés – mint igyekeztem bemutatni – a 20. században egyre inkább megkérdõjelezõdött, és maga Wehler sem kiélezett formában gondolta el.
Mégis, aligha meglepõ, hogy egyes bírálói éppen ezen a ponton kerestek fogást
a munkáján. Ezzel a posztulátumával Wehler – hangzik egyes pszichoanalitikai irányultságú kutatók felháborodása – vitát kezdeményezett, majd nyomban be is rekesztette azt, még mielõtt valóban láthatóvá tette volna az egyes tudományágak
perspektíváit, s fõleg mielõtt megkérdõjelezte volna a diszciplínák közti határokat
és korlátaikat. Wehlernél a pszichoanalízis nem több – mondja figyelemreméltó írásaiban Christian Schneider (1997, 84. o. skk.) vagy éppen Jürgen Straub (1989)88 –,
mint puszta segédtudomány egy olyan történettudomány mellett, amelynek elemzései igazából a társadalomgazdaságtanra, a politikai uralomra és a „társadalmi és politikai rendszer” szociálpszichikai hatásaira irányulnak. Ebben a konstrukcióban
a tapasztalatnak nemigen jut tér, a pszichoanalízis pedig csekély értékkel bír. A történettudomány õrzi magasabbrendûségét.89
A fenti bírálat a konkrét esetben számomra elõször is túlzónak tûnik, hiszen Wehler minden diszciplínának kijelöli a fõ törekvéseit és területeit, ezek pedig a történet85 Ehhez általában pszichológiai nézõpontból vö. Braun 1985.
86 Lásd a Forum Qualitativer Sozialforschung oldalain folyó vitát a kvalitatív társadalomkutatás mi-

nõségi standardjairól. Különös módon a történészek gyakran olyankor hívják fel a figyelmet
a „reprezentativitásra”, amikor szubjektív források általánosításáról van szó – félreismerve azt
a tényt, hogy jóformán minden forrás esetében azok „szubjektív részének” és kontextusának az értelmezésére kell törekednünk (ennek behatóbb tárgyalásához a kvalitatív társadalomkutatás
összefüggésében lásd az errõl közzétett tematikus FQS-számokat, szerk. Mruck, Roth és Breuer
2002, ill. Roth, Breuer és Mruck 2003). Számos olyan történeti munka esetében is jelentkezik az
általánosíthatóság problémája, amely klasszikus forrásokkal, mondjuk közigazgatási aktákkal dolgozik. Az ellenkezõ álláspontot kiélezett formában lásd Briesen és Gans (1993).
87 Wehler 1974: 22.
88 Hasonlóan Jürgen Straub 1998a: 13, vagy 1989, 1998b.
89 Wehler a pszichoanalízist csakugyan segédtudománynak minõsíti történeti munkák számára, és
a történetírásban döntõbb szerepet szán a fejlõdéspszichológiai és a szociálpszichológiai iskoláknak. Mindazonáltal Wehler idõnként azzal a fogással él, hogy a pszichoanalízisen gyakorolt kritikával a pszichológia egészét veszi célba.
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tudomány esetében elsõsorban a gazdaság, a társadalom és az uralom összehasonlító
elemzésének a keretei közt maradnak, ezért a történettudománynak szüksége van
a közgazdaságtanra, a szociológiára és a politikatudományra. Másodszor, Wehler „kívánatosnak” tartja a történeti-társadalompszichológiai irányultságú pszichoanalízis
kidolgozását, amely ugyan egyelõre csupán csírájában létezik90 és többnyire egyéni
konfliktusok megoldására irányul, Wehler mégis látja a jelentõségét a történeti kutatás és értelmezés fentebb említett, merõben egyénfeletti területein. Ahelyett, hogy
a történelem egyedi alakzataira szorítkoznánk, Wehler szerint – és ez az én szememben már kifogásolhatóbbnak tûnik – azt a „sokkal többet ígérõ lehetõséget” kell keresnünk, hogy „elemzésnek vessük alá a valamiképpen átlagos személyiséget, a »modal personality«-t, kidolgozzuk az adott korra tipikusan jellemzõt, és intenzív összehasonlító tanulmányok révén fokozatosan lépjünk át az analitikus szociálpszichológia
terepére, így eredve nyomába a kollektív pszichikai jelenségek magyarázatának”.91
A probléma az én szememben csupán abban rejlik, hogyan jutunk el az egyes
életrajzok vagy interjúértelmezések egymás mellé sorakoztatásától az általánosításig, az egyénfelettien tipikusig. S hogyan tehetjük ezt meg különösen kollektívumok vagy akár egész nemzedékek tapasztalatai esetében? E téren ugyan idõközben
kialakult az élettörténeti kutatás kritikailag felülvizsgálható eszköztára, amely eleget tesz Wehler igényeinek, ugyanakkor túl is mutat az „átlagos személyiség”-rõl
tett problematikus megjegyzésein. Ez elsõsorban a kortanúk kiválasztását illeti: sajátosságaiknak egy lehetõleg széles és ellentmondásos, sõt ellentétekben gazdag mezõt kell lefedniük.92 Csak ezáltal válik lehetségessé tipológiák felállítása és így a tapasztalatok feldolgozásainak elfogadható általánosítása. Reprezentativitást azonban ilyen módszertani finomításokkal sem érhetünk el – idõközben túl sokan
haltak meg, estek el vagy lettek gyilkosság áldozataivá, túlságosan csekély a történeti-társadalomtudományi kvalitatív kutatásokban megkérdezhetõ személyek száma.
Ezenkívül maguk a tanúk újra és újra elhárítják az ilyesféle faggatózásokat.
A reprezentativitás megteremtésérõl szóló szociológiai elméletek ellenére elevenen él az a feltevés, hogy adott csoportok kvalitatív vizsgálatakor a megkérdezett
személyek bizonyos száma után elérünk egy „telítettségi fokot”: ezt követõen kissé
még tovább mélyíthetõk vagy bõvíthetõk ugyan az eredmények, de gyökeresen új
feldolgozási mintákra ebben a csoportban aligha fogunk bukkanni. Ez a „telítõdési
elmélet” összhangban van sok mentalitástörténész tapasztalatával, feltéve, hogy a lehetõ legellentmondóbb ismérveket vették figyelembe a kiválasztás során.93 Lehet,
hogy ez a jelenség az emberi agy képességeibõl vagy észlelési korlátaiból, illetve saját kivetítéseinkbõl fakad, de az is lehet, hogy adott kollektívumok körében a tapasztalatok feldolgozásának jól áttekinthetõ alapmintái alakulnak ki. Ezért felme90 Wehler 1974: 5.
91 Wehler 1974: 19.
92 Plato 2000, az esetek kiválasztásának a „theoretical sampling” értelmében vett szisztematizálásá-

hoz lásd Glaser és Strauss 1967.
93 Vö. ehhez a kvalitatív társadalomkutatást illetõen a „theoretical sampling” és a „theoretical satu-

ration” koncepcióit, az ún. „grounded theory” módszertani keretei között (Glaser és Strauss
1967, Strauss és Corbin 1996).
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rül a kérdés, hogy vajon van-e különbség a reprezentativitás megteremtésében
a kvalitatív és a kvantitatív kutatások között.94
Pszichoanalitikai módszerek és kategóriák alkalmazása esetén még tovább élezõdik a tipikus vagy éppen reprezentatív jelenségek kidolgozásának problémája.
A pszichoanalízis, mint ismeretes, eredetileg nem társadalomelmélet, hanem egy
olyan elmélet, amely beteg személyek terápiájából bontakozott ki, e terápia sajátos
történelmi feltételek közt való megalapozására. Ebbõl több kérdés is adódik: elõször is felmerül az az alapvetõ kérdés, mi a viszonya egyes páciensek diagnózisának,
illetve terápiájának a társadalomelmélethez. Az egyes személyek terápiájától a tranzitórius társadalom elméletéhez való ugrás önmagában is problematikus; feltétele,
hogy azok a körülmények, amelyek között ez az elmélet megszületett, összhangban
maradjanak a társadalmi-történelmi fejlõdéssel. Csakhogy az utóbbi száz évben
olyannyira megváltoztak a történelmi vonatkoztatási keretek, hogy a terápiák és az
alapjukban rejlõ elméletek történetisége állandó vita tárgya kellene hogy legyen.
Gondolhatunk itt elõször is Freud híres történeti relatívumaira, így például a bécsi
társadalomra, a századvég sajátos polgári családi viszonyaira, mindezeken a területeken és Freud elméleteiben is a „férfi dimenzió” túlsúlyára; a családok idõközben
gyökeresen megváltoztak, a kora gyermekkori meghatározottságok túlereje megkérdõjelezõdött, más szocializációs tényezõk jelentõsége felértékelõdött, a nemzedékek tapasztalási összefüggései egyre gyorsabb ütemben váltják egymást stb.
Ha mindezeket a változásokat figyelmen kívül hagyjuk, ezen a ponton különösen nagy a veszély, hogy egy voltaképpen egyedi esetekbõl kiinduló megközelítés
deduktívvá válik, majd egyre inkább megszilárdítja saját kategóriaépítményét, s ily
módon merõben történetietlen társadalomelméletté merevedik. E veszély elkerülése érdekében az egyes esetek elemzésének és mindenfajta általánosításnak más megközelítésekkel összevetve is legalább valószínûnek kell tûnnie, akárcsak minden
más szisztematikus megközelítésnek.
Wehler felismerte, milyen veszély rejlik a pszichoanalitikai irányultságú történettudományi kísérletek e konzervatív vonásában: „az ismétlõdés, nem az újszerû
fejlõdés áll a középpontban”.95 Mindazonáltal egyes pszichoanalitikailag tájékozódó vagy tájékozott tudósok kísérletet tettek a freudi kategóriák historizálására és
e veszélyek elkerülésére: ide tartoznak különösen Erikson, és Gay munkái, vagy éppen Fromm és Adornóék empirikus vizsgálatai.96
Abból az általános kérdésbõl, hogy lehetséges-e olyan társadalomelmélet, amely
egyes esetek diagnózisából és terápiájából keletkezett, egy további, különös kérdés is
fakad: egy adott társadalom „patologikus” és „nem patologikus”, „normális” és „beteg” elemeinek a kérdése. Az ilyesfajta megkülönböztetések persze mindig bajosak,
94 Lásd pl. Legewie 1987, aki azt javasolja, hogy kommunikációelméleti alapokon fogalmazzuk újra

a kvalitatív kutatás minõségi kritériumait; általánosabban pedig lásd az FQS oldalain 2000 óta zajló vitát a kvalitatív társadalomkutatás minõségi standardjairól.
95 Wehler 1974: 17.
96 Erikson 1971, 1987, Gay 1986a, 1994, Fromm 1990, Adorno–Frenkel-Brunswick–Levinson–Sanford–Nevitt 1950, Adorno 1997. Fromm egyik munkája kifejezetten hasonló kérdésekkel foglalkozik: A társadalmi tudattalan felfedezése. A pszichoanalízis újradefiniálásához címmel (1990).
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ám ettõl még kérdéses, hogy a pszichoanalízis mint terápiából született társadalomelmélet nem a társadalom „patologikus” elemeit hangsúlyozza-e, s nem a kórképeket
helyezi-e a társadalomelmélet fundamentumába, elveszítve szem elõl a „nem kórosat”.97 Durva megfogalmazásban: lehet-e orvosi pácienseket és „kevésbé patologikus” történelmi személyeket ugyanazokkal a kategóriákkal értelmezni?
Hadd világítsam meg ezt a problémát egy másik oldalról is. Christian Schneider fejtegetései abból a kérdésbõl indulnak ki, hogyan festhetnek a megértési kísérletek, amikor egy olyan nemzedék megértésérõl van szó, amely a nemzetiszocializmus bûneit hordozta vagy elszenvedte. Ebben az összefüggésben Marc Blochot idézi, aki bírálta a történészeket, amiért túlságosan könnyen ítélnek el korábbi
nemzedékeket, a tõlük való különbségek miatt.
„Talán annyira biztosak vagyunk önmagunkban és saját korunkban, hogy képesek vagyunk apáinkat igazakra és kárhozottakra osztani?” Ezt Bloch 1944-ben, röviddel az elõtt vetette papírra, hogy a Gestapo Lyonban letartóztatta és agyonlõtte
volna. Christian Schneider megállapítása szerint „apáink nemzedékének németjei
lõtték õt agyon. Vajon mit jelent mindez a róluk alkotott ítéletünk biztonságára nézve? Csakugyan annyira biztosak vagyunk önmagunkban és saját korunkban, hogy
képesek vagyunk õket igazakra és kárhozottakra osztani? Bloch szerint »túl sok
mindent ítélünk el, akár még cselekedeteinkben is. Milyen könnyû azt kiáltani: pellengérre! Az ember sohasem ért eleget.«” „Vajon”, teszi fel a kérdést Schneider, az
iménti Bloch-idézethez kapcsolódva, „eleget értünk-e apáinkból? Sikerül-e »behatolnunk« a tudatukba? És vajon ez a tudat csakugyan idegen-e?”98
Ezen a ponton nyilvánvalóvá válik a történelem és a pszichoanalízis körüli vita
magva: hogyan határozzák meg értékítéleteink a megértési kísérleteinket? A nemzetiszocializmus átélõinek és hordozóinak a megértésére irányuló kísérletek99 persze
csupán különös esetei az általános problémának. Én ezt a Bloch-idézetet inkább
úgy értelmezem, mint felszólítást egy olyan empíriára, amely önmagát kritikailag
megkérdõjelezi, s amelynek az elsõ értelmezésektõl eltérõ vagy azzal ellentétes tézisek felállításán kellene dolgoznia. Ide tartozik az a gondolat is, hogy az ember ennek során a lehetõ leginkább vetkõzze le saját énjét – ez az alig valóra váltható, mégis szükséges igény, hogy valamiképpen induktív módon a kortanúk beszámolóiban
felbukkanó indítékokat és szándékokat, döntéseket és választásokat tegyük értelmezéseink kiindulópontjába.
Ezeket a sorokat egyúttal Schneider csendes önkritikájaként is értelmezem, hiszen A Napola öröksége címû munka, amelyben jelentõs része volt, számos ponton
a megkérdezettek elõzetes elítélését mutatja a következõ nemzedékek részérõl, és
97 Ilyesféle kérdések vetõdtek fel azokban a beszélgetésekben, amelyeket 1998-ban folytattam a „kom-

munikatív hagyományozásról” szervezett esseni konferencia (Domansky és Welzer; lásd 81. jegyzet) elõkészítése során Klaus Röckerath kölni pszichoanalitikussal, akit hasonló kétségek gyötörtek.
98 Az utóbbi kérdés az ellenkezõ irányba mutat: „Vajon csakugyan idegenek vagyunk-e apáinktól?”
– ez mintha úgy fordítaná meg a szemrehányást, hogy a következõ nemzedék is ugyanazoknak
a szemrehányásoknak lehet kitéve, mint amelyeket õk szegeztek apáiknak.
99 Vö. többek között Sellschop és Vogel 1994 vagy Welzer és társai 1997.
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a megkérdezettek önértelmezése alig kap benne hangot, mielõtt a következõ nemzedék pszichoanalitikai értelmezésének tárgyává válna.
Az ilyen konstrukciókban és ezek értelmezésében mindig benne rejlik az a veszély, hogy az ember úgy fogja fel önmagát, mint aki úgyszólván objektíven kívül áll
a tárgyalt nemzedékközi konfliktus összefüggésén, s így morális fennhatósággá lép
elõ korábbi nemzedékekkel szemben – például a kor minden egyes tanúját a nemzetiszocializmus tettestársává nyilvánítja, s így „a” németeket két csoportra, „tettesekre” és „áldozatokra” redukálja. A kortanúknak így nemigen van rá esélyük, hogy önmagukat másként értelmezzék: az ettõl az értelmezéstõl eltérõ valamennyi saját
magyarázat pszichoanalitikai eszközökkel könnyen magyarázható nárcisztikus megbetegedés okozta exkulpációként vagy önigazolásként, elfojtásként vagy elhárításként. Ily módon az efféle általánosítások bírálata máris beépíthetõ az elmélet igazolásába. Ha más tudományok képviselõi a differenciált szemlélet mellett kardoskodnak, az pszichoanalitikailag úgy értelmezhetõ, mint az utódok nemzedékéhez
tartozók szüleiket védõ magatartásának kifejezõdése, vagy az agresszorral, azaz
a „vétkes apákkal” való tudattalan azonosulás elhárítása. A bírálatoknak ez a fajta elutasítása, amely a saját elméletet hivatott igazolni, a hermeneutikai módszert hermetikus módszerré teszi. Itt kellene pl. mûködésbe lépnie egyfajta felügyeletnek,
amely a kortanúk és értelmezõik viszonyára is kiterjed.
Két zárómegjegyzés: aggályaim a pszichoanalitikusok elsietett általánosításaira
vonatkoznak, s nem a pszichoanalízis mint mentalitástörténeti vagy biográfiai, illetve
autobiográfiai vizsgálatok heurisztikai eszköze, mint az emlékezésrõl és az emlékezetrõl vagy a tudattalan motívumok történelmi hatásáról szóló elmélet lehetõsége ellen
irányulnak. Sõt, a pszichoanalízis tapasztalatai segítségünkre lehetnek abban, hogy tudatosítsuk a „tapasztalattörténet” ilyen konstrukciójában játszott szerepünket. Csakhogy a pszichoanalízis mint terápia hosszas dialogikus folyamat, ezzel szemben a mi
faggatózásaink többnyire gyorsak és kevésbé dialogikusak, pszichoanalitikai értelmezéseinket pedig utólag kínáljuk s – a terápiával ellentétben – jobbára nem a megkérdezettekkel való beszélgetés közben. Az ilyen értelmezési összefüggésekben mindig az
a veszély fenyeget, hogy a tudattalant kevéssé ellenõrzötten szegezzük szembe a tudatos indítékokkal, vagy éppen nehezen ellenõrizhetõ magyarázati eszközként vesszük
igénybe, teret engedve a történészek saját projekcióinak.100
Annál is nagyobb szükség van a pszichoanalitikailag általánosító értelmezésekben
a körültekintõ megközelítések kidolgozására. Minden esetben meg kellene vizsgálni,
hogy mennyiben kínálnak ezek az eszközök plauzibilis általánosító magyarázatokat,
hogy más alapokon nyugvó értelmezések indokoltak lehetnek-e, hogy más felfogású
vizsgálatok ellentétes eredményre vezetnek-e, hogy nem csupán egy sajátos értelmezés
folytán „ragadunk”-e meg valamilyen tendenciát a megkérdezettek körében stb.101
100 A tudattalan magatartások és indítékok utólagos értelmezése könnyen válthat ki sérelmeket és ve-

zethet a megkérdezettek visszavonulásához.
101 Például úgy látom, hogy a szociálpszichológus Harald Welzer és társai munkája „a történelemtu-

dat hagyományozásáról” (2001) elhamarkodottan általánosít egy tendenciát. Megállapításuk szerint az olyan családokban, amelyekben jellemzõ a kommunikatív hagyományozás, „kumulatív
heroizálás” figyelhetõ meg, azaz „a következõ nemzedékben felismerhetõ a tendencia, hogy szüle-
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Éppen a kvalitatív történeti kutatásban van szükség egy olyan empíria kidolgozására,
amelyben az ellenõrizhetõség összekapcsolódik a történelmi tapasztalatok és a történelemfeldolgozások ellentmondásaira, ambivalenciáira és sokféleségére való nyitottsággal, s amely nem valami dogmatikusan kimerevített eszmeépítményt alkalmaz deduktív módon egyénekre – bármilyen eredetûek legyenek is ezek az eszmék.
Ráadásul deduktív eljárás esetén nagyra nyílik a „hermeneutikai csapda”: az
ilyen megközelítés képviselõi hajlanak rá, hogy a megkérdezettek kijelentéseit tekintsék „a” valóságnak, vagy saját elõfeltevéseik jegyében olyannyira elegyengessék
alanyaikat, hogy azok már csupán másutt nyert tézisek illusztrációiként szolgálnak,
vagy a korszellem csontvázainak mutatkoznak, vagy esetleg a történészektõl áhított
„modal personality” prototípusai maradnak vissza belõlük.
A második befejezõ megjegyzés: ahogy a történelem nem redukálható tapasztalattörténetre, éppúgy nem kíván meg minden történeti kérdésfelvetés pszichológiai
módszereket, és nem minden történeti-pszichológiai probléma követel pszichoanalízist. Nagyon pontosan meg kell vizsgálni, mely történelmi körülmények magyarázhatók nagy valószínûséggel pszichoanalitikai megközelítések segítségével, s ehhez
milyen pszichológiai elméletekhez kell folyamodnunk: pszichoanalízishez, szociálpszichológiához, vagy éppen szocializációs és fejlõdéspszichológiai elméletekhez.
Azt az ismeretelméleti alapelvet, hogy minden tárgy vizsgálata sajátos módszereket
követel, itt sem szabad szem elõl tévesztenünk.
Fordította: Hidas Zoltán
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