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Szociálpszichológia és történettudomány
között – minthogy mindketten az emberi
cselekvések mozgatórugóival foglalkoz-
nak – sok affinitás, mindazonáltal kevés
gyakorlati érintkezés van. A történelem év-
századokig a történettudomány terrénuma
volt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
a társadalmi csoportok lelkiállapotára vo-
natkozó szociálpszichológiai szempontú
elemzések, melyek történelmi folyamatok-
hoz kapcsolták a szociálpszichológiai je-
lenségeket, ne születtek volna. Elegendõ
itt egy közeli példára, Bibó István munkás-
ságára, különösen A kelet-európai kisálla-
mok nyomorúsága címû tanulmányára utal-
ni (Bibó, 1986), amely Szûcs Jenõ (1973)
kelet-európai történeti régiókról szóló mû-
vének is alapjául szolgált. Történelmi ese-
ményekkel, korszakokkal, szereplõkkel
kapcsolatos kutatások is folytak, amelyek
e történeti tárgyakról a társadalomban élõ
képet térképezték fel, abból az elõfeltevés-
bõl kiindulva, hogy e nézetek szervezõdé-
sébõl a társadalmi beállítódásokra, ítéletek-
re, végsõ soron magára a várható társadal-
mi viselkedésre következtethetünk (pl.
Csepeli, 1985, Hunyady, 1996). A fenti pél-
dából kitûnik, hogy szemben a történettu-
dománnyal, ahol maga a történelmi folya-
mat a magyarázat tárgya (s ebben a magya-

rázatban szociálpszichológiai szempontok
esetenként szerepet kaphatnak), a szociál-
pszichológia szempontjából a történelem
mint kortárs reprezentációs forma, mint is-
meret jelenik meg, amelynek szervezõdési
formái alapján más szociálpszichológiai je-
lenségeket, például a várható társadalmi
viselkedést kívánjuk magyarázni, illetve
elõre jelezni.

A magyarázat típusai

A szociálpszichológiai elméletalkotás és
kutatás módszertanának fenti példája a ter-
mészettudományos oksági magyarázat
elvére épül. Azt feltételezi, hogy a megma-
gyarázandó esemény, például az ítéletalko-
tás vagy a viselkedés, levezethetõ korláto-
zott számú oki tényezõbõl, például a törté-
nelmi nézetek szervezõdési mintáiból. Ez
a fajta oksági gondolkodás a történelemtu-
dományban is fellelhetõ, ahol a történeti
események puszta bemutatásán túl az ese-
mények közötti kapcsolatok bemutatásá-
nak igénye is megfogalmazódik. A termé-
szettudományos oki magyarázatok klasszi-
kus példája Alexis de Tocqueville (1993)
mûve az amerikai demokráciáról, amely-
ben az empirikusan általánosított törvé-
nyekbõl levezetett magyarázatokra számta-
lan példát találunk. Az amerikai demokrá-
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cia kialakulását illetõ oksági lánc elemei
például a telepeseket kemény próbák elé
állító fizikai környezet, az egyszerû társas
világ, a kormányzati intézmények hiánya,
amelyek együttesen arra indították a pol-
gárokat, hogy szövetkezzenek és egyesüle-
tekben mûködjenek együtt. A közös célok
érdekében létrehozott önkéntes egyesülé-
sek azután kialakították a demokrácia
szempontjából lényeges készségeket és
technikákat. Tocqueville munkája nem nél-
külözi a pszichológiai általánosításokat
sem. Az egyesülés jótékony hatását például
az alábbi pszichológiai következmények-
ben ragadja meg:

„Amennyiben egy egyesület képvisel
egy álláspontot, az adott nézetnek egyre
világosabbnak és pontosabbnak kell lenni.
A nézet támogatókat vonz, és bevonja õket
az ügybe. A támogatók megismerkednek
egymással, és az együttes támogatás növeli
a lelkesedést. Az egyesület különálló gon-
dolkodások energiáit egyesíti, és ezeket az
energiákat egy világosan megjelölt cél irá-
nyába tereli.” (Tocqueville, 1993, 190. o.).

A tudományos magyarázat úgynevezett
„racionális” formája, amely empirikus tör-
vények helyett az eseményekben kifejezõ-
dõ gondolat megragadását tekinti az ese-
mények magyarázatának, Dilthey (1975)
szellemtörténetében bontakozott ki. Col-
lingwood (1987, 214. o.) szerint „a történet-
tudományban a felfedezendõ tárgy nem
maga az esemény, hanem az eseményben
kifejezõdõ gondolat. A gondolat felfedezé-
se egyszersmind a gondolat megértését is
jelenti”. Ez a megértés nemcsak az esemé-
nyek közötti kapcsolatokra, hanem a cse-
lekvõi diszpozíciók és szándékok közötti
kapcsolatok felfedezésére is irányul, vagyis
annak megállapítására, hogy mitõl válik
egy történeti cselekvés racionálissá. Míg a
szellemtörténeti irányzat a történettudo-
mányban jelentõs irányzattá vált, a Dilthey-
i megértõ lélektannak a szociálpszicholó-

giában kevés babér termett, s ez a körül-
mény a két tudomány kölcsönös reflexióját
a racionális magyarázat paradigmájában
gyakorlatilag kizárta.

Az elmúlt évtizedekben azonban a tár-
sadalomtudományokban, így a történettu-
dományban (White, 1973, 1997, Hull, 1975,
Carr, 1999, Gyáni, 2000) és a szociálpszi-
chológiában is (Sarbin, 1986, Bruner, 1986,
László, 1999) kialakult egy sajátos megkö-
zelítés, amely a társadalmi tudás, így a tör-
téneti tudás magyarázatában az elbeszélés
vagy narrativitás sajátosságait hangsúlyoz-
za. A narratív magyarázat elve Hayden
White (1997, 134. o.) sarkított megfogalma-
zásában kimondja, hogy „…ezek az ese-
mények nem azért valósak, mert megtör-
téntek, hanem elõször is azért, mert emlé-
kezésre méltónak ítéltettek, másodszor
pedig azért, mert képesek maguknak he-
lyet találni az eseményeknek egy kronolo-
gikusan rendezett sorában”. Ebben a fel-
fogásban a történész által alkotott narratí-
vum maga a történeti magyarázat. A törté-
neti elbeszélés tehát szociális konstrukció
eredménye, de olyan szociális konstruk-
cióé, amely az elbeszélést mint önálló tör-
vényekkel rendelkezõ megismerési (kog-
nitív) eszközt alkalmazza. A narratívum ér-
vényessége hitelességétõl, valószerûségétõl,
koherenciájától függ, ami viszont a narratív
struktúrák – idõ, cselekmény, szereplõk,
perspektíva, elbeszélõi szándékok, értéke-
lés – megfelelõ alkalmazásán múlik. A nar-
ratívum paradoxona, hogy egyszerre lett
az emberek univerzálisan érvényes kogni-
tív mûködésmódja és e mûködésmód által
létrehozott, szociálisan érvényesített illetve
fenntartott tudásforma (vö. Pléh, 2001). A
narratívumnak ez a kettõs természete a
Dilthey-féle szellemtörténeti kísérlet óta
elõször hoz létre termékeny érintkezési
pontokat a történelem és szociálpszicholó-
gia között. Lehetõvé teszi, hogy a történelmi
elbeszélés mint magyarázat vagy interpre-
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táció elemzésébe pszichológiai tartalom-
mal rendelkezõ kognitív struktúrákat ve-
zessünk be: a történeti diskurzus elemzését
visszakapcsoljuk az empirikus adatokhoz.

Történelem és szociálpszichológia nar-
ratív metszéspontjában két klasszikus szo-
ciálpszichológiai kutatási terület, a kollektív
emlékezet és az identitás problémáinak új-
rafogalmazására nyílik lehetõség (Kónya
et al., 1998, Pataki, 2001). A szociálpszicho-
lógiában sorra jelennek meg azok a mono-
gráfiák, amelyek a történelem szociális,
emlékezeti konstrukciójának kérdéseivel
foglalkoznak (például Pennebaker, Paez
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és Rimé, 1997, Laurens, Roussiau, 2002),
illetve a nemzeti-etnikai csoporthoz tar-
tozás, a csoportidentitás és a csoporttörté-
net összefüggéseit tárják fel. Az európai
szociálpszichológiai társaság 2002-es San
Sebastian-i kongresszusán négy szimpózi-
um is a történelem emlékezeti és csoport-
lélektani kérdéseivel foglalkozott. A jelen
válogatás a hazai történészek és szociál-
pszichológusok kutatásaiból nyújt ízelítõt.
A tanulmányok betekintést nyújtanak azok-
ba a hazai mûhelyekbe, ahol az új elméleti
kereteket és eljárásokat elsõsorban a magyar
történelem folyamatára alkalmazzák.


