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Könyvszemle

Ormos Mária: Németország 
története a 20. században

Németország 19–20. századi történelmének 
egyik vagy másik korszaka, ez vagy az a 
problémája nemcsak a német, hanem a világ 
történészei közül is sokakat foglalkoztatott, 
ma is foglalkoztat, és amíg lesz történetírás, 
foglalkoztatni is fog. A német császárság késői 
létrejöttének (1871) körülményeiről, Német-
ország I. és II. világháborúban játszott szere-
péről, a holokauszt borzalmairól és a két 
német állam hidegháborús történetéről írott 
könyvek a világ nagy könyvtáraiban egész 
termeket, illetve emeleteket töltenek meg. E 
tengernyi könyv közül néhányat Ormos 
Mária írt, aki – a magyar történészek között 
ma már szinte egyedüliként – Európa 20. 
századi történetében éppoly otthonosan mo-
zog, mint Magyarországéban. Ormos német 
történelem iránti érdeklődésének első jele az 
európai fasizmusok összehasonlító vizsgálata 
volt. Ennek első eredménye, melyet Incze 
Miklóssal közösen jegyzett, 1976-ban jelent 
meg (Európai fasizmusok, 1919–1939), a má-
sodik pedig, melyet már egyedül írt, 1987-ben 
(Nácizmus, fasizmus). Az utóbbiból logikusan 
következett nagy sikerű, először 1993-ban 
kiadott Hitler-életrajza. S végül nem elhanya-
golható előzmény az sem, hogy 1998-ban 
Ormos a nemzetközi kapcsolatok 1914 és 1945 
közötti történetét is megírta (Európa a nem

zetközi küzdőtéren). Ilyen előmunkálatok 
után nem meglepő, inkább magától értetődő, 
hogy az 1871 utáni német történelem szinte-
tikus jellegű összefoglalására is vállalkozott.

 A munka szerkezete az időrenden alapul. 
Az első fejezet az 1871-es német egységhez 
ve zető utat mutatja az 1648-as vesztfáliai bé-
kétől. Ezt a császárság közel félévszázados 
története követi, beleértve Németország első 
világháborús szereplését is. Ezután kisebb 
egységek következnek nagyobb terjedelem-
ben. A weimari köztársaság kicsit több mint 
tíz éve éppúgy egy fejezetet kap, mint a nem-
zetiszocialista rendszer, „Hitler háborúja” és 
a háború utáni átmeneti időszak az ország 
1949-es kettéosztásáig. Ezt követően ismét 
nagyobb léptékre vált a szerző. Az NSZK és 
az NDK negyvenesztendős történetét egy-
aránt egy-egy fejezetben tárgyalja. Végül, két 
rövid, de külön fejezet foglalkozik a német 
egy ség 1989–90-es létrejöttével és az azóta 
eltelt, immár két évtized történetével. A mun-
ka tehát, melynek kronológiai súlypontja a 
két világháború közötti és a II. világháború 
alatti időszakra esik, érdemben az 1870 és 1990 
közötti százhúsz év történetét tekinti át.

érdeklődésének és eddigi munkásságának 
megfelelően Ormos Máriának ez a könyve 
is politika- és eszmetörténeti jellegű. Ezen 
be lül a kül- és belpolitikának egyaránt nagy 
jelentőséget tulajdonít, miként a politikai 
mozgást befolyásoló nézeteknek, eszméknek 
is. Látóköréből természetesen a gazdasági 

fejlődés vagy visszaesés, a társadalmi viszo-
nyok, valamint a tudományos és művészeti 
élet legfontosabb fejleményei és összefüggései 
sem hiányoznak. Ám ezekkel kisebb terjede-
lemben foglalkozik, mint a politikai változá-
sokkal és az ideológiai háttérrel. Ha a kötet 
enciklopédikus jellegű kézikönyv lenne, és 
szakemberekhez szólna, ez valószínűleg csök-
kentené használhatóságát. Ez a munka 
azonban – mint előszavában a szerző ezt vi-
lágossá is teszi –, nem „szűk értelemben vett 
tudományos munka”, hanem a tudományos 
ismeretterjesztés kategóriájába tartozik. Va-
gyis nem a szaktörténészek szűk, hanem a 
történelem iránt érdeklődők szélesebb tábo-
rához szól. Mint ilyen: kiváló.

A kötet kiválósága több tényezőnek kö-
szönhető. Ezek közül legfontosabb maga a 
szerző. Ormos Mária gazdag kutató tapaszta-
lattal és hosszú oktatói gyakorlattal rendelke-
zik. Ebből adódik, hogy nemcsak alaposan 
ismeri témáját, hanem azt közérthetően el is 
tudja mondani. Nem gondolja, hogy a mun-
ka értéke a használt idegen szavak és a törté-
nészi terminus technikusok magas számától 
függ. Éppen ellenkezőleg: úgy gondolja, hogy 
ami magyarul és közérthetően is elmondha-
tó, azt nem érdemes bonyolítani és idegen 
szavakkal megtűzdelni. Mily ritka tulajdon-
ság – még a jó történészek között is! A szöve-
get jegyzetek sem terhelik; a felhasznált ma-
gyar, német, francia és angol szakkönyvekről 
egy irodalomjegyzék tájékoztat. Mindezeken 
túl Ormos Mária a magyar nyelvnek is mes-
tere. Gördülékenyen és olvasmányosan ír. 
Vagyis minden olyan tulajdonsággal rendelke-
zik, ami egy szélesebb közönséghez szóló 
tör ténésszel szemben elvárás lehet. 

A közérdeklődésre számot tartó téma, a 
szerző felkészültsége és az igényes ismeretter-
jesztésre való képessége mellett a kötetet más 

tényezők is sikerre ítélik. Régiesen e tényező-
ket összefoglalóan „külcsínnek” nevezhet-
nénk. Ezzel azonban nem biztos, hogy kife-
jeznénk azt, amire gondolunk. Ha az olvasó 
kézbe veszi a munkát, akkor először különle-
ges, albumszerű formáját konstatálhatja. Ha 
kinyitja, akkor látni fogja, hogy Ormos Má-
ria szövegéhez hallatlanul gazdag melléklet-
anyag társul. Annyira gazdag, hogy az szinte 
már nem is melléklet. Ezek a „csatolmányok” 
részben szintén szövegek: rövid életrajzok, 
for rásrészletek és fogalommagyarázatok, 
melyek színben és betűformában is különböz-
nek a főszövegtől. Részben azonban térképek, 
táblázatok és legfőképpen fotók. Minden 
fejezetet egy-egy egész oldalas fénykép és egy 
színes térkép vezet be. A fotó a tárgyalt korszak 
legmeghatározóbb egyéniségét ábrázolja, a 
térkép az éppen akkori Németországot mu-
tatja valamilyen szempontból. Az egyes feje-
zeteken belül ugyancsak egymást követik a 
fényképek és a térképek. Szinte nincs átlagos 
oldal, amelyen legalább két fotó ne lenne ta-
lálható. Ezek között portrék és tömegjelene-
tek éppúgy akadnak, mind csendéletek, pla-
kátok és jelképek. Színesek és fekete-fehérek, 
kicsik és nagyok. és mindig arról szólnak, azt 
erősí tik, amiről azokon az oldalakon Ormos 
Má ria éppen ír.

A fentiekért elsősorban Rácz Árpádot, a 
kötet szerkesztőjét és képszerkesztőjét illeti 
dicséret. ő gyűjtötte és válogatta a kötetben 
közölt fotókat, és részben az egyéb mellékle-
teket is. A célnak megfelelően, tehát didak-
tikusan megrajzolt térképek Sebők László, a 
fotók kiváló minősége Gottl Egon, a „design” 
egésze pedig Czeizel Balázs hozzáértéséről 
tanúskodik. Talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy ezzel és néhány korábbi albumszerű 
köny vével Rácz Árpád történész-szerkesztő 
külön műfajt teremtett a magyar könyvpia-

megtudniuk, hogy a La Chatelier-elv, vagy 
az Onsager-elmélet hogyan kerül felhaszná-
lásra a közgazdaságtudományban, vagy a 
kémikusoknak hasonlóan érdekes lehet a 
Brüsszelerátor modell alkalmazása a gazdasá-
gi evolúcióban, a biológusoknak pedig a 
mezőelmélet, a biológiai tér ökológiai mo-

dellekben történő felhasználása. (Móczár Jó
zsef: Fejezetek a modern közgazdaságtudomány
ból. Sztochasztikus és dinamikus nemegyen súlyi 
elméletek, természettudományos közelítések. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008, 608 p.)

Nováky Erzsébet
a közgazdaságtudományok doktora, jövőkutató
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con. E műfaj úgy egyesíti a színvonalas tör-
ténészi szöveget a multimédia modern vilá-
gának „linkjeivel” és képi megoldásaival, hogy 
a könyvpiacot elborító igénytelen bulvár-is-
meretterjesztés és a tartalmilag korrekt, ám 
formailag ötlettelen, unalmas és ezért a poten-
ciális olvasók többségéhez el sem jutó hagyo-

mányos ismeretterjesztés csapdáit egyaránt 
elkerüli. (Ormos Mária: Németország történe
te a XX. században. RubiconKönyvek. Buda
pest: Rubicon, 2008, 439 p.)

Romsics Ignác
történész
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