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Vörös Miklós és Frida Balázs

AAzz  aannttrrooppoollóóggiiaaii  rréésszzttvveevvõõ  mmeeggffiiggyyeellééss

ttöörrttéénneettee*

BBeevveezzeettééss

A „klasszikus” kulturális antropológia felfogható úgy, mint az egzotikum tanul-
mányozásának, megértésének és magyarázatának a tudománya. Az koronként
változott, hogy mit és hogyan tekintettek egzotikusnak, de a tanulmányozó és
tanulmányozott közötti földrajzi, társadalmi és kulturális távolságot hosszú idõn
keresztül mindig is adottnak tekintették és fenn is tartották. Az egzotikum a
kulturális antropológia egyes korszakaiban más és más megfogalmazást nyert.
A nagy földrajzi (és természettudományos) felfedezések korában vadembernek
(savage) nevezték azt az idegen, bár emberforma lényt, akit alapvetõen a ter-
mészet részének tekintettek. A viktoriánus korban az evolucionista fejlõdés tana
terjedt el leginkább, és ebben az értelmezési keretben az egzotikum a fejlõdés
alacsonyabb fokán álló õsi társadalom (primitive society) lehetett csak. A XX.
században, a kulturális antropológia modern korszakában a bennszülött (native,
indigenous, illetve aboriginal) megnevezés használata terjedt el leginkább, mi-
vel az egzotikumot ekkor saját kulturális hagyományai megtestesítõjeként fog-
ták fel. Erre a modern korszakra jellemzõ leginkább az a kutatási módszer,
amely a kulturális antropológia megkülönböztetõ jegyévé vált: a résztvevõ meg-
figyeléses terepmunka módszere. Ennek az idõigényes, elmélyült kutatási mód-
szernek a lényege a miénktõl kulturálisan eltérõ szokások és magatartásformák,
intézmények és gondolkodásmódok megértése. A terepmunka célja a bennszü-
lött nézõpontjába helyezkedés, amely egyszerre próbálja érvényesíteni a megér-
tõ és empatikus hozzáállást és a tudományosan távolságtartó megközelítést. 

Ebben a tanulmányban a résztvevõ megfigyelés módszerének kialakulását és
fejlõdését történeti keretben, többé-kevésbé kronológiai sorrendben tekintjük át.
Az áttekintés kezdõpontja jóval az antropológia mint tudomány megjelenés elõt-

* Elsõ közlés.
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ti idõszakra, a nagy földrajzi felfedezések korára nyúlik vissza. A résztvevõ meg-
figyelés újabb kori tárgyalásánál elsõsorban az amerikai és brit eszmetörténeti
hagyomány bemutatására törekedtünk; más iskolák, például a közép- vagy a
kelet-európai néprajz és antropológia hagyományai csak érintõlegesen kerülnek
említésre. Az angolszász kultúrakutatás azért kap kiemelt helyet, mert (töretle-
nebb fejlõdése és intézményesültsége miatt) a résztvevõ megfigyelés módszer-
tanára napjainkban a brit társadalom-, illetve az egyesült államokbeli kulturális
antropológiai hagyomány gyakorolja a legnagyobb hatást. 

AA  ffeellffeeddeezzéésseekk  kkoorraa::  aazz  eeggzzoottiikkuumm  mmeeggéérrttéésséénneekk  eellssõõ  kkíísséérrlleetteeii

A XV. századtól kezdõdõ idõszakban, a nagy földrajzi felfedezések korában a
nyugati civilizáció képviselõi a földkerekség egyre távolabbi pontjaira jutottak
el. Az expedíciók során tapasztalt másságot és idegenséget a felfedezõk gyak-
ran nem tudták beépíteni saját világukba. A saját kultúrától és világképtõl elté-
rõ természeti és kulturális környezettel történõ találkozás megdöbbentette az
utazókat. Tudósításaikban a nagyotmondás izgalma olykor nagyobb szerepet
kapott, mint a tudományos megismerés rendszerezésének igénye: ennek volt
köszönhetõ a kétfejû, háromlábú, négyméteres torzszülött szörnyekrõl szóló be-
számolók létrejötte.1 

A túlzások és esetlegességek ellenére a felfedezések korának jellegzetes ku-
tatója a világjáró expedíció vezetõje vagy a misszionárius volt. Kolombusz
Kristóf nyomán kalandor lelkületû hajósok (mint Ferdinand Magellán vagy
Francis Drake), hittérítõ misszionárius tudós papok (mint Bartolomé de Las
Casas) vagy királyi alkalmazásban álló nagy tudású katona-tudósok (mint
Amerigo Vespucci vagy James Cook) szolgálták a tudomány ügyét. Tudósításaik
kikezdték a hagyományos európai etnocentrikus szemléletet, a morális felsõbb-
rendûség gõgjét. A távoli földrészek különös népeinek megismerése elbizony-
talanította Európát abban, hogy itt található a létezõ emberi világok legjobbika.
A kor irodalmában már megmutatkoztak a késõbbi relativista megközelítés csí-
rái is; hogy csak egy példát ragadjunk ki, Michel E. de Montaigne a kannibá-
lokról 1579-ben írott esszéjének2 üzenete szerint az általa leírt népek szokásai

396 TELEPÜLÉSKUTATÁS – III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS

1 A XVI–XIX. századi felfedezések kulturális megközelítéseivel kapcsolatban elsõsorban a
következõ magyar nyelven is megjelent munkákat ajánljuk az olvasó figyelmébe: Bitterli,
Urs 1982 (1976): „Vadak” és „civilizáltak”, Budapest: Gondolat; Cocchiara, Giuseppe 1965
(1957): Az örök vadember. A primitív világ hatása mai életünkre. Budapest: Gondolat; N.
Kovács Tímea 2003: Utazás, kultúra, szöveg: Történetek és etnográfiák. Lettre
Internationale, 49: 2–5.; Bodrogi Tibor (szerk.) 1978: Messzi népek magyar kutatói I–II.
Budapest: Gondolat.
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mások, mint a mieink, a különbözõség viszont nem jelenti azt, hogy ezek a szo-
kások rosszabbak vagy jobbak lennének a sajátjainknál. „Úgy látszik, az igazsá-
got és az értelmet csak szülõhazánk szokásaihoz és ítéleteihez tudjuk mérni:
mindig nálunk van az üdvözítõ vallás, a tökéletes államrend, a teljes és hibát-
lan erkölcs…” – vonja le a következtetést Montaigne.3 Az erkölcsi és kulturális
relativitás eszméje a „nemes vadember” (a civilizáció által meg nem rontott em-
ber) szentimentális mítoszában bontakozott ki – késõbb ebbe a hagyományba
csatlakoztak a felvilágosodás képviselõi, közöttük Jean-Jacques Rousseau. 

Miközben a XVII–XVII. században a „vademberekrõl” szóló európai irodalom
örvendetesen gyarapodott, ezekben egyre kevesebb szerepet játszottak az ere-
deti, helyszíni tudósítások. Az expedícióvezetõk, utazók, hittérítõk és gyarmati
tisztviselõk szava egyre kevesebbet nyomott a latban, a vita egyre inkább az
Európa határait át soha nem lépõ tudósok között folyt. 

A XVIII–XIX. század tudósait két kérdés foglalkoztatta: az emberiség erede-
tének meghatározása és faji egységének bizonyítása vagy elvetése.4 George W.
Stocking sokat idézett tudománytörténeti áttekintése5 szerint ezekre a kérdésekre
három választípus született: a bibliai, a poligenetikus és az evolúciós paradigma.
Az elsõ – a bibliai vagy etnológiai paradigma – a Szentírás alapján egyetlen
közös õsre, az elsõ emberpárra vezette vissza az emberiség eredetét: az egész
emberiség egyszerre teremttetett, s mindenki közvetlenül Noétól származik. A vi-
lágban megfigyelhetõ sokszínûség, az intellektuális és fizikai képességek válto-
zatossága ebben a megközelítésben az eredeti állapottól való eltérés, aminek
oka az erényesség népcsoportonként különbözõ fokában és az eltérõ éghajlati
és földrajzi viszonyokban keresendõ. Ennek megfelelõen a nyugati civilizáció
népcsoportjai jutottak legmesszebb a szellemi és technikai haladás pályáján, míg
a legmostohább körülmények között élõk a teremtés óta fokozatosan „visszafej-
lõdtek” az eredeti állapothoz képest (ez az úgynevezett „degenerációs hipoté-
zis”). Ez a paradigma különösen a XIX. század elsõ harmadában volt népszerû. 
A poligenetikus paradigma feltevése szerint az egymástól külsõ megjelenésben
és életmódban különbözõ népcsoportok õsidõk óta külön fajokat alkotnak,
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2 Montaigne, Michel E. de 1996 (1579): A kannibálokról. In Esszék. Budapest: Kairosz,
91–93.
3 Montaigne: i. m. 92–93.
4 Vö. Leach, Edmund 1999 (1982): Az emberiség egysége. In Szociálantropológia. Buda-
pest: Osiris, 47–74.; Elias, Norbert 1999 (1996): Az emberi társadalom egyetemes vonásai.
In A szociológia lényege. Budapest: Napvilág, 105–112.
5 Stocking, George W. 1992: Paradigmatic Traditions in the History of Anthropology. (Az
antropológiatörténet paradigmatikus hagyományai). In The Ethnographer’s Magic and
Other Essays in the History of Anthropology. (Az etnográfus varázslata. Antropológiatörté-
neti esszék). Madison: University of Wisconsin Press, 342–361.
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amelyek egymással csak további szaporodásra képtelen, öszvér utódokat képe-
sek nemzeni. Ebben a megközelítésben az egyes népcsoportok egymástól job-
bára függetlenül, párhuzamosan fejlõdnek, az emberiség pedig nem egységes,
mivel nincs közös õse. A törekvés célja, hogy a rohamosan fejlõdõ természettu-
domány eszméjét összhangba hozza a bûnbeesés teológiai dogmáival. A poli-
genetikus vagy többgyökerû fejlõdés paradigmája különösen a XIX. század kö-
zépsõ harmadában volt népszerû, de a századfordulón és a XX. század elején
különbözõ ideológiai-politikai törekvések alátámasztásaként (gyarmatosítás,
rabszolga-kereskedelem, területszerzés stb.) baljós fajelméletekben élt tovább.

Az emberiség közös eredetét kutató kérdésre adott harmadik választípus az
evolúciós paradigma volt. Eszerint az emberiség minden népcsoportja képes
hasonló szellemi és technológiai teljesítmények létrehozására, sõt minden nép-
csoportnak ugyanazokat a fejlõdési lépcsõfokokat kell bejárnia, de vannak
olyan társadalmak, amelyek elõrébb járnak az egyetemesként beállított fejlõdé-
si útvonalon, és olyanok, amelyek lemaradtak vagy csak lassan zárkóznak fel.
A fejlõdés éllovasainak az észak-atlanti iparosodott országok társadalmait tekin-
tették. A hangsúly itt már áttevõdött az emberiség közös eredetének keresésé-
tõl a fejlõdés irányának és szakaszainak minél pontosabb meghatározására. Ez
a paradigma a XIX. század harmadik harmadában az embertudományi és társa-
dalomtudományi gondolkodás meghatározó elméleti keretét nyújtotta. 

Mint ahogyan azt késõbb látni fogjuk, a résztvevõ megfigyelés gyakorlatához
leginkább az etnológiai paradigma szemlélete illeszkedik. A poligenetikus fejlõ-
dés tana alapvetõen az egyes embercsoportok közötti biológiai jellegû különb-
ségeket abszolutizálja, és a kulturális jegyeket ezekbõl származtatottnak, másod-
lagosnak tekinti: nem célja a különbözõ törzsek, faluközösségek mindennapi
kulturális gyakorlatának és társadalmi intézményeinek kutatása. Az evolucionista
megközelítés ugyanakkor szelektív módon csak az elméleti alapfeltevéseket
tisztázó, azokat igazoló kulturális jellegzetességeket, folyamatokat tanulmányoz-
za, a vizsgált kultúra egésze, a jelenségek kulturális kontextusa nem érdekli. Az
etnológia szemlélete azonban az egyes kultúrákat az emberiség egyenrangú ré-
szeként fogja fel, melyek önmagukban is megismerésre érdemesek, nemcsak
valamely egyetemes elmélet illusztrációjaként. Az egyes kultúrák mélyebb meg-
ismerésére pedig a résztvevõ megfigyelés módszere a legalkalmasabb.
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AAnnttrrooppoollóóggiiaaii  kkuuttaattááss  aazz  eevvoolluucciioonniizzmmuuss  kkoorráábbaann

KAROSSZÉK-ANTROPOLÓGIA: A VIKTORIÁNUS SZEMLÉLET

A viktoriánus korszakban, az Egyesült Királyságban a társadalomkutatók „hala-
dásba” vetett hite töretlen volt. Az ipari forradalom civilizációs áldásainak bûvö-
letében meg voltak gyõzõdve arról, hogy a XIX. századi brit monarchikus rend,
a monogám házasság és a monoteista vallás intézményei az emberi fejlõdés
csúcspontját jelentik, amihez képest a promiszkuitás és a poligámia, illetve az
animizmus és a többistenhit alacsonyabb fejlõdési fokon álló társadalmak jelzõi.
A társadalomkutatók célja az emberiség egészére érvényes növekedési pályák
és fejlõdési fokok minél pontosabb megrajzolása volt. Mindez meghatározta az
evolucionista antropológia legfontosabb kutatási területeit: a házasságkötési szo-
kások, a vallás és más társadalmi intézmények egyetemes elméleti keretbe il-
lesztését.6

A tudományos munka ebbõl fakadóan egyre inkább igényelte az egész vi-
lágról összegyûjtött empirikus adatokat. Az egyetemes elméletek megfogalma-
zásához azonban nem volt szükség arra, hogy az evolucionista társadalomtudós
maga is terepmunkával, adatgyûjtéssel töltse az idejét; sõt, az igazi tudós ekko-
riban ki sem mozdult a tudomány fellegvárából, az egyetemrõl, és minden ener-
giáját arra fordította, hogy a nagyvilágból érkezõ nagy mennyiségû adatot rend-
szerezze, feldolgozza, értelmezze, és többkötetes opusokban közreadja. A ko-
rabeli antropológia tudományos súlyát a felhalmozott adatok mennyisége, az
elméleti konstrukció teljessége és a publikációk terjedelme támasztotta alá. Ez a
ma már elavultnak tetszõ munkamódszer egy termékeny munkamegosztást
eredményezett, amelyben az akadémiai dolgozószoba karosszékében író tudóst
a gyarmati tisztviselõk, misszionáriusok és a legkülönfélébb amatõr természet-
búvárok, kalandorok, utazók látták el adatokkal. 

A „karosszék-antropológia” (armchair anthropology) egyik jó példája Sir
James George Frazer életmûve: bár sohasem járt terepen, a Totemizmus és exo-
gámia hat és Az aranyág tizenhárom kötetével felbecsülhetetlen érdemeket
szerzett a kultúrakutatás terén.7 Frazer a mágia, a vallás, a tudomány és a társa-
dalom evolúciójának univerzális elméletét igyekezett megteremteni, a világ min-
den kultúrájának és területének példái és esetei feldolgozásával. Munkájához
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6 Tylor, Edward B. 1889: Animism. In Primitive Culture (Primitív kultúra). New York: Holt;
Stocking, George W. 1991: Victorian Anthropology (Viktoriánus antropológia). New York:
The Free Press.
7Magyarul is hozzáférhetõ válogatás: Frazer, James G. 1994 (1925): Az aranyág. Budapest:
Osiris.
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rendkívül gazdag etnográfiai és történeti forrásanyagot használt fel, az antik
klasszikusoktól a fekete-afrikai misszionáriusi leírásokon át paraszti folklórfel-
jegyzésekig. Frazer rendszerezõ, elméletalkotó, az alapfogalmakat meghatározó
és azokat a legszélesebb elméleti keretbe ágyazó munkássága számos késõbbi
antropológus vallási elgondolásaiban kimutatható, például Robert R. Marett
preanimisztikus, animisztikus és vallási felosztásában, Émile Durkheim totemiz-
mus-elméletében, valamint Marcell Maussnál, Alfred Reginald Radcliff-Brownnál
és Claude Lévi-Straussnál egyaránt. 

INTÉZMÉNYES ADATGYÛJTÉS: TUDOMÁNYOS ÉS POLITIKAI MOTIVÁCIÓK

Az evolucionista gondolkodás az emberiség civilizált élharcosaihoz való felzár-
kózásban határozta meg a különbözõ vadnak és egzotikusnak tekintett társadal-
mak jövõjét. Ez természetesen meglévõ szokásaik és kulturális jellegzetességeik
fokozatos elvesztéséhez vezetett, ami a humanista gondolkodású tudósokban a
„menteni, ami még mentetõ” motivációját erõsítette fel. A kulturális kuriozitások
gyûjtése és rendszerezése a XIX. században a természettudományokkal rokoní-
totta az embertant: az ásványok és növények katalogizálásához és rendszertani
elemzéséhez hasonlóan az egzotikumot is osztályozással, múzeumi kiállítással
és monográfiákban történõ publikálással próbálták megõrizni az utókor számára.
A tudományos rendszerezés természettudományos megközelítése azért is terjed-
hetett el a kulturális antropológia e korai korszakában, mert az egzotikus társa-
dalmak, törzsi népek tagjait alapvetõen a természet részének tekintették, szem-
ben a civilizált társadalmak városlakó népével.

A vadak morális és szellemi felemelése (mint azt Rudyard Kipling híres verse,
a The White Man’s Burden [A fehér ember terhe] is megénekelte8) ugyanakkor
politikai cselekvést is indukált. Ebben a gyorsított civilizáló folyamatban nagy
lendülettel álltak hozzá a kultúra még fehér foltjainak feltérképezéséhez. A gyar-
matosítás gazdasági és társadalmi közege azonban hatalmi egyenlõtlenséget ter-
melt, melyben a fehér ember saját, etnocentrikus elképzelései alapján határozta
meg a civilizálódás irányát. Ebben a közegben senki sem kérdezte meg, hogy a
„vadak” vagy a „bennszülöttek” milyen jövõt szeretnének maguknak. A kulturá-
lis antropológia története felfogható az eurocentrikus hatalmi gõg fokozatos le-
vetésének tanulási folyamataként is, melyben a résztvevõ megfigyelés elsõ kéz-
bõl származó tapasztalatai, mint látni fogjuk, nagyban segítettek.

400 TELEPÜLÉSKUTATÁS – III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS
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AA  tteerreeppmmuunnkkaa  kkoorraaii  ppééllddááii  

KÉRDÕÍVEK, STATISZTIKÁK, ÚTINAPLÓK, EXPEDÍCIÓK, 
TÁRGYI ANYAGGYÛJTÉS

A XIX. század közepén és végén Európa legtöbb országában, köztük Magyar-
országon is létrehozták a napjainkig mûködõ nemzeti statisztikai hivatalokat,
amelyek rendszeresen gyûjtötték az ország népességére vonatkozó adatokat.
Émile Durkheim 1898-as Az öngyilkosság címû munkájának9 útmutatásai nyo-
mán a századfordulón a statisztikai adatfeldolgozás vált az európai szociológia
legfontosabb elemzõ módszerévé. 

Az Európán kívüli népekre, különösen azok vallására vagy házassági rend-
szerére vonatkozóan azonban nem állt rendelkezésre megfelelõ mennyiségû
adat. Az átfogó, holisztikus elméleteket megalapozó adatok gyûjtése új kutatási
technikák kialakítását tette szükségessé. Olyan kérdõívekre volt például szük-
ség, amelyeket bármely utazó ki tudott tölteni, nem igényelt különös szaktudást,
mégis hozzájuttatja a kutatókat a legfontosabbnak tekintett adatokhoz. Nagy-
Britanniában a Brit Királyi Akadémia a Notes and Queries adatgyûjtési ajánlás
intézményesítésével tette meg a lépést az egységesített felmérések irányába.10 Az
ajánlásnak köszönhetõen a misszionáriusok, az utazók és a felfedezõk azonos
kérdéssort tartalmazó egységes jegyzetanyagot vittek magukkal, hogy azonos
szempontok szerint, összehasonlítható adatokhoz jussanak a legkülönbözõbb
társadalmakról. A kérdéseket a viktoriánus kor szelleme határozta meg: arra ke-
resték a választ, hogy az abszolút etalonnak tartott brit civilizációhoz képest az
adott kultúra milyen szinten áll például a vallási hiedelmek, mítoszok és a há-
zassági szokások terén. A nyelvre vonatkozó kérdések jelen voltak, de a nyelv-
használat nem volt hangsúlyos. A Notes and Queries számos kiadást ért meg
1870 és 1920 között; a legtöbbet használt változat az 1880-ban, Edward Burnett
Tylor felügyelete alatt kidolgozott kiadás volt, amely a megszokott tételeken túl
– egyebek közt – a szabadidõ felhasználásra vonatkozó kérdéseket is tartalma-
zott. A kor Európa-centrikus felfogását jól tükrözi a kérdéscsokor egyik, a hely-
béli szokásokra vonatkozó kérdése: „Milyen sportot ûznek?” Sajnos sohasem
fogjuk megtudni, hogy miként értelmezhették ezt a kérdést a világ sok olyan
kultúrájában, ahol a sport fogalmáról akkor még egyáltalán nem hallottak. 
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A rögzített struktúrájú kérdõívek mellett az útinaplók és útleírások is fontos for-
rást jelentettek. A legizgalmasabb és legtartalmasabb beszámolókat és jelentése-
ket a „nagy utazók” és misszionáriusok írták, illetve azok a gyarmati tisztviselõk,
akik hosszú ideig állomásoztak egy-egy gyarmati tartományban vagy kolónián.
Ezek a források regényesek, izgalmasak, olvasmányosak, azonban elsõsorban
nem tudományos értékük emeli ki õket a hagyományos forrásanyagok közül,
hanem azok az elsõ kézbõl származó, szubjektív jellegû információk, amelyeket
ugyan más céllal készítettek, megfogalmazásukban és tartalmi érdeklõdésükben
mégis jól tükrözik a viktoriánus társadalom viszonyát a tõle idegen szokások-
hoz. Mindazonáltal korlátozott mértékben forrásanyagot és választható kutatási
témákat is szolgáltattak a tudós kutatók számára.

A minél szélesebb körû és minél gyorsabb adatgyûjtés indokolta intenzív
expedíciók indítását. A „megszálló” jellegû expedíciókban kutatók kisebb sere-
ge telepedett meg hosszabb-rövidebb idõre egy adott népcsoportnál. Az expe-
díciós hagyomány hibái mára nyilvánvalókká váltak; például hogy a kutatók fel-
bolygatták a helyi közösségek életét, amit így nem lehetett a maga természetes-
ségében megfigyelni; a sok kutató nehezen tudott beilleszkedni (ez nem is min-
dig volt cél), ezért a helyi közösség helyett inkább egymást, a kutatóközösséget
tudták volna tanulmányozni. E régi expedíciós hagyomány nagy elõnye volt vi-
szont az interdiszciplináris jelleg: különbözõ szakterületek képviselõi párhuza-
mosan tudtak dolgozni, közvetlenül a helyszínen építhettek egymás munkáira.
Sok, a késõbbiekben tudományosan is hasznosnak bizonyult eljárás (például a
genealógiai módszer) ezen expedíciók során alakult ki. 

A megmentõ-megõrzõ antropológiai megközelítés (salvage anthropology)
szintén az evolúciós gondolkodás talajából nõtt ki. Mivel a vadnak és primitív-
nek tekintett társadalmak eredeti szokásai és kulturális jellegzetességei a kortár-
sak szerint elveszni látszottak, sok tudós elsõsorban a tárgyi kultúra gyûjtése,
illetve fényképek készítése révén igyekezett menteni a menthetõt. Az európai és
észak-amerikai múzeumok a XIX. század végére gazdag néprajzi és etnológiai
anyaggal teltek meg, mely a tárgyak leltárba vételét és katalogizálását, a kiállí-
tási módszerek tudományos átgondolását, illetve a rendszerezett anyag ismerte-
tõ-elemzõ monográfiákban való publikálását vonta maga után.

Az Atlanti-óceán amerikai partján a brit Notes and Queries kérdõíves és inter-
júvázlatok alapján készített adatgyûjtõ módszeréhez hasonló kutatási technikákat
alkalmaztak. Az Amerikai Etnológiai Hivatal (Bureau of American Ethnology,
BAE) kormányhivatalként, de szoros együttmûködésben az amerikai természet-
tudomány fellegvárának számító Smithonian Institute-tal ugyancsak megtette a
megfelelõ lépéseket az akkoriban még jórészt feltáratlan vadnyugati indián kul-
túrák megismerésére. A BAE ismerõs módon kettõs célt követett: egyrészt a ter-
mészettudományi megismerés igénye hajtotta, másrészt pedig gazdaságpolitikai
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szempontok vezérelték, hiszen a belsõ gyarmatosításhoz helyismerettel kellett
rendelkezni. A telepesek minél sikeresebb és zökkenõmentesebb földfoglalásá-
nak érdekében célszerûnek mutatkozott meg- és kiismerni az õshonos népcso-
portok életmódját, és ezen ismeretek megszerzése érdekében a britekéhez ha-
sonló kérdõíveket kezdtek használni, és hasonló expedíciókat indítottak. 

A közép- és kelet-európai néprajztudományban, így Magyarországon is, egy-
fajta belsõ gyarmatosítás zajlott le a XIX. században, noha itt nem voltak olyan
egyértelmûek a gazdaságpolitikai motivációk, mint Amerikában. A hazai kuta-
tók közül ugyanakkor sokan utaztak külföldi gyûjtõutakra is, ezért a magyar
Néprajzi Múzeum kezdettõl fogva jelentõs „nemzetközi” gyûjteménnyel is ren-
delkezett. A többi kelet-európai országhoz, illetve a brit és az egyesült államok-
beli gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is megjelentek az intézményes
adatgyûjtés módszerei, mint az expedíciók vagy a tárgyi anyaggyûjtés. A Magyar
Tudományos Akadémia és hazai mecénások támogatásával folytak például
Reguly Antal, Xántus János vagy Stein Aurél ázsiai, vagy Malonyai Dezsõ kalo-
taszegi „expedíciói” a századfordulón; a kiterjedt tárgyi anyag összegyûjtésében
és rendszerezésben pedig az 1872-ban létrehozott Néprajzi Múzeum játszott ve-
zetõ szerepet. 

Sok közép- és kelet-európai kultúrakutató elsõsorban a saját, a nemzetinek
tekintett paraszti kultúra feltárását és a szélesebb közönséggel való megismerte-
tését tekintette hivatásának. Bár a közép- és kelet-európai néprajz a nyugatihoz
hasonlóan etnocentrikus volt, a német romantika, a különbözõ mûvészeti irány-
zatok, illetve a nemzeti mozgalmak hatására olyan kutatói hozzáállás terjedt el,
amely nem lenézte, hanem éppen ellenkezõleg, nagyra értékelte a paraszti tár-
sadalmakat.11

A RENDSZERES TEREPKUTATÁS ELSÕ PÉLDÁI

(MORGAN, SPENCER, RIVERS, CUSHING ÉS BOAS)

Lewis Henry Morgan (1818–1881) egyesült államokbeli ügyvéd volt; széles körû
érdeklõdése azonban messze vitte a jogi kérdésektõl. Bár (korának embere-
ként) egyik fõ mûvének az emberi civilizáció fejlõdését leíró elméletét tartotta,12
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természetjáró ember lévén hamar kapcsolatba került az irokéz törzsszövetségbe
tartozó szeneka törzzsel, ahol sikeresen beilleszkedett, irokéz nevet kapott, több
beavatási rítuson esett keresztül, és így a törzsben magas társadalmi megbecsü-
lésnek örvendett. Ügyvédként kiállt irokéz barátaiért, és több peres ügyben
képviselte a törzs érdekeit, akár a fehér telepesekkel szemben is. Az indiánok
között megtapasztalt értékeket, mint például a szabadság és a természet feltét-
len szeretete, olyan fontosnak tartotta, hogy ezen értékek terjesztésére a fehér
társadalomban „Irokéz Szövetség” néven titkos társaságot alapított. A társaság
tagjai titkos összejöveteleiken irokéz ruhákban és festett arccal jelentek meg.
Morgan irokézekrõl szóló beszámolóira többek között olyan szerzõk is támasz-
kodtak, mint Friedrich Engels A családi magántulajdon és az állam eredete cí-
mû munkájában, valamint Karl Marx, aki A tõkében megfogalmazott õsközös-
ség-, illetve õskommunizmus-modelljét az irokéz közösségi ház mintájára alkot-
ta meg. 

Az 1880-as években Frank Hamilton Cushing „hivatásos” etnográfusként az
egyik arizonai pueblo népcsoport, a zunyik megismerésére vállalkozott. Kez-
detben a BAE kérdõívét használta a zunyi indiánok életének vizsgálatára, tartva
magát a korabeli kutatói gyakorlathoz, amely különbséget tett a kutatómunka
ideje és tere (nappal, a törzs területén), illetve a szabadidõ ideje és tere (éjjel, a
törzs területén kívül felvert sátorban és környékén) között. Cushing azonban
késõbb sutba vágta a kérdõívet és a kutatási protokoll elõírásait, beköltözött a
helyi törzsfõnök otthonába, sõt a legenda szerint a fõnök lányát vette feleségül.
Bár végül hazautazott, éveket töltött el a zunyi indián pueblóban, és élmény-
gazdag írásokkal ajándékozta meg az etnográfiai szakirodalmat. A cushingi
metamorfózis, a bennszülötté válás (going native) azóta is az antropológiai te-
repkutatás egyik legfontosabb tiltó szabályaként rögzült (a tudományos távol-
ságtartás megõrzése érdekében tudni kell meghúzni a határt), noha azt senki
sem vitatja, hogy ez a lépés elmélyültebb ismeretek elsajátítását teszi lehetõvé.

Franz Boas Németországban végzett földrajztudósként 1883-ban vállalkozott
a Kanada északkeleti partvidékénél húzódó Baffin-szigetek topográfiai felméré-
sére. A rideg éghajlati körülmények között a tudós talán elpusztult volna, ha a
Baffin-szigeteki inuitok (eszkimók) be nem fogadják, meg nem tanítják a sark-
vidéki túlélés szabályaira. Több hónapos terepen tartózkodása idején Boas ér-
deklõdése egyre inkább a topográfiai tereptárgyak (sziklák, hegycsúcsok, völ-
gyek stb.) szimbolikus jelentõsége felé fordult: ezeknek önálló életük volt a törzs
emlékezetében, és nemcsak földrajzi értelemben segítették a tájékozódást. Boas
megfigyelte azt is, hogy az inuitoknak sokkal több szavuk volt a fehér színre,
mint az európaiaknak, mivel a hó különbözõ halmazállapotai más és más je-
lentéssel bírtak. Ezáltal felismerte, hogy a nyelv a kultúra egyik legfontosabb
közvetítõje, amely segítségével az egyes népcsoportok az identitásukat is képe-
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sek megfogalmazni a maguk számára. Boas ennek a kutatómunkának a hatására
„tért meg”, és vált a rideg természeti jelenségek kutatójából a kulturális sajátos-
ságok érzékeny lejegyzõjévé. 

Boas második kutatóútját (1889-ben, az Egyesült Államok észak-nyugati ré-
szén) már kifejezetten a kulturális jelenségek tanulmányozásának szentelte. Noha
kutatói megbízása tárgyi anyaggyûjtésre szólt, elsõsorban a bellakula indiánok
maszkjainak és totemoszlopainak a helyi kultúrában betöltött szerepe érdekel-
te. Fontos fordulópontot jelentett munkája során, amikor megismerkedett egy
Hunt nevû kvakiutl indiánnal, akivel igazi barátságot kötött. Hunt a kvakiutl mí-
toszok aprólékos magyarázatán keresztül vezette be Boast a kvakiutl kultúra
mélységeibe, amelynek során Boas megismerhette a népszokások és a tárgyi
kultúra szimbolikájának szerepét az õshonos nép életében. Boas nagyra becsül-
te Hunt tudását és barátságát, érdemeirõl megemlékezett munkáiban, illetve
több helyen hangsúlyozza, hogy mindaz, amit õ megtudott a beszélgetéseik ál-
tal a kvakiutl kultúráról, valójában Hunttól származik. A mindennapi élet gya-
korlatában való részvétel legalább olyan fontos volt számára, mint a távolságtar-
tó tudományos megfigyelés.

A XIX. század végén indultak útjukra az elsõ igazán jelentõs brit antropológi-
ai expedíciók. Ezek között is kiemelkedett a bányatulajdonos William Augustus
Horn által szervezett közép-ausztráliai expedíció 1894-ben. Az expedíció célja a
legõsibbnek (azaz legprimitívebbnek) tartott népekhez vezetett, amelyekrõl úgy
gondolták, hogy az emberszabású fõemlõsök és az ember közötti láncszemet
képviselik. A Horn-expedíció fényképésze az etnográfus Baldwin Spencer volt.
Bár a kutatók a Notes and Queries bizonyos példányait is elvitték magukkal,
Spencer hamar rájött, hogy a Londonban szerkesztett kérdõívek kitöltése helyett
sokkal lényeglátóbb módon közelíthet a helyi rituálékhoz, ha nemcsak megfi-
gyeli azokat, hanem bizonyos fokig részt is vesz bennük. Az expedíció során
ismerkedett meg Frank Gillennel, a civilizáció akkori legutolsó állomásaként is-
mert Alice Springs távírászával, akinek jó személyes kapcsolata volt a környék-
beli bennszülöttekkel, és tiszteletbeli tagja volt az arunta (aranda) törzsnek.
Spencer és Gillen elválaszthatatlan jó barátok lettek, és a követezõ másfél év-
tizedben együtt folytatták ausztráliai etnológiai kutatásaikat. A kutatásokról
Spencer hosszú levelekben számolt be; beszámolóinak címzettje többnyire
James Frazer volt. A cambridge-i szobatudós professzor felhasználta az adatokat
saját munkáihoz is, miközben további tanácsokat és útmutatásokat fogalmazott
meg „terepkutatói” számára. Spencer saját tapasztalatai révén jött rá arra, hogy
az extenzív terepmunka termékenyebb ismeretforrás, és jelentõsebb tudományos
eredményeket hoz, mint az etnográfiai adatok elméleti relevanciájuk szerinti vá-
logatása és rendszerezése. Spencer a megfigyeléseit terjedelmes monográfiákban
publikálta, azonban nem állított fel általános elméleteket, és nem dolgozott ki a

405VÖRÖS MIKLÓS ÉS FRIDA BALÁZS: AZ ANTROPOLÓGIAI RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS

06-frida.qxd  2006. 08. 04.  11:08  Page 405



tereptapasztalatain alapuló módszertani útmutatót. Spencer és Gillen terepmun-
kán alapuló munkái különösen a brit társadalomantropológiára gyakoroltak
nagy hatást.13

A késõbbi expedíciók közül kiemelkedik Alfred Cort Haddon, a Cambridge
Egyetem zoológusa által 1898-ban szervezett kutatóút a Pápua-Új-Guinea és
Ausztrália közötti Torres-szoroshoz, amelynek tagjai számos tudatos módszerta-
ni újítást vezettek be. Az expedíció interdiszciplináris jellegû volt, három pszi-
chológus, egy-egy nyelvész, zoológus és etnológus vett benne részt, akik elõ-
re eltervezett munkamegosztásban vettek fel adatokat, majd elemezték ezeket.
A pszichológusok között volt William H. Rivers, aki ekkor alakította ki a család-
fák feltérképezésére és elemzésére szolgáló, azóta is használt ún. „genealógiai
módszert”. A módszer lényege egy strukturált mélyinterjú-vázlat, amely a ge-
nealógiai (vérségi és örökösödési) kapcsolatok feltérképezésére alkalmas. A ro-
konsági rendszer feltárása nyithatja meg a kaput a szerteágazó kapcsolati pontok
és hálók további gazdasági, házasságkötési, örökösödési stb. értelmének feltá-
rásához. 

Rivers további fontos módszertani megfigyelése volt, hogy nem szerencsés,
ha egy nagy kutatócsoport „lerohanja” a helybélieket, „megszállja” a faluközös-
séget, hiszen az idegenek átalakítják a helyiek idejét, megzavarják a mindenna-
pos tevékenységek zavartalan menetét. Rivers az expedíciók helyett a „magá-
nyos etnográfus” modelljét ajánlotta: az egyedül utazó kutató munkája az alkal-
mazkodási kényszer miatt ugyan kényelmetlenebb, de a begyûjthetõ adatok
szempontjából mindenképpen termékenyebb. Elsõ magányos, etnográfus jellegû
kutatóútja 1904–1907 között az indiai Kerala államba, a toda népcsoporthoz ve-
zetett, ahol rájött: azon túlmenõen, hogy az egzotikus házassági és rokonsági
szokásokat feltérképezi és egyéb értékes információkhoz jut, nem mélyedhet el
a helybéliek kultúrájában, ha nem ismeri a bennszülöttek nyelvét. Nyelvtudás
hiányában a kutató állandóan a tolmács asszisztenciájára szorul, ami nemcsak
lelassítja, hanem akadozóvá is teszi a kutatómunkát.

A századfordulón a közép- és kelet-európai néprajztudományban szintén
felbukkantak a terepmunkás etnográfus archetípusai, még ha ezek utólag gyak-
ran elszigetelt kezdeményezéseknek bizonyultak is. Mikluho Maklaj például az
orosz külügyminisztérium tisztviselõjeként látogatott el a cári birodalom terjesz-
kedésének célpontjaira a mai Indonézia területén, hogy információkat szerezzen
az ott élõ népekrõl. A borneói bennszülöttek között kialakította azt a bizalmas
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viszonyt, amely lehetõvé tette számára az elmélyült empirikus kutatást: autodi-
dakta módon elsajátította azt a technikát, amelyet történetileg az angolszász
antropológia módszertani vívmányai közé sorolunk.14

Bíró Lajos hat évet töltött pápua földön, közben elõrehaladt a „bennszülötté
válás” útján, egymás után négy pápua felesége is volt. Élményeit (tudományos
publikácóin kívül) Az Est címû korabeli bulvárlapban osztotta meg a hazai ol-
vasókkal. Jankó János Magyarországon, Kalotaszegen végzett terepmunkát
1892-ben; munkája során hónapokat töltött egyedül a terepen.15

AA  rréésszzttvveevvõõ  mmeeggffiiggyyeellééss  mmóóddsszzeerréénneekk  kkiiaallaakkuulláássaa  ééss  eelltteerrjjeeddééssee

BRONISLAW MALINOWSKI KLASSZIKUS TEREPMUNKÁJA

Az evolucionizmus korszakában az empirikus adatgyûjtést végzõ, terepen dolgo-
zó kutató és az elméletalkotó tudós között hierarchikus munkamegosztás létezett.
A süppedõs karosszékben dolgozó tudós formálódó elméletéhez kénye-kedve
szerint válogatott a meglévõ adatokból, vagy megrendeléseket adott különbözõ
célzott kutatásokra. A bedolgozó terepkutatók közül azonban többen is lassan
elfordultak az evolucionista gondolkodás alaptételeitõl. Egyre fontosabbá vált a
megértés igénye, a tanulmányozott kultúra belülrõl történõ vizsgálata, a jelen-
létbõl eredõ empirikus adatok módszertani súlya. Egyre inkább terjedtek az
émikus és induktív megközelítések. A tiszteletbeli törzs-tagság nemcsak a pon-
tosabb ismeretek elsajátításában segített, hanem az elfogadó és megértõ kutatói
hozzáállás kialakításában is. A magányos etnográfus riversi modellje pedig azt
hangsúlyozta, hogy a bennszülött expedíciós „lerohanása” helyett a gondolatai-
hoz való igazodás fontosabb.

Bronislaw Malinowski (1884–1942) munkásságával új korszak vette kezdetét
az antropológiai terepmunka történetében.16 Krakkó környéki lengyel középne-
mesi-értelmiségi családból származott. Egy mûszaki diploma megszerzése után
tanulmányait a London School of Economicson folytatta, és érdeklõdése egyre
határozottabban az antropológia felé fordult. 1914–1915 között végzett elsõ terep-
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14 Stocking, George W. 1992: Maclay, Kubary, Malinowski: Archetypes from the
Dreamtime of Anthropology. (Maklaj, Kubary és Malinowski: Archetípusok az antropoló-
gia álomvilágából). In Stocking: The Ethnographer’s Magic, 212–275.
15 Zsigmond Gábor 1974: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Budapest: Akadémiai;
Zsigmond Gábor 1977: Az õsi társadalom magyar kutatói. Budapest: Gondolat; Jankó
János 1992 (1892): Kalotaszeg magyar népe. Budapest: Néprajzi Múzeum. 
16 Magyar nyelven lásd még: Malinowski, Bronislaw 1972 (1922, 1926): Baloma. Váloga-
tott írások. Budapest: Gondolat.
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munkája (a nyugat-ausztráliai partvidék mentén fekvõ Mailu szigeten) kevésbé
volt sikeres, egyrészt személyes gondjai, másrészt a helyi nyelv ismeretének a
hiánya miatt. Rövid megszakítás után a Trobriand-szigeteken folytatta kutatásait.
Akkor már tudta, hogy a nyelvtanulással érdemes kezdeni a munkát, és azt is,
hogy ki kell lépnie a moszkitóháló és a tudomány védettséget nyújtó „burka”
alól, hogy ezzel egy idõben belépjen a kutatás tárgyát képezõ helyi társadalom
mindennapi életébe, fokozatosan feloldva a kölcsönös kezdeti idegenkedést.
Malinowski leírja, hogy „õk” egy idõ után tudták és megszokták: ez a fehér
mindenbe beleüti az orrát, és úgy kezelték, mint az életük egy elemét. A tri-
viális eseményektõl (viccelõdés, családi események, hétköznapi munkavégzés,
veszekedés, a közös idõtöltés) a drámai és rituális történésekig mindennek je-
lentése és jelentõsége van. Többen kiemelik: Malinowski egyik legfontosabb ér-
deme, hogy tudott „hallgatni”, miközben megfigyelt.

„Képzelje el az olvasó – írja Malinowski, – hogy összes felszerelése körében hir-
telen egy trópusi tengerparton találja magát, nem messze a bennszülöttek falu-
jától, miközben az a lélekvesztõ, amellyel érkezett, lassan eltûnik a horizonton.”
Malinowski ezzel a mondattal kezdi meg az antropológiai kutatás ideális mun-
kakörülményeinek leírását. Meggyõzõ érveket hoz fel a vállalt elszigeteltség
módszertani hozadéka és tudományos fontossága mellett. Egy távoli szigeten, a
fehér ember megszokott tevékenységeitõl nem zavartatva, szinte laboratóriumi
tisztaságú körülmények között lehet tanulmányozni a természeti népeket, a ma-
guk természetes környezetében. 

Mentorához, Rivers doktorhoz hasonlóan pszichológiai tanulmányokat is
folytatott, és a bennszülöttek cselekedeteit mozgató motivációk is foglalkoztat-
ták. A „bennszülött nézõpontjába” akart helyezkedni, hogy feltárhassa „a saját
világáról saját maga által alkotott” képet. Ehhez pedig már nem voltak kielégítõek
a korai antropológiai módszerek, a tárgyak begyûjtése és a megfigyelt szokások
lejegyzése, közelebbrõl meg kellett ismerni a bennszülöttek gondolkodásmód-
ját is. A korábbi rövid, mindössze pár hetes vagy hónapos expedíciók viszont
nem teszik lehetõvé az ehhez szükséges elmélyültebb kutatást. Malinowski te-
hát, Rivers tanácsát követve, az elszigeteltséget választotta, és több hónapra be-
költözött a bennszülöttek közé. Ez a módszertani újítása, az intenzív terepmun-
ka azóta az antropológiai kutatás védjegyévé vált. Távol az otthontól, szinte „zárt
ajtók mögött”, lehetõleg csak a kutatásunkra koncentrálva, így kell dolgozni.

Különös fintora a sorsnak, hogy Malinowskit egy világtörténelmi véletlen is
segítette módszertani újításában. Az elsõ világháború kitörésekor Ausztráliában
tartózkodott, és mint osztrák–magyar alattvaló, ellenségnek számított. Választha-
tott, hogy vagy visszatér Európába, a harctérre, vagy meghúzza magát a világtör-
ténelem viharaitól akkor még elzárt kis szigeteken. Mint ismert, az utóbbi mellett
döntött, és így a szükségbõl erényt kovácsolva megfogalmazta az elszigeteltség
tudományos elõnyeit. 
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Az antropológiában kanonizált, ideális kutatási terep egészen a legutóbbi idõ-
kig a viszonylag kis kiterjedésû és minél távolabbi sziget volt, hiszen az itt lakók
társadalmának megszervezõdését még reálisan át lehetett látni, kultúrájukat ho-
mogén egységnek lehetett tekinteni, világról alkotott képüket jól meg lehetett
ragadni. Ezek a szigetek és elszigetelt kis világok nem utolsósorban azért is
hasznosak voltak a kulturális folyamatok kutatói számára, mert az éles kontrasz-
toknak köszönhetõen könnyen össze lehetett hasonlítani kultúrájukat azzal a
társadalmi környezettel, ahonnét maguk a kutatók származtak. 

Malinowski Trobriand-szigeteki jelenléte során dolgozta ki a résztvevõ meg-
figyelés máig érvényes szabályait, amelynek legfontosabb elemei a következõk: 

1. A módszeres megismeréshez és a legitim ismeretekhez nem elég egy-két
hónap, minimum egy esztendei jelenlét szükséges, de ideális esetben ez
2–3 év is lehet.

2. Az antropológiai terepmunka embert próbáló tevékenység, amelyben a
„magányos etnográfus” alapvetõen magára van utalva. Ez ugyanakkor azt
is jelenti, hogy a munka sikere nagyban függ a kutató személyiségétõl.

3. A helyi nyelv beható és alapos ismerete alapfeltétel a lokális tudás elsajá-
tításához, a fogalmak és szimbólumok rendszerének megismeréséhez. 

4. A kutatás célja a bennszülött nézõpontjának elsajátítása: a szokások, je-
lenségek és történések értelmezése a helybéliek szemszögébõl.

5. A kutatás folyamatának dokumentálása, a megfigyelések szisztematikus ar-
chiválása megkerülhetetlen, ezért a terepmunkanapló a legfontosabb el-
sõdleges eredménye a terepkutatásnak.17

6. A kutatás a kimerevített és mozdulatlan „etnográfiai jelen idõben” zajlik,
azaz a terepmunka során begyûjtött ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó
értelmezések az adott közösségre nézve mindenkor érvényesek.

Malinowski óta terjedt el az elv, hogy „ami nincs leírva, az nincs”, ami a kuta-
tói tévedések és a pontatlan visszaemlékezések torzító hatását elkerülendõ teszi
kötelezõvé a terepen történõ jegyzetelést. Terepmunkája során Malinowski két
naplót írt: a „hivatalos”, a tudománynak és az utókornak szánt terepnaplója mel-
lett egy magáncélú „titkos” naplót is vezetett. Ez utóbbit 1967-ben Malinowski
özvegyének közremûködésével publikálták, amivel az antropológiatörténet
egyik legnagyobb etikai válságát idézték elõ a kutató rasszista megjegyzései és
szexuális fantáziáinak leplezetlen leírása miatt.18
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17 Firth, Raymond (ed.) 1957: Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw
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Harcourt.
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A KLASSZIKUS MODELL ELTERJEDÉSE

Malinowski terepmunkája az elsõ világháború idejére esett, amely alapjaiban
rengette meg a nyugati civilizáció felsõbbrendûségébe vetett hitet. Ha Európa,
a világ civilizációs fejlõdésének központja képes ilyen embertelen méretû pusztí-
tást okozni, akkor nem nevezhetõ a létezõ világok legjobbikának. A Malinowskit
követõ, a két világháború között dolgozó antropológusok gyakran hangsúlyoz-
ták, hogy a civilizációs fejlõdés és az emberi haladás szempontjából határozot-
tan elmaradottnak tekintett törzsi társadalmak békésen élnek egymás mellett.
Egyre több antropológus foglalkozott olyan kutatási kérdésekkel, amelyek nem
titkolt célja a saját, otthoni társadalom patologikus problémáinak szembeállítása
volt az egzotikus társadalmak harmonikus mûködésével. Mindez hozzájárult a
kulturális relativizmus megközelítésének elterjedéséhez, ami a kultúrák szint-
jén egyenrangúnak tekintette a különbözõ egzotikus és civilizált közösségeket.
A kulturális relativizmus maga után vonta a be nem avatkozó jellegû kutatói
hozzáállást, ami végképp szakítást jelentett a megszálló jellegû expedíciók gya-
korlatával. 

A résztvevõ megfigyelés módszerének elterjedéséhez karizmatikus tanárok is
kellettek. Malinowski Londonban, Boas pedig New Yorkban tanította az ifjú ant-
ropológusok generációit. Kettejük terepkutatási tapasztalatai mintaként szolgál-
tak a növendékek számára, akik abban a szerencsés helyzetben lehettek, hogy
a filantróp adományozók és az egyre jelentõsebb kutatásfinanszírozó alapítvá-
nyok támogatásával a világ legtávolabbi zugaiba is eljuthattak. Ezek az intézmé-
nyek már csak azért is sietve támogatták az antropológiai kutatásokat, mert most
már valóban fenyegetett a kultúravesztés réme, a nyom nélküli asszimilálódás. 
A második világháború idején azonban fel kellett függeszteni a kulturális relati-
vizmus liberális megközelítését, mivel ezúttal az ellenség másságának kiismeré-
se kapott prioritást. Így eshetett meg, hogy a résztvevõ megfigyelés kanonizált és
mindenütt követett módszerét meghazudtoló módon megfogalmazódott a „kul-
túrák tanulmányozása a távolból” sajátos projektje. Ehhez elegendõnek tartották
az ellenséges ország egy-két képviselõjének meginterjúvolását, és õket sem a
frontvonalak mögött, ellenséges területen, hanem a hátországban, kényelmesen,
a hazai pályán. Ruth Benedict ebben a programban vizsgálta a japán néplélek
sajátosságait, és Krizantém és kard címû, a kutatás eredményeként írt monográ-
fiája talán az egyetlen maradandó és Japánban is gyakran hivatkozott alkotás
ebbõl a sajátos antropológiatörténeti korszakból.

A második világháború kellett ahhoz, hogy kiderüljön: Malinowski praktikus
megközelítésével és a kulturális relativisták romantikus felfogásával ellentétben
többé már az egzotikus szigetek sem tekinthetõk a környezetüktõl elzárt, ön-
törvényû kis világoknak vagy kompakt laboratóriumoknak. A csendes-óceáni
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hadszíntér eseményei végérvényesen bekapcsolták a kicsi melanéziai szigeteket
is a világtörténelmi (és világgazdasági) folyamatok vérkeringésébe. A Malinowski
által tanulmányozott kula szertartásos kereskedelmét, amely a Pápua Új-Guinea
körüli szigetvilágot kapcsolta össze, kiegészítette a Cargo-kultusz, amely a szi-
getvilág lakóiban a szövetséges erõk hátramaradt hadtápkészletének felfedezé-
sével a nyugati civilizáció tárgyi kultúrája iránti vágyakozást alakította ki. Köz-
ben a kula maga is megváltozott, hiszen a karkötõket és nyakláncokat most már
nemcsak kenukkal, hanem kétmotoros repülõgépekkel is szállítják az egyik szi-
getrõl a másikra. 

AAnnttrrooppoollóóggiiaa  aa  ggyyaarrmmaattoossííttááss  uuttáánn

AKCIÓANTROPOLÓGIA: RÉSZVÉTEL ÉS BEAVATKOZÁS

Mint említettük, az elsõ világháború borzalmai kételyeket ébresztettek afelõl,
hogy az európai civilizáció a létezõ világok legjobbika. Ennek következtében
elõtérbe kerül az a szemlélet, amely kulturálisan egyenrangúnak tekintette az
egyes társadalmakat. Ha az elsõ világháború hatására a kulturális autonómia (és
a kulturális relativizmus) gondolata erõsödött meg, akkor a második világhábo-
rú végén az egyéni autonómia (és az emberi jogok) fontossága került elõtérbe.
A második világégést követõen fogalmazták meg az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatát, és az emberiségellenes bûntettek nürnbergi tárgyalása után hoz-
ták létre azt az általános szabálygyûjteményt, a Nürnbergi Kódexet is, amelynek
az egyik legfontosabb kitétele, hogy emberi szubjektumon kutatást végezni ki-
zárólag annak beleegyezésével lehet. Ez természetesen fontos hatást gyakorolt
a kulturális antropológiai kutatás jövõjére is, hiszen ettõl kezdve akár nemzet-
közi jogba is ütközhetett, ha a terepen az antropológus nem fejtette ki részlete-
sen, hogy voltaképpen mirõl is szól a kutatás, és az eredményeket várhatóan
milyen cél érdekében hasznosítják.

Az antropológia tudománya, amelynek létrejöttét a gyarmatosítás folyamata
tette lehetõvé és segítette elõ, jelentõsen megváltozott a második világháborút
követõ évtizedekben, amikor a különbözõ afrikai és ázsiai területek sorra sza-
badultak fel az európai és amerikai gyarmati uralom alól. A gyarmatosítás egyik
legfontosabb tudománypolitikai öröksége a nyugati országból érkezõ terepmun-
kás kutató és a meglátogatott kultúrában élõ adatközlõ közötti hatalmi egyen-
lõtlenség volt. Ugyanezt a hatalmi viszonyt a belsõ gyarmatosítás által elnyomott
és kizsákmányolt õslakosok, bennszülött népcsoportok és pária kisebbségek is
elszenvedték, például az Egyesült Államok indiánjai vagy Európa cigányai (ro-
mák, beások, szintik stb.). A megkutatottak között egyre gyakrabban merült fel
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a kérdés, hogy kinek is az érdeke a kutatás, és milyen haszna származik a helyi
közösségnek az antropológiai kutatásból.

A kulturális antropológia átalakulási folyamatában jelentõs szerepet játszott
az akcióantropológia elsõsorban az ötvenes évekre jellemzõ korszaka. 1948-ban
indult el Sol Tax chicagói antropológus nyári tábora a meszkvaki indiánok kö-
zött, amelyet idõvel Fox (Róka) Programnak kereszteltek el.19 Ennek célja az
volt, hogy az addig távolságtartó tudományos megközelítést felváltsák az elmé-
let és a gyakorlat sajátos keverékével, amely nemcsak új tudományos ismerete-
ket szolgáltat, hanem a megkutatott népcsoportok számára is hasznot nyújt: ta-
nácsadással, jogi képviselettel, a kultúraközi kommunikáció fejlesztésével, kö-
zépiskolai és egyetemi ösztöndíjak felkínálásával, szakmai továbbképzéssel
vagy különbözõ szolgáltató vállalkozások20 támogatásával. A nyári táborban
kutató diákok felelõsséget kezdtek érezni azok iránt az emberek iránt, akiktõl
származó információkon és adatokon a saját tudományos karrierjük is múlhatott. 

A Fox Program és általában az akcióantropológia sikerességével kapcsolat-
ban erõsen megoszlanak a vélemények. Az akcióantropológia bizonyos értelem-
ben a két világháború között kialakult kulturális relativista szemlélet gyakorlatba
ültetése, ugyanakkor az elméleti munkától való ódzkodás a tudományos szinté-
zist nyújtó publikációk hiányához is vezetett. A kritikusok között olyanok is
akadtak, akik a kulturális relativizmus legfontosabb morális dilemmájával szem-
besítették az akcióantropológusokat: a kulturális másság tisztelete jegyében va-
jon támogatnák a kannibálokat is? Vagy esetleg léteznek-e olyan egyetemesen
érvényes erkölcsi normák, amelyek érvényesülését minden népcsoporttól el le-
het várni, akár a beavatkozás árán is?

Az akcióantropológia sosem vált a kulturális antropológia paradigmatikus
irányzatává. De az kétségtelen, hogy Sol Tax munkássága nyomán egyre töb-
ben ismerték fel az antropológiai kutatásban rejlõ etikai dilemmákat. A hatva-
nas évek végének az antropológus közösséget felrázó botrányai (az amazóniai
yanomamö indiánokon végzett orvosbiológiai kutatások, a bolíviai kommunis-
tákat felkutató, amerikai kormányzat által pénzelt kémkedés, vagy éppen
Malinowski naplójának publikálása) jelentõs erkölcsi válságot idéztek elõ, és a
kulturális antropológiai kutatás politikai felelõsségének elismeréséhez vezettek.
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19 Mertens, Richard (2004): Where the Action Was. (Az akció helyszíne). University of Chi-
cago Magazine, 96 (4): 30–35.
20 Ezek között kiemelendõ a rezervátumok szuvenírboltjainak lealacsonyító felkínálkozása
és az indiánok jólétét megkésve meghozó kaszinók üzemeltetése, melyek jövedelmébõl
a tárgyi kulturális örökség múzeumoktól való visszavásárlására is futotta.
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INTELLEKTUÁLIS ANTROPOLÓGIA: RÉSZVÉTEL ÉS ÉRTELMEZÉS

A hatvanas évek végének az antropológia helyét keresõ korszakában jelent meg
Clifford Geertz Thinking as a Moral Act (A gondolkodás morális tett) címû írá-
sa, amely az etikai dilemmákat elemzõ személyes hangvételû morfondírozás és
példamutató tanmese is egyben.21 Geertz írása a gyarmatosítás sorából felszaba-
dult országok gazdasági és politikai átalakulásának nehézségérõl szól, egyrészt
a régi gyarmattartók felelõsségét feltárva a harmadik világ modernizációs álma-
inak beteljesületlenségében, másrészt a társadalomtudományok tehetetlenségét
kimutatva a pontos diagnózis megállapítása után elmaradó gyógyításban. A di-
agnózis és a gyógyítás kettõse rokonítható az akcióantropológia tudományos
elemzés és gyakorlati támogatás kettõsével, de Geertz is inkább csak ráébreszt
és elgondolkodtat, mint megoldásokat kínál.

Az esszé második felében a gazdaságpolitikai és tudományetikai kontextus
szintjérõl a személyes terepmunka-tapasztalat szintjére vált, amikor elmeséli,
hogy az egyik legértelmesebb és legtöbbet segítõ adatközlõje megirigyelve
Geertz írói munkásságát (és az ezáltal szimbolizált hatalmi pozíciót) kölcsönkér-
te az antropológus írógépét. Amikor Geertz megpróbálta visszakérni az írógép-
ét, az egyébként névtelenségben hagyott adatközlõje megsértõdött, és többé
nem segítette a munkájában. A társszerzõség vágyának ez az allegorikus példája
azóta minden antropológus számára felismert és reflektált gyakorlati tapasztalat,
hiszen meghatározza a terepmunka mindennapjait. 

Geertz maga több írásában a terepmunka egyik legfontosabb pillanatának a
rapport (a kölcsönös megbecsülésen és érdekeken alapuló, nyílt és termékeny,
majdhogynem baráti kapcsolat) megteremtését tarja. A Bali szigetén megfigyelt
kakasviadalról szóló írásában a Malinowski-féle megérkezés-mítoszt a kapcso-
latteremtés mítosza váltja fel. Terepmunkája elején Geertz sokáig nem találta
meg azokat a segítõket, akikkel együtt tudott volna dolgozni, de amikor a
Geertz házaspár egy illegális kakasviadal nézése közben a rendõrök razziájába
keveredett, a helybéliekkel együtt menekült el a helyszínrõl (holott külföldiként
védettséget élveztek volna), és ezzel, szinte véletlenül, a helybéliek oldalára állt.
Ettõl a pillanattól kezdve sokkal könnyebb volt beszélgetõtársakat lelnie és a
kutatását elvégeznie.22

Geertz írásainak intellektualizmusa azonban eltávolodik a terepmunka napi
megpróbáltatásaitól. Szemben az akcióantropológia mûvelõivel, az õ igazi terepe
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21 Geertz, Clifford 1968: Thinking as a Moral Act. Ethical Dimensions of Anthropological
Fieldwork in the New States. (A gondolkodás morális tett. Az új országokban folyó ant-
ropológiai terepmunka etikai dimenziói). Antioch Review, 27: 134–159.
22 Geertz, Clifford 2001 (1973): Mély játék: jegyzetek a bali kakasviadalról. In uõ Az értel-
mezés hatalma. Budapest: Osiris, 144–193.
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nem a dzsungelben felvert sátor, hanem a filozofikus esszé, amelynek lenyûgö-
zõ mestere. A geertzi elmélet is a tudományos absztrakció szintén ragadja meg
a kulturális antropológiai tevékenység lényegét, amely a Malinowski-féle benn-
szülött nézõpontjába helyezkedés mellett a „bennszülött fejével való gondolko-
dás”: a mindennapi élet történéseinek értelmezése a bennszülött szemszögébõl,
vagy ahogy Geertz fogalmazta, a „bennszülött válla fölött olvasás”.23

Az értelmezõ antropológia intellektualizmusa Geertz-öt a modernista antro-
pológia klasszikus korszakának utolsó nagy mesterévé tette, de egyben a
„posztmodern” antropológia elõfutárává is. A posztmodern antropológia, amely
a kultúrák találkozását a poézis és az irodalmi kifejezés termékeny terepének
tartja, azonban nem adott használható receptet a terepmunkára készülõk szá-
mára, hiszen a reprezentációs mûfajokkal való kísérletezés (szó szerint közölt
dialógus, polifonikus hangzavar, szépirodalmi stílusgyakorlat) éppen az antro-
pológus szakma központi tevékenységét, a terepmunkát értékeli le.

ÚÚjj  tteerreeppeekk::  RRéésszzttvveevvõõ  mmeeggffiiggyyeellééss  aa  gglloobbaalliizzáácciióó  kkoorráábbaann

A klasszikus terepmunka archetípusának létrehozása elsõsorban Bronislaw
Malinowski érdeme. A bennszülöttek életéhez igazodó magányos etnográfus
modelljét õ dolgozta ki a gyakorlatban, miként az õ Trobriand-szigeteki kutatá-
sa határozta meg a klasszikus terepmunka térbeli és idõbeli dimenzióit is: a kul-
túra bennszülött nézõpontjából való megértéséhez szükséges minél kisebb és
zártabb közösségben minél több idõt eltölteni. Malinowski azt is megértette,
hogy mindehhez elengedhetetlen a helyi nyelv minél pontosabb ismerete, nem-
csak a bennszülöttekkel való kommunikáció nagyobb hatékonysága, hanem a
nyelvben rögzülõ kulturális sajátosságok feltárása miatt is.

Franz Boasnak és az õt követõ kulturális relativista antropológusoknak kö-
szönhetjük annak felismerését, hogy az egzotikus terep nemcsak a miénkével
egyenrangú kultúra mûködésének színtere, hanem egyfajta tükör is saját társa-
dalmunk számára. A kulturális sokszínûség megismerésének vágya és elisme-
résének felelõssége nélkül a saját társadalmunk is ismeretlen (reflektálatlanul
ismerõs) marad számunkra. Sol Tax akcióantropológiai mozgalmának köszön-
hetjük annak tudatosodását, hogy az embertársaink között folytatott kutatásnak
a kutató és a kutatott kultúra képviselõje számára egyaránt értelmes és hasznos
tevékenységnek kell lennie, és hogy az elmélet igazán akkor értékes, ha gya-
korlati relevanciája is van. Clifford Geertznek és az interpretív antropológiának
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23 Geertz, Clifford 2001 (1973): Sûrû leírás: út a kultúra értelmezõ elméletéhez. In uõ Az
értelmezés hatalma. Budapest: Osiris, 194–226.
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köszönhetjük annak belátását, hogy a más kultúráról származó ismereteink mély-
sége nagyban függ a kapcsolatteremtés sikerétõl, illetve beszélgetõtársunk cse-
lekvõ tevékenységének és gondolkodásának minél részletgazdagabb rekonstru-
álásától és értelmezésétõl.

Az ezredvég globális társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatai végleg
idejétmúlttá teszik a klasszikus antropológiának azt a laboratóriumi szemléletét,
amely szerint zárt és belülrõl homogén világokként lehet tanulmányozni más
népcsoportokat. Az egyes társadalmakat kultúrhigiénés szempontok alapján el-
különítõ megközelítés ma már nemcsak hogy politikailag nem korrekt, hanem
a valós folyamatoknak sem felel meg, hiszen az emberek és a kultúrák kevere-
dése korábban soha nem tapasztalt méreteket öltött. De nemcsak az emberek és
kultúrák keveredése teszi nehézzé a klasszikus, rögzített terepet keresõ kutató
dolgát. A terep egyre inkább mozgásba lendül: a kulturális folyamatok kutatása
szükségessé teheti, hogy egy adott közösség tagjainak különbözõ földrajzi terü-
leteket áthidaló mindennapi tevékenységét több egymásba fonódó (fizikai és
szimbolikus) terepen kutassuk. 

George Marcus szerint a többterepû etnográfiai kutatás az emberek és élet-
történeteik, az áruk és a termékek, a metaforák és a szimbólumok, az allegóriák
és az eszmék alakváltozásainak nyomon követésébõl állhat.24 Ez a nyomkövetõ
antropológia határozza meg a XXI. század terepmunkájának sajátosságait is: a
kultúra terjedése és formálódása hálózatokban, értelmezõ nyelvi közösségekben
és a legkülönfélébb médiumok reprezentációiban zajlik. A kultúra értelmezése
ma már végképp nem az antropológus privilégiuma: feladata sokkal inkább a
kultúra mibenlétérõl folytatott viták értelmezõ és kritikai elemzése. Mindez azt
is jelenti, hogy a kulturális antropológiai tudás egyre naprakészebbé válik: a ku-
tatás etnográfiai jelen ideje nem „megfagyott” és kimerevített, mint Malinowski
idejében. A XXI. század antropológiája, úgy tûnik, megvalósítja az elméleti igé-
nyesség, a gyakorlati hasznosság és a politikailag érzékeny, kritikai hozzáállás
összeforrásának régi álmát.

AAllkkaallmmaazzootttt  aannttrrooppoollóóggiiaa::  KKuuttaattááss  mmeeggrreennddeellééssrree

A résztvevõ megfigyeléses terepmunka eredményeképpen felhalmozott antropo-
lógiai tudás gyakorlati hasznosítása a különbözõ korszakokban más és más mó-
don merült fel. A korai években Lewis Henry Morgan irokézeket védõ jogászi
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24 Marcus, George E. 1995: Ethnography in and of the World System. The Emergence of
Multi-Sited Ethnography. (Antropológiai kutatás a világrendszerben és a világrendszer
etnográfiája. A többterepû etnográfia elterjedése). Annual Review of Anthropology, 24:
95–117.
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tevékenysége és Franz Boas fajelméleteket cáfoló antropológiai vizsgálatai ellen-
súlyozták a gyarmattartó országok gazdaságpolitikai motivációit az egzotikus
(ám potenciálisan munkaerõt kínáló) társadalmakról szóló tudás begyûjtésére és
rendszerezésére. A második világháborúban nemzetbiztonsági szempontok ha-
tározták meg számos kutató munkáját, majd az ötvenes és hatvanas években kü-
lönbözõ titkos és etikailag megkérdõjelezhetõ kutatásokban alkalmaztak antro-
pológusokat. A kormányzati érdekeket szolgáló antropológusokkal szemben Sol
Tax akcióantropológiája a helyi közösségek érdekeit próbálta képviselni a leg-
különfélébb fórumokon. Elmondhatjuk tehát, hogy az antropológiai tudás és a
módszertani ismeretek alkalmazása a legkülönfélébb célokra történhet; nincs
egyetlen alkalmazott antropológiai (applied anthropology) irányzat, amely saját
iskolát hozott volna létre.

Mindezek ellenére megnevezhetõ néhány olyan terület, amelyben a sajátos
antropológiai tudás és a terepmunkához kapcsolódó módszertani ismeretek jól
alkalmazhatók. A városszociológiai és városantropológiai kutatások szerepe a
különbözõ településfejlesztési programok lebonyolításában immár közel száz
évre tekinthet vissza. Ezekben gyakran vegyítették a klasszikus résztvevõ meg-
figyeléses terepmunka módszerét különbözõ kérdõíves felmérésekkel és inter-
júk készítésével. Az üzleti kommunikáció területe is régóta igényli a kulturális
különbségeket áthidalni képes interkulturális ismeretek elsajátítását; ezekben a
képzési programokban rendszeresen alkalmaznak antropológusokat. A piacku-
tatás és a marketing kissé megkésve, az elmúlt két évtizedben fedezte fel, hogy
a fogyasztói magatartás kutatásának az egyik leghatékonyabb eszköze a részt-
vevõ megfigyelés, illetve hogy a fogyasztói döntések befolyásolásában nemcsak
a racionális érvek, hanem a kulturálisan hangolt érzelmek is hatékony eszköz-
nek bizonyulhatnak. A konfliktuskezelés politikailag érzékeny területén (etnikai
konfliktusok, a menekültek helyzete, a multikulturalizmus elismertetése) nagy
szükség van az antropológusok kulturális hasonlóságokkal és különbségekkel
kapcsolatos ismeretére. A különbözõ kormányzati és nem kormányzati szerve-
zetek által finanszírozott fejlesztési programok hasonlóképpen szolgálhatják tár-
sadalompolitikai, közegészségügyi, kisvállalkozás-fejlesztõ vagy esélyteremtõ
célok megvalósítását. Ez utóbbiakban közös, hogy nagyban támaszkodnak arra
a kulturális antropológiai megközelítésre, amely hangsúlyozza a helyi tudás
(local knowledge) fontosságát az érintettek számára releváns fejlesztési irányok25

kidolgozásában.
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25 Mindezekrõl lásd pl. Lewis, I. M. 1995: Anthropologists for Sale? (Eladó antropológu-
sok?) In Akbar S. Ahmed és Chris N. Shore (szerk.): The Future of Anthropology. Its
Relevance to the Contemporary World (Az antropológia jövõje és relevanciája a mai világ-
ban). London: Athlone Press, 94–110.
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