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Ta lán il let len a kér dés, de a 2004-ben 60. szü le tés nap-
ját ün nep lõ Sár kány Mi hály tisz te le té re im po záns, két kö-
te tes ta nul mánygyûj te mény je lent meg a L’Harmattan 
Ki adó nál, mely nek ugyan szak mai vissz hang ja nem igen 
volt, de ha lett vol na is, most is mét „ün ne pel nünk” kel le-
ne, hi szen újabb üd vöz lõ kö tet je lent meg… Mi „szük ség” 
volt er re, mi te szi in do kolt tá a Motogoria ki adá sát?

A vá lasz ré szint bo nyo lult, ré szint rop pant rö vid re is 
fog ha tó. Kez dem az utób bi val: egy he lyét ke re sõ-kö ve-
te lõ tu dás te rü le ten egyet len könyv, ta nul mány vagy gon-
do lat me net sem fö lös le ges. „Szük ség” nem volt rá, csu-
pán igény, szán dék és aka rat. Fu ra hely zet, s ta lán a ma-
gyar tu do mány tör té net ben egye di pél da is, hogy va la ki-
nek „pusz tán” azért, mert el ér te a hat va na dik szü le té si 
év for du ló ját, mind járt há romkö tet nyi „üd vöz lést” nyom-
nak a kezébe… De még sem csu pán fur csa ság – s ez már 
a hos  szabb in dok lás ré sze –, ha azt te kint jük, hogy ma ga 
az üd vöz lés gesz tu sa egy (sõt mi ni mum két!) szak te rü le-
tén el is mert ku ta tó, egye te mi em ber, mi több: egy rit ka 
tu dás te rü le ten az egyik leg is mer tebb és leg el is mer tebb 
te kin tély ha tá sát és el fo ga dott sá gát is tük rö zi. Ezt a célt 
tar tot ta szem elõtt az egye te mi kol lé gái és aka dé mi ai ku-
ta tó tár sai ál tal ki ala kí tott kö tet, amely a „hí vek” je len tõs 
szá ma és a tisz tel gõ ta nul má nyok ter je del me okán dup la 
mé re tû re si ke re dett. A ké szü lõ kö tet nek már volt tit kos 
hí re szak mai kö rök ben, de ek kor fo gal ma zó dott meg a 
bu da pes ti és pé csi nép raj zos-ant ro po ló gus hall ga tók nak 
az a szán dé ka, hogy a Fi a tal Kul tú ra ku ta tók Szer ve ze te 
egy sa ját ki ad ványt is szán na Sár kány Mi hály üd vöz lé-
sé re, mert hogy szá mo san van nak hí vei és ta nít vá nyai, 
akik nem kap tak ugyan fel ké rést az aka dé mi ai kö tet ben 
va ló sze rep lés re, még is vol na „üzen ni va ló juk” a Mes ter-
nek. A „ki ha gyot tak” kö re ké sõbb ki e gé szült olyan kol-
lé gák kal is, akik on nan szin tén ki ma rad tak, il le tõ leg szá-
mos hall ga tó val, akik csak al kal mi lag hal lot ták, eset le ge-
sen is mer ték meg Sár kány Mi hályt, de úgy ér té kel ték, 
hogy az bi zony kel lõ kép pen erõs ha tás volt, így há lál ko-
dá su kat az tán ta nul mány ba for dít hat ták, me lye ket ha a 
kö tet bõl ki emel nénk és önál ló an vizs gál nánk, ki is de-
rül ne, hogy mi ként, mi ben volt ha tás sal rá juk Sár kány. 
Ilye nek pél dá ul az egy ér tel mû en a gaz da sá gi ant ro po ló-
gia kö ré be so rol ha tó írá sok, vagy az af ri ka nis ták dol go-
za tai. Utób bi ak ha tá sa a kö tet cím vá lasz tá sa is: a ma gyar 
fül nek ide ge nül hang zó szó (motogoria) olyan bölcs ta ní-
tót, atya mes tert, ve ze tõt je lent Sár kány egyik ked ves ku-
ta tá si te re pén, a kikujuk föld jén, ami lyen nek Õt gon dol-
ják, jel lem zik vagy tisz te lik hall ga tói és pá lya tár sai. Ez 
hát a ket tõs „in dok lás” a „mi ért volt rá szük ség?” kér dés-
re vá lasz ként.

Mit tük röz eb bõl a két kö te tes üd vöz lés, és mit kell vagy 
le het tud nunk Sár kány Mi hály ról az újabb kö tet ré vén?

Me rész vá lasz len ne ily tö mör ség gel ös  sze fog lal ni, mit 
kell tud ni Sár kány Mi hály ról. Mint hogy egye te mi ok ta tó 
kol lé gám az EL TE Tár sa da lom tu do má nyi Ka rá nak kul tu-
rá lis ant ro po ló gia szak cso port já ban, még el fo gult ság gal is 
vá dol hat ná nak, amit per sze akár vál la lok is. El na gyol tan 
vá la szol va, de ezt az el fo gult sá got is vál lal va: azt ér de mes 
tud ni ró la, hogy ket tõs kész te té sû, ugyan ak kor egy ne mû 
ér ték ren det kö ve tõ em ber. A ket tõs ség egy fe lõl a ku ta tás 
irán ti el kö te le zett sé get je len ti, má sik (és épp oly ter mé sze-
tes) ol da lán a tud ha tó dol gok tu dá sá nak át adá sát, az ok ta-
tást. Több je len tõs té ma kör van, ame lyet õ és csak õ vett 
kéz be. Má sok saj nál ták a fá rad sá got, el na gyol ták a ku ta-
tá si hát te ret, vagy kön  nye dén le mond tak a tud ni ér de mes 
dol gok ok ta tá sá ról. Ilyen pél dá ul az a rend kí vül szé les té-
ma kör, ame lyet tö mör nek és szak ági nak lát szó ös  sze fog-
la ló né ven szociálantropológiának ne vez nek, ám eb ben a 
csa lád tól és a ro kon sá gi rend sze rek tõl a nép raj zi szak ku ta-
tá sok kal va ló kap cso lat ki dol go zá sán át egé szen en nek el-
mé lyült ok ta tá sá ig sok mindent ma gá ba fog lal. Azt, hogy 
mi ként ala kult a ma gyar fa lu tár sa da lom szer ke ze te a hu-
sza dik szá zad ban, vagy hogy mi lyen el mé le ti elõz mé nyek-
re te kint het vis  sza e szá zad tár sa da lom tu do má nyi ága za-
tai kö zött az ant ro po ló gia, nem vi tat ha tó mó don egye dül 
Tõ le tud hat juk meg a ma gyar (vagy ma gyar ra át ül te tett) 
ös  sze fog la ló ta nul má nyok, il let ve vas kos szö veg gyûj te-
mény ré vén, ese ten ként na gyobb és je len tõs ant ro po ló gu-
sok mo nog ra fi kus mû ve i nek szer kesz tõi elõ sza va i ból, me-
lye ket meg írt, s egy-egy tu do mány tör té ne ti leg ki emel ke-
dõ sze mé lyi ség élet útváz la tá ból is, me lye ket az év ez red-
for du lón kö tet be szer kesz tett (Ka lan do zá sok a 20. szá za-
di kul tu rá lis ant ro po ló gi á ban. L’Harmattan, Bu da pest, 
2000). A má sik va ló ban je len tõs tu dás te rü let, me lyet so-
kan el ha nya gol nak vagy a mar xis ta alaphangoltságú kor-
szak ha tá sai mi att ok ta la nul le ke zel nek, a gaz da sá gi ant-
ro po ló gia. Enélkül pe dig sem a mes  szi tá jak né pe i nek 
élet mód ja, túl élõ ké pes sé ge, kor társ jel le ge, a nem zet kö-
zi gaz da sá gi cse re fo lya mat ok ban va ló je len lé te nem lát-
ha tó be, sem a má so dik vi lág há bo rú utá ni ma gyar te le pü-
lés fej lõ dés, fõ leg a fa lu si át ala ku lás nem ér té kel he tõ kel lõ 
ár nyalt ság gal (s e té ren pél dá ul az 1970-ben szá mos ku ta-
tó tár sá val meg kez dett var sá nyi ku ta tás, majd en nek 2000 
után meg is mé telt fel tá rá si ta pasz ta la tai ki vé te les je len tõ sé-
gû ek a társ tu do má nyok szá má ra is, akár föl fe dez ték ezt 
a ma guk szá má ra, akár lap pang csu pán a meg fon to lan dó 
kér dé sek kö zött). Ugyan ilyen je len tõs az el múlt évek ben 
kez dett együtt mû kö dé se és ok ta tói sze rep vál la lá sa szo ci o-
ló gu sok és gaz da ság el mé le ti szak em be rek kö ré ben, akik-
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kel a kul tú ra és a gaz da ság trend je it 
az evo lú ci ós fel fo gás, il let ve az öko-
ló gi ai narratívák fe lõl kö ze lí ti meg 
és gon dol ja új ra, a globalizációs vi-
ták nak mint egy „alul ról”, a vizs gált 
tár sa dal mak mi li õ jé bõl ér tel me zett 
narratíváit is fi gye lem be vé ve. 
Mind eze ket ok tat va, nem zet kö zi 
szin ten is is mert sé get és el is mert sé-
get sze rez ve olyan in ter disz cip li ná-
ris szak em ber ré vált, aki nél im már 
nem az az ér de kes, hogy ere de ti-
leg nép raj zos volt-e vagy ant ro po ló-
gus, ha nem in kább a két te rü let kö-
zöt ti át me net, a köz tes tu dá sok for-
gal ma zá sa, a mind ket tõ re (s mel les-
leg tör té net tu do má nyi, gaz da ság el-
mé le ti, po li ti ka tör té ne ti, tár gyi nép-
raj zi, mód szer ta ni és el mé let his tó-
ri ai tu dás ra is) épü lõ komp lex meg-
kö ze lí tés. Sze mé lyi sé gé ben az a ha-
tá ro zott ság, amely csön de sen bár, 
de a ka masz kor tól egé szen nap ja-
in kig jel lem zõ ala pos ol va sott ság-
gal és igen rit ka me mó ri á val ta lál-
ko zik, nem úgy to lak szik elõ, hogy 
nyo masz ta ná az em bert, ha nem in-
kább pél dá za tos sá vá lik, bár két ség-
te le nül el is kö te lez. S te kin tet tel 
ar ra, hogy sze mé lyi sé gé nek em be ri 
vo ná sa i ról, szak tu dá sá nak ki ter jedt-
sé gé rõl a má sik, a két kö te tes mû-
ben Vargyas Gá bor (ma ga is nép-
raj zos és ant ro po ló gus, ku ta tó és 
egye te mi ok ta tó egy személyben) 
ér zé keny elõ szót írt, va la mint e kö-
tet húsz ol da lon át tar tó fel so ro lás-
ban tar tal maz za Sár kány pub li ká ci-
ós lis tá ját, nem is igen volt szük ség 
ar ra, hogy a har ma dik kö tet újabb 
vagy ki egé szí tõ el kö te le zett sé get fo-
gal maz zon meg a pél da adó sze mé-
lyi ség rõl vagy egyes mû ve i rõl. Ezek ha tá sa úgy is a di á-
kok ban, ku ta tók ban, ol vas ni és gon dol kod ni haj la mos em-
be rek ben jelentkezik… – legföljebb an  nyi a ki egé szí tés, 
hogy a Motogoria-kötetben sze re pel egy ref le xió-re cen-
zió is, amely Sár kány Mihály kö te te i rõl fo gal maz meg né-
mely ta nul sá go kat. „Újab bat” úgy mond ez a könyv ép pen 
ab ban hoz, hogy im már tük rö zi is ezt a „Sár kány-ha tást” 
di ák jai, kol lé gái kö ré nek írá sa i ban.

Mi lyen irányt, ku ta tá si pro filt vagy ága za tot tük röz ez 
a kö tet? Van egy ál ta lán tu da tos vál la lá sa? Vagy ki zá ró-
lag az „ün ne pelt” ne vé hez és mun kás sá gá hoz iga zo dó írá-
so kat tar tal maz?

Vá la szom csu pán rész vá lasz, de az ol va só ra, a ku ta tók-
ra, s fõ ként a be fo ga dók ra kell bíz nom  „ér ték íté le tem” 
mér le ge lé sét: kép ze tem sze rint a ha zai kul tu rá lis ant ro po-
ló gia négy-öt kon zek vens ha gyo mányt kö vet, de le het, 
hogy ér de mes len ne to váb bi „tisz te let kör ök re” is ta gol ni. 

Az egyik eb bõl Kunt Er nõé, be le ért ve az etnoszemiotikai, 
vi zu á lis ant ro po ló gi ai el mé let ku ta tást és te rep ku ta tást is, 
ezt leg in kább Bán And rás, de rész ben a pé csi kom mu ni-
ká ci ós tan szék is kö ve ti. A má sik Bog lár La jos hoz köt he-
tõ, szi go rú an te rep mun ká ra ala po zott és el mé let tel ki egé-
szí tett, a részt  ve võ meg fi gye lés tech ni ká i ra épü lõ irány, 
en nek kö ve té sé ben Papp Ri chárd jár legelöl, Boross Ba-
lázs, Bindorffer Györ gyi, Szán tó Di a na, Földessy Edi-
na, Ha rasz ti An na, Szász An tó nia, Szeljak György, Haj-
nal Vi rág, Feischmidt Mar git, Se bes tyén Éva és még so-
ká ig so rol hat nám, kik lép nek nyo má ba. A har ma dik ága-
zat a ja va részt el mé le ti vagy el mé let re ala po zott eu ró-
pai et no ló gia, ré szint ame ri kai ha tás sal ki e gé szül ve. Eb-
ben Niedermüller Pé ter, Fe jõs Zol tán, Hofer Ta más, Vö-
rös Mik lós, Zentai Vi o let ta, Huseby-Darvas Éva jár nak 
az élen. A ne gye dik ág (ez sem ér ték ren det, sem rang-
sort nem je lent!) a ma gyar tár sa da lom nép rajz ha gyo má-
nyai men tén in dult, és ré szint ott is ma radt, de ki e gé szült 
ant ro po ló gi ai tu dás sal és ta pasz ta lat tal – ezt a tö rek vést 
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A szak mai köz vé le ményt – úgy tûn het a kí vül ál ló nak 
– meg oszt ja egy „paradigmatikus” vi ta, amely a mo dern 
komp lex kul tú ra ku ta tás és a ha gyo má nyos fel fo gá sok 
kö zött feszül… Mit tesz hoz zá vagy men  nyi ben vá la szol 
er re a kö tet?

Sze ret ném ke rül ni azt a lát sza tot, hogy min den kor és 
minden nek, bár mely új szak mun ká nak minden(ki)hez 
„szól nia” kell. A kul tu rá lis ant ro po ló gia sok fé le kép pen 
mû vel he tõ, egyik vagy egyet len irány zat sem le het ural-
ko dó (vagy nem len ne jó, ha az len ne!), ezért a kul tú ra ku-
ta tás komp le xi tá sát a ko ráb bi, „folk lo ris ta” lá tás mód dal 
szem be he lye zõ ant ro po ló gu si at ti tûd épp oly üd vös le het, 
mint a szisz te ma ti ku san mü tyür ké zõ, ap ró lé kos adat gyûj-
tö ge tés ben örö mét le lõ ma ga tar tás. Mi kor és mi re „jó”, 
ki nek és mi lyen kér dé sét „vá la szol ja” meg, kik és men-
 nyi ben te kin tik „uni ver zá lis nak” a vá la szo kat? Nos, er re 
sem egy in ter jú ban nem le het kel lõ kö rül te kin tés sel vá la-
szol ni, sem egy kö te tet nem le het er re a „vá lasz ra” ál doz-
ni. Em pi ris ták és te o re ti ku sok ta lán min dig el fog ják kö-
vet ni azt a tévjátékot, amely ar ról szól, hogy ki a „jobb”, 
ki lát ér vé nye seb ben, ki fog át tel je seb ben, ki ért meg 
„mélyebben”… – ugyan ak kor mind ket ten fe led ni lát sza-
nak azt, hogy bár mely „gyõz tes” vá lasz idõ le ges le het csu-
pán, min den uni ver zá lis vá lasz va ló já ban „el száll” az érin-
tett, a ku ta tott tár sa dal mak fö lött, s en  nyi ben el is tá vo lo-
dik ma gá tól a tu dás te rü let tõl a mo rál fi lo zó fia, a ku ta tás lé-
lek tan, a struk tu ra lis ta episztemológia vagy a nagy tör té-
nel mi át me ne te ket fél kéz zel „át fo gó” historicizmus irá-
nyá ba. A pa ra dig mák, kor sza ko san új kér dés fel te vé sek ha-
tás sal van nak ugyan, de eze ket ép pen a ku ta tó, a kö vet ke-
ze te sen in kább kér de zõ, s nem a vá lasz adó szak em be rek 
te kin tik ter mé sze tes nek. Aki nagy han gon har sog ja, hogy 
épp õ lát ja és épp a leg fon to sabb el mé le ti ki hí vá so kat, az 
egyút tal ar ról is árul ko dik, hogy a ma ga vá la szát hall ja el-
sõ sor ban és a hoz zá kö zel ál ló két, nem pe dig a ku ta tás ra 
ér de me sí tett tár sa dal mi cso por to két. Ez szá mom ra egy ki-
csit olyan, mint egy rátóti vagy gascon „han ta-baj nok ság”, 
ame lyen a fõ tét az, ki tud na gyob bat mondani… Va gyis 
az a lát szat meg le he tõ sen ha mis, hogy vol na „va la ki”, aki 
min den ki nél pon to sab ban, job ban, egyér tel mûb ben „lát-
ja” a va ló ság leg bo nyo lul tabb ös  sze füg gé se it is. Ha vol na 
ilyen szak em ber, még ag gá lyo sab ban kel le ne fo gad nunk, 
ami kor meg fo gal maz za, hogy „Ti, akik ku tat tok, nem 
lát já tok át az ös  szes át lát ha tó je len sé ge ket” – ezért Én 
gyõztem…! Ez a lát szat gyõ ze lem azon ban csak va la mi fé-
le „metateoretikus” si ker vol na – anél kül per sze, hogy a si-
ker ér tel me tesz tel he tõ len ne. Ér tel mes si ker leginkább ta-
lán az le het, ha a kul tú rá nak nem „ma gas”, el vont, esz mei 
ér té kei ke let kez nek csu pán, ha nem hét köz na pi szint jei is 
egy be si mul nak vagy konf lik tus sá áll nak ös  sze. Ilyen pél-
dák kal pe dig épp ez a kö tet szol gál: ta lán meg sem fo gal-
ma zó dik egy ér tel mû en az etnicitás-kutatásban a kor társ el-
mé le tek be ka pasz ko dó „hibriditás”-kategória, de ku ta tá si 
pél dák ból már ki de rül, mi ként je le nik meg a hét köz nap ok-
ban. Pél dá ul a skót iden ti tás ról (Mel les Éva – Szász An tó-
nia), a kár pát al jai görögkatolikus val lá si cso por to zat hely-
ze té rõl (Do mo kos Ve ro ni ka), a bu da pes ti zsi dó ság vál to-
zó iden ti tá sá ról (Vincze Ka ta Zsó fia), a Bé kés me gyei pa-
rasz ti gaz dál ko dás át me ne ti ál la po tá ról (Kiss An tal), vagy 
a csán gó men ta li tás vál to zás ról (Frida Ba lázs – Kalas Györ-

lát juk Bali Já nos nál, Vargyas Gá bor nál és ta-
nít vá nya i nál, Hofer Ta más nál, Ke mény Már-
ton nál, Kotics Jó zsef nél, Si mon Zol tán nál és 
a mis kol ci hall ga tók egy ré szé nél, de leg fõ kép-

pen és meg ha tá ro zó an Sár kány Mi hály nál. Az ötö dik, de 
ko ránt sem ke vés bé ant ro po ló gi ai tó nu sú irány zat a te le pü-
lé si mi li õ ben zaj ló, gya kor ta leg in kább ki sebb ség ku ta tás-
ban ex po ná ló dó tö rek vést je lent, ame lyet szo ci o ló gi ai bá-
zis is meg erõ sít, mint pél dá ul Pá lin kás Já nos nál, a Ka pi-
tány-há zas pár nál és ta nít vá nya ik nál, el mé le ti ala pok ki-
cö ve ke lé sét te kint ve Biczó Gá bor mun ká i ban, Frida Ba-
lázs írá sa i ban, a csík sze re dai Kul tu rá lis Ant ro po ló gi ai 
Mun ka cso port ku ta tó i nál, sok te kin tet ben Prónai Csa ba, 
Ko vai Ce cí lia, Hor váth Ka ta, Fosz tó Lász ló, Járosi Ka ta-
lin, vagy Vincze Ka ta Zsó fia, Császi La jos, Far kas At ti la 
Már ton, a Tarr-testvérek, vagy ép pen Gelléri Gá bor, Ko-
vács Éva, Vá ri András… – és még so ká ig so rol ha tó len-
ne itt is a kap cso ló dó te rü le tek szá mos ki vá ló szak em be-
re. Már most mind ezt azért jel zem ilyen ap ró lé ko san, mert 
a Motogoria-kötet mind ezen irány za to kat igen szé les pás-
ton il luszt rál ja, aho gyan az egy ta nul mányvá lo ga tás nak 
dol ga is, sor sa is. A fel so rol tak nem sze re pel nek mind any-
 nyi an a kö tet ben, de az ál ta luk meg tes te sí tett ku ta tá si pro-
fil, ér dek lõ dé si irány szá mos pon ton ta lál ko zik Sár kány 
Mi hály több év ti ze des mun kás sá gá val és ok ta tói ha tá sá-
val. Ha te hát a kö tet „ága za ti” pro fil ját, meg ha tá roz ha tó 
tó nu sát ke res sük, el sõ sor ban ar ra le lünk, hogy nem ki zá ró-
lag a ki ér lelt ku ta tói élet pá lyák ter mé ke i vel ta lál ko zunk, 
ha nem a for má ló dó, ám sok eset ben épp a jö võt jel ké pe zõ 
tu do mány te rü le ti ága za tok kér nek itt he lyet.
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gyi), a ci gány nyelv hasz ná lat ról (Ko vai Ce cí lia) esik szó 
az egyes írá sok ban, s a hibriditás ezek ben épp úgy je len 
van, mint az androgyn nem (Pá lin kás Já nos), a hamnigán 
nyelv (Mé szá ros Csa ba), a ko re ai élet mód (Drjenovszky 
Zsó fia) vagy a turkana nõk pár vá lasz tá si nor mái (Ré gi Ta-
más) kér dés kö re i ben. A vá la szok te hát nem a te ó ri ák ban, 
ha nem a pél dák ban van nak, a ta nul má nyok nem az egye-
di ség ben „ta lál ják fel” az ál ta lá nos sá got, ha nem az egye te-
mes ben fi gye lik meg a sajátlagosat, s e két lép ték, két di-
men zió kö zöt ti köl csön ha tás ok ra, fo lya ma tok ra kon cent-
rál nak in kább.

Mi re „hasz nál hat ja” a kö te tet pél dá ul egy köz gaz-
dász, egy tör té nész, ki sebb ség ku ta tó, de mog rá fus vagy 
ön kor mány za ti szak em ber? Mi a „pi a ci ér té ke” a kö tet-
be fog lalt gon do la tok nak? Tud-e az ant ro po ló gi ai meg kö-
ze lí tés (az el mé le ti vi ták és sti lisz ti kai dis tink ci ók te rü le-
té tõl füg get le nül – mert hi szen ezek fõ ként bel sõ szak mai 
finomítgatások in kább, ha jól értem…) – va la mi olyas faj-
ta jelenkortörténeti di men zi ót fel mu tat ni, amely meg lep né 
vagy más ként (is) gon dol ko dó vá te het né a tár sa da lom tu-
do má nyi gya kor la tot?

A kér dés jo gos, de túl lé pünk a kö tet bel sõ, gon do la ti 
ívén! Né hány ki vé tel tõl el te kint ve, ami kor ugyan is na gyon 
prak ti kus vagy prag ma ti kus vá lasz adást „ren del nek meg” 
a ku ta tók tól, s na gyon tõ mon da tos vá la szo kat vár nak po-
li ti ku sok, ke reszt rejt vény-ké szí tõk vagy tör té ne lem-szak-
kö rös kö zép is ko lás ok, ez a tu dás te rü let nem vál lal koz hat 
ar ra, hogy na pi ér vé nyes sé gû tu dást ad jon. A kö tet írá sai 
ma guk is rep re zen tál ják azo kat a di lem má kat, ame lyek 
mond juk Tan zá nia te rü le ti be osz tá sá nak és alul ról jö võ po-
li ti kai ön kor mány za ti szervezõdésmódjának test cse lei kö-
ze pet te ar ra vár nak, hogy a ku ta tó majd utat mutat… Er re 
pe dig az ant ro po ló gi ai gon dol ko dás nem va ló. Tan zá nia 
he lyi kö zös sé gei, a csán gó föl di iden ti tás épí tõi vagy õri-
zõi, a ma gyar or szá gi ci gány mun ka vál la lók vagy a mon-
gol jurtalakó lo vas-no má dok kér dé sei az ant ro po ló gus 
szá má ra min dig fon to sab bak, mint a sa ját vá la szai, s még 
fon to sab bak, mint a „meg ren de lõ” eset ta nul má nyi el vá rá-
sai. Ezt a tu dás te rü le tet csak is az él te ti s te szi élet ké pes-
sé, hogy fõ ként ma guk a ku ta tot tak kö zös sé gei je lö lik ki 
a tu dás te rü let ha tá ra it, tá gít ják fo ga lom kész le tét, gya ra pít-
ják bel sõ ös  sze füg gés rend sze rét, vagy éb resz tik a ke re sõ 
fi gyel met az ana ló gi ák ra. „Hasz nál ni” csak is ak kor le het, 
ha úgy szem lél jük, mint egy kí no san pon tos mû al ko tást, 
mond juk a Kunst der Fugét, s nem vár juk el, hogy ezt üdv-
had se reg-stí lus ban ve zes sék elõ egy ze ne óvo dai ün nep sé-
gen. Meg le het kí sé rel ni, de gic  cses lesz… Ha egy tör té-
nész, aki nem a ki rály tör té ne tek iránt mu tat rom lat lan ro-
kon szen vet, vagy nem a nagy pi ac gaz da sá gi vál sá gok glo-
bá lis fo lya ma ta i nak át lá tá sa he ví ti, ha nem haj lan dó kö ze-
lebb ha jol ni a tár sa da lom eg zisz tá ló, élõ kö zös sé ge i hez, 
a mikroérzékenységû le írá sok és a bel sõ di men zi ók meg-
vi lá gí tá sa so rán egy sor olyan ös  sze füg gést lát hat át, ame-
lyet a kö zép- vagy glo bá lis lép té kû szem lé let mód so sem 
lesz ké pes ko mo lyan ven ni. A kul tu rá lis ant ro po ló gia eb-
ben a te kin tet ben min dig az akut jelenkortörténeti meg je-
le ní tés mód ja, még pe dig mik ro kö zös sé gek mikroszintjein. 
S amíg a 19–21. szá zad tár sa da lom tu do má nyos gon dol ko-
dá si mo dell jei azt vél ték-mu tat ták „tu do má nyos nak”, ami 

mö gött ada tok, ská lák, táb lá za tok, struk tú rák, 
tren dek áll tak, ad dig az ant ro po ló gi ai fel fo gás 
szá má ra nem a tö me ges meg je le nés, az „át la gol-
ha tó ság” a mérv adó, a „min ta vé tel” mér té ke le-
het akár egyet len csa lád vagy egyet len egyén is. A kér dés 
in kább az – s a kö tet írá sa i ban több is el be szé li, meg je le ní-
ti ezt a mikrodimenziót –, hogy mi lyen fo kú komp le xi tás-
sal mu tat ja be ma gát a vizs gált té ma kört. Egyet len csa lád 
mû kö dé sét le het his to ri kus di men zi ók fe lé el vin ni, élet-
útmo del lek ké fel tur bóz ni, te le pü lé si vagy tér sé gi jel lem-
vo nás nak mi nõ sí te ni, ál ta lá no sí ta ni, ti pi zál ni, ös  sze ha son-
lí ta ni, struk tu rál ni stb. Az ant ro po ló gi ai lá tás mód en  nyi-
ben meg té veszt he tet le nül konk rét, élet sze rû (mint pél dá ul 
a pszi cho ló gia, amely az egyén bõl in dul ki, s ha el is jut 
ti pi zá lá sig, mo del le zé sig, ak kor is csak konk rét egye dek-
re ér vé nyes lép ték ben kí ván „el mé le tet” fo gal maz ni). Már-
most, ha ezt tör té nész, köz gaz dász, szo ci o ló gus, iro da lom-
kri ti kus vagy he lyi po li ti kus haj lan dó el fo gad ni, s ké pes 
a lo ká lis ér vé nyes ség szin te ele mi szint jé vel bár mit is kez-
de ni, ak kor ese ten ként több si ker re szá mít hat a ma ga te rü-
le tén, mint az el mé le ti köz gaz dász, aki nem kal ku lál hat-
ja az olaj ku tak bom bá zá sát, a ter ro riz mus ha tá sát, a gyer-
mek ha lan dó ság és az AIDS ös  sze füg gé se i nek hul lám zá-
sát egy adott tér ben vagy azon túl. Ha egy ant ro po ló gus-
tól azt kér de zed: ho gyan le het a nyug díj pénz tár-épít ke zé-
si üz let ágat de mog rá fi ai és men ta li tá si ti po ló gi á ra épí te ni, 
ak kor elõ ször le ájul a szék rõl, azu tán ne ki áll azt kö rül jár-
ni, mit gon dol nak konk rét hely zet ben és konk rét em be rek 
a si ker ága za ti be fek te té sek rõl, a tár sa dal mi ki szol gál ta tott-
ság ról, a bi za lom ról, az ér ték ren dek vál to zá sá ról, a si ke-
res ség esz mé jé rõl, az ér tel mes élet rõl stb. – de mind ezt 
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em be rek kö zött te szi és csak is rá juk vo nat koz ta-
tott is me re tek alap ján fog majd su gall ni kér dé-
se ket, be lát ha tó élet stra té gi ai vagy al kal maz ko-
dá si mo del le ket, konf lik tus ke ze lé si meg ol dá so-

kat, túl élé si ví zi ó kat, rá ol va sá so kat és varázslatokat… Ha 
pe dig ezt a prag ma ti kus szak em ber ér de mi jel zés nek, a je-
len té sek há ló já ban füg gõ em ber élet je le i nek, meg ért he tõ 
mû kö dés mód já nak te kin ti majd, ak kor a ma ga esz köz tá-
rá val épp õ ma ga fog meg fe le lõ pi a ci fel té te le ket vagy kí-
ná la tot épí te ni a konk rét egye di is me re tek re, s nem fog ja 
azt vár ni, hogy az ant ro po ló gus mint egy gomb nyo más ra 
meg mond ja, mi ként le het az em bert még job ban ki vet kõz-
tet ni sa ját kul tú rá já ból és meg él he té si tra dí ci ó i ból. En  nyi-
ben te hát „ha szon ta lan” tu dás az ant ro po ló gu sé, ugyan ak-
kor sem mi vel sem ér dem te le nebb, föl hasz nál ha tat la nabb, 
mint a bi o ló gu sé, eto ló gu sé vagy me te o ro ló gu sé.

Ezek sze rint a kö tet egé szé ben még is csak in kább az 
em pi ri kus ta pasz ta lat mel lett vok sol?

Csak ha ra gasz ko dunk a mél tat lan kü lön vá lasz tás hoz, 
ak kor le het ezt ki je len te ni 360 ol dal nyi tu dás ról vagy har-
minc öt szer zõ munkájáról… – de en nek nem sok ér tel mét 
lá tom. Sár kány Mi hályt sem kel lett több ször kér ni, hogy 
el mé le ti ös  sze fog la ló kat, élet mû vek egé szét mél ta tó át te-
kin té se ket ad jon élet út ja szá mos for du ló pont ján, ugyan ak-
kor je len leg is ku tat több he lyen, s ha te het né, sze rin tem 
a kikuyukat szem lél né ráérõsen… A kö tet meg an  nyi írá-
sá ban meg ta lál ja az ol va só az el mé le ti meg kö ze lí té se ket 
vagy ös  szeg zé se ket (csak pél da ként: Bindorffer Györ gyi-
nél a mannheimi gon dol ko dás és a kul tú ra fel fo gás di men-
zi ó it, Boross Ba lázs nál a csán gó te rep ku ta tás meg is me ré-
si-mód szer ta ni té pe lõ dé se it, Far kas At ti la Már ton nál az 
egyip to mi gon dol ko dás lo gi kai szép sé ge it, a Ka pi tány-há-
zas pár ese té ben a globalizáció be nyo mu lá sát la ká sa ink ba, 
vagy Wilhelm Gá bor írá sá ban a kul tú ra el mé le té nek és az 
ál la ti ci vi li zá ci ók nak spe ci fi kus ös  sze füg gé se it), de egyút-
tal min den egyes írás ar ra ve szi az irányt, hogy te rep ku-
ta tás ra épü lõ, nem me rev ön iga zo lás ra tö rek võ, vi szont 
a kész te ó ri á kat a va ló sá gos ta pasz ta lat tal tény le ge sen fö-
lül író vál la lás sal mu tas sa be, amit fel mu tat ni ott ér dem le-
ges nek lá tott. (Drjenovszky Zsó fia a kon fu ci á nus ér té kek 
je len lét ét ku tat ta a mai Dél-Ko re á ban, Ver mes Ve ro ni ka 
Bor bá la a kor cso port rend szer és az át me ne ti rí tu sok fo lya-
ma ta it jel lem zi a ke let-af ri kai maszájoknál, Frida Ba lázs 
és Kalas Györ gyi az ön gyil kos ság sze mé lyes mo ti vá ci ós 
hát te rét ta pasz tal ja a gyimesi csán gók nál, Kerényi Sza-
bi na a moz gal mi kul tú rák po li ti kai ke re te it fi gye li meg 
a zöld és ökologista if jú sá gi mi li õ ben, Rab Ár pád Szö-
rény pe dig a „vir tu á lis ször fö lõk” és az egy ház köl csön-
kap cso la tát elem zi az internetes érint ke zé si kul tú rá ban.) 
Ez a meg is me rõ és ér té ke lõ, ref lex ív és ru gal mas, kö zel-
rõl is szem lé lõ, de kon tex tus ba is he lye zõ szem lé let mód 
ma már ta lán az ant ro po ló gi ai ku ta tás ele mi tar to zé ka – 
min den eset re leg in kább ezt sze ret nék ant ro po ló gi ai ku ta-

tás nak ne vez ni azok, akik er re vet ték az irányt. S ha le het 
e té ren pél dá ul a két Sárkány-Festschrift kö zött kü lönb-
sé ge ket fo gal maz ni, ak kor ta lán az ol va só ész re is fog ja 
ven ni, hogy a nép raj zos szak mai kör ben (Fe hé ren, fe ke-
tén. Varsánytól Rititiig. Ta nul má nyok Sár kány Mi hály 
tisz te le té re I–II. Szerk. Bor sos Ba lázs – Szar vas Zsu zsa 
– Vargyas Gá bor. L’Harmattan, Bu da pest, 2004) szá mos 
olyan írás ka pott „ün ne pé lyes kö szön tés” ran got, amely ta-
lán in kább az et nog rá fia „múlt ide jét” tar tó sít ja ér ték ként, 
nem pe dig az ant ro po ló gi ai „jelenidejûség” kö ve tõ je. A 
Motogoria-kötetben (hogy csak a tar ta lom jegy zék ele jét 
te kint sem) Bali Já nos, Bindorffer Györ gyi, Boross Ba lázs 
vagy Csil lag Gá bor egy aránt ezt a kü lönb ség té telt il luszt-
rál ják, ma gát a „je len idõt” is relativizálva, bi zo nyos te-
kin tet ben kor társ sá té ve Mannheim Ká rolyt vagy kritikai-
lag adap tál va Clifford Geertz-öt, beemel ve az ant ro po ló-
gi ai ku ta tás ba a fo ci csa pa tok iden ti tásjátsz má it vagy a 
mû vé sze ti al ko tás fo lya ma tát; ugyan ak kor (to váb bi szer-
zõk ál tal) a tra di ci o ná lis kul tú rák ke re té ben ér tel mez ve 
a ke le ti böl cse ket (Mund Ka ta lin), a mek kai za rán dok la-
tot (Mátyus Zsu zsan na) vagy az egy há zi se gé lyek el osz tá-
sá nak krí zi sét Ro má ni á ban (Kinda Ist ván). S ha ek ként te-
kint jük, ha a té ma kö rök vég te len szé les ská lá ját is mer jük 
föl, ak kor szin te ki mond ha tó vá vá lik: nincs olyan té ma-
kör, amely nek ne len ne, vagy le het ne ant ro po ló gi ai fel fo-
gá sa. Mind ezek a „tá la lás mó dok” ér dem ben el tér nek (ha 
tet szik: böl csen ki tér nek) a te ó ria versus em pí ria kér dés-
fel te vés tõl, de nem zár ják ki (sõt!) az al kal ma zott ant ro-
po ló gi ai té ma vá lasz tá so kat sem. Fon tos azon ban, s ezt 
Sár kány Mi hály ko rai mun ká i nak 25–30 év vel ké sõb bi 
meg je le né sei is ár nyal tan mu tat ták, hogy a ku ta tók ma-
guk is ke res nek kor társ ana ló gi á kat, jelenidejû ku ta tá sa-
ik ugyan ak kor nem zár ják ki a tör té ne ti vagy tér be li ös-
 sze ve té se ket sem, min dig ar ra a köl csön ha tás ra, vál to zá si 
fo lya mat ra kon cent rál va, amely ben nem az a „baj”, hogy 
egy szo kás el mú lik, egy esz köz funk ci ó ját ve szí ti vagy 
egy szem lé let mód el avul, ha nem ha ezek he lyét és sze re-
pét még ak kor is be le erõl te tik a va ló ság ba, ami kor ab ban 
már nincs funk ci ó ja, je len té se. Te hát az ant ro po ló gu sok 
is ke res nek a ma guk mód ján ref lek tált vá la szo kat, be le ért-
ve még azt is, hogy tu da to sít ják az ol va só ban és egyút tal 
ön ma guk ban, hogy mi lyen fel fo gás mó dok ve szik kö rül 
a sa ját kér dé se i ket vagy in terp re tá ci ó i kat, mi lyen vál to zá-
sok be lá tá sá ra let tek im már va kok, vagy mi lyen struk tú rá-
kat és funk ci ó kat pró bál ná nak rá erõl tet ni a (he lyi) tár sa-
dal mak ra a kí vül ál lók, akik nek ez va la mi fé le „szé pé sze-
ti” vagy ha szon el vû igé nye, de az érin tet tek szá má ra ma ga 
az él he tõ-él he tet len élet tét je. S hogy utó lag mind ezt be lát-
juk-e, áttekinthetõ-e, ér zé ke nyek ma rad tunk-e rá, nos ez 
dõl el a ta nul má nyok írá sa és ol va sá sa köz ben. Amen  nyi-
ben ez zel az el na gyo ló szer kesz tõi pemz li vel nem fes tem 
át „egy szí nû re” a kö tet írá sa it, úgy jel le mez ném összeg-
zõ en, hogy a szer zõk mind an  nyi an az „ér tel me zés sze re-
te tét” és ha tal mát bi zo nyít ják, amely nek min tá ját nem kis 
há nya dá ban Sár kány Mi hály tól is tanulhatták…    


