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Kontextusok 
1.  

Az antropológia, bármilyen változásokon ment is keresztül az évek során, nagymértékben vizu-
alizált tudományág. Ebből adódóan – szándékosan vagy véletlenül – hatalmas fotográfiai örök-
ség halmozódott fel az antropológiai tudás megszerzése kapcsán. A tanulmánykötet célja, hogy 
e mellé az örökség mellé egy sor olyan antropológiai megközelítést sorakoztasson fel, amelyek-
kel vizsgálható annak történetisége, módszertani összetettsége és intézményi szerkezete. Nem-
csak a kutatás mai fő irányvonalaira összpontosít, hanem több megközelítési módot sorakoztat 
fel a fotográfia, az antropológia és a narratíva egymáshoz való viszonyának értelmezéséhez is. 
Azt is vizsgálja, hogy a vizuális korpuszok és módszerek miként járulnak hozzá az általános 
antropológiai elméletek és gondolkodásmód megismeréséhez. 

2.  
A tanulmányok egyrészt az archív anyagok feldolgozásához nyújtanak különböző módszertani 
megközelítésmódokat fotográfiai, antropológiai és történeti kérdésfelvetésekkel, másrészt a 
fotográfia és az antropológia komplex és nehezen átlátható viszonyát vizsgálják. Olyan mód-
szertani kérdésekre adnak választ, amelyek az egykor az antropológiai vizsgálat tárgyát képező 
közösségeknek saját fényképeik iránti egyre nagyobb érdeklődéséből erednek. 

3.  
Az 1970-es évektől fokozott érdeklődés jelentkezett a fotográfia mint az antropológiai tudás 
megszerzésének egyik forrása iránt. Az egyik ilyen legismertebb projekt volt a Royal Anthropo-
logical Institute saját archívumára kiterjedő kutatása (Edwards, ed. 1992). Ez a kutatás az ant-
ropológiának azt a ma már érthetetlen álláspontját változtatta meg, amely szerint e többségük-
ben 19. századi vizuális forrásai hiteltelenek, megbízhatatlanok, és távol állnak magától a tudo-
mányágtól. Az azóta végbement diszciplináris és módszertani szemléletmódbeli változások kö-
vetkeztében, valamint a posztmodern gondolkodás térhódítása miatt egyértelművé vált, hogy a 
fotográfiában rejlő lehetőségek a reflexív elméletek és a diszciplináris tudás létrehozásának 
fontos területeit világítják meg. 

4.  
E kutatások tárgya és a hozzájuk kapcsolódó archívumok anyaga elsősorban 19. századi gyar-
mati környezetből származik, következésképpen annak a hatalmi struktúráját tükrözi. A kötet 
tanulmányai ennek az aszimmetrikus hatalmi struktúrának a statikus modelljét és értelmezé-
sét kérdőjelezik meg. Azonfelül, hogy a tanulmányok többsége valamilyen módon tárgyalja az 
antropológia, a gyarmatosítás és a fotográfia fogalmi síkjainak metszéspontjait, néhány közü-
lük – mint például Wong (171–192. p.), Bell (143–170. p.) és Wright (223–240. p.) írása – eze-
ket a metszéspontokat áthatóbban elemzi, teret adva a helyi, őslakos értelmezési módoknak is. 
A hangsúly a reprezentáció mint önmagáról szóló fogalom helyett a média és az archívum fo-
galmainak bevezetése által a diskurzus összetettebb terepeire tevődik át. Amint az a kötet egyik 
szerkesztőjének, Elizabeth Edwardsnek a tanulmányából is kitűnik (67–88. p.), az új elméleti 
megközelítésmódok, amelyek kihasználják a fotográfiákban rejlő lehetőséget a különböző kul-
túrák találkozási pontjainak felfedezésére és elemzésére, új narratív tereket, lehetőségeket nyit-
nak a fotókon szereplők és az antropológia mint tudományág szempontjából egyaránt. Vagyis 
alapvetően változik meg a fotográfia helye az antropológiai elméletek fejlődésében, és passzív-
ból aktív szereplővé válik (Haidy Geismar, 520–563. p.). 

5.  
A vizuális anyagok jelen kötetben szereplő elemzéseinek egyik közös tanulsága, hogy a fotográ-
fiák messze túlmutatnak valóságos tartalmukon, a jelentés szó szerint és átvitt értelemben is a 
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kép keretein kívül és a mögött rejlik, és szoros kapcsolatban áll a vizuális diskurzus más terepe-
ivel, például az antropológiai filmmel. A kötetben elemzett fényképek vagy gyűjtemények egy 
része kifejezetten antropológiai szándékkal készült,1 mások viszont a vizuális terep sokkal tá-
gabb és képlékenyebb határai között, sőt azokon is túl mozognak.2 Ezeknek a határoknak a fel-
térképezése különösen fontos annak a kérdésnek a vizsgálatához, hogy egyes képek miként 
kaptak antropológiai tartalmat, vagyis hogyan váltak antropológiai fényképpé. Az Edwards ál-
tal vizuális ökonómiának (visual economy) nevezett modell szintén a fényképek jelentésének 
megformálásában szerepet játszó fogalmi keretek – mint a megalkotás, az elterjedés, a fogyasz-
tás vagy a birtoklás – árnyaltabb értelmezését hangsúlyozza. Ez a megközelítés a fénykép ha-
gyományos, a kultúra egy bizonyos szemszögéből való értelmezésének, egyoldalú olvasatának 
létjogosultságát kérdőjelezi meg, és a többféle kulturális háttér inspirálta olvasatokat helyezi 
előtérbe. Edwards módszertani megközelítésének lényege, hogy a fényképek létrejöttének kö-
rülményeiben korábban szerepet játszó hatalmi, intézményi és a szereplők közötti kapcsolatok 
vizsgálata lehetőséget nyújt a koloniális periférián helyet foglaló képlékeny, diszkurzív viszony-
rendszerek kritikai feltárására. 
 
 

Az archiválás módjai 
6.  

A tanulmányok mindegyikében jelentős szerepet kapnak az archívumok és az archiválás gya-
korlata, mivel ebben érhető tetten az antropológia tudományának vizuális öröksége. A kötet 
szerkesztői két alapvető szempontot követtek a tanulmányok összeállításánál: egyrészt az írá-
sok a fényképek antropológiai elemzését és a fényképezés gyakorlatának megismerését helye-
zik középpontba, ugyanakkor fontosnak tartják egyes archívumok mint komplex kulturális 
produktumok vizsgálatát is. Ezeknek a szempontoknak a kiemelésére egyaránt találunk alkal-
mat a saját kultúrából származó, történeti, valamint antropológiai terepmunka során készített 
archív fotóanyag elemzésekor is. Míg Edwards Angliában a 19. század végén folytatott, érték-
mentési célzattal végzett fotográfiai felmérés mozgalmát vizsgálja különböző angliai archívu-
mokban található fotográfiák elemzésével, addig Morton Evans-Pritchard egy azande beavatási 
szertartásról készített képein keresztül közelíti meg a témát.3 Morton arra is rámutat, hogy az 
archiválás gyakorlata, a tematikus vagy más rendszerbe való belehelyezés miként módosítja a 
fotók jelentését. Ez nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy a fényképek a különböző kulturális 
kontextusokban többféle jelentést is hordozhatnak, hanem arra is, hogy az eddig feltáratlan 
vagy az archívumok osztályozása által háttérbe szorított jelentések az eddigi berögzült archivá-
lási gyakorlat újragondolásának igényét vethetik fel. 

7.  
A tanulmányok rámutatnak, hogy maga az archívum mint konstruált intézmény miképpen be-
folyásolhatja az egyes fényképek megértését, és hogyan válhat – reflexív módon – maga is az 
etnográfiai megismerés tárgyává. Az egyik leglényegesebb kérdés, amelyet mindannyian felvet-
nek, az hogy milyen módszerekkel tudjuk a fényképet mint közvetlen jelentéssel bíró tárgyat 
egy olyan komplexebb szempontból értelmezni, amely szerint a jelentést az archívumi gyakor-
lat, a tárgyak egymás mellé rendelése, osztályozása is befolyásolja. A kérdést másfelől megkö-
zelítve: miképpen definiálható maga az archívum, amely tudástár, történelem és a képzelet 
szüleménye is egyben? 
 
 

Megközelítések 
8.  

A kulcsfogalmak, mint az antropológia, tudomány és populáris vizuális kultúra összefüggése, 
az antropológiai terepmunka történetisége, a történeti narratíva közvetítő szerepe, valamint az 
archívumi gyakorlat kérdései, amelyek egyben Edwards és Morton könyvének szerkezetét is 
alakítják, egyben a történeti fényképek megközelítésének a tanulmányok által képviselt közös 
szempontjai is. Az első tematikus fejezet, A vizuális antropológia történeti megközelítése az 
antropológia vizuális örökségének szélesebb, történeti megközelítését tűzi ki célul mind a foto-
gráfia, mind pedig az antropológiai film szempontjából. Alison Griffith a 19. század közepéről 
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származó nyomatokat és térképeket (mappa mundi) vizsgál (27–54. p.), és olyan kérdéseket 
vet föl, amelyek összefüggésben állnak az éppen abban az időben megszülető antropológia tu-
dományának kérdéseivel. David MacDougall szintén a vizuális antropológia történeti gyökereit 
keresi (55–63. p.), az antropológián belüli mozgóképi gondolkodás kezdeteire összpontosítva. 
MacDougall szerint az antropológiában a filmes, mozgóképi gondolkodás párhuzamait a 19. 
századi irodalomban és fotográfiában találjuk meg, amelyek előkészítették a terepet a filmnek 
mint az idegen kultúrákat ábrázoló domináns közvetítő formának a megjelenéséhez. Mindket-
ten azzal érvelnek, hogy az antropológiai képkészítést, legyen az álló- vagy mozgókép, lehetet-
len elszigetelt jelenségként, más vizuális média vagy akár a populáris kultúra ismerete nélkül 
értelmezni. 

9.  
A következő tematikus egység azokat az intézményi kereteket vizsgálja, amelyek elősegítették 
az antropológiai fotográfiák és fényképgyűjtemények értelmezését. Edwards elemzéséről, 
amely a 19. század végi etnográfiai értékmentést célul kitűző képekre fókuszál, már a korábbi-
akban volt szó. A kulturális identitás és reprezentáció történeti szempontból való megközelíté-
séhez fontos az ilyen tematikájú fotográfiák múzeumi (vagy akár más intézményi) reprezentá-
cióban való korai alkalmazásának áttekintése. Ehhez nyújt érdekes példát Aaron Glassnak a 
kvakiutl hamatsa rítust életnagyságban ábrázoló diorámát elemző tanulmánya (89–116. p.).4 
Glass nemcsak azokat a kérdéseket veti föl, amelyek arra keresnek választ, hogy miként válto-
zik az antropológiának a fotográfiához való viszonya az intézményi keretek és a beágyazottság 
függvényében, hanem azokat a módszereket is tárgyalja, amelyekkel az antropológiai reprezen-
táció oldaláról jobban megérthetjük az etnográfiai tudást létrehozó társadalmi gyakorlatot. 

10.  
A harmadik fejezet az antropológiai terepmunka vizuális módszertanának területéről gyűjt 
egybe négy esettanulmányt,5 afrikai, pápua új-guineai, japán és német példák alapján. Az ant-
ropológia tudománya és a fotográfia közötti hagyományos kapcsolat általában a terepen vég-
zett megfigyelések antropológiai reprezentálásában merült ki. Számos tanulmány foglalkozik 
azzal a folyamattal, ahogyan ez a szemlélet a tudomány története során változott. Azt mutatják 
be, hogy miként lehet a fotográfiai gyakorlat és az eközben megszerzett tapasztalat segítségével 
nyomon követni az antropológiai terepmunkáról alkotott felfogás változását. Az alapvető felté-
telezés, hogy a kontextus, amelyben a képek helyet foglalnak, nem csupán történeti kereteket 
és feltételezett magyarázatokat nyújt, hanem a képek olvasásának változatosabb módszereit, új 
elemzési lehetőségeket is kínál, amelyek az egész antropológiai munka mélyebb megértéséhez 
vezethetnek. 

11.  
A tanulmánykötet utolsó fejezete, Őslakostörténetek, szintén a terepmunkát helyezi előtérbe, 
de az antropológiai terepmunkának és elemzésnek azt a területét vizsgálja, amely a kutatott 
népnek, csoportnak a fényképekkel kapcsolatos elvárásaival és a fényképek felhasználási lehe-
tőségeivel foglalkozik. Christopher Wright például antropológiai fotók használatát elemzi a Sa-
lamon-szigetek nyugati részén élő simbo népcsoport körében, míg Anita Herle John Layard 
1914–1915-ben Malekula (Vanuatu) szigetén készített terepfotóit vizsgálja. Mindhárom tanul-
mány6 arra a következtetésre jut, hogy a különböző kulturális környezetből származó fotográ-
fiák és a különböző történeti narratívák a fényképek pusztán vizuális megközelítésének korláta-
ira hívják fel a figyelmet, és egyértelművé teszik, hogy a jelentés a tárgyszerűségen, a megteste-
sült jelenléten és a kép által elbeszélt történeten keresztül értelmezhető. 
 
 

Összefoglalás 
12.  

A fényképek segítségével vagy fényképeken keresztül való gondolkodás mint lehetséges kuta-
tási módszer nem csupán az antropológiai fényképezés empirikus alapjait tárja föl, hanem hoz-
zájárul a kultúrakutatásnak, a kultúrák találkozásának és a tapasztalatoknak az árnyaltabb tör-
téneti megértéséhez is. Az antropológiáról, a fotográfiáról és az archívumokról szóló elemzések 
rávilágítanak az antropológia vizuális története, valamint az identitás és emlékezés jelenkori 
kérdései összefüggéseinek relevanciájára. Ugyanakkor a tanulmányok segítenek az antropoló-
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gia és a fotográfia között létező kulturális kölcsönhatás árnyaltabb megértésében. Több szem-
pontból az archívumok és a bennük őrzött fényképek mindent magukban rejtenek, amit az ant-
ropológia tudományának fejlődése során képviselt. A kötet tanulmányai ehhez a fejlődési folya-
mathoz járulnak hozzá, különböző módszertani lehetőségeket kínálva az antropológia vizuális 
örökségének megértéséhez. 
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