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Bevezetés 

 

Eric R. Wolf: Az antropológia a hatalmi erőtérben című írása arra irányítja a figyelmet, hogy 

az antropológia tudománya az idők során rendszeresen ki volt téve az adott kor politikai 

viszonyainak mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban. Erős hatással bírt a 

változásokra a társadalmi megítélés, valamint meghatározóan hatottak az olyan tragikus 

történelmi események, mint a háborúk. A címben szereplő „erőtér” szó konkrét jelentéssel bír: 

a tudományágra gyakorolt hatások nagyságára, egyszersmind állandó jelenlétére utal. 

 

Az antropológia gyökerei 

 

A diszciplínák az évtizedek, évszázadok során változásokon mentek keresztül, így az 

antropológia tudománya is. Ezek a változások igen összetett hatások által jöttek létre, és 

sokszor maga a változás hívta fel a figyelmet egy újabb állapot elérésének a szükségességére. 

Már a XIX. században szerepet játszott a politikai akarat, mely olykor szemben állt a nemzeti 

tradíciókkal. Mindenesetre az antropológiai kutatások tovább folytak, így egyre több adat állt 

rendelkezésre az emberiség különböző földrajzi területein élő népek jellegzetességeiről. 

Az egymást követő iskolák leginkább a gondolkodás elvi különbségeiben voltak 

megragadhatók. A különböző irányzatok szükségszerűen ütközésekhez vezettek, és ezek az 

ütközések eredményezték a diszciplína változását. Az evolucionista gondolkodás a fejlődés, 

illetve progresszív változások folyamatában látta megragadhatónak az emberi kultúra 

történetét és sokféleségét, míg a diffuzionizmus irányzata leginkább a minták és értékek 

elterjedésében (A. Gergely et al., 2010). A XIX. századi holland és dán kutatók megtették az 

első lépéseket egy, az egész világot átható embertani vizsgálódás igénye felé. Az 

antropológiai kutatások azonban mindig valamilyen hatalmi vezetettség nyomása alatt voltak. 

„A politika összefonódik a hatalommal; egyrészt a hatalom olyan megnyilvánulásaival, amit 

az emberek egymáson gyakorolnak, másrészt olyan módozataival, amelyeken keresztül a 

társadalom intézményi kényszerekkel befolyásolja az emberek cselekvési lehetőségeit…” 

(Eriksen, 202.) 

 

A XX. századi antropológia jellemzői 

 

Az antropológiai kutatásokat alapvetően két irányból tekinthetjük. Ha a kutató a már 

megismert adatokkal dolgozik, akkor a kissé szlenges „karosszék-antropológia” szót 
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használhatjuk. Ezzel szemben a XX. századi kutatások egyre inkább a terepmunka köré 

szerveződtek. Az antropológus gyakorlatilag áttelepült kutatási területére, amit a szó földrajzi 

értelmében kell vennünk. Jó esetben megtanulta a területen élők nyelvét, valamint a tőle 

telhető mértékben bekapcsolódott a vizsgált társadalom életébe (törzsi népek esetében a törzs 

életébe, ha befogadták), és – ha átmenetileg is – olyan életre rendezkedett be, ami a területen 

adott volt. A kutatások a funkcionalizmus jegyében zajlottak, amely a kulturális rendszereket 

és azok megnyilvánulásait aszerint kutatja, hogy milyen társadalmi funkciókat teljesítenek be 

a rendszer egészében élők számára (A. Gergely et al., 2010). 

Az első világháború utáni időszakban már az a nézet hatott a kutatókra, hogy a 

kultúrákban ott rejlik a funkció. Ezt a kort jellemezte továbbá a szociologikus megközelítés, 

és akkoriban született meg a szociálantropológia kifejezés. A funkcionalizmus felnövekvését 

a világ különböző helyein más-más módon befolyásolta a hatalom. Volt, hogy a legjobbkor 

jövő anyagi erősítés kedvezett a tudományos fejlődésnek, de előfordult ennek ellentéte is, 

amikor a hatóságok kifejezetten elutasították a pályázókat. 

A funkcionalizmus korszaka után létrejött az etnohistorizmus, amely gyakorlatilag olyan 

nép- vagy társadalmi csoportok történeti kutatását jelenti, amely nem elsősorban a jelenre, 

hanem a múltbeli dokumentumok tanulmányozására épül (A. Gergely et al., 2010). Többek 

között a törzsek olyan tagjainak a történetét dokumentálták, akik elnyomás alatt, a törzsüktől 

elszakítva, rabszolgasorban éltek. 

 

Antropológia a XXI. században 

 

A 2000-es évekkel egyre több oldalról szenved el kritikát az embertan tudománya. Hol a 

társadalomtudományok, hol a kultúrákkal foglalkozó diszciplínák, hol pedig a 

történettudomány felől érkeznek kritikus hatások. Korunkban azzal is jellemezhető az 

antropológia tudományának elkerülhetetlen változása, hogy a megfigyelt közösségek részéről 

olykor megkérdőjeleződik, hogy az antropológus mi jogon avatkozik bele az adatközlők 

életébe. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy az antropológiai kutatásoknak éppen az a 

lényege, hogy ne csak megfigyeljen, hanem alkalmazza analitikus képességeit, tevékenysége 

által hozzátegyen valamit az emberekkel való kapcsolattartás nyers tényéhez. 

Összegzésként elmondható, hogy az antropológiának nincsenek ok-okozati 

összefüggésen alapuló törvényei, és nem stratégiai tudományként működik. Ennek is 

eredménye, hogy a hatalmi ténykedések között csak létezni, fennmaradni, nem pedig 

uralkodni akar. 
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