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1. hét 
 

A társadalomtörténet kérdésfeltevései 

 

Horváth Gergely Krisztián 

 



A hagyományos történetírás és a 

társadalomtörténet főbb jellemzői 
Hagyományos történetírás 

• Leíró jellegű 

• Politika- és eseménytörténetre 
fókuszáló 

• Objektívnek tételeződik 

• Nagy figyelem jut a híres 
emberekre 

 

Társadalomtörténet 

• Elemzés, megértés a cél 

• „Mindennek van 
története” => 

• Ami nem politikatörténet 
=  a nép története 

• A történészi munka 
konstrukció 

• Struktúrák fontossága 

• Tudományos igénnyel 
fellépő irányzat 



I. A hagyományos, 

eseményközpontú történetírás 
• Leíró jellegű, s nem elemző. 

• A politikai, diplomáciai eseményekre, háborúkra 

koncentrál => ez a 19. sz. közepén végbement 

módszertani forradalom következménye (Ranke 

(1795–1886) Droysen (1808–1886)), így alapelv 

lett: 

• az empíria és forráskritika, 

• a kronológiai pontosság, 

• az a megfontolás, hogy hivatalos 

dokumentumok alapján objektívebb, és ezért 

tudományosabb történelmet lehet írni.  



• Objektívnek tételezi magát . 

• Nagy teret ad az individuális döntéseknek, szabad 

akaratnak (híres emberek története). 

I. A hagyományos, 

eseményközpontú történetírás  

„Csak nagy nemzetségfákról regél 

a történelem. A kis fák 

ismeretlenül nőnek és enyésznek 

el a nagy nemzeti rengetegben.”  

(Mikszáth Kálmán) 

 



II. A társadalomtörténeti 

megközelítés 
• Minden létező az időben létezik, azaz van 

története. 

• Minden emberi egyben társadalmi is => azaz 

minden jelenség méltó a történészi érdeklődésre. 

• Másként: minden, ami nem politikatörténet = a 

nép története → érzékeny érdeklődés az alsó 

osztályok sorsa iránt (history from below). 

• A történelem hátterében nem egyéni tettek és 

akciók állnak, hanem struktúrák erejét, mentális-

gazdasági meghatározottságokat tolja előtérbe. 



• Felismerése annak, hogy nem létezik a rankei 

és tacitusi értelemben vett tárgyilagosság => a 

történész munkája konstrukció: nincs egy 

igazi, egyedül hiteles leírás, hanem 

ugyanannak a múltnak a különböző 

diskurzusai s ekként történetei vannak. 

• DE: a forráskritika ugyanakkor megvonja az 

állítható kijelentések körét, azaz ez nem jelent 

önkényes elrelativizálást. 

 

II. A társadalomtörténeti 

megközelítés 



II. A társadalomtörténeti 

megközelítés 
• Elméleti-módszertani tudatossággal jellemezhető, 

tudományos igénnyel fellépő irányzat: 

• Egyedi események leírása helyett 

törvényszerűségeket keres => fontosabb az 

általános, mint a különös és kivételes 

(szerkezeteket rekonstruál). 

• A történettudomány szociologizálása: elméleteket, 

illetve ezekhez szorosan kapcsolódó fogalmakat 

viszünk a történettudományba (pl. osztály, státus, 

konfliktus, társadalmi egyenlőtlenség, életvilág, 

struktúra stb.).  

 



• Elméleti-módszertani tudatossággal 

jellemezhető, tudományos igénnyel fellépő 

irányzat:  

• Leírás helyett elemzésre, megértésre 

törekszik. 

• Statisztikai módszereket használ, adaptál a 

történeti anyaghoz (vö. történeti szociológia). 

• A társadalomtudományoktól (szociológia, 

közgazdaság-tudomány, pszichológia) 

kölcsönzött, továbbfejlesztett elméletek 

segítségével modelleket alkot. 

 

II. A társadalomtörténeti 

megközelítés 



A modellalkotás problémái  
• A szociológia leginkább a modellszempontú 

megközelítéssel lehet a történettudomány segítségére. 

• A modell olyan, a valóságot leegyszerűsítő, a 

visszatérőt, az állandót és a tipikust hangsúlyozó 

konstrukció, mely csoportok, ismertetőjegyek és 

tulajdonságok formájában jelenik meg. (pl. 

feudalizmus, kapitalizmus, reneszánsz). 

• Vö. még: „klasszikus példa”, „tipikus” – a 

modellhasználat problematikája részben átvezet 

bennünket a kvantitatív társadalomkutatás 

kérdéséhez, azt eldöntendő ugyanis, hogy egy adott 

jelenség mely esetben minősül tipikusnak vagy egy 

eset reprezentatívnak, a történésznek a szociológia 

által kínált statisztikai eljárásokhoz kell fordulnia.   



• Max Weber és az ideáltípus: a valóság – így a múlt 

valósága is – strukturálatlan káosz, melybe az 

általunk alkotott fogalmakkal viszünk világosságot. 

Megismerési érdektől vezérelve valamiféle rendet 

konstruálunk a rendszerezetlen valóságban. 

• Ez az eljárás nemcsak a hétköznapok során valósul 

meg, hanem az ideáltípusokon keresztül a 

társadalomtudományi megismerés alapját is adja.  

• A megismerés céljából konstruált fogalmak, a 

valóságban tiszta formában sosem felbukkanó 

ideáltípusok segítenek a vizsgált tárgy 

leghangsúlyosabb sajátosságait mintegy vegytiszta 

formába sűríteni, ez esetben ha tipikusnak találunk 

valamit, akkor az ideáltípust jelöl.  

A modellalkotás problémái  



A modellalkotás problémái  
 „[...] ahhoz, hogy ezek a szavak (= 

fogalmak) valami egyértelműt 

jelentsenek, a szociológiának a maga 

részéről ki kell dolgoznia az ilyen 

képződmények „tiszta” („ideál”-) 

típusait, melyek a lehető 

legtökéletesebb értelmi 

adekvátságuknál fogva önmagukban 

ugyan következetesen egységesek, 

éppen ezért azonban – ebben az 

abszolút tiszta formában – 

valószínűleg éppolyan ritkán fordulnak 

elő a valóságban, mint az abszolút 

üres tér feltételezésével kiszámított 

fizikai reláció.” (Weber 1987: 49–50.) 

Max Weber (1864–1920) 



Az elméleti tudatosság haszna 
• Összefoglalhatjuk, áttekintést nyerhetünk az egyes 

korszakok jellegzetességeiről. 

• Lehetővé válik az összehasonlítás: 

• rákérdezhetünk a különböző tényállások 

hasonlóságaira és különbözőségeire. 

• A kategóriák: 

•  közvetítenek egy lehetséges általános és a 

konkrétan megtapasztalható között (ideáltípusok 

alkotása), 

• lehetővé teszik a folyamatok megragadását, 

melyek amúgy maguktól nem jelennek meg (pl. 

polgárosodás, proletarizáció, a társadalmi mobilitás 

növekedése stb.).  



A modern társadalomtörténet 

kialakulása 
• Az Annales-kör 

(Franciaország, 1929) 

• A történeti 

társadalomtudomány 

(Németország, 1960-as 

évek közepétől) 

Mikrotörténet és történeti 

antropológia (1970-80-as évektől) 

 a hétköznapok története 

(Alltagsgeschichte) (1980-as 

évektől) 

Mikrofordulat 



Az Annales-kör meghatározó 

személyiségei 

Marc Bloch Lucien Febvre Fernand Braudel 



Az Annales-kör  
• A lassan változó társadalmi jelenségek, mélystruktúrák 

vizsgálata kerül előtérbe (mentalitások, árak, 

konjunktúrák, gazdasági, demográfiai ciklusok, termelési 

rendszerek). 

• 1945 után intézményi áttörés. 

• Braudel: az idő 3 szintje:  

1. Esemény: „elszálló füstjével betölti a kortársak 

tudatát, de nem sokáig tart, alig lehet látni a 

lángját”. (Vö. „Fecseg a felszín, hallgat a mély”, 

József A.) 

2. Ciklusok, konjunktúrák ideje: társadalomtörténeti 

idő (évtizedek). 

3. Strukturális idő vagy „hosszú időtartam” („longue 

durée”): a „százados tendenciák” mint földművelési 

rendszerek, mentalitások, ökológiai változások. 



• A totális történelem programja (Braudel): 

• Mind a makroszintézisnél, mind lokális 

vizsgálatoknál a globalitásra törekvés (vö. a 

társadalom története: history of society vs. social 

history, Sozialgeschichte vs. 

Gesellschaftsgeschichte). 

• A történettudomány integrálja a 

részdiszciplínákat, s a történelem menete így a 

maga totalitásában ragadható meg. 

• Kritika: a túl sok részdiszciplína sokféle 

módszertana ugyanakkor nehezen integrálható 

egy keretbe, s az eredmény könnyen válik 

eklektikussá. 

Az Annales-kör  



A történeti társadalomtudomány 

Hans-Ulrich Wehler 

Jürgen Kocka 



• Szociológiailag, közgazdaságilag és szociálpszichológiailag 

egyaránt informált történeti tudomány. 

• Feladat: a fontosnak tekintett folyamatok és struktúrák 

problémaorientált elemzése.  

• Struktúratörténet = az események/és emberi cselekvések 

feltételeit és következményeit mint struktúrákat és 

folyamatokat vizsgálta, melyekben az emberek nem 

teljesen tudatosan cselekszenek, mert eredeti szándékaik 

mások → speciális német probléma: mi vezetett a II. 

világháborúhoz? 

• A társadalmi-gazdasági modernizáció német útja mint 

különút („Sonderweg”).  

• A Sonderweg-tézis feltételez egy „normális” 

modernizációs folyamatot, vö. Anglia, Egyesült Államok 

vs. Németország. 

A történeti társadalomtudomány 



Kritikai irányzat (vö. 1968):  

• A társadalmi konfliktusok politikai 

következményeikkel együtt a társadalmi 

egyenlőtlenségekre vezethetőek vissza (a 

javak, a hatalom és a presztízs 

egyenlőtlen mértékű elosztása. 

• A történettudomány mint kritikai tudomány 

hozzájárulhat a szociálisan érzékeny 

modern demokrácia megteremtéséhez 

(mára ez háttérbe szorult). 

 

A történeti társadalomtudomány 



Mikrofordulat a történetírásban  
 

• Az 1970-es évek végétől válságjelek => a 

makrofolyamatokat, nagystruktúrákat vizsgáló irányzatok 

kifulladása: 

• A strukturalista társadalomtörténet integrációs, útmutató 

tervei nem váltak valóra, 

• egyoldalú kooperáció a többi társadalomtudománnyal: 

nem/alig veszik át a társadalomtörténet eredményeit. 

 

 
Mikrofordulat 

Mikrotörténet Alltagsgeschichte Történeti antropológia 



 

Mikrotörténet (microstoria)  

 Kiinduló feltevések (1): 

• A társadalomtudomány és a történettudomány is 

általában makroszinten vizsgálódik (vö. szociológia, 

közgazdaságtan, statisztika)  

 → így a változást és annak irányát észleljük, de 

ezek által nem lehetséges annak megismerése, 

hogy mi is történt valójában, mi játszódott/játszódik 

le a mélyben. → A társadalomfejlődés lényeges 

kérdései makroszinten nem ragadhatók meg. A 

hagyományos történetírás csapdája: előre tudható, 

miként végződik a történet (Giovanni Levi). 



Kiinduló feltevések (2): 

• A társadalom mint olyan nem létezik, ez a 

tudomány és a politika konstrukciója: a valóságban 

egyének, családok, közösségek (települések, civil 

szerveződések, felekezetek, etnikumok) mentén 

szerveződik a társadalom élete.  

• Ahhoz tehát, hogy a társadalomról behatóbb 

ismereteink legyenek, az utóbbiak szerveződését, 

életét, mindennapjait kell megvizsgálnunk. A már 

ismert folyamatok (pl. jobbágyfelszabadítás, 

iparosodás, 1. vh-Trianon, kollektivizálás stb.) 

tényleges lefolyását lehet így megragadnunk.  

 

Mikrotörténet (microstoria) 



 „E modern népvándorlás megfigyelése 

egyetlen iskola szülőanyagában, első 

pillanatra reménytelen kísérletnek 

látszik; mintha egy hordó esővízből 

akarná valaki az elvonult vagy még 

vonuló vihart megismerni. De csak 

amíg meg nem próbáltuk. A 

társadalomkutatásban éppúgy 

megvan a jelentősége a 

mikroszkópiának, mint a bonctanban. 

A kis társadalmi egységek szerkezeti 

s áramlási-jelenségei éppúgy fejtik, 

magyarázzák, színezik a nagy 

egységek statisztikai és társadalmi 

rajzát, mint egy szerv szöveti képe 

alakját és működését.”  

 (Németh 1943: 33.) 

 

Németh László:  

A Medve-utcai polgári 



A mikrotörténet módszerei 
• A mikrotörténet mint tudatos program 

(Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, Edoardo 

Grendi, Maurizio Gribaudi). 

• A hagyományos társadalomtörténettel 

szemben: a társadalom nem statikusan 

egymás mellé/fölé helyezhető csoportok 

összessége, hanem egyének és csoportok 

közötti kapcsolatok története.  

• Egy közösség vizsgálata azért hasznos, mert 

„általános és tipikus társadalmi gyakorlatokat 

figyelhetünk meg” (Szekeres 1999: 6). 



• Lényeges: a nagytörténelemmel szemben ők nem kis dolgokat 

kutatnak, hanem a lépték megváltoztatásáról van szó: 

• „A mikrotörténelem nem apró dolgok szemléletét, hanem a 

dolgok aprólékos szemléletét jelenti.”(Giovanni Levi) – idézi 

Medick 2000: 53  

• „Egy mikroszkopikus megfigyelési módról van szó, egy nagy 

vizsgálati léptékről” – ily módon láthatóvá tenni a múlt eddig 

figyelmen kívül hagyott jelenségeit. 

• Ezért az alsó rétegek felé fordultak: tömegek prozopográfiáját 

elkészíteni, sok kis esettanulmánnyal. 

• Schlumbohm: „A mikrotörténelem középpontjában nem elszigetelt 

egyének állnak, hanem azok a társadalmi kapcsolatok, 

amelyekben az egyének »stratégiájukat követik«. A társadalmi 

csoportok és intézmények az emberek számára nem objektív 

adottságként jelennek meg, […] hanem a »kis emberek« maguk 

is formáló szerepet játszanak ezekben.” Schlumbohm 2000: 175.  

A mikrotörténet módszerei 



Alltagsgeschichte  
• A mindennapok története = az emberek 

hétköznapjai, mindennapi cselekedetei, 

motivációinak története. 

• Részben ideológia is: visszaadni az embereknek 

a történelmüket vs. nagypolitika, struktúratörténet 

(a 20. századra koncentrál). 

• Alf Lüdtke: az életvilágok, az egyéni 

tapasztalatok rekonstruálása a cél, melyek 

összességében társadalmi kontextusban, a 

gyakorlatok összességének szintjén is 

értelmezhetők, így a koncepció alkalmas egy 

átfogó társadalomtörténet megalkotására is. 

 



• Látszólag elméletellenes: nem tart igényt 

tudományos elméletek explicit felhasználására, 

hanem mintegy „beszéljenek az emlékek, a 

tények” módjára jár el. 

• Szoros kapcsolat az oral historyval: érezni, 

gondolkodni, cselekedni csak egyénileg lehet, ezt 

kell tehát megismerni: a kutató a kisember 

világába belehelyezkedve igyekszik annak egykori 

életvilágát rekonstruálni (kapcsolatok, nemi 

szerepek, uralmi helyzetek, mobilitás, értékek stb.) 

 → oral history: Lutz Niethammer: „A demokratikus 

jövőhöz olyan múltra van szükség, amelyben 

nemcsak a nagyok hangját hallani.”  

Alltagsgeschichte   

Idézi Majtényi 2001: 246. 



Összegzés 
• A társadalomtörténet, jóllehet szokásosan a történettudomány 

aldiszciplínájaként értelmezik, inkább a társadalomtudományok 

és a történettudomány határmezsgyéjén helyezkedik el. 

• A szociológiai – és struktúratörténeti megközelítés – egyik 

lényegi eleme: az – egykori – társadalmi valósághoz alapvetően 

felülnézetből közelít, vs. mikrotörténeti/antropológiai 

megközelítések.  

• DE: a lépték különbségei önmagukban nem jelentenek 

semmiféle értékbeli különbséget, az egykori valóság 

feltárásához több irányból is közelíthetünk:  

• A társadalom, ha „felülről” pillantunk rá, struktúrák, 

funkciók, közös értékek rendszereként jelentkezik → 

struktúrákból álló építmény, 

• de úgy is elgondolható, mint cselekvések, interakciók és 

megértések sűrűsödése → mikrokommunikációs hálózat. 



A társadalomtudományok hatása a 

történetírásra 1.(Lawrence Stone) 
• Nem lehetséges előítéletektől mentes, objektív 

történetírás. 

• A történészek rákényszerültek, hogy fogalmaikat 

pontosabban definiálják, illetve körülírják. 

• A történettudomány finomította kutatási technikáit 

(főleg az összehasonlító módszer volt nagy hatású). 

• Meghonosodtak a kvantitatív/statisztikai módszerek, 

illetve az ezekkel együtt járó hipotézis-állítás és 

bizonyítás. 

• A történettudomány analitikusabb lett, s kevésbé 

elbeszélő. 



• Új típusú kérdések keletkeztek: a mi és a hogyan 

helyett a miért került az előtérbe. 

• Új problémák: valamennyi az egyén–társadalom 

viszonya körül tematizálódik, különösen hangsúlyos: 

• az emberi létezés anyagi alapjainak kérdése, 

• a társadalmi intézmények (család, iskola stb.) 

történetének kutatása, 

• ez összekapcsolódott a társadalmi folyamatok, a 

társadalmi mobilitás stb. iránti érdeklődéssel. 

• A történetírásban megjelentek a tömegek, szemben az 

addig azt uraló egyénekkel, kis csoportokkal 

(politikusok, királyok stb.). 

 

A társadalomtudományok hatása  

a történetírásra 2. 


