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J¡rgen Habermas

TANULNI A T¹RT°NELEMBýL?
Ra‚man Katalin fordÁtÀsa

Michael St¡rmer a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1993. 12. 27-i szÀmÀnak vez¢rcikk¢-
ben megism¢telt egy k¢rd¢st, amely a hatvanas ¢vek Âta foglalkoztatta a r¢gi Sz´vet-
s¢gi K´ztÀrsasÀgot, ¢s amely az Ãj N¢metorszÀg nacionalista elitj¢t ä Sch¤ubl¢tûl
Heitmannig ä 1989-tûl indulatba hozza: àA vÀdak fokozÂdÂ bizonytalansÀga miatt azonban
felmer¡l a k¢rd¢s, meddig engedtess¢k meg m¢g a mÃltbÂl visszajÀrÂ kûvend¢gnek, hogy az eg¢sz
j´vûre ¢s az eg¢sz mÃltra vonatkoztatva megv¢tÂzza a polgÀri er¢nyt ¢s a hazaszeretetet.Ê A kû-
vend¢g mene tekelj¢t tehÀt Ágy kell ¢rteni: Hogy ism¢t normÀlis nemzett¢ vÀljunk,
meg kellene szabadulnunk az Auschwitzcal kapcsolatos ´nkritikus eml¢kektûl. A his-
torikus, aki pedig maga is a t´rt¢n¢szpedagÂgus szerep¢ben l¢p fel, nyilvÀnvalÂan
Àtoknak ¢rzi azt a k¢sztet¢st, hogy tanuljunk a t´rt¢nelembûl.

Ez a szÀnd¢k azonban nem is olyan egyszerü, mint amilyennek lÀtszik. Lehet-e
egyÀltalÀn tanulni a t´rt¢nelembûl? Mielûtt megprÂbÀlok erre vÀlaszolni, visszapillan-
tÀsra van sz¡ks¢gem, mert nem mi vagyunk az elsûk, akik ezt a k¢rd¢st felteszik ma-
guknak.

Reinhardt Koselleck huszon´t ¢vvel ezelûtt tanulsÀgos t´rt¢nelmi kritikÀnak vetet-
te alÀ a histÂriÀt àtanÁtÂmesterÊ-k¢nt beÀllÁtÂ felfogÀst. A àt´rt¢nelemnekÊ, amely a àhis-
toria est magistra vitaeÊ r¢gi formulÀjÀban l¢pett fel, a r¢giek szÀmÀra nem volt az a
jelent¢se, amit mi ma tulajdonÁtunk neki; m¢g nem a t´rt¢nelmi alakok ¢let¢nek
´sszess¢g¢t ¢rtett¢k rajta, tehÀt a t´rt¢nelmet egyes szÀmban, hanem annak a sok egy-
mÀstÂl f¡ggetlen esem¢nynek fel-alÀ hullÀmzÀsÀt, amelyek k´z¡l az egyik vagy a mÀsik
a k¢sûbb sz¡letettek szÀmÀra esetleg sajÀt cselekv¢s¡k mintÀjÀul szolgÀlhat. A latin for-
mula CicerÂtÂl szÀrmazik, ¢s a t´rt¢nelmet m¢g Machiavelli vagy Montaigne is a p¢l-
damutatÂ esetek forrÀsÀnak tekintette. Csak az antropolÂgiai szeml¢let szÀmÀra,
amely szerint a mÃlt ¢s a jelen generÀciÂi l¢nyegileg egyformÀn viselkednek, jelenhet
meg a t´rt¢nelem mint megûrzendû ¢s utÀnzÀsra m¢ltÂ p¢ldÀk kincseshÀza. Tanulni
csak egy olyan t´rt¢netbûl lehet, amely megism¢tlûdik; ¢s csak azok tanulhatnak be-
lûle, akik a maguk term¢szet¢ben hasonlÂk maradnak. Historia est magistra vitae ä
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ez a toposz csak egy esetben tartja meg meggyûzû erej¢t: ha az egyszerire ¢s Ãjra irÀ-
nyulÂ t´rt¢nelmi ¢rz¢ket az az antropolÂgiai ¢rz¢k vÀltja fel, amely az ÀllandÂan vÀl-
tozÂban megl¢vû vissza-visszat¢rût regisztrÀlja.

Koselleck azt ÀllÁtja, hogy a t´rt¢nelmi tudat bet´r¢s¢vel a XVIII. szÀzad v¢g¢n
megszünt a t´rt¢nelemnek mint az ¢let tanÁtÂmester¢nek klasszikus szerepe. Ezt a ta-
nulsÀgot term¢szetesen û maga is egy Ãj histÂriai szeml¢letbûl vezeti le. °s emellett
egy bizonyos performatÁv ´nellentmondÀst csak az¢rt tud elker¡lni, mert àa t´rt¢ne-
lemnek az ¢letben felhasznÀlhatÂ tanulsÀgÀraÊ vonatkozÂ elm¢letet a tovÀbbiakban sem
kifejezetten vitatjÀk, hanem inkÀbb csak mÀsk¢pp ¢rtelmezik. Most mÀr nem a tipi-
kus neh¢zs¢gek megoldÀsÀra vonatkozÂ, rÀnk hagyomÀnyozott b´lcs receptnek tekin-
tik, hanem a mindig egyedi, t´rt¢nelmileg beÀgyazott, a mÃlt ¢s j´vû Àltal egyarÀnt
besugÀrzott helyzetre vonatkozÂ tudomÀnyos magyarÀzatnak. A t´rt¢nelem mint fel-
vilÀgosÁtÀs ¢s histÂriai ´nmagyarÀzat mindenesetre eg¢szen k¡l´nb´zû dolgokat je-
lenthet.

A t´rt¢nelemfilozÂfia komolyan veszi Schillernek azt az ÀllÁtÀsÀt, hogy a vilÀgt´rt¢-
nelem a vilÀg Át¢lûsz¢ke, ¢s visszatekintûleg megfejti az ¢rtelem kegyetlen¡l ironikus
fondorlatait, amelyekkel az ´ntudatlanul cselekvû embereken fel¡lkerekedik. Mialatt
Hegel ebbûl a t´rt¢nelemszeml¢letbûl azt a fatalista k´vetkeztet¢st vonta le, hogy a
cselekvû emberek szÀmÀra k¢sûn j´n minden tanulsÀg, Marx azt ÀllÁtotta, hogy a t´r-
t¢nelemfilozÂfia m¢g a k¢sûbbi nemzed¢kek szÀmÀra is tanulsÀgul szolgÀl. Az eddigi
t´rt¢nelem term¢szetes alakulÀsÀnak a felismer¢se hozzÀ kell hogy segÁtse ûket ahhoz
a belÀtÀshoz, hogy a j´vûben sajÀt t´rt¢nelm¡k szubjektumaivÀ emancipÀlhatjÀk ma-
gukat ä tehÀt olyan szem¢lyekk¢ vÀlhatnak, akik ha nem is maguk vÀlasztotta k´r¡l-
m¢nyek k´z´tt, de ´nÀllÂ akarattal ¢s ´ntudatosan alakÁthatjÀk sajÀt histÂriÀjukat. Itt
a t´rt¢nelmi egy olyan utÂpisztikus tudattal olvad ´ssze, amely kitÀgÁtja a v¢grehajt-
hatÂsÀg hatÀrait.

A t´rt¢nelemfilozÂfia, amely a mÃltat csak a maga j´vûk¢pei horizontjÀbÂl jelenÁti
meg, kezdettûl fogva szembe talÀlta magÀt a N¢met T´rt¢neti Iskola kritikÀjÀval. Emez
egy eg¢szen mÀs, kifejezetten histÂriai tudatot ¢rv¢nyesÁtett az aktualizmussal szem-
ben. Ranke elvitatta a t´rt¢nelemtûl azt a feladatot, hogy Át¢ljen a mÃlt felett, ¢s hogy
a kortÀrsakat a j´vû nemzed¢kek ¢rdek¢ben felvilÀgosÁtsa. Az akkor keletkezûben l¢vû
szellemtudomÀnyoknak a korÀbbi korszakok ¢s ¢letformÀk objektivÀlÂ, meggyûzû je-
lens¢gei alapjÀn kellett bebizonyÁtaniuk, hogy voltak¢ppen mi is t´rt¢nt. A n¢pek k´-
z´tt a t´rt¢nelmi egy¡tt¢l¢s folyamÀn kialakult kapcsolat ismer felvirÀgzÀst ¢s hanyat-
lÀst, de haladÀst nem. A t´rt¢nelem meg¢rt¢se ez¢rt nem vezethet intervenciÂhoz, ¢s
nem is szabad, hogy ahhoz vezessen. A k¡l´nb´zû idûben t´rt¢nt esem¢nyek kon-
templatÁv megjelenÁt¢s¢nek m¢gis van k´zvetett kapcsolata a gyakorlattal annyiban,
hogy a histÂriailag k¢pzett szellem megtanulja felismerni a sajÀt vilÀgÀt idegen vilÀgok
t¡kr¢ben, tehÀt ´nmagÀt a mÀsikban. A historizmusnak persze megvan az a vesz¢lye,
hogy b¢nÁtÂ tÃlsÃlyt k´lcs´n´z a mÃzeumba zÀrt ¢s eszt¢tikailag felÃjÁtott mÃltnak a
passzivitÀsra Át¢lt jelennel szemben; ez ellen a haszon¢lvezû t´rt¢nettudomÀny ellen
lÀzadt fel Nietzsche MçSODIK KORSZERþTLEN ELM°LKED°S-¢ben.

A historizmus megfosztja a tudomÀnyosan sterilizÀlt hagyomÀnyt alkotÂerej¢tûl. Az
ilyen m¢rt¢kben ¢rz¢stelenÁtett à¢lm¢nnyelÊ szemben tÀplÀlt gyanakvÀsbÂl nûtt ki a
hermeneutika, ami Ãgy viszonylik Diltheyhez, mint Marx Hegelhez: ahogy Marx a
t´rt¢netfilozÂfiÀtÂl, Ãgy vitatja el Gadamer a t´rt¢nettudomÀnyoktÂl a kizÀrÂlag utÂ-
lagos kontemplÀciÂ jelleg¢t. Mielûtt a historikus meg¢rten¢ a t´rt¢neti esem¢nyeket,
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mÀr rendelkez¢s¢re Àllanak a hagyomÀnyoknak azok az ́ sszef¡gg¢sei, amelyek a her-
meneutikus kiindulÂ helyzetet ¢s ezzel a historikusnak a meg¢rt¢sre valÂ k¢pess¢g¢t
meghatÀrozzÀk. De a t´rt¢nelem meg¢rt¢se r¢v¢n az elsajÀtÁtott hagyomÀny tovÀbb-
fejleszt¢se is megt´rt¢nik. Ebbûl a n¢zûpontbÂl a t´rt¢neti esem¢ny elnyeri az ¢rv¢-
nyess¢gnek azt a minimumÀt, amely minden reflexiÂ elûfelt¢tele. BÀrmely hagyo-
mÀny k´telezû erej¢t fûk¢nt azoknak a müveknek szellemi autoritÀsÀbÂl nyeri, ame-
lyek a kritika ¢s a feled¢s elszÁvÂ hatÀsÀval szemben is meg tudjÀk ûrizni klasszikus
rangjukat. Klasszikus az, amibûl m¢g mindig tanulhatnak a k¢sûbb sz¡letettek. A
klasszikusnak ez a meghatÀrozÀsa term¢szetesen gyanÃsan k´zel Àll a tautolÂgiÀhoz.
Ki szavatolja nek¡nk, hogy a kÀnonk¢pz¢s rendben folyik le, hogy nem csak az mi-
nûs¡l klasszikusnak, amit bizonyos emberek mindenkor annak tartanak? Marx müve
csak k¢sûn nyerte el a klasszikus minûsÁt¢st ä majd hamar el is vesztette, miutÀn nev¢t
a pÀrtideolÂgusok k´z¢ soroltÀk, ¢s egy l¢legzetre mondtÀk ki olyan hiteltelen
klasszikusokkal, mint Engels ¢s Lenin vagy akÀr SztÀlin.

öjabb tautolÂgia csÃszik be azÀltal, hogy a kiindulÂ k¢rd¢s¡nk ¢rtelme ¢szrev¢tle-
n¡l megvÀltozik: a hermeneutika kev¢sb¢ ¢rdekelt abban, hogy mi magukbÂl a t´r-
t¢nelmi esem¢nyekbûl tanuljunk, mint inkÀbb sz´vegekbûl, tehÀt rÀnk hagyomÀnyo-
zott ¢s dogmatikusan jÂvÀhagyott tanulsÀgokbÂl. Erre mindjÀrt visszat¢rek.

Az Àltalam emlÁtett hÀrom modern olvasat azonban ne t¢vesszen meg benn¡nket:
a t´rt¢nelemrûl mint tanÁtÂmesterrûl szÂlÂ hagyomÀnyos ¢rtelmez¢s m¢g nem ment
ki teljesen a divatbÂl. Vegy¡k p¢ldÀul az utolsÂ n¢pi kamarai vÀlasztÀsokat 1990 tava-
szÀn, amikor a nyugatrÂl iderep¡lt politikusok bebesz¢lt¢k a lakossÀgnak, hogy csak
az 1948. ¢vi p¢nzreform modellj¢t kell utÀnozniuk, hogy a t´nkretett NDK-t àvirÀgzÂ
tartomÀnyokkÀÊ vÀltoztassÀk. Ezt a propagandac¢lt kellett szolgÀlniuk azoknak a Lud-
wig Ehrhardot ¢s a tacskÂjÀt bemutatÂ reklÀmfilmecsk¢knek is, amelyeket Klein, az
akkori kormÀnyszÂvivû k¢szÁttetett az NDK lakossÀgÀnak felvilÀgosÁtÀsa c¢ljÀbÂl. His-
toria est magistra vitae ä az Ãj polgÀrok tanuljanak a r¢gi Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀg si-
kert´rt¢net¢bûl.

De a toposz modern olvasataiban sem tud minket minden tovÀbbi n¢lk¡l meggyûz-
ni arrÂl, hogy egyÀltalÀban tudunk-e tanulni a t´rt¢nelembûl. A t´rt¢netfilozÂfia nyil-
vÀn kiss¢ tÃl sok ¢rtelmet fedez fel a t´rt¢nelemben, a historizmus pedig kiss¢ tÃl ke-
veset. Az egyik tÃl nagy, a mÀsik tÃl kicsiny mozgÀst¢rrel szÀmol. De mindkettû ä akÀr
szigorÃan a j´vû fel¢ orientÀlÂdik, akÀr a mÃlthoz kapcsolÂdik ä bÁzik a histÂriai k¢p-
zetts¢g helyzetmegvilÀgÁtÂ erej¢ben. Az egyik esetben az ¢rtelem szava vilÀgosÁtson fel
benn¡nket, a mÀsik esetben a sajÀt sorsunk ´sszehasonlÁtÀsa a mÀsik¢val. Emellett a
t´rt¢nelemre mint tanÁtÂmesterre vonatkozÂ r¢gi elk¢pzel¢s a sok egyedi t´rt¢netrûl
Àtment a histÂriai sorsoknak mindent behÀlÂzÂ ´sszef¡gg¢s¢be: de a t´rt¢nelem va-
lami tudÀsra ¢rdemesnek forrÀsa marad, mert, Ãgy tünik, most is, mint mindig, m¢r-
c¢t ¢s ¢rt¢keket nyÃjt nek¡nk. A hermeneutika v¢g¡l a mintaszerünek ezt az erej¢t
egyfajta klasszikus hagyomÀnyra vetÁti rÀ; ez az anonim folyamat veszi Àt az irÀnyÁtÀst
¢s ÀllÁtja az interpretÀciÂs teljesÁtm¢nyeket a k¢sûbb sz¡letettek szolgÀlatÀba av¢gett,
hogy hatÀst´rt¢netileg folyamatossÀ tegye magÀt. TehÀt mind a hÀrom vÀltozat arra
a k¡l´n´s premisszÀra ¢p¡l, hogy a t´rt¢nelembûl csak akkor tanulhatunk, ha valami
pozitÁvat, utÀnzÀsra ¢rdemeset tud felmutatni nek¡nk. Ez az¢rt k¡l´n´s, mert rendes
k´r¡lm¢nyek k´z´tt negatÁv tapasztalatokbÂl, vagyis csalÂdÀsokbÂl okulunk. A csalÂ-
dÀsok azok, amiket a j´vûben el akarunk ker¡lni. Ez nem vonatkozik kev¢sb¢ a n¢pek
kollektÁv sorsÀra, mint az egy¢ni ¢lett´rt¢netekre ä ¢s azok gyermekkori mintÀira.
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A t´rt¢nelemnek mint b´lcs tanÁtÂmesternek hermeneutikus igazolÀsa filozÂfusok
¢s ÁrÂk, ÀltalÀban intellektuelek ¢s szellemt´rt¢n¢szek szÀmÀra bÁr prima facie meg-
gyûzû erûvel: hiszen valÂban tanulunk a hagyomÀnyainkbÂl, eg¢sz ¢let¡nkben olyan
sz´vegekkel ¢s szellemekkel folytatott pÀrbesz¢dekben mozgunk, amelyek hosszÃ t´r-
t¢nelmi idûszakokon kereszt¡l idûszerüek maradtak. Mindaddig, amÁg a Kant ¢s He-
gel Àltal mondottaknak ¢s Árottaknak szubsztanciÀjÀt meg nem em¢sztett¡k, az û ta-
nÁtvÀnyaik vagyunk. Ugyanez ¢rv¢nyes mindazokra a tradÁciÂkra, amelyek formÀltak
benn¡nket, ¢s amelyek ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl annyira bevÀlnak, hogy az utÀnunk k´vetkezû
nemzed¢kek tovÀbbviszik ûket.

MÀsr¢szt az ¢rt¢kes hagyomÀny mentori szerep¢nek szuggesztÁv k¢pe egyÀltalÀban
nem k¢pezi vita tÀrgyÀt, ha azt k¢rdezz¡k magunktÂl, tanulhatunk-e a t´rt¢nelembûl,
¢s hogyan. Ez esetben mÀr nincs szÂ mentalitÀsformÀlÂ hagyomÀnyrÂl, sem kulturÀlis
hasonulÀsrÂl ¢s szocializÀlÀsrÂl, hanem tanulÀsi folyamatokrÂl. °s ezeket olyan tapasz-
talatok vÀltjÀk ki, amelyekbe minduntalan bele¡tk´z¡nk, olyan probl¢mÀk, amelyek
rÀnk t´rnek, ¢s amelyekkel szemben gyakran fÀjdalmas-messzehatÂan csûd´t mon-
dunk. Az ¢lû hagyomÀnyokbÂl mindig ¢szrev¢tlen¡l tanulunk; a k¢rd¢s azonban az,
vajon tanulhatunk-e olyan esem¢nyekbûl, amelyek a hagyomÀnyok csûdj¢t t¡kr´zik.
Fûk¢nt azokrÂl a helyzetekrûl besz¢lek, amikor a r¢sztvevûk az ûket szorÁtÂ probl¢-
mÀkat az Àltaluk elsajÀtÁtott magatartÀsformÀkkal, interpretÀciÂkkal ¢s k¢pess¢gekkel
nem tudjÀk megoldani; kiÀbrÀndÁtÂ helyzetekre gondolok, amelyekben a rem¢lt ki-
lÀtÀsok ä ¢s ezzel maguk a rem¢nyeket szentesÁtû hagyomÀnyok is ä csûd´t mondanak.
Ha a t´rt¢nelem egyÀltalÀban alkalmas arra, hogy tanÁtÂmesterk¢nt l¢pjen fel, akkor
csak Ãgy, mint valami kritikus fÂrum, amely elûtt ¢rv¢ny¢t veszti mindaz, amit mi a
kulturÀlis ´r´ks¢g¡nk f¢ny¢ben eddig helyesnek tartottunk. Ez esetben a t´rt¢nelem
olyan instanciak¢nt mük´dik, amely nem utÀnzÀsokra, hanem revÁziÂkra k¢sztet. Az
¢n nemzed¢kem szÀmÀra az 1945-´s ¢v volt ilyen szemfelnyitÂ dÀtum, amely vissza-
menûleg leleplezte a nÀci rendszer kifejlûd¢s¢t, bukÀsÀt ¢s a büntetteit; a valÂsÀgos
esem¢nyeknek olyan lÀncolatÀt mutatta meg ugyanis, amelyek nyilvÀnvalÂvÀ tett¢k
egy kulturÀlisan fejlett n¢p sz´rnyü ´sszeomlÀsÀt. Ez az ¢v legalÀbb a n¢met intellek-
tueleket k¢nyszerÁtette arra, hogy aggÀlyosan fel¡lvizsgÀljÀk a csûdbe ment tradÁciÂt.
Nek¡nk egy valÂjÀban megcsonkult mük´d¢st´rt¢net szelektivitÀsÀval kellett tisztÀba
j´nn¡nk, amely egy Kantot nyÃjtott nek¡nk Mendelssohn n¢lk¡l, Novalist Heine n¢l-
k¡l, Hegelt Marx n¢lk¡l, C. G. Jungot Freud n¢lk¡l, Heideggert Cassirer n¢lk¡l, Carl
Schmittet Hermann Heller n¢lk¡l; a rÀnk hagyott b´lcseletbûl hiÀnyzott a B¢csi ¢s a
Frankfurti Iskola, a jogtudomÀny szakter¡leteirûl a pozitivizmus, a l¢lektanbÂl a pszi-
choanalÁzis; ez az irÀnyzat Jakob B´hm¢bûl, HamannbÂl, Baaderbûl, Schellingbûl ¢s
Nietzsch¢bûl megalkotta egy àn¢metÊ filozÂfia nyugatellenes mumusÀt.

Term¢szetes, hogy ami akkor v¢g¢rv¢nyesen problematikussÀ vÀlt, nem csak az in-
tellektueleket ¢rintette. A n¢met hagyomÀny fel¡lkerekedû irracionÀlis alsÂ Àramlatai
mÀr 1914-ben magukkal ragadtÀk a n¢pess¢g t´bb nagy csoportjÀt, ¢s mozgÂsÁtottÀk
ûket az 1789-es eszm¢k ellen; els´p´rt¢k a demokrÀcia ¢s jogÀllam ¢szjogi alapjait,
mint egy mechanisztikus gondolkodÀs agyr¢meit; a r¢gi, most rasszizmusba fordult
antiszemita sztereotÁpiÀkat a müvelt polgÀrsÀg k´reiben ¢s annak mandarinkultÃrÀ-
jÀban is udvark¢pess¢ tett¢k. Aki ma mint a sz´vets¢gi gyül¢s legerûsebb frakciÂjÀnak
eln´ke megk¢rdûjelezi a hadsereg ¢s rendûrs¢g jogÀllami sz¢tvÀlasztÀsÀt; aki, mint
annak idej¢n a Kereszt¢nydemokrata UniÂ fûtitkÀra, vagy ma a bajor minisztereln´k,
idegengyül´letet szÁt ä ilyen tradÁciÂkat ¢lesztget. Tudnia kell, hogy azokat a hagyo-
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mÀnyokat ¢lesztgeti, amelyek egyszer mÀr leszerepeltek a t´rt¢nelem Át¢lûsz¢ke elûtt.
°s aki mindennek tetej¢be ki szeretn¢ tess¢kelni magÀt ezt az instanciÀt mint àa mÃlt
kûvend¢g¢tÊ, csak azt bizonyÁtja, hogy semmit sem akar tanulni a t´rt¢nelembûl.

Ez persze annak a meghatÀrozott nemzed¢knek a perspektÁvÀja, amelynek mük´-
d¢s¢t az 1945-´s ¢v kihÁvÂ cezÃrak¢nt lezÀrja. MÀs perspektÁvÀkbÂl mÀs dÀtumok tün-
nek ugyanilyen meghatÀrozÂknak. 1989 olyan cezÃra, amely m¢g a legmakacsabb hÁ-
vû szem¢t is rÀirÀnyÁtotta a szovjet rendszer felemelked¢s¢re, bukÀsÀra ¢s büneire.
Ezeknek az esem¢nyeknek a lÀncolata feltÀrja elûtt¡nk egy az emberis¢gen v¢grehaj-
tott p¢ldÀtlan ¢s egyÃttal p¢ldÀtlanul felelûtlen kÁs¢rlet csûdj¢t. De meg van Árva a csil-
lagokban az a dÀtum, amely egy nap jelezheti egy mÀsik, a vilÀgpiacon n¢vtelen¡l ural-
kodÂ rendszer bukÀsÀt. A mÀsodik vilÀghÀborÃ Âta ki¢pÁtett nemzetk´zi gazdasÀgi
rend, Ãgy tünik, m¢g arra sem k¢pes, hogy kezelje a GazdasÀgi Egy¡ttmük´d¢si ¢s
Fejleszt¢si Szervezet tÀrsadalmaiban egyre fokozÂdÂ munkan¢lk¡lis¢get vagy leg-
alÀbb a hajl¢ktalansÀgot, de az ´sszess¢g¡kben jÂmÂdÃ orszÀgok ¢s a vilÀg nyomorgÂ
¢s tovÀbbnyomorodÂ r¢sze k´z´tti n´vekvû diszparitÀst sem tudja hatÀrok k´z¢ szo-
rÁtani.

Tanulni a t´rt¢nelembûl? Olyan k¢rd¢s ez, amelyre nincs elm¢letileg kiel¢gÁtû vÀ-
lasz. A t´rt¢nelem lehet esetleg kritikus hajlamÃ tanÁtÂmester, aki megmondja ne-
k¡nk, hogyan ne jÀrjunk el. Mint ilyen term¢szetesen csak akkor jelentkezik szÂlÀsra,
ha beismerj¡k magunk elûtt, hogy csûd´t mondtunk. Ha tanulni akarunk a t´rt¢ne-
lembûl, nem szabad a megoldatlan probl¢mÀkat f¢lretolnunk ¢s hÀtt¢rbe szorÁtanunk;
nyitottaknak kell maradnunk a kritikus tapasztalatokkal szemben; en¢lk¡l nem fogjuk
tudni a t´rt¢nelmet a megvalÂsulatlan vÀrakozÀsok illusztrÀciÂjak¢nt felfogni. Az ilyen
d¢mentik ä cÀfolatok ä szÀmÀra bûs¢gesen szolgÀltat p¢ldÀkat a n¢met egyes¡l¢s fo-
lyamata; mÀs jellegü p¢ldÀk a jobboldali-radikÀlis erûszakos cselekm¢nyek vagy az et-
nikai konfliktusok a felbomlott JugoszlÀviÀban ¢s mÀsutt, de ilyen az ¹b´l-hÀborÃ is
¢s az intervenciÂ SzomÀliÀban. Ha az ilyen t¢ved¢sekbûl tanulni akarunk, mindig a
t¢ves elk¢pzel¢sek k¢rd¢sess¢ vÀlt hÀttere tünik fel elûtt¡nk. Az effajta hÀtt¢r olyan
hagyomÀnyokbÂl, ¢letformÀkbÂl ¢s praktikÀkbÂl Àll ´ssze, amelyeket mint egy-egy
nemzethez, Àllamhoz vagy egy kultÃrÀhoz tartozÂ egyedek osztunk meg egymÀssal ä
olyan hagyomÀnyokbÂl, amelyeket megoldatlan probl¢mÀk kavartak fel ¢s tettek k¢r-
d¢sess¢. Michael St¡rmer viszont, amikor a àpolgÀri er¢ny ¢s hazaszeretetÊ megk¢rdûje-
lezetlen indulatait propagÀlja, a legbiztosabb mÂdjÀt mutatja annak, ahogyan az em-
ber a t´rt¢nelem tanulsÀgaival szemben immunizÀlhatja magÀt.
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