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„És amikor már egész téntafolyamot használtak el azok, akik a rokonságról írtak,
az átlagos antropológus azt hallja, hogy a tekintélyes Westermarck professzor
szerint a klasszifikatorikus terminológiákkal kapcsolatos legtöbb munka
„inkább a tévedéseknek, mint a tudásnak a forrása”. Azután azt is észreveszi,
hogy A. R. Radcliffe-Brown, B. Malinowski és Brenda Z. Seligman nem tudnak
megegyezni abban, hogy mit kell érteni a rokonság, a leszármazás, az unilaterális
és bilaterális fogalmak alatt. És ekkor az átlagos antropológus igazolva látja a
bizalmatlanságot a nagyon körülményesen kidolgozott álmatematikai appará-
tussal és a legtöbb munkával szemben, amit kidolgozásra fordítottak. Az a
véleményem, hogy a rokonság valóban a legnehezebb tárgya a társadalmi
antropológiának. Azt tartom, hogy alapvetően helytelen módon közeledtek a
kérdéshez, és hogy jelenleg a kérdés megoldása zsákutcába jutott.” (Mali-
nowski, 1930)

Ugyanebben a tanulmányában azonban Malinowski a jövőbe vetett re-
ményét is kifejezte. Arra gondolt, hogy az archaikus népek „rokonsági rend-
szerének” talánya megoldhatóvá válik, „ha a család jelentőségét ismét teljes
mértékben elismerjük.” Vagyis a talány megoldásából a családból és csakis a
családból kell kiindulni. De hiszen ezt tette már Morgan is, akinek a terminus-
rendszerek létének felismerését köszönhetjük, a családból indultak ki minda-
zok, akik a mai napig a kérdéssel foglalkoztak. Megalapozottnak látszik tehát
az a gyanú, hogy a terminusrendszerek jelentésének felismerését éppen az vitte
zsákutcába, hogy a kutatók több mint száz éve kitartanak amellett, hogy az
archaikus népek valamiféle rokonsági rendszerrel bírtak. Ez a rokonsági rend-
szer különbözött ugyan – mondják– a mi társadalmunk rokonsági rendszerétől,
de a legmélyebb gyökerei mégiscsak oda nyúlnak, ahová a mieink: a családba.

Az ősi népek közösségi viszonyainak tanulmányozásánál különös akadály-
ként merül fel az a nehezen leküzdhető beállítottság, hogy a jelenségek
értelmezésénél saját társadalmunk fogalmait vesszük igénybe. Alig van a szoci-
ológiának és a pszichológiának vagy akár a teológiának és etikának olyan fogal-
ma, amit a gyűjtögető-vadászó, a primitív földművelő és a nomád pásztor népek
egyéni és társas életének magyarázatánál segítségül ne hívtak volna. Vegyük
pl, a következő okoskodást. Ha egy–mondjuk–közép-ausztráliai aranda benn-
szülött szülőanyját mia-nak nevezi, az etnológus ezt a szót azonnal „rokonsági
terminusnak” minősíti. S ha a továbbiakban azt találja, hogy a szóban forgó
bennszülött a „mia” szót anyján kívül anyja nővéreinek megjelölésére is
használja, akkor arra a következtetésre jut, hogy az arandák „kiterjesztik”
rokonsági kapcsolataikat. S amikor még további megfigyelések azt mutatják,
hogy a „mia” szó nemcsak az anyát és az anya nővéreit jelenti, hanem egy egész
sor olyan nőt is, akiknek az anyához való rokonsági kapcsolata gyakran egyál-
talán nem állapítható meg, akkor az etnológus azt mondja: az arandák „klasszi-
fikálják” rokonságuk tagjait. S most megindul a találgatás: milyen alapon,
milyen elvek szerint „klasszifikálnak” az arandák? A feladat pedig tovább bo-
nyolódik.
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EGY AMAZONAS KÖRNYÉKI INDIÁN
TÖRZS FIATAL FÉRFITAGJÁNAK BAL
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