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A tudományos kutatás mint világértelmezés 

- Mi lehet a tudományos kutató célja? 

1. adatgyűjtés, archiválás  

2. megértés, értelmezés, rendszerzés 

3. az eredmények másokkal való kommunikálása 

 Vannak kutatók, akik csak maguk számára kutatnak? 

4. kockázatvállalás, kalandvágy, utazási vágy, egzotikumkeresés 

 

- Milyen más valóságértelmezések (és célok) lehetségesek? 
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1. művészi (képzőművészet, film, fénykép, szépirodalom stb.) 

2. vallásosan elkötelezett 

3. filozófiai stb. 

 

- Milyen viszony van a különböző értelmezési formák között? Segítik vagy akadályozzák 

egymást a különböző megismerési formák? 

 „Amikor a filmesek néprajzi filmeket készítenek, ezek talán filmek, de nem 

néprajziak, amikor néprajzkutatók készítenek filmet, azok talán néprajziak, de 

nem filmek...” (Jean Rouch: A néprajzi film) 

 Reza Aslan: A zelóta. A názáreti Jézus élete és kora. Budapest, Scolar, 2014. 

→ Milyen viszony van a hit és a tudományos megismerés között? 

 

A kutatás emberi jelenség, viszony 

- Miért fontos kérdés ez a kutatott személy és a kutató személy oldaláról nézve? 

 „A világ balgaságai közt a legáltalánosabb és legelterjedtebb a hírnév és dicsőség 

gondja, melyekhez olyannyira ragaszkodunk, hogy készek vagyunk valódi javainkat, 

vagyonunkta, nyugalmunkat, életünket és egészségünket feladva követni etestetlen és 

megfoghatatlan, jiú képet és együgyű hangot. [...] És úgy tűnik, az emberek megannyi 

oktalan szenvedélye közül maguk a filozófusok is legutoljára és a legnagyobb 

vonakodással válnak meg épp ettől. [...] Minden mást áruba bocsátunk; javainkat és 

életünket, ha kell; de nemigen fordul elő, hogy hírnevünket megosztanánk vagy 

dicsőségünket másnak ajándékoznánk.” (Michel Eyquem de Montaigne: Arról, hogy 

a dicsőségen nem osztozunk. In: Esszék. Pécs, Jelenkor Kiadó, I. 325−326.) 

 

- Van-e személyisége a kutatónak? 

 A kutató is emberként van jelen a tudományos kutatás kommunikációs folyamatában: 

a saját kultúrája és a másik kultúra között teremt határokat, mindig köztes területen 

mozog. 

 A saját kutatói helyzetünket tisztázni kell (önmagunk pozicionálása). 

 

Az etnológiai kutatás etikai kérdései 

- Van-e etikai kódexe az etnológusnak? 

 Az etnológiai kutatás etikai kérdései az 1960-as évektől váltak központi tudományos 

kérdéssé. Két problematikus terület volt: 1. A terepkutatás felelőssége és speciális 

etikai kérdései. 2. A tudományos eredmények közzétételének etikai kérdései. 

 Az American Anthropological Association (AAA) nevű szakmai szervezet 1971-ben 

(a vietnámi háború után!) etikai kódexet fogalmazott meg és tett kötelezővé a kutatók 

számára. 

 

Az antropológusok etikai kódexe 
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- Milyen felelősséggel tartozunk? 

1. Az adatközlőkkel szemben 

- A kutató érdeklődést nem szabad leplezni, ismertetni kell. 

- Az adatközlőket anonimizálni kell. 

- Az adatközlők jogait tiszteletben kell tartani. 

- Az együttműködés megtagadását respektálni kell. 

2. A kollégákkal, a szakmával szemben szemben 

- A kutatást nem szabad titokban végezni. 

- A terepen a kutatónak úgy kell viselkednie, hogy ezzel későbbi kutatásokat ne 

akadályozzon. 

 A készített felvétel gyűjtés megmutatása az adatközlőnek 

megakadályozhatja a további együttműködést.  

 Lehetséges-e még hiedelemgyűjtés egy olyan faluban, ahol a közösség a 

gyűjtés megjelenése után azonosította a rontó személyeket? 

 Csángó tárgyú fotóalbumok, filmek kedvezőtlen megítélése Moldvában. 

 A közösség értékrendjének tiszteletben nem tartása akadályozza a később 

végzendő kutatásokat.  

- őszinteség, nyíltság 

- az adatközlők védelme (lehetséges visszaélésekkel, zaklatásokkal számolni kell) 

3. A diákokkal szemben 

- Nem lehet nemi, társadalmi, vallási, etnikai diszkriminációt alkalmazni. 

- Diák státusú tudományos segéderőket nem szabad kihasználni. 

- A diákokat kötelező etikus cselekvésre tanítani. 

4. Szponzorokkal és az állam intézményeivel szemben 

- Nem vehetünk részt olyan tudományos projektekben, amelyek a kutatott közösség 

(ország, etnikum, vallási közösség stb.) ellen irányulnak. 

- A kutatást támogató intézmények céljait, érdekeit nyilvánosságra kell hozni. 

5. A társadalmi nyilvánossággal szemben 

- A kutatónak a kutatási tárgyát, szakterületét érintő társadalmi kérdésekben állást kell 

foglalnia. 

- Szakértői vélemény készítése. 

- A szakértői minőséget, szakmai kompetenciákat nem szabad túlértékelni. 

 A szakértői véleményezés („audit”) gyakran politikai érvrendszer részévé 

válhat, hatalmi helyzeteket legitimálhat. 

 

Működőképes-e az AAA etikai kódexe a gyakorlatban? 

- Meg lehet-e értetni ezt a célt a kutatott emberekkel? 

 Amerikai hallgató Csíkban kutat Mária-jelenéseket és -álomlátásokat. 

Pontosan ismerteti a kutatói programját, aminek az lesz a következménye, 

hogy megijednek tőle, nem mernek neki nyilatkozni. 
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- Milyen viszony lehetséges a kutatói cél és a kutatott (személy, intézmény) céljai között? 

Melyek az eltérési pontok? Melyek a kooperáció vagy a kooperáció megtagadásának motivációi? 

1. közömbösség, semlegesség („nem érdekli”) 

 Egyik néprajzos hallgató Csíkborzsovában szentmise közben közelről vakuval 

lefényképezte a szertartás összes résztvevőjének arcát.  

2. lelkesedés, mitizálódás 

 „Tudományos” portréfilmek közéleti személyiségekről, művészekről, 

tudósokról stb. (pl. Kós Károly-filmek Erdélyben) 

3. elutasítás 

 Moldvai attitűdök: „Ne filmáljanak!” „Ki akarja kivetni a filmeseket?”  

4. anyagi érdekeltség 

 Moldvai csángó énekesek újabban pénzt kérnek a produkcióért. 

 „A muzsikát örökké meg kellett fizetni.” (Zerkula János gyimesi zenész) 

 

- Meddig mehetünk el a kooperáció szorgalmazásában? Milyen eszközeink vannak? 

 

- Hogyan kezelhetjük a nézetkülönbségeket? 

1. a kutató részéről megnyilvánuló érdektelenség 

2. elleplezés, eltitkolás, a gyűjtési szituáció ködösítése 

3. bevallás, tisztázás 

 Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérő körül (Tánczos 1996. 74−96) 

 Imagyűjtés helyzetei a moldvai Magyarfaluban és Szőlőhegyen (konkrét 

helyzetek ismertetése). 

 

- Lehetséges-e a bevallás, tisztázás egyáltalán? 

 A moldvai csángó bányász kamerához való viszonya Csíkban. − Hogyan 

magyarázzuk meg neki a néprajzi-antropológiai film és a tévéhíradó 

különbségét? Miron Cosma bányászvezér híveként „tanulta meg” a televízió 

manipulatív szerepét, hamis információközlési mechanizmusait, ezért 

elutasítja a kamerát. 

 Meg szabad-e mutatni a nyers felvételeket, a készített fényképeket? Ti. a 

nyers felvételek olyan „plusz” információkat tartalmaznak, amelyeket a 

kutatott személy nem fogad el, de a amelyeket a kutató sem szándékozik 

használni.  

 

- Az etnológus az őt támogató intézmény, állam stb. ügynökeként tűnhet fel. Ezért gyakran 

bizalmatlanul fogadják. 
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 A kászoni 2002-es farsangtalálkozón az egyik maszkos ördög a 

legtermészetesebb hangon kérdezte a maszk mögött a kutatót: „Magának ezért 

mit fizetnek?” 

 

- A tudományos kutatásnak a környezet ideológiai jelentéseket tulajdoníthat, átpolitizálódhat. 

 A magyar néprajzi vagy nyelvészeti kutatások a moldvai csángók között 

ideológiai felhangokat kapnak. 

 „Én román akarok lenni!” – egy forrófalvi asszony ezzel utasítja el a gyűjtési 

helyzetet, amelyben a magyar kutató imavégzésre kéri fel. 

 

4. Az anonimizálás (személy, intézmény, falu stb.) − Milyen hátrányai vannak az 

anonimizálásnak? 

- a tudományos paradigmából való kiragadás 

 

A tudomános kutatás társadalmi kontextusa. Elvárások 

- Milyen közegbe illeszkedik be? 

1. tudományos 

2. hatalmi  

3. gazdasági 

 Erdélyi gáborcigány közösségek szimbolikus értéktárgyai a gazdasági 

rendőrség figyelmét is felkeltik. 

4. szimbolikus közösségi  

- A közösségi viszonyulás két erdélyi stratégiája: mítosz vagy amnézia? 

 

A kutatói magatartás, étosz 

- Mi legyen a kutató étosza a megfelelés tekintetében? 

1. érdektelenség, a helyzet le nem reagálása 

2. „tájba simulás”, a megfelelés stratégiája 

3. kihívás, provokáció 

 

Kié a népi kultúra? 

- A patrimonizálás kérdése: kié a kutatott jelenség? 

1. Jogi, törvénykezési szempont 

2. Szokásjog a társadalomban 

3. Egyéni, etikai megítélés 

 Kié a csíksomlyói búcsú? A ferenceseké? A népé? A néprajzosoké? A 

filmeseké és tévéseké? Az államé? Az UNESCO szervezeté?  

 

A médiumok kérdése 
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- Hogyan befolyásolja a medialitás a kutatási vizsgálat eredményeinek fogadtatását? Melyik 

a „legerősebb” médium? 

1. oralitás 

2. írásbeliség, nyomtatás 

3. képiség, elektronikus kép 

 

A tudományos munka értékelésének narratív stratégiái 

- Milyen módon alakulnak a tudományos értékelés, az emlékezés narratív stratégiái? Milyen 

emlékezési alakzatok léteznek? 

- Ki szolgáltat „igazságot”? Van-e egyáltalán „igaz” megítélése egy jelenségnek? 

- Milyen médiumai vannak az értékelésnek, az emlékezésnek? Van-e különbség egy 

tudományos jelenség, életmű, személy megítélésében médiumok szerint? 

 A következő médiumok jutnak szerephez: oralitás, írásbeliség, fénykép, film, internet, 

televízió, archívumok stb. 

 Az írásbeliségre alapozó hivatalos, tudományos értékelés nem azonos az orális 

emlékezési gyakorlattal.  

 


