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A múlt lehetőségei 

Egyes mai történészek számára nem egyfajta l'histoire immobilé a 
vonzó az antropológusok munkájában. A kétféle vállalkozás kapcsolata 
még csak nem is igazi újdonság. Hérodotosz összekötötte a perzsa hábo-
rúk történetének elbeszélését különféle népszokások leírásával. Hume 
ugyanakkor írta The Natural History of Religion című művét, amikor 
megörökítette Skócia és Anglia történelmi eseményeit. Vico és Marx 
egyszerre kutatták a múlt társadalmainak alapvonásait és a történelmi vál-
tozás okait. A történészek ugyanezzel a céllal teszik oda a Trobriand-szi-
getek lakóiról és az azandékról szóló könyveket az európai és az amerikai 
boszorkányperek leírásai, Mauss művét Block-köteteik mellé.1 

Az antropológiai írásokat négy vonásuk teszi hasznossá a történé-
szek számára: alapos megfigyelésekkel mutatják be a társadalmi interakció 
eleven folyamatait; érdekes magyarázatokat adnak a szimbolikus viselke-
dés jelenségeire; érzékeltetik, hogy miként illeszkednek egymáshoz egy 
társadalmi rendszer részei; s végül anyagaikat olyan kultúrákból merítik, 
amelyek nagyon különböznek azoktól, amelyeket a történészek szoktak 
tanulmányozni. A történész mindenekelőtt talán azért fordul ezekhez az 
írásokhoz, mert ezek a történész kollégák gyakorlatában is előforduló, ám 
zavarbaejtő jelentésű eseményeket próbálnak értelmezni. Miért ült az a 
szent ember az 5. században a hatvan láb magas oszlopon évekig, s miért 
sereglettek köréje a szír falvak lakói, hogy láthassák? Hogyan gondolkod-
tak azok a kora-középkori közösségek, amelyek az egyik vádlottat az izzó 
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vas vagy a vízbemerítés próbájának vetették alá büntetésül, amíg a másik-
nak megengedték, hogy esküszegőket állítson ki ügye védelmében? Ho-
gyan válhatott szent egy agárból? Miért voltak még a reneszánsz Firenzé-
ben is olyan fontosak a Szeplőtelen Szűz tiszteletére rendezett körmene-
tek? Miért tartotta századokon át izgalomban az embereket Krisztus je-
lenvalósága az oltáriszentségben? Miért foglalkoztatták a 19. századot oly 
nagy mértékben a férfi szexualitás rendellenességei? Mit kezdjünk a nép 
olyan vezetőivel, akiknek látomásaik vannak, vagy olyan vallási mozgal-
maival, amelyek hivői sugalmazott prédikációkat tartanak vagy kinyilat-
koztatásokat tesznek?2 

E jelenségeket a történészek gyakran tekintették irracionálisnak, 
babonásnak, vagy valóságos és súlyos társadalmi-politikai konfliktusok 
önkényes elfedésének. Mi, történészek a történelem cselekvő alanyainak 
felismert, vagy fel nem ismert racionális érdekeivel magyaráztuk a külön-
féle helyzeteket, az antropológusok viszont éppen ezekre a jelenségekre 
összpontosították megfigyeléseiket: figyelmesen hallgatták a transzba 
esett személyek szavait, és felfedezték, hogy van valamiféle igazságtartal-
ma beszédjüknek (mint pl. Metraux Haitiban):, Sri Lankában nyomon 
követték az ördögűző szertartások kifinomult ritmusát, s megállapították, 
hogy a bohóckodás és a nézők reagálása egy, az áldozatok bajait gyógyító 
hitvilágban gyökeredzik. A történész számára hasznosak lehetnek az ilyen 
magyarázatok, hiszen lehetővé teszik saját hasonló problémáik újfajta 
megközelítését.3 

Az antropológiai irodalom olyan ismert jelenségekkel kapcsolatban 
is töprengésre készteti a történészeket, amelyekkel korábban nemigen 
foglalkoztak. Ezek nem annyira rejtélyes, mint inkább jelentéktelennek 
vélt, vagy szivesen más szakterületekre bízott jelenségek. Hányan foglal-
koztak például közülünk vallástörténettel, s kutatják az egyházak szociá-
lis és etikai tanait, a szentbeszédek és vitairatok motívumait, a papok és 
hivők származását, sőt az istentiszteletek gyakoriságát, holott egyszer se 
vették még szemügyre azt, amit a hivők gyakran a legfontosabbnak tarta-
nak istenhez fűződő kapcsolatukban — a liturgiát és az imádságot. De ha 
szemügyre is vesszük ezeket a dolgokat, vajon tudjuk-e, hogy segítségük-
kel miként érthetünk meg jobban egy történelmi korszakot? Először ma-
gukat a szövegeket kell tanulmányoznunk, a misszálét, a Forme des prieres 
ecclésiastiques-et, a Book of Common Prayer-t és más imádságoskönyve-
ket, majd meg kell néznünk, hogy mit mondanak ezekről az irodalom és a 
liturgia szakértői. Turner, Geertz és más antropológusok munkáihoz akkor 
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fordulhatunk, ha arra keresünk utalásokat, hogy az egyházi szertartás mi-
ként lehet a kultúra átörökítésének eszköze, hogy mennyit árul el a társa-
dalmi kapcsolatokról, és mennyire szilárdítja meg azokat, hogy miként 
alakítja az önfegyelem formáit és miként erősíti a jellegzetes lelkiállapoto-
kat és fogékonyságot.4 

Azoknak az etnográfiai tanulmányoknak is sokat köszönhetnek a 
történészek, amelyek új megvilágításba helyezték a fontos kötődéseket 
és konfliktusokat kifejező informális vagy kisebb léptékű interakciókat. 
A varázslás és az ellenvarázslás etnográfiai megfigyeléseit az elsők között 
hasznosították a boszorkányüldözésekkel és a boszorkányoktól való féle-
lemmel foglalkozó történeti munkák. A korábbi történelmi értelmezések 
alapja az az elgondolás volt, hogy a bigott üldözők az ismeretlen iránti 
félelmeiket vetítették ki ártatlan áldozataikra, vagy hogy a megfélemlített 
illetve hallucináló nők soha meg nem történt eseményekről vallottak. Ma 
már azonban olyan színterekként foghatjuk fel a boszorkánypereket, ahol 
a központi hatóságok, a helybeli emberek és maguk a falusiak csaptak 
össze a legkülönbözőbb politikai, társadalmi, pszichológiai vagy éppen 
szexuális kérdésekben, tgy meg tudjuk különböztetni mindazokat az or-
vosi, rituális és egyéb tevékenységeket, amelyeket a szomszédok esetleg a 
varázslás körébe soroltak.5 

Hasonló módon segítettek nekünk a cseremechanizmusok megér-
tésében az antropológusok beszámolói, az ajándékozásról és a reciprocitás-
ról, a különféle vállalkozói stílusokról, a más és más jellegű piacokról és 
bazárokról szóló írások. A keresztszülői és névadói szokások etnográfiai 
irodalma pedig azok számára bizonyul értékesnek, akik a családokon túli 
kliensrendszerekhez és kapcsolatokhoz szeretnének újfajta eligazodási 
pontokat találni.6 

Hogy azután a történészek miként kapcsolják a nagyobb történeti 
korszakokhoz e jelenségeket és viszonyokat, az attól is függ, hogy a 
társadalmi rendszerek melyik elméletét vallják magukénak. A kultúra 
különböző szféráinak összefüggéseit illetően a történettudomány és az 
antropológia ugyanazoknak az elméleti hagyományoknak az örököse: a 
Zeitgeist-felfogásnak, amely szerint a korszellem minden fontosabb intéz-
ményen nyomot hagy; a marxizmus változatainak, amelyekben rendszerint 
abban az értelemben különböztetik meg az anyagi és a kultúrális szférát, 
hogy az előbbi kihat az utóbbira, s amelyek szerint magát a társadalmi 
rendszert konfliktus jellemzi; a különféle liberális elméleteknek, amelyek 
a sokféle társadalmi erő és intézmény kölcsönhatását tekintik alapvető-
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nek, s amelyek ilymódon úgy vélik, hogy hol az egyik, hol a másik erő ját-
szik uralkodó szerepet. Ha a társadalmi rendszerek antropológiai elmélete 
nem más, mint a régi Zeitgeist-felfogás egyszerű újrafogalmazása, akkor 
történész körökben nem kelt különösebb érdeklődést. De amikor az egy-
mást kiegyensúlyozó vagy megváltoztató ökoszisztémák finoman kidolgo-
zott jellemzését rajzolja meg, akkor az antropológia elmélet — mint Rappa-
port Disznókat az ősöknek és Geertz Az involutiv agrárfejlődés című mun-
kája tanúsítja — sok mindennel kiegészítheti a francia és az amerikai geo-
histoire szemléletet. Amikor pedig a kulturális jelentések olyan gondosan 
megfigyelt tárházát mutatják be, ami megértetheti velünk a termelést és 
a többi gyakorlati tevékenységet, s ami közvetítést teremt számunkra a 
gondolkodás és a cselekvés világa között (mint Sahlins A kultúra és a gya-
korlati ész című könyve), akkor az eszmetörténetről és korszakairól ki-
alakított elképzeléseink is megváltozhatnak.7 

tgy a nemi szerepek rendszeréről egy amazonasi brazil faluban, 
egy észak-luzoni erdővidéken vagy Oj-Guinea nyugati fennsíkjain kialakí-
tott felfogás — hogy mekkora tevékenységi köre és beleszólása van a fér-
fiaknak és a nőknek, hogy mi a viszony a férfi és a női szimbolika között — 
ismert dokumentumokkal kapcsolatban is egy sereg új kérdést vethet fel a 
történész számára, s olyan források kutatására ösztönözheti, amelyeket 
azelőtt nem tartott tárgyához tartozónak. Bár az etnográfus gyakran sajá-
tos képet ad a terepről (ezt bizonyítja Weiner is, aki újralátogatta Bronis-
law Malinowski Trobriand-szigeteit), közvetlen érintkezése a vizsgáló-
dásban érintett személyekkel a társadalmi rendszer működésének olyan 
vonásait tárhatja fel, amelyek többé-kevésbé rejtve maradnak a történész 
előtt, aki a kultúra szeleteit szövegeken, képeken és tárgyi emlékeken ke-
resztül kénytelen megközelíteni.8 

Érdekes lehet-e az európai történelemmel ismerkedő egyetemi hall-
gató számára egy felső-amazonasi törzs élete? Megfelelő megközelítésben 
igen. A történészek régóta használják az összehasonlító módszereket, de 
általában megmaradnak a nyugati illetve a „fejlett" társadalmak körében 
(például az angol és a francia gazdasági fejlődést, Kelet-Európa és Nyugat-
Európa agrártörténetét, az európai, a kínai és a japán feudalizmust, az An-
tillák és az Egyesült Államok déli államainak rabszolgatartó rendszereit 
hasonlították össze). Az antropológia iránti érdeklődés következtében 
most a kultúrák összevetésén alapuló módszereinket olyan „primitív" 
vagy archaikus társadalmakra is kiterjesztettük, amelyek a mi társadal-
munktól gyökeresen különböznek. Erre esetenként ott van szükség, ahol a 
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történész a szájhagyománnyal vagy más „archaikusnak" tekintett témával 
foglalkozik. Ahogy Lord azt találta, hogy Jugoszláviában a mesemondók 
olyan kompozíciós művészetet alakítottak ki, ami megvilágíthatja a homé-
roszi szerkesztést, ugyanúgy elképzelhető, hogy a történészek egyes afri-
kai kultúrák emlékeztető eszközei és közmondásai nyomán jobban maguk 
elé tudják majd képzelni a 16. századi falvak szájhagyományon alapuló 
kultúráját. A távoli összehasonlítás akkor is gyümölcsöző lehet, ha egy 
jelenségkört már annyira régen tanulmányoznak az ismert nyugat-centri-
kus megközelítésben, hogy újabb vonásokat már nem tudnak feltárni, vagy 
ha az adott témával olyannyira keveset foglalkoztak, hogy körvonalai is 
alig tisztázódtak. így például az európai zsidóság történetének alaposabb 
megértéséhez nem csupán az alaposabb kutatás járulhat hozzá, hanem az 
is, ha fontolóra vesszük a kasztok és az etnikumok antropológiai irodal-
mának eredményeit. A szexuális viselkedés nyugati történetének magya-
rázatában pedig a világ más részeinek szexuális viselkedésrendszere és kul-
túrája lehet segítségünkre.9 

Természetesen van abban némi kockázat is, ha a történész az antro-
pológiából merít. Az egyik veszélyre maguk az antropológusok hívják fel 
a figyelmet: a történészek eklektikus módon választják ki mestereiket a 
segédtudományok képviselői közül, és érzéketlenül vegyítik a szakma el-
lentétes nézeteket valló alakjainak gondolatait. A demográfia és a gazdaság 
meghatározó szerepét valló elméleteket együtt idézik a szimbolikus elem-
zésekkel, a jelentés és a nyelv fontosságát hangsúlyozó nézeteket nyugodt 
lélekkel összeboronálják a funkciót és a hatalmat előtérbe állító elméletek-
kel, válogatás nélkül hivatkoznak a kultúra evolúcióját elfogadó és kétség-
be vonó szerzőkre. Ügy tűnik azonban, hogy nem ez a döntő probléma. 
A történészek nyilván meg akarnak ismerkedni a legkülönfélébb antropo-
lógiai iskolákkal (és az antropológiai eklekticizmussal is), majd szeretnék 
mindezt hatásosan beépíteni a társadalmi szervezetekről alkotott elképze-
léseikbe. Nekünk történészeknek nyilván kellő gonddal kell olvasnunk az 
etnográfiai anyagokat, mert csak így érthetjük meg érveiket és bizonyíté-
kaikat. De miért kellene magunkévá tennünk mindazokat a fenntartásokat, 
amelyekkel az antropol ógusok egymás munkáit fogadják? És miért kelle-
ne jobban azonosulnunk az ő belső vitáikkal, mint amennyire ők azono-
sulnak a történészekéivel? 

Súlyosabb a veszély, ha az antropológiai elemzést és terepmunkát 
helytelenül alkalmazzuk történeti példákra. Az antropológiai írásokat nem 
receptek kedvéért forgatjuk, hanem azért, hogy ötleteket merítsünk be-
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lőlük; nem az egyetemes emberi viselkedés szabályait keressük bennük, 
hanem az értelmes összehasonlítás lehetőségeit. A történeti források elmé-
lyült kutatását semmi sem pótolhatja. Arra semmiképp se használhatunk 
egy új-guineai vagy zambiai rituálét, hogy mondjuk vele magyarázzuk meg 
egy 16. századi európai rituálé jelentését és funkcióit, s hogy ne kelljen 
az adott kor embereinél és intézményeinél keresnünk a bizonyító anyagot. 
Nem tudjuk az azandék boszorkánypereinek pszichológiáját az európai bo-
szorkányvádakkal összevetni, ha nem vesszük figyelembe a 17. század el-
képzeléseit a tulajdonról, a testről és a lélekről, az egészségről és a társadal-
mi összetartozásról, majd az ilyen és hasonló eszmék feltehető hatását az 
emberek egymással szemben érzett félelmeire.10 

Az antropológia tehát nem a társadalmi valóság valamiféle maga-
sabbrendű képe, amelyhez a történészeknek is igazodniuk kellene, hanem 
egy a mi tudományágunkhoz egyre szorosabban kapcsolódó társtudo-
mány. Az etnográfusok úgy az utóbbi negyven évben tanulmányozzák a 
törzseken túl a városi és paraszti kultúrákat is, s ahogy érdeklődési terü-
letük fokozatosan áttolódott a „fejlett" társadalmak és a mai Európa kér-
déseire, úgy kezdte őket egyre inkább foglalkoztatni a történelmi válto-
zás természete és a múlt vizsgálata. így nem csupán azt kell gondosan 
megválogatnunk, hogy mit vegyünk át az etnográfusoktól, fel kell készül-
nünk arra is, hogy tanácsokat adjunk nekik saját munkájukkal és az ant-
ropológiai elmélettel kapcsolatban.11 

Amikor Mintz a cukor termelésének és fogyasztásának elterjedését 
az évszázados társadalmi változások mutatójaként használja, akkor java-
solhatjuk, hogy vesse össze eredményeit a méz termelésére, eladására és 
fogyasztására vonatkozó adatok alakulásával. Amikor olyan antropológiai 
szövegeket olvasunk, amelyekben a változások és a konfliktusok rovására 
túlhangsúlyozzák a rendszer és az egyetértés szerepét, akkor kimutathat-
juk, hogy hol vannak a repedések, hol vannak a viszályok és ellentétek 
forrásai, vagy hogy melyek az átalakulásnak azok a mechanizmusai, ame-
lyek nagy valószínűséggel jelen vannak egy társadalom életében (és remény-
kedjünk, hogy nem pusztán a városiasodás, a kommercializálódás és az 
iparosodás „elkerülhetetlen" folyamataival fogunk minden változást ma-
gyarázni). Amikor a szimbólumok vagy a rituális cselekvések egy csoport-
ját csakis egy szilárd kultúra összefüggései között tekintjük teljesen ki-
dolgozottnak, akkor töprengjünk el azon, hogy mit jelenthetnének e jelen-
ségek egy változó vagy ellentmondásos helyzetben.12 

Ami saját történészi gondolkodásmódomat illeti, rám az antropoló-



2 3 

gia nem a mozdula t l an múl t , h a n e m a sokféle ember i tapasztalat i ránt i 
fogékonyság erősí téseként h a t o t t . Számos á l landóan ku t a to t t viszonylat 
n e m fér bele evolúciós sémáinkba . A piacok n e m mindig t ün t e t i k el az 
a jándékozás t , a k ö z p o n t o k n e m mindig szüntet ik meg a helyi kö tődése -
k e t , a tör ténelem n e m mindig l ép a mítosz he lyébe . Az ant ropológia ki-
szélesítheti lehetőségeinket , megszabadíthat m i n k e t szemel lenzőinktől , 
megtan í tha t a múl t ú j fa j t a látására és fe l fedezte thet velünk a t ö r t é n e t i szö-
vegek ismerős világában számos k ü l ö n ö s és meglepő jelenséget. 
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