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Bevezető gondolat 

 

A tanulmány teljes címe: Az etnográfiától az antropológiáig: megjegyzések a terepmunkáról. 

Nyilvánvaló, hogy a terepmunkát végző antropológust számtalan váratlan dolog érheti. 

Az is kézenfekvő, hogy a kutató szakembernek a terepkutatási folyamat közben privát 

szférára is szüksége van, s az időnkénti visszavonulás igénye korántsem valósítható meg az 

otthoni körülményekhez hasonlóan. Az is felismerhető, hogy az adott területen élő egyének, 

csoportok életének megfigyelése közben maga a megfigyelő is a kíváncsiság tárgyává válik – 

némi túlzással az adatközlők válnak alkalmi antropológusokká. 

 

A vendéglátók nézőpontja 

 

Bárhova is megy a kutató, bármilyen céllal teszi azt, végső soron az adott helyen vendégnek 

tekinthető (Eriksen, 2006). Ennek megfelelően kell, hogy alakuljanak a viszonyok is a kutató 

és az adatközlő között. Más lehet ez a viszony, ha az antropológus saját kultúrájában végzi 

kutatását, és megint más, ha távoli, idegen kultúrákat keres fel. Ám a kutatás alanyainak 

megértése (és bizonyára a kutató befogadottsága is) nem kizárólag a „vendég és vendéglátó” 

kulturális különbözőségén alapszik. Eriksen szerint fontos, hogy a kutató aktívan vegyen részt 

a helyiek életében. Itt azonban óvatosságra van szükség, mert az antropológus ekkor 

hozzátesz személyiségével, attitűdjével ehhez a kapcsolati minőséghez. Ezek a mozzanatok 

minőségi változást hoznak a kutató munkában, de egyúttal formálják az adatközlők 

viselkedését is. Eriksen „bohóc szerepnek” nevezi az antropológus által önkéntelenül 

elkövetett kisebb-nagyobb hibát viselkedése tekintetében. 

 

A kutató lehetőségei 

 

Ismert feltevés, hogy az antropológia kapcsolatban áll bizonyos hatalmai szükségletekkel. 

Nevezetesen, hogy egy nemzet vezetői az antropológusok munkája által minél több 

információhoz jussanak a népről, s ezzel is hatékonyabban irányíthassák az embereket. Az 

elittel való kapcsolat (más szóval az alárendeltség) előnyt is jelenthet a kutató számára, hiszen 

az idegen társadalmakba történő belépés lehetősége gyakran éppen ennek a kapcsolatnak 

köszönhető. Ha pedig a szerint gondolkodunk, hogy megkülönböztetünk bennszülött 

antropológusokat és idegen antropológusokat, ismét a korlátokra irányulhat a figyelmünk. A 

korlátok abban a különbségben mutatkoztak meg, hogy előbbiek némi hátrányba kerültek 
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utóbbiakkal szemben, mégpedig a tudományon belüli térhódítás lehetőségeit illetően. Ez a 

tény azon a példán keresztül is megmutatkozik, hogy „a kisebbségi csoportok antropológiai 

vizsgálata csak abban az esetben fogadható el, ha azt az érintett csoportok tagjai végzik” 

(Vidacs, é. n., 140). Hasonlóan az előzőekhez, bár más téren, szintén különbség észlelhető, 

mégpedig a nyugati és keleti antropológus szakemberek között az elismertség tekintetében; a 

nyugati világból származók munkája, úgy tűnik, nagyobb jelentőséggel bír. 

 

Az allokrónia és hatásai 

 

Az antropológus és az adatközlő a terepen térben és időben együtt létezik. Azonban a 

párbeszéd után, a történtek feldolgozása során a kutató és a megfigyelés alanya között létrejön 

egyfajta tér- és időbeli eltolódás, az allokrónia. Míg a személyes jelenlét alkalmával azáltal 

zajlik az ismeretszerzés folyamata, hogy közvetlen érintkezésben van a vizsgálódó a vizsgált 

személlyel, addig az adatok rendszerezésekor már egyedül dolgozik tovább a kutató, s ekkor 

az észlelések már emlékezetté alakulnak, ami identitásalakítást von maga után az alannyal 

kapcsolatban. Véleményem szerint ez a folyamat veszélyezteti az objektív fogalomalkotást, s 

megnehezíti a lényeges megkülönböztetését a lényegtelentől. 

 

Etnográfia és kulturális antropológia 

 

A mű irányt mutat annak megértésében, milyen utak lehetnek az etnográfia és a kulturális 

antropológia között. A két fogalom ugyan nem áll olyan messze egymástól, mégis különböző 

üzenetet hordoz. Úgy tűnik, hogy az alapvető különbségek a mélységekben jelennek meg. 

Például abban, hogy egy kulturális antropológusnak különleges érzékenységgel kell 

rendelkezni ahhoz, nehogy beleavatkozzon a megfigyeltek életébe (Eriksen, 2006). Továbbá 

olyan finom mozdulatokban látszanak a jellegbeli különbségek, mint a szűrők alkalmazása a 

közlésben – például az alany védelme, vagyis egy adott etnográfiai publikációban a 

személyeknek csak a szükséges mértékben való beazonosíthatósága, továbbá az a kérdés, 

miként válik a vizsgálat alanya a vizsgálat tárgyává. 

A mű további üzenete, hogy a vizsgálódások, úgy, ahogy történtek, csak egyszer 

végezhetők el (ezt a hozzá szükséges idő már magában magyarázza), valamint az, hogy maga 

a kutató is változik: tanul, bölcsebb lesz, s később talán felteszi a kérdést magában, hogyan 

fogna bele most, annyi idő és változás után ugyanabba a témába. 
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