
SZEMLE198

Mindezek alapján azt hiszem, jól látható, 
hogy a monográfi a számos új eredménnyel járul 
hozzá a gazdaságantropológia, a fogyasztás ant-
ropológiája, a politikai antropológia, a rokonság-
kutatás, illetve a hazai és nemzetközi etnicitás- és 

romakutatásokhoz. A kötet fontos tanulságokkal 
szolgálhat továbbá a vallásantropológia vagy ép-
pen a beszélés etnográfi ája iránt érdeklődők szá-
mára is. 
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Rezsőházy Rudolf rövid kötete a társadalomtu-
dományi kutatás alapvető lépéseivel ismerteti meg 
olvasóit. A mű nyolc fejezetre tagolva járja végig 
témáját: az adatok gyűjtésétől és feldolgozásától az 
elméletalkotásán át a bizonyítási eljárásokig jut el. 
A könyv nemcsak a tudományos szövegek alkotásá-
nak mikéntjét, de a tudományos eredmények lehet-
séges társadalmi hasznosulását is tárgyalja, ahogy a 
kutatómunka alapvetéseit, dilemmáit, erkölcsi vonat-
kozásait is érinti.

A leginkább empirista tudományfelfogást tük-
röző mű arányosan, olvasmányos stílusban tárgyalja 
témáját. A fogalmakat, a különböző eljárások és meg-
közelítésmódok közötti különbségeket, a felvetett 
kérdések természetét a gazdag példatár hozza köze-
lebb az olvasóhoz. A magyarázat során a szerző gya-
korta merít saját életének és kutatásainak tapasztala-
taiból, ami a kötetnek helyenként anekdotázó stílust 
kölcsönöz. Az olvasó valóban úgy érezheti, hogy a 
tudós műhelyébe vezetik be: a beavatásnak egyaránt 
részét képezi a szigorúan, pontosan körülhatárolt fo-
galmaknak a megismerése, a kutatás folyamatát se-
gítő praktikus tanácsoknak a megfontolása, valamint 
bizonyos kérdésekkel kapcsolatban a szerző szemé-
lyes véleményének a megismerése.

A mű vállaltan szubjektív szakaszai világosan 
elkülönülnek a kötet többi részétől, a szerző talán 
egyedül a freudizmussal szemben fogalmaz meg egy 
refl ektálatlanul elfogult állítást, illetve a társadalmi, 

politikai vitákban szemben álló álláspontok ismerte-
tésekor érezhetjük ki részrehajlását. A mű fogalom-
használatával kapcsolatban sem emelhetünk kifogá-
sokat, mindössze talán az önéletrajz szó hat furcsán 
a szövegben, adott helyen az életútinterjú szerepelte-
tése talán helyénvalóbb lenne. A kötet példáinak java 
is szemléletes, egy-egy még szórakoztató is, ugyan-
akkor az aktuálpolitikai utalások néhány év eltelté-
vel már talán kevésbé hatnak találóan. S végül bár a 
bevezető megfogalmazása szerint a fejezeteket lezáró 
fogalomtárak az egyes témákban való további elmé-
lyüléshez kívánnak kapaszkodót nyújtani, azonban 
több esetben is inkább egy szófelhőbe sűrítik össze a 
fejezet tartalmát, és teljesen általános, köznapi fogal-
makat (például cél, előreláthatóság, igazmondás stb.) 
is felsorolnak.

A könyv nyomdai kivitelezése igényes, egyedül 
a lábjegyzeteknek a főszöveghez mért rendkívül apró 
szedése zavarhatja az olvasót.

A kötet világos, tömör szerkezete, az alfejeze-
tekre, pontokra szedett felépítése, az egyes fejeze-
teket megelőző rövid bevezetések, illetve lezáró 
fogalomtárak a könyvet kiválóan alkalmassá te-
szik az oktatásban történő használatra. A kötetnek 
így az általános módszertani kurzusokban feltét-
lenül helye van, de egy antropológiai szeminári-
um keretében is hasznosnak bizonyulhat.
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