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DAJKA VIKTÓRIA 

A Human Terrain Team antropológusainak etikai dilemmái 

The ethical dilemmas of the human terrain team’s  
anthropologists 

Absztrakt 

Amerikában az antropológusok alkalmazása a katonaságnál nem új keletű dolog. 

Már a gyarmatosítás korában is dolgoztak az államnak, mint az adminisztrációs 

politikát segítő tudósok. Az évek alatt a titkos katonai együttműködésekből a 21. 

századra hivatalos kooperáció alakult ki társadalomtudományok és hadsereg 

között. Az antropológia, mint diszciplína viszont olyan etikai irányelvekkel rendel-

kezik, amelynek számos pontja ellentétesnek hat az állami szerveknél elvártakkal 

szemben. Jelen írás célja a Human Terrain System kapcsán az American 

Anthropological Association (AAA) etikai kódexeinek áttekintésével azon kérdések 

felvázolása, amelyek megmutatják, hogy a hadseregben dolgozó antropológusok 

mely esetekben kerülnek morális konfliktusba az általánosan megfogalmazott 

társadalomkutatói etikával. 

Abstract 

The phenomenon, that anthropologists have been employed at the military in 

America is not newfangled. They have been working for the government in the 

times of imperialism, as the preparative scientists of the administrative policies. 

During the years, from the social sciences’ secret collaboration with the military 

became to an official cooperation for the 21st century. Though the anthropology, 

as a discipline has significant ethical rules, and some of them seems to be 

contraty with the expectations of the state agencies. The target of this essay is to 

draw up the questions of the Human Terrain System, in which cases the 

anthropologists that have been employed by the military get into a moral conflict 

with the social scientist ethic of the American Anthropological Association (AAA). 

A katonai antropológia a kortárs kulturális antropológia alkalmazott aspektusának egyik 

etikai szempontból megosztottságot hozó szakterülete a Human Terrain System (további-

akban: HTS) kapcsán, ezért jelen cikkem azt vizsgálja meg röviden, hogy az Amerikai 

Antropológusok Társasága (American Anthropological Associantion – a továbbiakban: 
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AAA) iránymutatásai alapján milyen állásponton van az antropológusok és a hadsereg 

együttműködésről. Mindehhez szükséges a Human Terrain System szerkezetének rövid 

ismertetője és működésének bemutatása, hogy el tudjuk helyezni ebben a modern hadvi-

selési rendszerben az alkalmazott antropológusokat, akik az AAA álláspontja alapján etikai 

kérdésekkel kellenek, hogy szembenézzenek. Melyek lehetnek ezek az etikai problémák, 

amelyek során a katonai hadműveletekben részt vevő antropológusok szerepe megkérdő-

jeleződik, hiszen hivatásukat illetően már nem a hagyományos, elméletalkotó és megfigye-

lő kutatók szerepét töltik be, adataikkal valami előremozdulásában játszanak közre, hatás-

sal vannak a közösségekre rövid és hosszútávon is. Vajon meg tudja-e egy katonaságnál 

dolgozó antropológus védeni az adatközlőit maradéktalanul? Vajon a Human Terrain Team 

terepre érkező antropológusai milyen hatással vannak az antropológia tudományos egé-

szére vonatkozó megítélés alakításában? Végül pedig felkészült-e Magyarország a rend-

szer beépítésére a Magyar Honvédségbe? A teoretikus lelkesedés mellett a kérdések és 

kételyek jelentősnek bizonyulnak. Jelenlegi tanulmány megíráshoz elkerülhetetlen, hogy a 

HTS rövid ismertetésre kerüljön. Közvetlenül ugyan csak a Human Terrain Teams antropo-

lógus kutatóira utalok a cikkben az etikai dilemmákat illetően, így a Human Terrain System 

felépítésének ismertetése minimálisra csökken. 

A HUMAN TERRAIN SYSTEM 

„A békefenntartás nem katonáknak való feladat, de csak ők tudják végrehajtani”  

(Dag Hammarskjörd) [1] 

A HTS ötletének megalkotója Montgomery McFate,
1
 aki kulturális antropológus végzett-

séggel rendelkezik, és a szakterülete a szélsőséges, lázadó csoportok. Az elmélet kidolgo-

zásában jelentős szerepet játszott a 2001. szeptember 11-i terrortámadás Amerika ellen: 

ennek hatására fogalmazódott meg McFate-ben, hogy a hadseregben szükséges a „kultu-

rális tudás”. Úgy gondolta, a hidegháború idején már némileg ugyan tudat alatt, de alkal-

mazta az Egyesült Államok, kiismerte a Szovjetuniót és ez által nyerhetett, viszont a Közel-

Keleten szolgáló katonákból hiányzik ez a fontos készség. Míg a hidegháború során a két 

fél „jól elkülöníthető” volt – mára a hadviselés karaktere megváltozott: az iszlám országok-

ban azzal szembesült az amerikai haderő, hogy az ellenfelet nem minden esetben lehet 

megkülönbözteti a civil lakosságtól. A Szovjetunióval való fegyverkezési időszakban vi-

                                                 
1
 Montgomery McFate 1966-ban született Amerikában. Antropológia és jogi képzéseket végzett el a 

Berkeley, Yale és Harvard egyetemeken. Doktori disszertációját (1994.) az Irish Republican Army 
(IRA) kapcsolati hálójának és kulturális jellegzetességeinek felderítéséből írta. Miután 1997-ben a jogi 
diplomát is megszerezte, emberjogi egyesületeknél dolgozott. Dolgozott védelmi tanácsadóként az 
Office of Naval Researchnek, és 2007-2010 között maga is részt vett HTT csapatban kutatóként. 2011 
óta stratégiai fejlesztő az U.S. Naval War College-nál. 
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_McFate 

http://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_McFate
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szonylag szimmetrikus hadviselés
2
 [2] volt, addig Irakban és Afganisztánban az amerikai 

tankok és fegyverek ellen robbanószerekkel támadtak, így aszimmetrikus helyzet alakult ki 

a hadban álló felek között. [3] Az ötlet kidolgozása 2004-2005 között történt, a hadseregbe 

történő átültetése pedig 2006-2007 között. Tényleges bevetésére elsőként 2007 februárjá-

ban került sor Afganisztánban, majd Irakban. A hadsereg, látván, hogy akaratlanul milyen 

károkat okoz a civileknek és a városokban, továbbá, hogy a terroristák és a helyi lázadók 

nehezen megkülönböztethetőek, a JIEDDO (Joint Improvised Explosive Device Defeat 

Organization) támogatásával szociokulturális kutatást végeztetett a területen. A társada-

lomtudományok módszereivel (interjúk, kérdőívek) felmérték a helyi lakosok igényeit, a 

kulturális tudást, majd kielemezve az adatokat a HTS tudósai megoldási javaslatot kínálnak 

a hadseregnek. Az első bevetési helyeken például kimutatták a tudósok, hogy az amerikai 

csapatok elleni afgán robbantások mögött az amerikai katonák iszlám kultúrát és társadal-

mi értékeket sértő viselkedése állt. Már a vietnámi háború során rájöttek, a fegyverek ön-

magukban nem vezetnek győzelemhez, szükséges megnyerni a civil lakosok jóindulatát is, 

amivel az okozott károk minimálisra redukálhatóak mindkét, háborúban résztvevő félnél. 

„A válasz nem abban rejlik, hogy minél több csapatot vezéreljünk ki a dzsungelbe, hanem 

az emberek szívén és elméjén múlik. A szívek és az elmék megnyeréséhez szükséges a 

lokális kultúra megértése.”
3
 

(Field Marshall Gerald Templar, 1953.)[3] 

 

A HTS rendelkezik egy központi irányítással, a Theatre Support Office-szal (TSO), ami az 

adminisztratív és logisztikai funkciók felelőse. A Theatre Coordination Elemenst (TCO) 

azon vezető katonáknak és tudósoknak csoportja, akik összekötik a TSO-t és a Human 

Terrain Team-t. A Human Terrain Team rendelkezik katonai tagokkal és 2-3 társadalomtu-

dóssal, akik az információkat összegyűjtik, vagyis a kutatói feladatokat látják el a terepen. 

A Human Terrain Analysis Team az a csoport, ami a HTT által összegyűjtött adatokat 

elemzi és megoldási javaslatokat terjeszt a vezetők elé. A rendszernek van egy, helyi lako-

sokat és szervezeteket foglalkoztató része, a Social Science Research & Analysis tagjai, 

akik kulturális tudásukat hozzáadva gyűjtenek további anyagokat az adott népcsoport kul-

turális jellemzőiről. 

 

                                                 
2
 Háborús feleknél megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus hadviselést. Szimmetrikus az, 

amikor a felek erőben és technológiában is kiegyenlítettek. Ennek értelmében, aszimmetrikus hadvise-
lésnél – ami legtöbbször a gerilla lázadókkal szemben alakul ki – a felek fegyverzete és erőviszonyai 
alá-fölérendeltségi viszonyban vannak. (Porkoláb 2005.) 
3 The answer lies not in pouring more troops into the jungle, but rests in the hearts and minds of the  
people.” Winning hearts and minds requires understanding the local culture.” McFate 2005. 
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ANTROPOLÓGUSOK A KATONASÁGNÁL ÉS AZ AMERICAN ANTHROPOLOGICAL 

ASSOCIATION ETIKAI KÓDEXE 

Társadalomtudósok már a gyarmatosítás időszakában is dolgoztak az államnak. Ahogy 

Bronislaw Malinowski írásában [4] megfogalmazta, az antropológiai tudás szükséges ah-

hoz, hogy a gyarmatok tisztviselői meg tudják oldani a napi problémákat, mint az idegen 

szokások meg nem értését, az eltérő társadalmi struktúrát és intézményeket, a gazdaságot 

és a „vad” jogot. 

Amikor Boas megtudta, hogy néhány szakmabeli társa az I. világháborúban a hadsere-

get erősítette adataival, nyílt levelet intézett hozzájuk. Írásában [5] ezeket a kutatókat „ké-

meknek” nevezte, akik „prostituálják” a tudományt azáltal, hogy tetteik elfedésére használ-

ták. Ezek az antropológusok véleménye szerint nem csak a tudomány etikájára gyakoroltak 

negatív hatást, hanem mivel az USA tudományos testületének tagjaiként mutatkoztak be 

az idegen országok képviselőinek – magának az államoknak a tudományos életére is bé-

lyeget nyomtak a nemzetközi szintéren, aláásva esélyeit a tudományos kutatás céljából 

érkező társadalomtudósoknak. 

Az I. világháborútól kezdve megnőtt az antropológusok száma, akik valamilyen módon 

segítették a haderőket. Morley, aki jelentős mennyiségű fényképes beszámolót készített 

Közép-Amerikában. A II. világháború jelentős antropológusai Gregory Bateson, aki maga is 

nekivágott Burmában a csapattársa kiszabadításának és kifejlesztette a pszichológiai had-

viselés három típusának elméletét (fehér-szürke-fekete propraganda). Ruth Benedict, aki 

1946-ban a Krizantém és Kard művében a japán kulturális sajátosságokra és viselkedési 

formákra keresi a válasz a pszichológia által. Végül, de nem utolsó sorban Gerald Hickey, 

aki a vietnámi háború idején 2 évtizedet eltöltve a hegyvidékek lakóit kutatva mediátori 

szerepet játszott a haderő és civilek között, rávilágítva, hogy a lakosok jóindulata nélkül a 

fegyverzet nem sokat ér – hogy csak néhány nevet említsünk. [3] 

1902-ben megalakult az American Anthropological Association (a továbbiakban: AAA), 

mint az első, antropológusokat egybefogó szervezet a világon. Mint minden szervezet, ez 

is meghatározott egy belső szabályzatrendszert, egy etikai kódexet, ami szerint az antropo-

lógusnak a terepen
4
 viselkednie kell. [6] A 2009-es, több alpontból álló szabályzatból

5
 a 

továbbiakban azokat idézném, amik a témához kapcsolódóan jelentőséggel bírnak. 

— Az őszinteség kötelezettsége, vagyis az antropológus céljainak, módszereinek 

mindig egyértelműeknek kell lennie a kutatottak felé. 

— Végig szem előtt kell tartani a kutatónak a terepre gyakorolt hatását: írásában 

egyrészt reflektálni kell erre, másrészt, amennyiben a kutatás megbízója az állam 

                                                 
4
 A terep fogalmát számos antropológus meghatározta. Jelen írásban a Mary Louis Pratt-féle definíciót 

alkalmazom, ahol is a terep az a helyszín, ahol az idegen észlelése történik (legyen ez az idegen 
egzotikus törzs tagja vagy saját kultúrán belüli). Viszont minden esetben fontos része a terepnek az 
utazás, hogy ezzel az otthon légköréből kilépjen az antropológus és megalkossa a kutatói „ént” a 
terepen. 
5
 Forrás: http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/upload/AAA-Ethics-Code-2009.pdf (letöltés 

ideje: 2014.12.18.) 

http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/upload/AAA-Ethics-Code-2009.pdf
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vagy egy szervezet, akkor még nagyobb figyelmet kell fordítania arra, kutatási 

eredményeinek átadása után milyen változások történhetnek a vizsgált közös-

ségben. 

— Az adatközlők védelme mindenek felett áll: a kutatás során a szellemi, fizikai és 

anyagi károsodásoktól kell megvédeni őket. Biztosítani kell nekik személyes ada-

taik védelmét: Earl Babbie [7] ennek két módját különíti el, az anonimitást (a 

kutatón kívül más ne tudja beazonosítani az adatszolgáltatót, személyes adatai 

nem adhatóak harmadik félnek ki) vagy a teljesen titkos adatkezelést (a kutató se 

tudja a későbbiekben beazonosítani – erre megfelelő módszer az önkitöltős és 

közvetett úton visszajuttatott kérdőív). 

— A megkérdezett alanyoknak mindig önkéntesnek kell lennie a válaszadásának, 

kényszerítést nem alkalmazhat a kutató. 

— Köteles a kutató az eredményeit a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, de  

mérlegelnie kell, mely adatok lehetnek veszélyesek a közösségre nézve. 

— Amennyiben a megbízó által elvárt cél ütközik az antropológusi etikával, a 

kutatást meg kell szakítani vagy abba kell hagyni. 

— A terepet meg kell őrizni későbbi kutatásokra, azaz viselkedésével nem szabad 

kivívnia a lakosok ellenérzetét. Továbbá az antropológusnak kötelessége a 

diszciplína jó hírének fenntartása is. 

— Fontos az antropológus részéről az egyszerűség, közérthetőség és őszinteség a 

megbízó felé is. 

Mint a fentebbi listából is látszik, az etikai kódex egyértelmű kereteket biztosít a tere-

pen dolgozó tudósoknak. A társaság 2012-ben kiadott egy frissített változatot, amiben 

jelentős változás nem figyelhető meg, csak apróbb finomítások: például álnevek alkalma-

zása, amennyiben az adatközlőre nézve veszélyesek az információk, vagy az etikai konflik-

tus során alternatíva keresésének lehetősége, nem feltétel a kutatás abbahagyása. Továb-

bi kiegészítés, hogy lévén az utóbbi évtizedekben megnőtt a megbízók által dolgozó antro-

pológusok száma, előzetes egyeztetés szükséges ahhoz, milyen adatokat kell megadni, ki 

és meddig tárolja – és csak ezen információk birtokában és értékelése után vállalhatja el a 

feladatot. 

ELŐNY VAGY HÁTRÁNY? 

„Alkalmazását módszertana és szemléletmódja teszi nélkülözhetetlenné missziós területe-

ken, mert olyan információkhoz tud hozzáférni, melyekhez egy katona nem.” 

(Sztankai Krisztián) [8] 

 

A cím utalása a katonaságnál alkalmazott antropológusokra vonatkozik. Tényként tűnik, 

hogy mióta a társadalomtudományokkal karöltve dolgozik az U.S. Military, az elszenvedett 

károk lecsökkentek Afganisztánban és Irakban. Ahogy Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (NKE HHK) 
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dékánja említi, katonai beavatkozások sose tisztán a harcterepen zajlanak – magába fog-

lalja a háborús övezet helyi civil lakosságát is. [9] A lázadók sokszor nem megkülönbözet-

hetőek a lakosság többi tagjától, nem viselnek egyértelmű elkülönítő jeleket. Az antropoló-

gia módszertana és humán beállítottsága lehetővé teszi a helyi lakosok megszólítását, 

információk szerzését. Az amerikai példa mutatja, az antropológusok alkalmazása a had-

seregnél, bár konfliktusos és veszélyes, de meglátásom szerint sikeres együttműködésnek 

bizonyul. Magyarországon még gyerekcipőben jár a katonaság és az antropológia képvise-

lőinek kooperációja, néhány a száma azoknak a társadalomtudósoknak, akik a katonaság-

nál dolgoznak, például Sztankai Krisztián vagy Koppányi Zsuzsa. Ehhez viszont hozzá kell 

tenni, hogy a magyar antropológusok kritikusan állnak az együttműködéshez: erre derült 

fény a 2012. május 31-én megrendezett, „A kultúrantropológia lehetőségei a nemzetközi 

műveletek támogatásában” című tudományos konferencián, amiről Kolossa Sándor be-

számolót [10] írt, illetve a 2010. május 13-án „Az alkalmazott antropológia szerepe a XXI. 

század katonai műveleteiben” című konferencián, amiről Harai Dénes beszámolója [11] 

érhető el online. Összességében az olvasható ki a két konferencián elhangzott vélemé-

nyekből mind antropológusok, mind katonák részéről, hogy szükségszerű az együttműkö-

dés, ugyanis az antropológiai tudás jelentős a békehadműveletekben, lévén, a katonák ott 

távoli kultúrák képviselőivel kerülnek kapcsolatba. Viszont 2010-ben nyomatékosan megje-

lent az etikai dilemma kérdése, az összegyűjtött és érzékeny adatok felhasználási módjá-

ról, vagyis az antropológia hazai képviselő nem feltétel nélkül támogatják a kooperációt. 

De vajon mi a helyzet az etikával? Az AAA megalakulása óta egyszer se támogatta a 

tudomány és haderő együttműködését, az 1960-as évektől elutasító lett a magatartásuk, 

lévén, ezzel mind a kutatott, mind a kutató jól-lét veszélybe kerül a terepen. Amikor meg-

alakult a koncepciója a HTS-nek, az AAA számos vitafórumot tartott a témában, blogot 

indított az etika felelősségről, ahol a hozzászólók nagy része egyetért álláspontjukkal. Az 

onlinethics.org
6
 honlap összegyűjtötte a 2007-2013 között a témában született pro és kont-

ra érveket. Az AAA mind 2007-ben, mind 2013-ban kitartott véleménye mellett, miszerint az 

együttműködés a kódex jelentéktelenné tételét jelenti. A fő ellenérvei az alábbiak voltak: 

— Az antropológus a hadseregben nem számít antropológusnak, mivel katonai 

ruhában megy terepre, fegyveres kísérettel. Ez által egy újabb probléma jelenik 

meg, ugyanis az önkéntesség elve sem feltétlenült teljesül a megkérdezetteknél. 

Márpedig az AAA kódexe előírja, semmilyen módszerrel nem kényszerítheti vála-

szadásra a kutató az adatközlőt 

— A fenyegetettség érzete miatt az összegyűjtött adatok nem rendelkeznek 

tudományos relevanciával, valóságalapjuk kérdőjelezett. 

— A „do not harm”, azaz a terepben és az emberekben ne tegyen a kutató se 

szellemi, se anyagi, se fizikai kárt, megbukik azáltal, hogy a kutatónak nincs rá-

látása, a későbbiekben mi történik az összegyűjtött adatokkal. 

                                                 
6
 Forrás: http://www.onlineethics.org/Resources/Cases/HTSproject.aspx#foot9 (letöltés ideje: 2014. 12 

18.) 

http://www.onlineethics.org/Resources/Cases/HTSproject.aspx#foot9
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— A HTT-ben dolgozó kutatók munkájukkal veszélyeztetik más társadalomtudósok 

pozícióját is, kutatási sikereit a terepen. 

A Nature, jelentős nemzetközi tudományos magazin a HTS program elindulása után 

pozitív beszámolókat adott közre, mint hogy a katonák sikeresen elsajátítják a kulturális 

háttértudást és az antropológusok terepen történő részvételével az emberi és anyagi károk 

számottevően csökkentek. Néhány hónap után azonban váratlan fordulat állt be a magazin 

szemléletét illetően. Arról jelentek meg cikkek,
7
 hogy a HTS program megbukott minden 

aspektusában, mert bár az elmélete jónak tűnt, a gyakorlatban „katasztrofális”: nem érte el 

eredeti célját, ugyanis a résztvevő antropológusok nem megfelelő képzettségűek és ez a 

felvétel során sem derül ki, vagyis a szűrésük sem helytálló, továbbá, az együttműködéssel 

a terepre küldött tudósok életét veszélyeztetik. A cikkben megjelenik az is, hogy a draszti-

kus szemléletváltás oka, hogy pár hónappal az indulás után már két halottja és egy (a cikk 

közreadásakor még) súlyos sérültje volt a projektnek.
8
 A történtek hatására a cikk a prog-

ram életképes mivoltát is megkérdőjelezte. Valószínűleg nem számoltak kellően azzal a 

komoly rizikófaktorral, hogy az iszlám országok háborús terepén a fegyvertelenül kutató 

antropológusok elméleti felkészültségük ellenére is életveszélynek vannak kitéve. 

A tudományos élet képviselőinek álláspontjaiból az látszik, az együttműködésnek egya-

ránt vannak negatív és pozitív hozadékai. Az elmélet pozitív visszajelzést kapott azon 

vonatkozásában, hogy a hadseregben szükségszerű az antropológiai tudás a békefenntar-

tó katonák felkészítésében, hogy hatékonyabban dolgozhassanak kiküldetésben. Pozití-

vum, hogy tapasztalatok alapján a kulturális háttér feltárásával sikeresen csökkentették a 

veszteségeket. Példaként említhető az maiwandi eset
9
 a hibás testbeszéddel. 

Ugyanakkor az önkéntes adatszolgáltatás dilemmás, lévén fegyveres katonai kísérő-

vel/kísérővel érkezik az antropológus a helyszínre, ami a lakos fenyegetettség érzetét 

növeli. A politikai és egyéb vezetőkkel történő tárgyalások során ez nem kap akkora szere-

pet, mint a civilek között végzett felméréseknél. Ott, a helyi, háborúk között élő lakosra 

félelemmel hathat a fegyverek látványa, ami a továbbiakban a közölt információk valóság-

tartalmát is megkérdőjelezi, különösképpen, ha emberi kapcsolathálót törekszik feltérké-

pezni a tudós. Másik problémás aspektus a névtelenség kérdése. Míg társadalomtudomá-

                                                 
7
 http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456676a.html 

http://www.nature.com/news/2008/081001/full/455583a.html 
http://www.nature.com/news/2010/100622/full/465993a.html 
8
 Michael Bhatia (2008 májusában Afganisztánban ölték meg) és Nicole Suveges (2008 júniusában 

bombarobbanás áldozata lett), valamint Paula Loyd (2009 januárjában halt bele égési sérüléseibe, 
mikor egy tárgyaláson benzinnel leöntötték és meggyújtották) Forrás: 
http://humanterrainsystem.army.mil/memoriam.html 
9
 Az amerikai katonák nem ismerték a helyi pashtu kulturális tudásban a testjelek jelentését. Az általuk 

alkalmazott, magasba emelt kéz, tenyérrel a közeledő civil felé tartva azt jelenti a helyi törzsnél, hogy 
szívélyesen fogadják az érkezőt, így nem álltak meg a határnál és egyre több áldozat lett. Miután az 
antropológusok megfejtették a jelentését, és a kézjelet átváltotta az ökölbe szorított jelzés, a halálos 
áldozatok száma szinte nullára csökkent. (Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Terrain_System 
letöltés ideje: 2014.12.18.) 

http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456676a.html
http://www.nature.com/news/2008/081001/full/455583a.html
http://www.nature.com/news/2010/100622/full/465993a.html
http://humanterrainsystem.army.mil/memoriam.html
http://humanterrainsystem.army.mil/memoriam.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Terrain_System
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nyi felmérés során lehetséges, hogy az eredményeket közvetett úton kapja meg a kutató, 

addig a katonaságnál nevek és egyéb, háború szempontjából befolyással bíró információk 

kerülnek a megbízó fél kezébe. Ezzel egy újabb etikai kérdés is felvetődik, történetesen, 

lehetséges-e az adatközlők teljes körű védelme. Egyéni vállaláson múlik a feladat, viszont 

a szerződés megkötése után nem lehet a kutatást sem félbehagyni, sem megváltoztatni, 

ahogy azt az AAA ideálisnak ítéli ilyen helyzetben. Nem teljesül a nyilvánosság számára 

elérhető információ sem, ugyanis a HTS-ben belső felhasználásra, titkosított adatként 

kerül, így a közösség felé mindennemű visszacsatolás elmarad. Végül pedig komoly di-

lemmákat okozhat a kutatónak a tudat, hogy amint átadta az összegyűjtött adatokat, on-

nantól nincs rendelkezése felettük, de még rálátása sem a felhasználásra, így a rövid távon 

bekövetkezett változások mellett a hosszú távú kihatások kérdőjelesek maradnak. 

Végeredményként biztosan állítható, egyéni döntésen múlik, ki áll be a hadsereg szol-

gálatába antropológusként. Viszont a terepen a sikeren és jól működő módszerek mellett 

szembe kell néznie azzal a ténnyel, az etikai kódexnek történő megfelelést nem tudja ma-

radéktalanul végrehajtani. 

Kulcsszavak: kulturális antropológia, alkalmazott antropológia, etikai felelősség, American 

Anthropological Association (AAA), katonai antropológia, Human Terrain System (HTS) 

Keywords: cultural anthropology, applied anthropology, ethical responsibility, American 

Anthropological Association (AAA), military anthropology, Human Terrain System (HTS) 
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