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A terepmunka nem titkolt célja többek között a kapcsolatépítés volt: fontosnak éreztük, hogy a 

résztvevőknek jó kapcsolata alakuljon ki a „tereppel”, azaz a Mátészalkán, Nyírkarászon és 

annak környékén élő emberekkel, illetve a hazai és külföldi szakembereknek egymással is. 

 

A kiválasztott települések egy tájegységen belül helyezkednek el, mégis két különböző 

településtípusról beszélünk, hisz Mátészalka egy város, míg Nyírkarász egy falu. Ez adta maga a 

dolog érdekességét, megfigyeléseinket ez által két különböző környezetbe tehettük meg. 

Fontos volt számunkra, hogy mindenki jól érezze magát a ,,munka” során, azaz mind a 

résztvevők, mind a helyi lakosok jó hangulatban vegyenek részt az együttműködésben.  

 

Terepmunkánk során először is megfigyeléseket végeztünk. A résztvevők közül többen vezettek 

saját, illetve a közösség számára terepmunka naplót, amiben leírták megfigyeléseiket, 

észrevételeiket. A terepnaplót napi rendszerességgel vezették, melyben megpróbáltak mindent 

rögzíteni. Ez még nagyon hasznos információforrás lehet az elkövetkezendőkben. A 

,,megfigyelők” próbálták a megfigyelt dolgokat személyekhez kötni, ily módon elkerülni a 

túláltalánosítást. Ezen kívül rögzítésre kerültek a rendszeres, de nem rituális interaktív helyzetek 

is, amik a terepen előttünk zajlottak, ilyenek a beszélgetések tartalma, résztvevői, illetve a kutató 

beszélgetései másokkal. 

 

Fontos tényező volt, hogy két különböző településtípust vizsgálhattunk meg. A falu és a város 

tekintetében más-más volt a kulturális közeg, az érdeklődés, a kapcsolatok, az alapok. A falu egy 

zártabb közösség, itt jobban megmaradtak a szokások, viszont a falu egy folyamatosan változó 

közeg, adaptívabb környezet. Ezekből kifolyólag érdekes  megállapításokat tehettünk. 

Terveink között szerepel, hogy e tapasztalatok alapján a saját közösségeikben is elkészítjük 

ezeket a megfigyeléseket, esetleg interjúztatunk, hogy ezek segítségével fel tudjuk vázolni 

településeink, helyi közösségeink társadalmi felépülését, rétegződését. 

 


