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Tamás Kiss: Modernizare şi populaţie. Discursurile demografice româneşti
din anii 60 până la sfârşitul mileniului

Articolul examinează discursul demografic românesc începând cu sfârşitul anilor şaizeci şi până
la sfârşitul mileniului. În centrul analizei se află schimbarea care a avut loc în interpretarea
tranziţiei demografice din România. Această teorie presupune o legătură strânsă între
schimbările demografice şi procesul modernizării sociale. Aşadar studiul analizează schimbarea
interpretării tranziţiei ca şi o consecinţă a schimbării ideilor şi a proiectelor de modernizare
a României. Cu alte cuvinte, este vorba despre acei factori extra-disciplinari (politici, sociali)
care determină structura discursului demografic. Tamás Kiss este sociolog-demograf, cercetător
la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN), responsabil al
Compartimentului de Studii, Analize şi Cercetări (t.kiss77@rmdsz.ro)

István Horváth: Aptitudini lingvistice, comportament lingvistic şi reproducţie
etno-culturală în cadrul populaţiei maghiare din Transilvania

Articolul analizează şansele reproducţiei etno-culturale ale populaţiei maghiare minoritare din
Transilvania, folosind datele cercetării „Răspântii în traseul vieţii – Transilvania” din 2006. Cu
toate că procesele demografice caracteristice populaţiei maghiare din România au constituit un
subiect important pentru cercetarea sociologică, aceste studii s-au axat de cele mai multe ori pe
datele recensămintelor, fără a lua în considerare posibilitatea analizelor etno-lingvistice. Articolul
prezent îşi propune să descrie şansele şi riscurile reproducţiei etno-lingvistice ale comunităţii
maghiare din Transilvania, în încercarea de a oferi o imagine mai nuanţată a proceselor de
asimilare. Cercetarea care se află la baza acestui studiu este, prin algoritmul său de eşantionare,
potrivită acestor obiective. Alegerea celor 2500 de respondenţi nu s-a realizat, ca şi în cazul
majorităţii cercetărilor, după criteriul identificării etnice categoriale, ci în funcţie de aptitudinile
lingvistice ale persoanelor chestionate. Cu alte cuvinte, studiul se referă nu la populaţia care se
declară ca aparţinând comunităţii maghiare, ci la aceia care stăpâneau limba maghiară suficient
de bine să poată participa la interacţiunea cu operatorul de interviu.
În prima parte, articolul analizează acel segment al celor chestionaţi care nu se declară maghiari,
dar dispun de aptitudini lingvistice maghiare (reprezentând aproximativ 14 la sută din totalul
celor chestionaţi), interogând circumstanţele dobândirii acestor abilităţi lingvistice. În cele ce
urmează autorul se concentrează asupra şanselor de reproducţie lingvistică în cazul persoanelor
care provin din căsătorii mixte din punct de vedere etnic. Problematica bilingvismului
caracteristic populaţiei maghiare este abordată în termenii paradigmei substituirii lingvistice. Pe
baza aptitudinilor, atitudinilor şi practicilor lingvistice specifice maghiarilor, autorul elaborează
o tipologie a bilingvismului formată din cinci tipuri. În ultima parte a articolului, Horváth
descrie condiţiile în care se poate vorbi de alternarea dominanţei lingvistice. Lucrarea se încheie
cu analiza sociologică a subpopulaţiei (reprezentând aproximativ 8 la sută din totalul celor
intervievaţi) în cazul cărora se poate vorbi de riscul reprezentat de lipsa reproducţiei lingvistice
în cadrul familiei. Autorul este sociolog, conferenţiar la Catedra de Sociologie din cadrul UBB
Cluj (ihorvath66@yahoo.com).
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Valér Veres: Kárpát Panel 2007: caracteristicile identităţii naţionale
a maghiarilor ardeleni

Articolul îşi propune să analizeze identitatea naţională a maghiarilor din Transilvania, aşa cum
se conturează aceasta pe baza studiului intitulate „Kárpát Panel 2007”. Lucrarea se concentrează
asupra elementelor de identitate minoritară, culturală, naţională şi civică. Cercetarea a fost
efectuată în cinci ţări pe un eşantion total de 2930 de respondenţi, dintre care 900 de persoane
de etnie maghiară în Transilvania. Eşantionarea s-a realizat în mai multe etape: alegerea
gospodăriilor s-a făcut în mod probabilistic, iar în cadrul acestora operatorul de interviu a
selectat respondentul pe baza unor cote.
Pe parcursul cercetării ne-am propus să identificăm elementele identităţii maghiarilor din
Transilvania, cu scopul de a descrie rolul ideilor legate de naţiunea etnocultură în formarea
identităţii, precum şi natura construcţiilor sociale a grupului naţional propriu, respectiv
a naţiunii româneşti. În cea de-a doua parte a articolului analizăm simbolurile care descriu
apartenenţa la grupul etnic maghiar, respectiv modul în care caracteristicile socio-demografice
explică diferenţele în identitatea naţională. Autorul este sociolog, conferenţiar universitar la
Catedra de Sociologie, în cadrul UBB (veresv@kmei.ro).

Zsombor Csata: Structura și caracteristicile cererii de pe piața forței de
muncă în zonele cu populație majoritară maghiară din Transilvania
Folosind analiza longitudinală a datelor statistice şi rezultatele unui sondaj, studiul prezintă
schimbarea structurii ocupaţionale a populaţiei şi a cererii de pe piaţa de muncă din Transilvania.
Este o analiză cantitativă referitoare la structura forţei de muncă, tehnicile de recrutare
a angajaţilor, planurile întreprinderilor privind gestionarea forţei de muncă, capacităţile
profesionale preferate în cazul angajaţilor. Rezultatele arată o rată mai puţin semnificativă a
angajărilor part-time şi o importanţă neschimbată a reţelelor personale în recrutarea angajaţilor.
În evaluarea potenţialilor angajaţi, conducerea întreprinderilor preferă calităţile personale cum
ar fi capacitatea de adaptare şi de cooperare a angajaţilor, mai mult decât instruirea specifică
locului de muncă şi experienţa profesională. Zsombor Csata este sociolog, asistent universitar la
Catedra de Sociologie, în cadrul UBB (csatazsombor@yahoo.com).

Réka Geambaşu: Patriarhat între şi dincolo de pereţii gospodăriei.
Inegalităţi de gen pe piaţa forţei de muncă transilvăneană

Articolul bazat pe cercetarea sociologică „Răspântii în traseul vieţii – Transilvania”, realizată în
2006, descrie situaţia femeilor şi bărbaţilor maghiari, cu vârstele cuprinse între 21 şi 44 de ani,
pe piaţa forţei de muncă, în contextul opiniilor referitoare la rolurile de gen. Diferitele forme
ale inegalităţii ocupaţionale dintre femei şi bărbaţi – ratele de ocupare şi de şomaj, variatele
forme şi durate ale inactivităţii, segregarea ocupaţională şi diferenţele de venit – constituie teme
importante ale sociologiei genului în ţările postsocialiste. Totuşi, prognozele pesimiste formulate
la începutul anilor 1990 care plasau femeile printre perdanţii restructurărilor economice au fost
mai puţin sistematic evaluate şi testate în context românesc şi transilvănean. În prima parte a
articolului descrierea caracteristicilor forţei de muncă feminine este urmată de regândirea tezei
potrivite căreia femeile au fost cel mai puternic afectate de nivelul crescut al şomajului după
1990. Prima parte se încheie printr-un model explicativ al diferenţelor de venit prin intermediul
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variabilelor socio-demografice şi profesionale, utilizând regresia lineară. Cea de-a doua parte
interpretează opţiunile valorice tradiţionale ale respondenţilor, referitoare la rolurile de gen din
sfera privată şi publică. Tradiţionalismul ce caracterizează majoritatea populaţiei corespunde cu
realităţile de pe piaţa forţei de muncă. Autoarea este sociolog, asistent universitar la Catedra de
Sociologie din cadrul UBB (geambasureka@yahoo.com).

Imola Antal – Júlia Szigeti: Modalităţi de soluţionare a conflictelor în
relaţiile de cuplu.
În această lucrare am analizat modalităţile de rezolvare a conflictelor dintre parteneri, precum
şi conexiunea acestor strategii cu factori socio-demografici şi familiali, bazându-ne pe datele
cercetării „Răspântii în traseul vieţii – Transilvania”, realizată în anul 2006. În privinţa factorilor
socio-demografici, situaţia socio-economică şi aprecierea subiectivă a calităţii vieţii sunt aceia
care diferenţiază relaţiile agresive de cele asertive. În privinţa factorilor familiali, persoanele
care manifestă comportament agresiv sunt în medie mai puţin satisfăcute de relaţia lor, iar în
privinţa sprijinului psihologic perceput s-au considerat mai puţin ascultaţi şi înţeleşi. În ceea ce
priveşte rolurile de gen am constatat că subiecţii caracterizaţi printr-un comportament agresiv
sunt mai tradiţionalişti, în comparaţie cu aceia care au un comportament asertiv. Imola Antal
este lector universitar la Catedra de Asistenţă Socială, UBB (imolaan@yahoo.com). Júlia Szigeti
este psiholog în cadrul Centrului Artemis şi doctorandă UBB (juliaszigeti@yahoo.com).

Orsolya Gergely: Aşa trăim... Stiluri de viaţă si moduri de locuire în rândul
populaţiei maghiare din Transilvania

Studiul tratează problema modului de viaţă şi de locuire pe baza cercetării din 2006, intitulată
„Răspântii în traseul vieţii – Transilvania”. Autoarea analizează legătura dintre venit şi modul de
locuire, modul de viaţă în general în rândul populaţiei maghiare din Transilvania. Analiza are
ca scop descrierea dimensiunilor modului de locuire, în cadrul populaţiei maghiare, precum şi
a strategiilor de achiziţie a locuinţei, a stilurilor şi nivelurilor de dotare ale acestora. Cu toate
acestea, studiul îşi propune să evidenţieze prin indicatori demografici care sunt grupurile, care
pot să-şi asigure un stil de viaţă acceptabil şi dorit de majoritatea cetăţenilor, și anume dacă au
posibilitatea de a merge în vacanţe, de a lua masa în restaurante, de a-şi cumpăra haine noi, de
a economisi bani cu regularitate. Autoarea este sociolog, lector universitar în cadrul Catedrei
de Sociologie a Universităţii Maghiare din Transilvania – Sapientia (gergelyorsolya@sapientia.
siculorum.ro).

193

