
Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

antro-pólus 2018/2 – Rovatismertető 

 

Fókuszban: Zsidó közösségek és kultúra 

 

Fókusz rovatunk tematikája számról számra változik. Aktuális lapszámunk a zsidó kultúra 

kérdéseire helyezi a hangsúlyt. E kutatási terület rendkívül sokrétű, nagy múltú interdiszciplináris 

és termékeny tudományos háttérrel rendelkezik. Az Antro-pólus 2018/2-es számának célja,  

hogy a legfrissebb tanulmányokat, vizsgálati eredményeket, terepmunka-tapasztalatokat 

bemutassa, ezzel teret engedve recens, eddig talán ismeretlen munkák megjelenésének. 

 

A rovat aktuálisan meghatározott tematikája – annak sokszínűsége miatt – élesen határolt 

témafelvetések helyett csupán iránymutatásokat fogalmaz meg a beérkező munkák 

tárgykörének tekintetében: 

 

A zsidó közösségek mindennapjait meghatározó rítusok. A zsidó identitás kialakulását, 

formálását meghatározó társadalmi folyamatok, közösségi élmények, személyek. A 

kisebbségi vallásgyakorlás jellegzetességei gei. Zsidóság-ok közti eltérések. Izraeli kötődések. 

Nehézségek, melyekkel napjaink zsidósága küzd. 

 

stílus: tanulmányi 

terjedelem: max. 25 oldal 

jelentkezés és további információk: antropolus2016@gmail.com 

 

FONTOS: Kérjük az üzenet tárgyánál a választott rovat címének feltüntetését. Köszönjük! 
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Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

Bejelentkezések 

 

Hogy mi történik velünk, kutatókkal azon az ismeretlen szigeten, miután az a bizonyos 

lélekvesztő végleg eltűnik a horizonton? 

Antropológia a kulisszák mögül. 

A terepnapló publikus részei. 

A kulturális antropológia módszertana egyén-, terep- és szituációfüggő. A kutató hús-vér 

ember, tele érzésekkel, szükségletekkel, előfeltételezésekkel, míg a terep egy meglepetésekkel 

teli, ismeretlen, nem mindig jóságosnak tűnő vidék. E kettő találkozásának hónapnyi hosszúságú 

pillanataiban zajlik az az összetett tapasztalás, amit kutatásnak nevezünk. Hosszú és rögös út 

vezet odáig, míg egy viszonylag érzelemmentes tanulmány születik a kutató tollából. 

A rovat személyes hangvételű írásokat közöl nem tanulmányi formában. Arra hivatott, hogy 

bemutassa az antropológus munkáját a terepen egy kevésbé hivatalos aspektusból. Olyan 

szövegeket várunk ebbe a rovatba, melyek betekintési lehetőséget nyújtanak a munkafolyamatba, 

találkozási lehetőséget a terepmunka során felmerülő kételyekkel, bizonytalanságokkal és 

nehézségekkel, illetve örömökkel, felfedezésekkel és meglepetésekkel amik a kutatót érik. 

Helyzetjelentéseket a tervezett kutatás alakulásáról, és annak személyes megéléséről. 

A rovat a Tanszéken illetve a tudományterületen zajló aktuális kutatásokba enged 

betekintést, hosszú folyamatok pillanatfelvételei peregnek ezeken a lapokon. 

 

stílus:     szabad, személyes hangvételű 

terjedelem:     max. 5 oldal 

jelentkezés és további információk:  antropolus2016@gmail.com 

FONTOS: Kérünk az üzenet tárgyánál tüntesd fel, a számodra releváns 

rovat címét. Köszönjük! 
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Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

Egypercesek 

- az irodalom és a társadalomtudomány határán    - 

 

Az Egypercesek rovat célja, hogy szabadabb stílusú írásokon keresztül bemutassuk, hogyan 

is ’dolgozik’ az antropológus a mindennapokban, akkor is, ha nem vagyunk kutatóként a terepen. 

Olyan szövegek kerülnek ebbe a rovatba, amelyek valamilyen módon érzékeltetni tudják, hogy 

mi is az az ’antropológiai látásmód’, hogyan figyeljük meg a mindennapi élet legapróbb 

mozzanatait is a terepen kívül. 

Zempléni András gondolatát idézve – amit nem tudsz vagy akarsz megírni antropológiai 

tanulmányban, azt írd meg irodalomban.  

Az antropológus néha olyan, mintha pszichológus lenne, néha kutató, nyelvész, tanuló, fotós 

vagy éppen filozófus. De leginkább mindegyik, egyszerre kell minden érzékszervünkre 

hagyatkoznunk; ettől a munkánk sokszor olyan, mint egy művészeti alkotófolyamat. Ebbe 

beletartozik a mindennapi élet pillanatainak folyamatos ’analízise’, kérdések felvetése, 

gondolatok megfogalmazása, majd ezeknek összerendezése és nem utolsó sorban az önreflexió 

is. 

Olyan szövegeket várunk ebbe a rovatba, melyek bemutatják ezt a fajta “alkotó folyamatot”, 

vagy annak egy-egy mozzanatát. Ez lehet egy hétköznapi jelenet, érzés, párbeszéd, gondolat, 

kérdés frappáns megfogalmazása és kibontása. Milyen értelmezési lehetőségek merülnek fel egy-

egy szituáció alkalmával, és hol törik meg a “bizonyosság” kő-álarca?  

 

stílus:      természetesen szabad, lehet: 

’irodalmi’, humoros, tárgyilagos, stb. 

terjedelem:     max. 2 oldal, de 10 sor is elég 

jelentkezés és további információk:  antropolus2016@gmail.com 

FONTOS: Kérünk az üzenet tárgyánál tüntesd fel, a számodra releváns rovat címét. Köszönjük! 
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Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

Módszertanok 

 

A terep és kutató “specifikussága”. A kutató szerepe és viszonyrendszere. A kutatás 

folyamatának jellege; a megközelítési módok és az interpretáció művészete. A megismeréstől a 

megértésig tartó „játék” természete. 

A kulturális antropológia módszertana igen változatos, szituáció- és egyénfüggő. A 

módszertan már maga egy megközelítési lehetőség, melynek eredményeképpen jön létre az 

adott antropológiai kutatás egyik értelmezése a sok közül. De hogyan is értelmezzük magát 

a terepet? Miként van jelen az antopológus kutatásának „terepén”, milyen 

viszonyrendszerben van kutatásának tárgyával, és milyen kapcsolat van jelen kutató és 

kutatott között? Hogyan közelíti meg az antropológus azt a komplex jelenséget, melynek 

megismerésén keresztül annak megértéséig és értelmezéséig jut el a kutatás ideje alatt? 

Ugyanígy minden tudományág módszertana változatos, és minden megközelítés más anyagot 

szül. A kavntitatív és kvalitatív kutatások, bár alapvető eltérést mutatnak a kutatás módszertanát 

tekintve, kiegészíthetik egymást annak érdekében, hogy egy adott jelenséget több nézőpontból 

láthassunk. Az interdiszciplinalitást támogatva várjuk egyéb tudományágak módszertani 

szövegeit is! 

A módszertani rovatunkba egyrészt olyan tanulmányokat várunk, melyek saját 

tudományáguk módszertanát veszik górcső alá, másrészt olyanokat, melyek módszertanuk 

szemléltetésén keresztül mutatják be kutatói tevékenyésgük egy aspektusát. 

 

stílus:    tanulmányi 

terjedelem:    max. 25 oldal 

jelentkezés és további információk:  antropolus2016@gmail.com 

FONTOS: Kérünk az üzenet tárgyánál tüntesd fel, a számodra releváns rovat címét. Köszönjük! 
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Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

Pillanatképek 

 

A „pillanatképek” az antro-pólus fotóesszékkel foglalkozó rovata. 

 

A pillanatképek rovat célja, hogy a vizuális antropológia eszközeivel egy, a standard 

tanulmányoktól eltérő, szemszögből mutasson be kutatási terepeket. A fotók segítségével 

megmutathatunk olyan részleteket, amikhez a puszta szavak már nem elegendőek. Az apró 

rezdülésektől kezdve, a részletekbe menő leírásokon át, akár komplett történetek is 

megelevenedhetnek a pillanatképek fotóesszéiben. 

 

A képekkel kísért szövegek születhetnek egy terepmunka, vagy az egyszerű hétköznapok 

jeleneteiből is, nincs ilyen jellegű megkötés. 

 

Egy-egy bejegyzéshez, maximálisan 6 kép kerülhet felhasználásra, illetve egy 1500-2000 

karakteres (szóköz nélkül) szöveg. A képek pozícionálására (álló, vagy fekvő) nincs megkötés, 

viszont kérnénk mindenkit, hogy a lehető legjobb minőségben küldje el nekünk a fotókat. A 

klasszikus, papír alapú változatokat szívesen átvesszük az ELTE Társadalomtudományi karán 

és digitalizáljuk, így, ha valakinek ebben a formában vannak anyagai, az sem jelent problémát. 

 

 

stílus:   szabad 

terjedelem:  max. 6 kép; 

max. 1500-2000 karaketeres (szóköznélkül) szöveg 

jelentkezés és további információk:  antropolus2016@gmail.com 

FONTOS: Kérünk az üzenet tárgyánál tüntesd fel, a számodra releváns rovat címét. Köszönjük! 
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Az antro-pólus folyóirat rovatismertetője  

 

Szemle 

 

A Szemle rovat egyaránt nyújt publikálási felületet tudományos és személyes hangvételű 

írásoknak is. A rovat célja szakmai fórumokról, programokról, konferenciákról, illetve – a 

kulturális antropológiához és más társadalomtudományi területekhez kapcsolódó – könyvekről, 

filmekről tájékoztatni az olvasókat magas színvonalú recenziók, beszámolók és ajánlók 

formájában. 

A kulturális antropológia jelentős hangsúlyt fektet az egyéni tapasztalatokra. Fontos, hogy 

a szakmai ismeretekkel a hallgatók ne csupán a frontális oktatás keretein belül találkozzanak, 

hanem valós élmények útján is. Ez a rovat a tudomány területén szerzett benyomásoknak enged 

teret, legyenek azok személyesen átéltek, például egy konferencián vagy szakmai fórumon való 

részvétel vagy olvasmányokon, filmélményeken alapulók.  

 

A Szemle rovat tanulmányok, kötetek, filmek és átélt tapasztalatok interpretációjának 

színes palettáját kívánja adni, így olyan cikkeket várunk ide, melyek személyes aspektusait tárják 

fel különböző könyv- és konferenciaélményeknek.  

 

stílus: tudományos vagy személyes 

terjedelem: max. 5 oldal 

jelentkezés és további információk: antropolus2016@gmail.com   

FONTOS: Kérünk az üzenet tárgyánál tüntesd fel, a számodra releváns rovat címét. Köszönjük! 
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