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Nincs könnyû dolga a kutatónak és 
oktatónak, ha olyan jegyzetet akar a diá-
kok kezébe adni, amely a közösségtanul-
mányozás módszereit – egy módszer mód-
szereit – foglalja össze. Ez a vállalkozás 
erre tesz kísérletet. Egy nagyobb volume-
nû kutatás keretében magyar aprófalvak, 
aprófalvas térségek életlehetõségeit vizs-
gálták a szerzõk, melynek kutatás-mód-
szertani segédanyaga e kötet. Települése-
ket kutattak, ahol a közösségek a település 
határaitól jelentõsen eltérõ alakzatokat vettek fel. „Közösségeket” vizs-
gáltak, melyek a „közösségiesedés” meglehetõsen felbomlott, törede-
zett mintázatait mutatták. „Falusi politikákat” kerestek és azt tapasztal-
ták, hogy a lokális ágensek központi célokat valósítanak meg, és fordít-
va, a lokális szolgáltatásokban transzlokális ágensek mûködnek. Etnikai 

„csoportokat” azonosítottak, s egyúttal az is világosan kitûnt, hogy a cso-
portosodás térben és idõben nagyon is változatos formációival van dol-
guk. Térségeket értelmeztek, noha érzékelték, hogy az „etnikai táj” kate-
góriája olykor relevánsabb értelmezési keret volna számukra.

A szerzõk sem hiszik, hogy jegyzetük hozzá fog járulni a közösségta-
nulmány tudományosításához, s nem is ez volt a céljuk. Egy olyan anya-
got szerettek volna összeállítani, amely bevezet a magyar community studies 
rövid történetébe, és felvázolja azokat a „forró témákat”, melyek az elmúlt 
két évtizedben meghatározókká váltak a tárgyban. Ezek után olyan mód-
szereket ismertet a kötet, melyek kipróbált eszközei a közösségek tanulmá-
nyozásának, végül ezek alkalmazásába is bepillantást enged.

A könyv szerzõi – noha van köztük egyetemi oktató, társadalom-
földrajzos, néprajzos, antropológus és szociológus is – egytõl egyig terep-
munkások, és „módszertani feszességen” edzõdött, gyakorlott kutatók, 
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akik reményeik szerint kellõ alázattal vették tudomásul, hogy egy ren-
geteg értékítélettel terhelt vállalkozáshoz adják a nevüket. Közös céljuk 
az, hogy a kvantitatív kutatásoknak tulajdonított „fegyelmezett megfi -
gyelést” a kvalitatív vizsgálatokban is meghonosítsák.
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