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ilingvismul maghiarilor din Transilvania, conservare lingvistică sau integrare? 
Re�egocierea �i re�efi�irea stat�l�i limbii maghiare faţă �e limba româ�ă (atât �i� p��ct �e 
ve�ere oficial cât �i i�formal) a co�stit�it ��a �i� aspectele cr�ciale ale relaţiilor i�teret�ice 
�i� Româ�ia �ltimelor �ece�ii. St��i�l l�i Horváth Istvá� p��e î� l�mi�ă pe �e o parte a��
tago�ismele �i�tre abor�area politică �i cea profesio�ală (a�mi�istrativă) a problemei, pe �e 
altă parte �iversitatea atit��i�ilor pop�laţiei maghiare �i� Tra�silva�ia faţă �e bili�gvism. Î� 
opi�ia a�tor�l�i, treb�ie să co�stit�ie obiect�l reflecţiei profesio�ale vizi��ea că povara i�teg�
rării c�lt�rale se c�vi�e a fi p�rtată î� î�tregime �e către mi�orităţi, vizi��e co�si�erată firească 
�e a��mite cerc�ri. Î� acela�i timp, este �ecesară o reflectare mai ��a�ţată as�pra mo��l�i 
î� care mi�orităţile se raportează la bili�vism. Datele empirice arată că pe�tr� aproximativ 
o pătrime �i�tre maghiarii �i� Tra�silva�ia folosirea limbii româ�e �rept limbă sec���ară 
f���ame�tează sit�aţii com��icaţio�ale î� care actorii ma�ifestă i�e�tităţi legate �e strat�l 
social sa� �e com��itatea locală �e aparte�e�ţă. 

Strategii de supravieţuire a noii sărăcimi. Schimbările eco�omice ale perioa�ei �e ���
pă 1989 a� �etermi�at apariţia ��or forme specifice �e sărăcie î� E�ropa �e Est, a�a�ar �i î� 
Româ�ia. Literat�ra �e specialitate se referă la categoriile sociale �ezava�tajate �e proces�l �e 
tra�ziţie pri� terme��l �e noii săraci. Abor�â�� această problematică, l�crarea l�i Péter László 
relevă mo��l î� care vechile strategii �e s�pravieţ�ire, operaţio�ale î�ai�te �e 1989, a� �eve�it 
i�eficie�te �i per�a�ţii tra�ziţiei a� fost �evoiţi să �ezvolte alte strategii. S�a� co�t�rat astfel mai 
m�lte mo�ele �e a�aptare: ��ele persoa�e, î� virt�tea sit�aţiei î� care se găsesc, s��t �eschise 
spre as�marea �e risc�ri; alţii s�a� a�aptat mai gre� schimbărilor �i �� �oresc, sa� �e m�lte ori 
�ici �� se pot a�gaja î� as�marea ��or risc�ri. Ei trăiesc �i co�cept�alizează sit�aţia lor pri� 
i�terme�i�l ��or reflecţii proprii, verbalizâ����le î�tr�o ma�ieră specifică. St��i�l p��e î� l�mi�
�ă �i câteva �i� eleme�tele acestor reflecţii. 

Apariţia slumurilor şi procese de sărăcire. Importa�ţa problematicii sărăciei, respectiv 
a formelor sale �rba�e, se acce�t�ează î� co�text�l perioa�ei �e tra�ziţie. Î�ai�te �e 1989, �a�
torită posibilităţilor re��se �e alegere a loc�l�i �e m��că �i �e rezi�e�ţă, segregarea spaţială a 
�iferitelor categorii sociale era m�lt mai re��să �ecât î� societăţile occi�e�tale. Î� �rma schim�
bării regim�l�i politic, o mare parte a loc�i�ţelor a trec�t br�sc î� proprietate privată, ��câ�� la 
co�t�rarea ��ei pieţe a loc�i�ţelor ce f��cţio�ează pe baza legilor pieţei. Paralel c� acest proces 
�e privatizare �i liberalizare s�a� �esfă��rat �i alte schimbări eco�omice, �etermi�â�� scă�erea 
�ivel�l�i �e trai �i cre�terea ��măr�l�i acelor persoa�e ce trăiesc s�b prag�l sărăciei. Efect�l 
coroborat al liberalizării pieţei loc�i�ţelor, al sărăcirii pop�laţiei, al precarităţii protecţiei soci�
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ale a co�t�rat o sit�aţie specifică. Sărăcia �� mai poate fi abor�ată �oar c� i�str�me�tele �es�
crierii macrostatistice, aceasta fii�� i�fl�e�ţată �e procesele locale de segregare; pri� �rmare, 
apare �ecesitatea circ�mscrierii teritoriale a sărăciei. Pásztor Gyö�gyi i�vestighează mo��l î� 
care a� av�t loc procesele �e segregare î� Cl�j, c�m a� apăr�t primele zo�e �e slum î� această 
localitate. 

Procesul formării elitei rome în Cluj. Î� Româ�ia, li�erii politici ai com��ităţii rome �i 
actorii pri�cipali ai orga�izaţiilor civile se află î�tr�o sit�aţia aparte. Ei treb�ie să î�i legitimizeze 
stat�l�l �e politicia�, poziţia �e co���cere �� atât î� faţa romilor sa� a pop�laţiei �o��rome, ci 
î� faţa elitei stat�l�i�majoritar care îi acceptă sa� �� �rept parte�eri �e �isc�ţie, repreze�ta�ţi 
legitimi ai romilor. Rol�l hotărâtor î� co�fig�rarea elitei rome revi�e actorilor politici care 
�eci� ci�e a��me va fi co�si�erat repreze�ta�t�l romilor. Problema romă, spaţi�l p�blic �e 
care �isp�� li�erii com��ităţii rome este pri� �rmare �efi�it �i�tr�o poziţie exterioară �e 
s�perioritate, marcâ�� toto�ată �isc�rs�l acestei com��ităţi �i �elimitâ�� areal�l i�iţiativelor 
ei. Geamba�� Réka il�strează acest fe�ome� pri� a�aliza caz�l�i �i� Cl�j. 

Stratificare şi etnicitate în Ardealul postcomunist. Proces�l �e reformă eco�omico�
socială a ati�s î� 1997 sta�i�l î� care se pot �eja �elimita clar �iferite strat�ri sociale î� f��cţie 
�e ve�it �i avere, co�statâ����se omoge�itatea lor relativă î� privi�ţa posesiei �e capital mate�
rial. Veres Valér a�alizează c� aj�tor�l ��or i�str�me�te statistice stratificarea pop�laţiei �i� 
Tra�silva�ia �i factorii care o �etermi�ă. A�tor�l aplică schema elaborată �e Gol�thorpe �i 
Erickso�, respectiv teoria co�vertibilităţii formelor �e capital. Se relevă astfel existe�ţa ��ei 
asocieri p�ter�ice î�tre mărimea reţelei sociale �i stat�t�l social al i��ivi��l�i. Reţea�a este î� 
ge�eral mai �e�să î� caz�l păt�rilor �e mijloc, respectiv al i�telect�alilor, î� timp ce elita (a�ică 
persoa�ele aflate pe poziţii �e co���cere) preferă legăt�rile slabe. 

Analize asupra consumului de presa scrisă. Co�s�m�l me�iatic al celor aproape �� 
milio� �i j�mătate �e et�ici maghiari �i� Româ�ia se �esfă�oară prepo��ere�t î� limba mater�
�ă. Magyari Tiva�ar a�alizează �e �ata aceasta relaţio�area maghiarilor �i� Tra�silva�ia la 
presa scrisă, �tilizâ�� rez�ltatele ��or cercetări empirice. L�crarea p��e î� relief forma tipică 
a �tilizării presei scrise: citirea coti�ia��l�i local. Lect�ra ziar�l�i local co�stit�ie ��a �i�tre 
formele cele mai î�cetăţe�ite �e co�s�m me�iatic î� râ���l com��ităţii maghiare. Acesta repre�
zi�tă o tra�iţie �e �ece�ii, �� eleme�t obi���it al vieţii �e zi �e c�. St��i�l prop��e o tipologie 
a cititor�l�i, opri����se as�pra sit�atei act�ale a �iferitelor p�blicaţii, a perspectivelor ce se 
î�trevă� pe�tr� acestea. 


