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 társa�alomt��omá�yokat jele�tőse� befolyásolja a társa�alom alak�lása, fejlő�éspályája. 
Mi��ezek kihat�ak a hasz�ált elméleti mo�ellekre, mó�szerta�ra. A hatás természetese� köl�
csö�ös: a szociológiai beszé�mó� „alakíthatja a valóságot”, ha a „kii���lópo�tját �em a marxiz�
m�s képezi (sem tematikailag, sem �yelvileg), ha�em a hétköz�api élet” (K�czi, 1992:16). Mi�
vel a társa�alomba� „a �olgok �em azok, amik�ek látsza�ak” (Berger, 1963:23), a szociológia 
tárgyát is az a mó� határozza meg, ahogya� egy társa�alomba� ezeket a �olgokat megközelítik. 
Ez így va� a romá�iai szociológia esetbe� is, ezért a megjele�t ta��lmá�yok – így a Sociologie 
Româ�ească ta��lmá�yai is – többek egyszerű „szövegek�él”: tartalmazzák a szociológiai be�
szé� �yilvá�os hasz�álatá�ak a szabályszerűségeit, illetve a beszé� megfogalmazásá�ak a társa�
�almi ko�text�sát is. 

1989 �tá� a romá� társa�alomt��omá�yok�ak, s kitü�tetett helye� a szociológiá�ak – a 
térség többi országától eltérőe� – „�em az a problémája, hogy „megállja a helyét” egy mi�ta�
ké�t szolgáló piaco�, ha�em az, hogy „átértékelje a társa�alomba� elfoglalt helyét, szerepét” 
(Lőri�cz, 2002:109). Ugya�is, pél�á�l Magyarországtól eltérőe�, ahol a szociológiai beszé�mó� 
hozzájár�lt a re��szerváltáshoz, Romá�iába� a társa�alomt��omá�yok művelői, az aka�émiai 
elitek mi��ig szoros kapcsolatba� álltak az állammal, azzal kollaborálva/kiszolgálva (M��gi��
Pippi�i 2002, Kligma�, 1998). E��ek törté�elmi okai va��ak. A mo�er� Romá�ia kialakítás�
ról szóló vita egyi�ős a újabbkori romá� állammal: romá� go��olko�ástörté�et közpo�ti témája 
a mo�er�izáció kér�ése, a��ak szükségessége, a külö�böző lehetséges útjai (lás� Zeleti�, 1927; 
Motr�, 1940 vagy Lovi�esc�, 1972 stb.). 

A szociológia 1920, Nagyromá�ia megalak�lása �tá� kez�ett el erőteljese� ezzel a kér�éssel 
foglalkoz�i, a húszas évekbe� alak�lt ki az a fiatal szakembergár�a, akik a Mo�ográfik�s Is�
kola �éve� teremtették meg a mi��máig ható hagyomá�yt. A romá� szociológia lé�yegébe� 
a Dimitrie G�sti �evével fémjelzett csoportos�lással jött létre, amely t��atosa� i�ter�iszcip�
li�áris jelleggel műkö�ött (főleg fal�k�tatatással és �fejlesztéssel foglalkozott), ha�gsúlyozott 
i�terve�cio�ista céllal. Ez az első szakasz a máso�ik világháború végével ha�yatlás�ak i���l, 
maj� 1948�49 körül, a komm��ista hatalom ko�szoli�ációja �yomá� véget is ért, s 1965�ig 
�em is beszélhetü�k szociológiai k�tatásokról, műhelyekről. Ekkor a közpo�ti politikai vezetés 
úgy �ö�tött, hogy a szociológia többé �em „b�rzsoá ált��omá�y” és megkísérelte – sikerrel – a 
szociológiát és a szociológ�sokat a maga ol�alára állíta�i. Ez olya��yira sikerül, hogy a szocio�
lóg�sok (becslések szeri�t 1975�ig körülbelül 400 szociológ�st képeztek; Lőri�cz, 2002) m���
káját a re��szer teljes mértékbe� felhasz�álhatta saját céljaira, főleg az erőltetett mo�er�izáció 
tervezésére és kivitelezésére (Kligma�, 1998). A hetve�es évek közepé� – a kí�ai k�lt�rális for�
ra�alom mi�tájára s abból ihlető�ve – a komm��ista vezetés hirtele� hiteltele��ek és káros�ak 
mi�ősítette a szociológiát, illetve a szociológ�sokat. 1989 �tá� a romá� szociológiai k�tatás és 
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oktatás számára a hirtele� és váratla� helyzet új perspektívákat �yitott �gya�, �e a komm��is�
ta állammal való szoros kapcsolat�k zavaro�ottságot jele�tett, ami mi��máig érző�ik (Péter, 
2002a; Lőri�cz, 2002, Kiss, Sólyom, 2002). 1989 �tá� megalak�ltak a szociológia szakmai 
műhelyei (főleg közvélemé�y�k�tató i�tézetek, a mi��e�kori kormá�y�ak i�formációkat szol�
gáltató kisebb i�tézetek), bei���lt a szociológ�sképzés, folyóiratok jele�tek meg. A fo�tosabb 
egyetemek, ahol szociológ�si �iplomát lehet szerez�i: a B�karesti T��omá�yegyetem, a kolozs�
vári Babe��Bolyai T��omá�yegyetem, a Ia�i�i Ioa� C�za T��omá�yegyetem, illetve a temesvári 
Ny�gati Egyetem, valami�t a Nagyvára�i Egyetem és a Brassói T��omá�yegyetem. 

Ebbe� a ko�text�sba� jele�ik meg a „szemlézett” lap, amit hivatalosa� a Romá� Szociológ�s 
Társaság a� ki, �e amely egybe� a b�karesti egyetem Szociológia Kará�ak lapja is. A „Sociologie 
Româ�ească elsősorba� a romá� társa�alom problémái�ak az elemzését szolgálja” – áll a szer�
kesztőbizottság által jegyzett bem�tatkozóba�. A lapot 1936�ba� alapította Dimitrie G�sti, 
azo�ba� re��szeres megjele�ése politikai és i�eológiai okokból a máso�ik világháborútól szü�
�etelt. A Sociologie Româ�ească 1990�be� i���lt újra Io� U�g�rea�� vezetésével, 1996�ig léte�
zett, aztá� 1996 és 1999 között a�yagi okokra hivatkozva a szerkesztőség �em jele�tette meg a 
folyóiratot, 2000�be� újrai���lt. 

A lap tematikái a következők: politikai szociológia (�emokratizáció, civil társa�alom prob�
lematikája, �emokratik�s i�tézmé�yre��szerrel, kormá�yzattal szembe�i bizalom kér�ései), 
mo�er�izáció, gaz�aságszociológia (a közpé�zek elosztásá�ak a mecha�izm�sa, m��kahely�ke�
resési és túlélési életstratégiák, gaz�asági természetű kollektív cselekvés), az et�icitás, szegé�y�
ség, csalá� és roko�ság�szomszé�ság illetve a közvélemé�y jele�ségével kapcsolatos tematikák 
szerepel�ek. A tematikák és a kér�ésfelvetések elsősorba� a romá�iai átme�etre jellemző prob�
lémákra vo�atkoz�ak, ha mégsem, akkor a szerzők igyekez�ek rám�tat�i, hogy milye� kapcso�
latba� áll a romá�iai átme�ettel. Megtalálható, igaz ele�yésző me��yiségbe�, �y�gat�e�rópai 
téma vagy általá�osa� elméleti téma (pél�á�l a R�jo� és Ferris�féle szervezetszociológiai írások, 
elméletek). A ta��lmá�yok �ö�tő többsége empirik�s: statisztikai a�atfelvétel a�atai�ak a má�
so�elemzésé�, vagy csapatba� végzett terepm��ká� alapszik (t�laj�o�képpe� cs�pá� egy ta��l�
má�y �em hasz�ál fel semmiféle empirik�s a�atot). A ta��lmá�yok többsége (kb. kétharma�a) 
statisztikai mó�szerta�t alkalmaz, a mara�ék egyharma� kalitatív a�atfelvétel sorá� szerzett 
a�atokat értelmez (résztvevő megfigyelés és i�terjú). Az �tóbbiak – mi��e� jel szeri�t – az egye�
temi hallgatók ta�évvégi szakmai terepgyakorlatai alkalmával születtek. A szerzők három �agy 
körhöz tartoz�ak: a bukaresti egyetem oktatói (kiemelt helye� D�mitr� Sa���, aki egybe� a lap 
főszerkesztője is, s akire a máso�ik csoport tagjai „mi�tegy kötelességből” legalább egyszer hi�
vatkoz�ak is, valami�t Vi�tilă Mihăilesc�, aki a terepgyakorlatokat szervezi), a �iákok, fiatal 
�oktora���sok és magiszteri hallgatók, akik Sa��� vagy Mihăilesc� köré tömörül�ek (ez az 
alkalmazott mó�szerta�ból illetve a szövegek felépítési szerkezetéből is kö��ye� kikövetkeztet�
hető). A máso�ik kört a „külsők” jele�tik, akik az egyetem hátterébe� műkö�ő i�tézmé�yekbe� 
�olgoz�ak.1 Megállapítható, hogy a szerzők maj��em kizárólag b�karestiek. A SR főváros�köz�
po�túságát a szerkesztőség azzal igyekszik elle�súlyoz�i, hogy a szerkesztőségi ta�ácsba� a „vi�
�éket” képviselő professzorokat ve��égszerkesztésre kéri fel: e��ig egy Kolozsváro� szerkesztett 
lapszám jele�t meg. 

1. Elsősorba� az ICCV (Életmi�őséget K�tató Közpo�t) és CURS (Fal�� és Városk�tató Szociológiai Közpo�t). 
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Tartalmát elemezve kö��ye� észrevehető, hogy a szövegek legalább harma�a k�tatásjele�tés 
„ta��lmá�yosított”, „t��omá�yosított” változata (ez sok esetbe� explicite� is megjele�ik). Pél�
�á�l D�mitr� Sa���: Hogyan jutunk el egy szegény faluba? című írása �agy mó�szerta�i appa�
rát�s felsorakoztatásával a Romá� Fejlesztési Alap mi�ősítő kritéri�mre��szerét bírálja, illetve 
helyette javasol alter�atívát. Haso�ló okokból a ta��lmá�yok egy részé�ek problémafelvetése 
�em ere�eti, ha�em egy megol�a��ó probléma által vezérelt, s ige� ritká� kritikai ha�gvételű. 
A „ta��lmá�yosított” jele�tések szerzői olya� oktatók, akik a gyakra� a romá� kormá�y vagy 
a Világba�k, PHARE stb. megre��elésére �olgoz�ak, tehát közpolitikai szerepük lehet�e. Ez a 
gyakorlat, a már korábba� említett problémát veti fel: romá� a szociológ�s szerepé�ek a problé�
máját a társa�almi átme�etbe�, valami�t a szociológia és a kormá�yzat/állam kapcsolatá�ak a 
problémáját. „A társa�alomismerő és irá�yító szakember�ek, mi�t olya��ak ez a hagyomá�ya 
a mai �apig a romá� szociológia legfo�tosabb jellegzetessége. Normális körülmé�yek között 
a romá� szociológ�s mi��ig igyekezett jó kapcsolatokat fe��tarta�i a hatalmi��ö�tési ágazat 
embereivel, vagy legalábbis re��szerese� komm��ikál�i velük” (Lőri�cz, 2002:110). A Mo�
�ografik�s Iskolára visszavezethető hagyomá�y mellett az egyetemi re��szer által kí�ált a�ya�
gi j�ttatások alacso�y mértéke2 szi�té� ebbe az irá�yba hat: a kritizáló, „elle�zéki” szociológ�s 
a�yagi j�ttatásoktól esik el, s �em vehet részt a társa�alomalakító folyamatokba�, �i�cse�ek rá 
meg az eszközei (�o.). Ezért maj��em természetes, hogy a lap hasábjai� egyáltalá� �i�cse�ek 
szakmai jellegű viták, �i�cse�ek mó�szerta�i, para�igmatik�s „ütköztetések”. Ez talá� abból 
is faka�, hogy a lapot egyáltalá� �em terjesztik az aka�émiai mező�yö� belül sem, és �em j�t 
el alter�atív szakmai körökhöz3. 

A 2002�es év SR lapszámaiból két ta��lmá�y mi��e�képpe� túllép az általá�os mi�ősítésé�. 
Az egyik a már említett Pa�la T�fi�: Társadalomstruktúra és etnicitás ta��lmá�ya, a másik a 
Dorel Abraham és Sebastia� Lăzăroi�: A választások és a közvéleménykutatások című ta��lmá�
�ya. Az �tóbbi szöveg szerzői aktív közvélemé�y�k�tatók, egybe� oktatók is. Ta��lmá�y�kba� 
azt a már�már klasszik�s�ak mo��ható kér�ést bo�colgatják, hogy a romá�iai 2000�es válasz�
tások sorá� hatottak�e a közvélemé�y�k�tatások ere�mé�yei�ek a �yilvá�osságra hozatala, más 
szavakkal befolyásolják�e a közvélemé�y�k�tatási ere�mé�yek a szavazati opciókat. A kér�ésfel�
tevés és a megszokott válaszok sem újszerűek (lás� pél�á�l Girar��Stoetzel, 1977), viszo�t ro�
má�iai mező�ybe�, ahol a közvélemé�y�k�tatások gyakoriak, és a sajtó és a politikai mező�y 
szkepszise is jele�tős, az írás a kevés szakszerű elemzések egyike. A szerzők elemzésük következ�
téséké�t azt az állítást fogalmazzák meg, hogy „eléggé iskolázott�ak kell le��ie a választó�ak 
ahhoz, hogy figyelje a mérések ere�mé�yét (legye� i�formált) �e �em túl iskolázott�ak, hogy 
azok hassa�ak is rá”. 

A gaz�aságszociológia az egyik preferált tematika, ezzel kapcsolatos írások re��szeri�t a Tár
sadalmi atlasz rovatba� szerepel�ek. Georgia�a Pop írása A közpénzek elosztásának a mechaniz
musai és problémái egy politikailag is akt�ális kér�ésre ko�ce�trál: éspe�ig, hogy me��yi pé�zt 
a��ak a költségvetés�ek, illetve kap�ak a külö�böző föl�rajzi és k�lt�rális régiók országos költ�
ségvetésből? A re�isztribúció és a pé�zmozgások leírása �tá� a szerző arra a következtetésre j�t, 
hogy a gaz�agabb törté�elmi régiók (pél�á�l Bá�át, vagy Er�ély) átlagosa� valóba� több for�

2. A romá�iai felsőoktatási re��szerbe� egy ta�ársegé� átlagosa� havi 110 E�ro körül keres, egy a�j��kt�s kb. 180 
E�rót, a �oce�s és eõő�óta�ár fizetése sem hala�ja meg a 300 E�rót. 
3. A Sociologie Româ�aescă�ért jele� sorok szerzője 2002 �ecemberébe� személyese� le�tazott B�karestbe, a szer�
kesztőségbe. Alter�atív körö� – eléggé el�agyolta� – más egyetemi és aka�émiai közpo�tokat értek.
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rással jár�l�ak hozzá a közös költségvetéshez (mi�t pél�á�l Mol�va), viszo�t ebből a pé�zből 
a régió� belüli hátrá�yos helyzetű térségeket is támogatják. Ér�ekes kiemel�i a ta��lmá�yból 
�éhá�y számot4: Boto�a�i megye 350,7 százalékkal kap többet a közpo�ti költségvetésből mi�t 
ame��yivel hozzájár�l, ez Vasl�i megye esetébe� 289 százalék, Călăra�i esetébe� 245 százalék, 
S�ceava esetébe� 213 százalék, Hargita 123, Kovász�a 105 százalék. A gaz�agabb megyék ese�
tébe� a számok a következőképpe� alak�l�ak (me��yivel kap�ak kevesebbet, mi�t a��ak): B��
karest 16 százalék, Kolozs 41 százalék, Temes 52 százalék stb.

Dia�a Macri Hogyan találsz munkahelyet Roşiori de Veden? korrekt, terepm��kára épülő „új�
h�llámos” ta��lmá�y. A gra�ovetteri hálózatelemzési hagyomá�yra építve elemez, és megálla�
pítja, hogy a gye�ge kötések és a hi�ak képezik azokat a kapcsolatokat, amikre az általa elem�
zett mo�o�i���sztriális5 kisváros m��kahelykeresői alapozhat�ak. Ugya�ebbe a regiszterbe 
tartozik bele Cosmi� Ra�� Crângeniből Spanyolországba: vállalkozások, adventisták és cirkuláris 
migráció esetta��lmá�ya is. Ra�� amellett érvel, hogy a vallásváltás (görögkeletiek a�ve�tista 
hitre tértek át főké�t a�yagi meggo��olásból) egy gaz�asági természetű, racio�ális �ö�tés volt, 
amit a ve��égm��kával járó erőforrásokhoz való hozzáférés motivált. A vallásváltás egybe� a 
viselke�ési mi�ták megváltozását is jele�tette Crâ�ge�be, ami főké�t a gaz�asági tevéke�ysé�
gekbe� �yilvá��l meg. Ehhez haso�lóa� érvel Vla� Grigora Mobiltási stratégiák Sâncraion című 
ta��lmá�yába�. A gaz�asági szerkezetváltozás következtébe� beállt életszí�vo�al csökke�és 
elle�súlyozására az elsőge�erációs căla�iak (válságos helyzetbe� levő bá�yaváros lakói) felújít�
ják kapcsolataikat a kör�yező fal�kkal, elsősorba� a roko�sági hálózatokra alapozva, mi�tegy 

„felélesztve” azokat. A szerző kro�ológiailag öt szakaszt határol be a Căla� és a kör�yező falvak 
közötti kapcsolatok alak�lásába�, amely összefügg az erőltetett iparosítással (fal��város migrá�
ció, hatva�as évek), a bá�yavállalat fé�ykorával (a lakosság stabilizáló�ása, hetve�es évek stb.), 
a válság első jeleivel (a lakosság csökke�ése a �yolcva�as évekbe�), a változás (kile�cve�es évek 
eleje, ha�gsúlyos lakosságcsökke�és, város�fal� migráció) illetve a válsággal, a kile�cve�es évek 
közepe óta. Ez �tóbbi szakasz a „�efe�zív tra�icio�alista” gaz�asági stratégiák alkalmazását 
hozta maga �tá�. Ugya�akkor megemlíte��ő a gaz�aságszociológiai írások között Alexa��ra 
Mihai több�kevesebb sikerrel járó kísérletét egy Dâmboviţa�i gyümölcstermesztő szervezet mű�
kö�ésé�ek a bem�tatására (194�214).

A 2001�es Sociologie Româ�eascăba� megjele�t szövegek többsége szorosa� kötő�ik a romá�
�iai átme�et gaz�asági és politikai vetületeihez – akárcsak a közbeszé� –, így ebbe� az értelem�
be� az átme�t egyik lehetséges szociológiai olvasatát kapja az olvasó. Ugya�akkor még mi��ig 
marká�sa� jele� va� az „i�terve�cio�ista” jelleg, más szavakkal az a szá��ék, hogy a szociológiai 
írások (és implicite a szociológ�sok) végső célja a �ö�téshozókkal közöse� „elvégzett” mo�er�i�
záló szerep. Ez i�kább a mo�er�izáció témájú ta��lmá�yokból kikövetkeztethető. Lopva �gya�, 
�e a protokro�ista hagyomá�y is fellelhető a lap hasábjai�: Cor�el Cârţâ�ă: Struktúra és társa
dalmi rétegződés. Román szociológiai hozzájárulások a társadalomi változás és társadalomfejlődés 
elméletéhez című írását a rétegző�ésről Da�iel Chirot megállapításával kez�i, aki egy 1978�ba� 
megjele�t kötetbe� arra a következtetésre j�t, hogy a húszas évekbe� a romá� szociológ�sok 
azokról a kér�ésekről vitáztak a hazai aka�émiai mező�ybe�, amiről a hetve�es évek amerikai 

4. 2001�es a�atok. 
5. A romá�iai hivatalosa� a hét legválságosabb övezet a következő: Ny�gati Érchegység (bá�yászat), Nagybá�ya 
(szí�esfém fel�olgozás), Szebe��Kiskap�s (vegyipar), Prahova Völgye (petrokémiai ipar), Vaj�ah��ya��Kalá�y (ko�
hászat), Zsil Völgye (szé�bá�yászat), Brassó komplex övezet. Forrás: www.gov.ro 
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szociológiája beszélt (Chirot, 1978) A szerző természete� azt sem m�lasztja el megjegyez�i, Ilie 
Bă�esc�ra (1996) hivatkozva (aki a RSzT el�öke), hogy a romá� szociológia �égy lé�yeges po��
to� jár�lt �ö�tőe� hozzá a szociológia egyetemes fejlő�éséhez: az evol�cio�ista go��olko�ásba� 
(a tartalom �élküli formák elmélete), az i�terakcio�ista szemléletbe� (Motr� kör�yezeti szellem 
– „me�i�l s�fletesc” – elmélete), a társa�almi �ramat�rgiába� (a „homlokzat emberé�ek” – „a 
om�l�i �e faţa�ă” – elmélete), illetve a fe�ome�ológiai szociológiához (Spera�ţia írásai révé�). 
Az ilye� „szoli�” előzmé�yek természetese� hatással va��ak a szövegek jellegére, és csekély kriti�
kai ha�gvételükre. A kritikai jelleg teljes hiá�yát a ta��lmá�yok szerkezeti felépítése is kiemeli: 
többsége egy általá�os – olykor „előa�ásos” és „skolasztik�s” – elméleti bevezető �tá� követke�
zik az empirik�s a�yag fel�olgozása, elemzési kísérlete. Ez �tóbbi viszo�t sok esetbe� teljese� 
elteki�t az elméleti bevezetőtől, hiá�yzik a forráskritika, valami�t az alkalmazott mó�szerta� 
korlátai�ak leírása. Így az a�atelemzés és a következtések a ta��lmá�yok körülbelül egyharma�
�a esetébe� teljese� elszaka��ak a (túlságosa� is hosszú, sokszor o�a �em illő) elméleti meg�
alapozástól. Ez �tóbbi mi�tha arra e�ge��e következtet�i, hogy a szerzők szem elől tévesztik 
a célközö�ség összetételét: mi�tha �em a romá� szociológiába� értő közö�séget céloz�ák meg, 
ha�em az egyetemi hallgatókat. Az átlagos tartalom szí�vo�alához képest talá� túl igé�yes a 
Sociologie Româ�ească fejlécbe� szereplő címke: a Romá� Szociológiai Társaság lapja.

Ezzel párh�zamosa� azo�ba� megjele�ik egy problémaérzéke�ység, ami legi�kább a gaz�a�
ságszociológiai írásokba�, illetve a politikai témájú írásokba� érhető tette�, akárcsak a térség 
többi országába� (lás� Le�gyel, 1995). Mi��ezek arra e�ge��ek következtet�i, hogy a szocio�
lógia is – habár a jelek szeri�t eléggé lassú – átme�etbe� va�, talá� mégis eli���l(t) a �ormali�
záló�ás �tjá�. 
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