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Az Erdélyi Társadalom eddigi tanulmányai

2003. 1. 
Horváth István: Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között
Péter László: Új szegények túlélési stratégiái 
Pásztor Gyöngyi: Slumosodás és elszegényedési folyamatok Kolozsváron 
Geambaşu Réka: A kolozsvári roma elit kialakulásának folyamata 
Veres Valér: A társadalmi struktúra etnikai sajátosságai a posztszocialista Erdélyben 
Magyari Tivadar: Elemzések a romániai magyarok sajtóolvasási szokásairól

2003. 2. 
Csa ta Zsom bor – Kiss Ta más: Mig rá ci ós po ten ci ál Er dély ben
Hor váth Ist ván: Ki ván dor lá si haj lan dó ság az er dé lyi ma gyar ság 
kö ré ben – 2003 ok tó ber
Kiss Dé nes: A CE Szö vet ség és a re for má tus egy ház
Csedő Krisz ti na – Ercsei Kál mán – Geambaşu Ré ka – Pász tor Gyön gyi: A ko lozs vá ri 
el ső ge ne rá ci ós vá ros la kók
Turai Tün de: A csa lád szer ke zet vál to zá sa a szo ci a liz mus év ti ze de i ben a Szil ágy ság ban
Mohácsek Mag dol na – Vitos Ka ta lin: Fo gyasz tói szo ká sok a magyarfalusi 
ven dég mun kás ok kö re i ben

2004. 1. 
Kiss Tamás: Természetes népmozgalmi folyamatok az erdélyi magyarság körében
Gödri Irén: Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását 
meghatározó tényezők az ezredfordulón
Veres Valér: A romániai magyarság termékenysége 1992–2002 között, 
regionális összehasonlításban
Mezei Elemér – Rotariu Traian: Az utóbbi években történt változások 
a falusi és városi népesség korösszetételében
Csata Zsombor: Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek 
az erdélyi magyar fiatalok körében
Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás: Az erdélyi 
magyar kulturális intézményrendszerről

Visszapillantó 
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2004. 2. 
Gábor Kálmán: A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli 
magyar fiatalok helyzetének az értelmezéshez
Veres Valér: A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, 
társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete 
Horváth István: Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú 
tanulási migrációja, 1990–2000
Barna Gergely: Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése
Ercsei Kálmán–Geambaşu Réka: A „tusványosi táborlákók” ifjúsági státusának 
és politikai beállítottságának vizsgálata”
Ravasz Katalin: A világháló társadalmi diffúziójának hazai sajátosságai – 
Internethasználati körkép a romániai lakosság körében
Pálfy Zoltán: Nemzetállam és felsőoktatási piac: adatok a kolozsvári egyetem 
diákságának etnikai és társadalmi összetételéről a két világháború között
Benedek József–Nagy Egon: Kolozs és Bihar megye etnikai térszerkezetének 
változása 1966–2002 között
Kinda István–Peti Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a 
nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán?

2005. 1. 
Simon Boglárka: Hogyan „boldogulnak” a csángók? Az identitás 
kinyilvánításának versus elrejtésének stratégiái egy moldvai közösségben
Péter László: „Romák, szegények, senkik vagyunk”. Elemzési kísérlet 
egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról
Toma Stefánia: „Az én cigányom”. Informális gazdasági kapcsolatok 
cigányok és magyarok között 
Veres Valér: Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és 
az etnikai struktúra összefüggésrendszerében (2000)
Murányi István: Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői 
az ezredvégi Magyarországon 
Irina Culic: Magyarság Erdélyben: a mienk, az övék, senkié? avagy 
hogyan értelmezzük a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és 
a hozzá kapcsolódó reakciókat?
Magyari Tivadar: Gyorsjelentés az erdélyi magyarok médiahasználatáról
Horváth István: A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, 
nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések 

2005. 2. 
Lengyel György: Vázlat a rendszerváltás, az elitváltás és 
a piaci átalakulás kapcsolatáról
Juhász Pál: A falusias terek gazdasági, társadalmi és politikai gondjairól
Kiss Dénes: Erdélyi reflexiók az új magyar falu kapcsán
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Orbán Annamária–Szántó Zoltán: Társadalmi tőke
Kopasz Marianna: Jó szándék és kompetencia – avagy 
a bizalom két összetevője egy magyarországi vállalati felmérés tükrében
Csata Zsombor: A vállalkozások megjelenésének társadalmi
meghatározottsága a Székelyföld falvaiban
Palkó Emília–Sólyom Zsuzsa: A vállalkozások elterjedésének szociokulturális 
háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban
Gábos Edit: Vendégszerzők és vendégfogadók. Hálók 
a turizmusban –  Zetelaka esete
Nagy Benedek: A várospromóció internetes eszközei a Székelyföldön

2006. 1. 
Csata Zsombor, Dániel Botond, Pop Carmen: Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon  
Petrovici Norbert: Paternalista menedzserizmus. Hatalmi viszonyok 
a román politikai elit körében a 80-as évek végén és a 90-es évek elején
Telegdy Balázs: A szociális problémák térbeli strukturálódása – 
avagy hatékonyak-e a romániai fejlesztési régiók a szociális problémák 
kezelése szempontjából?
Gál Katalin: Partikuláris versus periférikus Kolozsvári egyetemisták informális 
gazdasági stratégiái
Kiss Zita: „Ez a mi otthonunk” − kolozsvári fiatal párok lakáskultúrája
Bocskor Éva: Hargita megye lakosságának egészségi állapota 
az egészségügyi szolgáltatások jegyében
Telegdy Balázs: Az autonómia és a liberális pluralizmus dilemmái 
a közép-európai magyarok törekvésein példázva

2006. 2. 
Benedek József: Kolozsvár történelmi belvárosának társadalmi fenntarthatósága 
Péter László: „Feltalálni a múltat!” – etnikai közösségek mediatizált megjelenítése 
a Kolozsvár főterén végzett archeológiai ásatások példáján
Pásztor Gyöngyi – Péter László: Kolozsvár, mint márka – útban 
egy posztmodern város felé? Szociológiai tanulmány egy erdélyi 
város jellegének és arculatának a változásáról
Plugor Réka: A Szimbolikus konfliktus levetítődései Kolozsváron
Berekméri Mária-Erzsébet: Új városok Maros megyében 
Horváth István: Az etnikai kategóriák és a klasszifikáció változó logikái – 
fogalmi rendszerezési kísérlet
Kolozsvár változó terei – kerekasztal beszélgetés
Kiss Tamás: A „magyarságtól” a „romániai magyar társadalomig”. 
Az erdélyi társadalomkutatás és változó témakonstrukciói a népesedéssel 
foglalkozó szövegek alapján


