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Sumarul studiilor

imon Boglárka: Cum se „descurcă” ceangăii? Strategii de manifestare şi de mascare 
a identităţii într-o comunitate din Moldova. Autoarea analizează strategiile de alternare 
a codurilor lingvistice în spaţiul public într-o comunitate din Moldova, încercând să înţleagă 
prin acesta strategiile lor identiatera: manifestare şi de mascare a diferitelor tipuri de identităţi. 
Studiul este rezultatul unei investigaţii ample de teren (interviuri, observaţii) într-o localita-
te mixtă din punct de vedere religios (catolici şi ortodocşi) din Moldova. Autoarea conchide: 
avem de a face cu o situaţionalitate a identităţii etnice, determinată de variabila regliguo-
asă. Conform opiniei autoarei în variatele situaţii cotidien identitatea este perpetuu reinterp-
retată, maracatorii cei mai pregnanţi ai graniţelor comunitare fiind algerea codului lingvistic 
al comunicării (maghiară, română respectiv o varietatea pidgin a celor două), respectiv supra- 
sau subcomunicarea apartenenţei religioase. Autoarea poate fi contactată pe adresa de e-mail:  
boggyika@yahoo.com.

Péter László: „Suntem rromi, deci nişte nimeni săraci”. Schiţă de analiză a 
strategiilor identitare din cadrul unei comunităţi marginale de rromi. Studiul se 
bazează pe o amplă experienţă de teren (interviuri, obsrevaţie co-particpativă) într-o comunita-
te de rromi săraci din Tătroşeni. Analiza identifică două dimensiuni majore ale strategiilor de 
construcţie identitară a comunităţii de rromi din Tatroşeni: pe de o parte câmpul ierarhiilor 
socio-economice, pe de alta, sistemul de clasificare internă a populaţiei rroma. Identitate lor are 
o dinamică particulară se axeaxă pe a autonarativă etnică puternică, pe care se grefează variatele 
identităţi constituite pe marginea unor identificări şi diferenţeri produse într-un spaţiu social 
relatziv ermetic. E-mail: peterlaci@yahoo.com

Toma Stefánia: „Ţiganul meu”. Relaţii economice informale între ţigani şi maghiari. 
Toma Stefánia descrie variatele strategii de supravieţuire a rromilor într-un mediu economic şi 
social a cărei constantă este schimbarea, mai precis se concentrează pe relaţiile economice dint-
re rromi şi maghiari într-o comunitate din Transilvania. În studiu sunt analizate (mai mult se 
conturează o adevărată taxonomie) a variatelor forme e contact economic dintre rromi şi ner-
romi. Autoarea conchide: resursele accesibile comunităţilor de rromi (marginale şi deprivate) 
sunt accesibile în contextul unor relaţii sociale e asimetrie dintre rromi şi neromi, ca atare, cât 
de frecvnete of fi, aceset schimburi economice nu duc la o intgerare mai pronunţată a comuni-
tăţii ci reproduc, reiterează izolările. E-mail: t_stefánia@hotmail.com
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Kiss Tamás: Ceangăi şi perspective. Trecînd în revistă articolele apărute într-o culegere de 
scrieri, cu precădere etnografice, despre ceangăi autorul face o imersiune în istoria etnografiei 
de limbă maghiară din România. Dar această trece în revistă este de fapt un pretext: autorul 
analizează textele ca narative, ca variate maniere de a se raporta la fundalul ideatic ce a marcat 
profesia de etnograf de la origini până în zilelel noastre. Articolul prezintă noile maniere de a 
scrie texte de etnografie, conluzionând că exsită o schimbare de perspectivă, şi de accent în ac-
est câmp de producţie de texte despre funcţionarea societăţii.

Sólyom Andrea: Zece ani de la apariţia primului număr din Web. În sistemul universitar 
din România colegiul studenţesc, ca pepinieră a cercetării şi activităţii ştiinţifice studenţeşti nu 
este foarte, nu este o instituţie frecvent întâlnită. Articolul este de fapt o analiză a unei aseme-
nea instituţii ce are deja un deceniu (Colegiul de Sociologie Max Weber din Cluj) de activitate. 
Mai precis analiza se concentrează pe revista editată de acest colegiu, WEB şi prin analiza de 
conţinut a acestei reviste autoarea de fapt anlizează metamorfozele prin care a trecut colegiul şi 
prin acesta învăţământul clujean de sociologie. 

Kiss Dénes: Sociologie Românească – 2004. Articolul este de fapt o analiză a principalelor 
teme şi orientări din sociologia românească, aşa cum se prezintă ea în paginile revistei Socio-
logie Românească. Rolul principal al acestei sinteze este de a transmite către publicul interesat 
de limbă maghiară principalele preocupări, evoluţii şi dezbateri din cadrul ştiinţelor sociale din 
România. E-mail: kissdenes2000@yahoo.com.

Irina Culic: Maghiarii din Ardeal: analiza reacţiilor legate de referendumul 
despre dubla cetăţenie. Studiul analizează contextul social care au determinat principalele 
cadre ale identităţii maghiarilor din Ardeal în perioada de după Trianon. Pretextul analizei: 
reacţiile, atitudinile acestor maghiari faţă de referendumul din 5 decembrie 2004 din Ungaria 
cu privire la acordarea dublei cetăţenii. Autoarea studiului este conferenţiar Irina Culic de la 
Catedra de Sociologie a Universităţii Babeş-Bolyai. E-mail: irinaculic@yahoo.com.

Murányi István: Trăsăturile identităţii naţionale a tinerilor din Ungaria 
începutului de mileniu. Studiul se bazează pe cinci anchete sociologice. Autorul prezintă 
pe larg acele concepre cheie, care l-au ghidat în cercetarea sa empirică. Una dintre principalale 
rezultate ale sale o reprezintă constatarea că factorii socio-culturali, deşi determină într-o rela-
tiv mică măsură identiatea naţională a tinerilor cercetaţi, totuşi anumite tipuri de manifestare, 
trăire a acestei identităţi se configurează tocmai pe anumite segmente socio-culturale. Autorul 
este profesor univeristar la Catedra de Sociologie a Universităţii din Debrecen, Ungaria. E-mail: 
muranyi@chello.hu.

Horváth István: Bilingvismul maghiarilor din România: competenţă lingvistică, 
folosiea celor două coduri lingvistice, dominanţa lingvistică. Analize regionale 
comparate. Articolul analizează bilingvismul maghiaro-român al maghiarilor din România pe 
trei dimensiuni: (1) tipologia bilingvismului în funcţie de nivelul cunoaşterii celor două limbi, 
(2) particularităţi ale alegerii codului lingvistic în variate situaţii de comunicare, (3) reprezentări 
ale normelor sociale referitoare la utilizarea limbii române în variate circumstanţe. Datele 
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empirice pe care se bazează analiza provin dintr-un sondaj efectuat în toamna lui 2004, pe un 
eşantion reprezentativ pentru populaţia maghiară din Transilvania. Ca o sinteză a demersului 
analitic, autorul oferă o evaluare a situaţiei gradului în care, la nivelul comunităţilor maghiare 
din diferitele subregiuni ale Transilvaniei, domină limba română sau maghiară. Autorul poate 
fi contactat la adresa de e-mail: ihorvath66@yahoo.com.

Veres Valér: Identitatea maghiarilor din Transilvania în conexine cu satutul 
social. Studiul analizează acele caracteristici ale identităţii maghiarilor din Ardeal, care au 
relevanţă sociologică. Datele empirice provin dintr-o cercetare finanţată de Research Support 
Scheme. Cercetarea s-a desfăşurat în anul 2000 pe un eşantion de 1756 persoane. Principalul 
rezultat al anchetei este relevarea diferitelor forme ale menifestării identităţii etnico-naţionale în 
funcţie de statutul social al indivizilor, acest tip de identitate nemanifestându-se în formă omo-
genă, unitară. Autorul este lector la Catedra de Sociologie a UBB. E-mail: veresv@internet.ro.

Tivadar Magyari: Raport de cercetare privind consumul mass media al maghiarilor 
din România. Primul număr al revistei noastre a prezentat un studiu amplu al autorului despre 
utilizarea mass mediei în Ardeal. În acest număr el prezintă noi date, bazate pe cercetări din 
anul 2004 şi primăvara anului 2005. În acest articol autorul vine şi cu date privind utilizarea 
timpului liber, locul televiziunii şi al radioului, al cititului presei în timpul liber al subiecţilor 
cercetaţi. Autorul este membru al Catedrei de Sociologie a Universităţii Babes-Bolyai. E-mail: 
magyari_tivadar@yahoo.com.
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