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T öbb szem pont ból rend ha gyó ke rek asz tal-be szél ge tés re ke rült sor
Ko lozs vá ron, má jus 26-án. A be szél ge tés té má ja a „Kár pát-me den ce

ku ta tás”1, le bo nyo lí tó ja pe dig a Ja kabf fy Ele mér Ala pít vány  volt. A be szél ge -
tés meg hí vott elõ adó ja  Ör kény An tal, a ku ta tás egyik ve ze tõ je és az ered mé -
nye ket összeg zõ kö tet2 társ szer zõ je. Ör kény An tal mel lett meg hí vást kap tak 
a ko lozs vá ri Babeº-Bo lyai tár sa da lom tu do má nyi tan szé kei, va la mint a csík -
sze re dai KAM. A meg hí vást el fo gad ta a ma gyar nyelv (Pén tek Já nos, Szi lá gyi 
N. Sán dor), a po li to ló gia (Sa lat Le ven te, Szász Al pár Zol tán) és a szo ci o ló -
gia (Hor váth Ist ván, Kiss Dé nes Ma gya ri Ti va dar, Ve res Va lér) tan szék. A ke -
rek asz tal-be szél ge tés ap ro pó ját adó vizs gá lat tal a részt ve võk egy ré sze (így
vagy úgy) kap cso lat ba ke rült, írá sa i ban hi vat ko zott a vizs gá lat ra.3 Az aláb bi -
ak ban az el hang zot ta kat pró bá lom re konst ru ál ni, vi ta pon tok ba ren dez ni,

1 A „Kár pát-me den ce ku ta tást” a bu da pes ti ELTE -UNES CO Ki sebb ség szo ci o ló gi ai Tan szék,
va la mint a po zso nyi Má rai Sán dor Ala pít vány ko or di nál ta. Az er dé lyi vizs gá lat ki vi te le zé -
sé ben részt vett a ko lozs vá ri Babeº–Bo lyai Tu do mány egye tem Szo ci o ló gi ai Tan szé ke.
A ku ta tást tá mo gat ta a Ma gyar Köz tár sa ság Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri u ma, va la mint
a PHA RE. A ku ta tás ere de ti leg a tel jes Kár pát me den cét cé loz ta meg. Azon ban „Kár pá tal -
ján az ár vi zek, a Vaj da ság ban pe dig a há bo rús ál la po tok” (mi att a ku ta tás Er dély re, Dél-Szlo vá ki -
á ra és Ma gyar or szág ra szû kült. A vizs gá lat ban kü lön min tát vet tek az er dé lyi ma gya rok il -
let ve ro má nok, a dél-szlo vá ki ai ma gya rok, il let ve szlo vá kok. Ma gyar or szá got egy stan -
dard ezer fõs, va la mit egy a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség re rep re zen ta tív min ta
kép vi sel te.

2 Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi: Nem ze tek egy más tük ré ben. In te ret ni kus vi szo nyok a Kár pát-me den -
cé ben. Ba las si, 2002, Bu da pest 

3 Pén tek Já nos a szer zõk Ki sebb ség ku ta tásban meg je lent cik ké re, amely az em lí tett vizs gá lat -
ból szü le tett könyv egy fe je ze te éles han gú bí rá la tot írt. Lásd. Pén tek Já nos: A ki sebb sé gi
iden ti tás di na mi ká ja – más meg kö ze lí tés ben. Ki sebb ség ku ta tás 2001
Hor váth Ist ván egy nyelv szo ci o ló gi ai írá sá ban úgy a Cse pe li-Ör kény-Szé kely, mint a Pén -
tek féle ta nul mányt elem zi. Lásd Hor váth Ist ván: Az er dé lyi ma gya rok két nyel vû sé ge:
nyelv men tés és in teg rá ció közt? Er dé lyi Tár sa da lom 2003. 1. sz.
Ve res Va lér a vizs gá la tot fel hasz nál va ön ál ló ta nul mányt je len te tett meg. Lásd. Ve res Va lér:
Az er dé lyi ma gya rok és ro má nok kö zös sé gi iden ti tá sa a tár sa dal mi struk tú ra tük ré ben.
Szo ci o ló gi ai Szem le 2000. 4. sz. 



majd eze ket meg kí sér lem ki bon ta ni. A be szél ge tés mel lett a részt ve võk ál -
tal jegy zett ta nul má nyok ra ha gyat ko zom, már csak azért is, mert a részt  ve -
võk szó be li ál lás pont ja ki kris tá lyo so dott, jól ar ti ku lált és a szö ve gek kel nagy -
mér ték ben meg egye zõ volt. A té má já ul szol gá ló vizs gá lat ap ro pó ján el kez -
dett be szél ge tés kap csán a részt ve võk (szo ci o ló gu sok, nyel vé szek és po li to ló -
gu sok) a szo ci o ló gia le het sé ges sze re pé re vo nat ko zó ál lás pon to kat
fo gal maz tak meg. A vita így ér tel mez he tõ olyan ál lás pon tok üt kö zé se ként
is, ame lyek a szo ci o ló gia szá má ra az er dé lyi ér tel mi ség dis kur zus ter me lé sé -
ben más-más he lyet je löl nek ki.

A be szél ge tést kö vet ve a kö vet ke zõ pon to kat jár hat juk kö rül. 
1. A vizs gá lat mód szer ta na
2. Et ni kum kö zi vi szo nyok: az in teg rá ció fo gal ma
3. A szo ci o ló gia le het sé ges de fi ní ci ói (az er dé lyi „esz me pi a con”)

1. A vizs gá lat mód szer ta na: a nem zet kö zi szo ci o ló gi ai vizs gá lat és a he lyi
kon tex tu sok.

A tár gya lást cél sze rû az elõz mé nyek nél kez de ni, ezek ugyan is nagy mér -
ték ben meg ha tá roz ták a vizs gá lat mód szer ta nát és a be lõ le ké szült elem zés
szer ke ze tét. A vizs gá lat so rán ugyan is a szer zõk az et ni kum kö zi vi szony rend -
szer és a nem ze ti iden ti tás ele me it egy nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá lat -
ból át vett kér dõ ív se gít sé gé vel ope ra ci o na li zál ták. Az el kép ze lés kulcs fo gal -
ma az össze ha son lít ha tó ság. A „mul ti na ti o nal de sign mód szer ugyan is a kér dõ ív ki -
ala kí tá sá tól a kér de zé sen át az ada tok gép re vi te lé ig egy sé ges ku ta tá si stan dar dok
ki ala kí tá sá ra tö rek szik”4 En nek az elv nek a nem ze ti iden ti tás és a et ni kai cso por -
tok köz ti vi szony (konf lik tus) vizs gá la tá ban való ér vény re jut ta tá sa gya kor la ti -
lag arra a ki je len tés re ve zet, hogy ezek a je len sé gek vizs gál ha tók egy uni ver zá -
lis fo gal mi há lón ke resz tül, úgy hogy az õket kö rül ve võ tör té ne ti és kul tu rá lis  
vi szony rend szer rõl mit sem tu dunk. Az ál lás pont ön ma gá ban igen ne he zen
véd he tõ, ami vel szer zõk is tisz tá ban van nak. „A mér ni kí vánt fo gal mak és je len sé -
gek ugyan is nem egy sze rû en egy nyel vi kö zeg be ágya zot tak, ha nem ak tu á lis és ak tu á lis
és konk rét ér tel me zé sük egya ránt szo ro san függ a tör té nel mi idõ ben és tér ben meg ha tá ro -
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Az er dé lyi vizs gá lat le bo nyo lí tá sá ban  a je len lé võk kö zül Hor váth, Ma gya ri és Ve res, raj tuk 
kí vül pe dig Ma gya ri Nán dor, Iri na Cu lic és Ma ri us La zãr vet tek részt.

4 Cse pe li-Ör kény: Nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá lat a nem ze ti iden ti tás ról. Szo ci o ló gi ai 
Szem le 1998. 3. sz.  3–37.



zott tár sa dal mi vi sel ke dé sek szé le sebb kö ré tõl és a szim bo li kus rep re zen tá ci ók és vi sel ke -
dé sek bo nyo lult vi lá gá tól”. 5  Vá la szuk az, hogy egy ilyen dön tés he lyes sé gét egy -
faj ta vesz te ség-nye re ség mér leg alap ján le het meg ítél ni, eb ben pe dig az össze -
ha son lít ha tó ság két ség te le nül faj sú lyos érv. A vita alap ve tõ en abba az irány ba
éle zõ dött ki, hogy amennyi ben az össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben hát tér be
tesszük a vizs gált va ló ság ár nya la ta it és sa já tos sá ga it, le het sé ges-e a mo dell
alap ján más dis kur zu sok hoz ké pest új és leg fõ kép pen re le váns ál lí tá so kat ten -
ni. Ör kény An tal sze rint az ál ta luk hasz nált fo gal mi háló se gít sé gé vel, ami két 
elem bõl: szo ci ál pszi cho ló gi ai fo gal mak ból és az em pi ri kus szo ci o ló gia mód -
szer ta ná ból áll a cso port kö zi vi szo nyok és a nem ze ti iden ti tás egy faj ta váz la tát 
le het meg ad ni. Ez a váz lat fel tölt he tõ a he lyi-tör té ne ti kon tex tu sok ra vo nat -
ko zó tu dá sok kal nar ra tí vák kal. Vagy is a par ti ku la ri tás ár nyal ja a vizs gá lat ál tal
szol gál ta tott modellt.

Ez zel szem ben vi tá ban részt vevõ Szi lá gyi N. Sán dor a szö veg ben a he lyi
kon tex tu sok és „stan dard” mód szer tan fe szült sé gé re hív ta fel a figyelmet ami 
meg lá tá sa sze rint he lyen ként igen gro teszk ki je len té sek hez ve ze tett: „Az in -
teg rál tak, asszi mi lá ló dot tak ará nya ér te lem sze rû en a ma gyar ki sebb sé gû te le pü lé se ken
a leg ma ga sabb, ada ta ink ból nem sejt het jük, va jon az in teg rá ló dá si szán dék s a re mélt stá -
tus elõny ve zé rel te-e eze ket a ma gya ro kat a ro mán több sé gû te le pü lé sek re, vagy a ro mán
túl súly te rel te õket az in teg rá ló dás fele”6.  Vé le mé nye sze rint  a ku ta tók ál tal hasz -
nált mo dell – mi vel nem te kin ti re le váns nak a tör té nel mi beágyazottságban
rejlõ elemzés lehetõségeit nem pusztán egyszerûsít, hanem helyenként ál kér -
dé sek hez vezet.

Maga ez a fo gal mi épít ke zés, ahol a ku ta tók tu da to san vál lal ják, hogy fo -
gal mi rend sze rü ket te kint ve a nem zet kö zi (uni ver zá lis) dis kur zu sok ból in -
dul nak ki, fi gyel men kí vül hagy va a „he lyi” dis kur zu so kat arra sar kall, hogy
sa já tos szem szög bõl ves sük fel az uni ver za li tás-par ti ku la ri tás kér dés kö rét ne -
ve ze te sen a cent rum-pe ri fé ria, ha úgy tet szik a ha ta lom szem szö gé bõl. Ez a
gon do lat ko ráb ban a Kár pát-pro jek tet ve ze tõ Ör kény An tal és Cse pe li
György Kim Lane Schep pe le-vel kö zö sen jegy zett ta nul má nyá ban je le nik
meg, ami kor ar ról ír nak, hogy a nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tok „mö -
gött meg hú zó dó ide o ló gi ai cél de mok rá cia pro jekt ként jel le mez he tõ, amely rõl úgy vél ték,
hogy a nyu ga ti mo dellt kö vet ve és má sol va, fe lül rõl be ve zet he tõ a poszt szo ci a lis ta tár sa -
dal mak ba”7. Rész ben Saád Jó zsef re ha gyat koz va még egy as pek tust ki emel he -
tünk. Saád sze rint a szo cio ló gi á ban a prob le ma ti zá lás moz za na ta a lo ka li tás -
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5 Uo. 
6 Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi 2002:41
7 Cse pe li-Ör kény-Schep pe le: Ke let és Nyu gat kö zött. Rep li ka 1998. 33–34. sz.



hoz, pon to sab ban szól va a prob lé ma fel ve tõ élet vi lá gá hoz (ah hoz a va ló ság -
hoz, ami vel kap cso lat ba ke rül) kö tõ dik. Saád sze rint ez így van a cent rum ban
is és a pe ri fé ri án is. A kü lönb ség csu pán annyi, hogy a cent rum a maga prob lé -
ma fel ve té sét uni ver zá lis ként tud ja el fo gad tat ni. E mö gött ter mé sze te sen ha -
tal mi asszi met ria van, amit azon ban nem fel tét le nül kell va la mi fé le cél tu da -
tos ag resszi ó nak fel fog ni. A tár sa da lom tu do mány ban a cent rum azért cent -
rum, mert olyan mér té kû tõ két hal mo zott fel, ami ké pes sé te szi arra, hogy
ész re vé te le it, prob le ma ti zá lá sa it pa ra dig mák ká, el mé le tek ké kris tá lyo sít sa.
Mi u tán ezek a meg fi gye lé sek a pa ra dig mák ban, el mé le tek ben „in téz mény -
esed tek” nem zet kö zi leg meg ke rül he tet len né vál nak. Saád Jó zsef sze rint
a cent ru mot a pe ri fé ri á tól (szo cio ló gi á ban) az kü lön böz te ti meg, hogy prob lé -
ma és pa ra dig ma kö zött nem té te le zõ dik fe szült ség. A pe ri fé ri án vi szont el ke -
rül he tet le nül igen: hisz egy részt a szo ci o ló gus nem te kint het el (nyil ván nem 
a pe ri fé ri án ki ala kult) az egyes meg kö ze lí tés mó dok fo gal mi rend sze ré tõl,
mód szer ta ná tól, más részt, ha sa ját tár sa dal má ról re le váns mó don akar be szél -
ni, ak kor a „lo kál is” prob le ma ti zá lás tól sem. Ezt a két dol got a szo ci o ló gus -
nak, ha eh hez in tel lek tu á li san kel lõ kép pen fel ké szült és tisz tes sé ges va la mi -
lyen mó don szin te ti zál nia kell. Könnyen be lát ha tó, hogy két hiba le het sé ges,
ami be a pe ri fé ria szo ci o ló gu sa könnyen bele es het: a „pa ra dig ma” me cha ni -
kus át vé te le és a pa ra dig ma fi gyel men kí vül ha gyá sa. Saád ér tel me zé sé ben
a pe ri fé ria kul túr tör té ne té nek sze ren csé sebb pe ri ó du sai a si ke res szin té zis rõl 
(szer ví tés, súly egyen ke re sé se) szól tak.8 

2. Et ni kum kö zi vi szo nyok: az in teg rá ció fo gal ma

A legfontosabb vi ta azon ban nem a vizs gá lat mód szer ta ni elõ fel te vé sei,
ha nem az ered mé nyek kö rül bon to ko zott ki  Mind ez ter mé sze tes, hisz
a több ség-ki sebb ség vi szony ról, a ki sebb sé gi iden ti tás ról volt szó, ami az er dé -
lyi ér tel mi ség egyik leg fon to sabb ne u ral gi kus pont ja. Anél kül, hogy eze ket ki -
me rí tõ en elem ez nénk jel zünk né há nyat kö zü lük, majd pár be kez dés ben az
in teg rá ció fogalmára térünk ki, ami a vitában kulcsszerepet kapott. 

A leg több vi ta pon tot Pén tek Já nos je lez te. Ezek nagy já ból meg egyez nek
azok kal, ame lye ket a Ki sebb ség ku ta tásban ol vas ha tunk. Pén tek sze rint a Kár pát-pro -
jekt és az ab ból szü le tett könyv ide o ló gi kus elõ fel te vé sek re épül. A meg fo gal ma -
zást ta lán túl éles nek ta lál ta, de egy faj ta az elem zé sek mö göt ti me ta-nar ra tí va
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8 Saád Jó zsef: Tíz szél jegy zet Né me di Dé nes ta nul má nyá hoz és re cen zi ó já hoz. Szo ci o ló gi ai
Szem le 2001. 2. sz. 63–75.



meglétét Ör kény An tal is el is merte. Ne ve ze te sen: Kö zép-Eu ró pá ban az ál lam -
pol gá ri ala pú nem ze ti iden ti tás nak van jö võ je, vagy ha nor ma tí van fo gal ma zunk
sok prob lé má nak ven né ele jét, ha a ki sebb sé gek in teg rá lód ná nak az ál lam nem -
zet be. A nem ze ti iden ti tás ala ku lá sá ról szó ló me ta-nar ra tí va vég te le nül egy sze rû. 
Ab ból a fel te vés bõl in dul ki, hogy a nem zet té vá lás fo lya ma tá ban a Raj ná tól nyu -
gat ra és Ke let re tu laj don kép pen nem kü lön bö zik. A még is meg lé võ szink ro ni -
kus kü lönb sé ge ket (le egy sze rû sít ve, hogy Nyu ga ton az ál lam pol gá ri ala pú nem -
zet esz me, míg ke le ten a kul tu rá lis nem zet kon cep ci ó ja do mi ni áns) az idõ be li el -
to ló dás nak, a ke let-kö zép-eu ró pai te rü le tek fá zis ké sé nek tu laj do nít hat juk, „a
ke le ti ré gi ó hoz ké pest a nyu ga ti ré gi ó ban az ál la mok nak több idõ állt ren del ke zé sé re, hogy vég -
re hajt sák a nem ze ti ho mo ge ni zá ció prog ram ját.”9

In teg rá ció alatt Ör kény el sõ sor ban egyé ni nyel vi-kul tu rá lis in teg rá ci ót ért.
Hor váth Ist ván ki emelte, hogy a fo gal mat a szer zõk nem tisz táz zák exp li ci te:
arra, hogy a nyel vi-kul tu rá lis in teg rá ci ót tar ta nák kí vá na tos nak csak ki szó lá sok -
ból vá lik vi lá gos sá, más részt hogy az in teg rá ció mi ként jé rõl a je len le gi ro mán po -
li ti kai me zõ ben sincs kon szen zus. Hor váth úgy véli, hogy az in teg rá ció mi ként jé -
nek tisz tá zat lan sá ga mel lett a fo ga lom ana li ti kus hasz ná la ta fél re ve ze tõ le het. Eb -
bõl a me ta-nar ra tí vá ból ered nek Pén tek sze rint az olyan meg fo gal ma zá sok, mint 
„az et ni kai nem ze ti ho va tar to zás nem ked vez a gyer me kek sza bad iden ti tás vá lasz tá sá -
nak”10, „igen ma gas az et ni ka i lag ho mo gén há zas ság ban élõk ará nya.”11 Pén tek a ki sebb -
sé gi iden ti tás vesz tés (iden ti tás-meg õr zés) nar ra tí vá ját ál lít ja ez zel szem be, amely 
sze rin te kom pa ti bi li sebb a vizs gált kö zös ség ér ték rend jé vel. Eb ben a nar ra tí vá -
ban a „ve gyes csa lá dok ará nya igen ma gas és egy re nö vek võ”, a „ho mo gén csa lád pe dig ked -
vez az iden ti tás meg õr zé sé nek”12

Pén tek má sik alap ve tõ el len ve té se azt a ki je len tést tá mad ta, mi sze rint az
„Er dély ben élõ ma gya rok stá tu sa az er dé lyi ro má nok stá tu sá hoz ké pest át la -
go san ma ga sabb”13 Az a tény, hogy er rõl hosszas vita ala kul ha tott ki azt jel zi,
hogy Er dély ben a ré teg zõ dés vizs gá la tok csak nyom ele me ik ben ta lál ha tók
meg. Ter mé sze te sen sem a Kár pát-pro jekt irá nyí tói sem Pén tek Já nos nem tö -
re ke dett sem mi fé le szisz te ma ti kus ré teg zõ dés vizs gá lat ra. Pén tek egy alá ren -
delt nyel vi hely ze tet ve tít ki a tár sa da lom szer ke zet re, fel té te lez ve, hogy a nyel -
vi asszi met ria stá tus-asszi met ri át ge ne rál. Ez zel szem ben a Kár pát-pro jekt -
bõl egy alap ve tõ en szim met ri á ra ala pu ló et ni kum kö zi vi szony rend szer képe
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9 Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi 2002: 81
10 Cse li-Ör kény-Szé ke lyi 2001, idé zi Pén tek
11 Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi 2001, idé zi Pén tek
12 Pén tek 2001
13 Ör kény-Cse pe li-Szé ke lyi 2001, idé zi Pén tek



bon ta ko zik ki, és a szer zõk ezt ve tí tik az erdélyi társadalomszerkezetre.
Rendszeres struktúravizsgálat nél kül a vitázók különbözõ, egymásnak
ellenmondó aspektusokra hagyatkoztak. 

Hor váth Ist ván arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy az in teg rá ció fo gal má -
nak tisz tá zat lan sá ga a sta tisz ti kai mo del lek ben is vissza kö szön. Ilyen pél dá ul,
ami kor az in teg rál tak cso port ját egy klasz ter-ka te gó ria cím ké je ként lát juk vi -
szont. Az em lí tett klasz ter-struk tú ra öt vál to zó men tén jött lét re. Ezek a tár sa -
dal mi tá vol ság ská la;14 a sze mé lyes kap cso lat há ló et ni kai össze té te le; a ro mán
ma gyar konf lik tus ban a ro mán, ma gyar il let ve a nem zet kö zi ágen sek nek tu laj -
do ní tott sze rep (sú lyos bít ja, eny hí ti). Az „in teg rá ló dott”-nak ne ve zett klasz -
ter-ka te gó ri á ba ke rü lõk re az jel lem zõ, hogy „ro mán kap cso la ti há ló za tuk van,
s nem érez nek tár sa dal mi tá vol sá got a ro má nok tól – a konf lik tu so kat sze rin tük csak
a ma gya rok éle zik, a ro má nok és a nem zet kö zi ágen sek mér sék lik.” Egy má sik, Pén -
tek Já nos ál tal is idé zett szö veg rész let bõl az de rül ki, hogy a szer zõk ál tal hasz -
nált in teg rá ció gyakorlatilag egyoldalú és tökéletes bilingvizmust (vagy
románnyelvûséget) jelent. Péntek ezzel kapcsolatos álláspontját már
ismertettük.

Hor váth Ist ván az Ör kény–Cse pe li –Szé ke lyi cikk rõl írt nyelv szo ci o ló gi -
ai ta nul má nyá ban kri ti zál ja az „in te gált sá got” kö zép pont ba he lye zõ dis kur -
zust, ami sze rin te nyel vi leg és er köl csi leg egy faj ta aszim met ri kus vi szonyt ha -
tá roz meg. Eb ben az in teg rált ság esz mé nye je le nik meg uni ver zá lis ként és az
egyén iden ti tás-meg õr zé se par ti ku lá ris ként. Ez az ál lás pont, pe dig, amel lett,
hogy az in teg rá ció tel jes kul tu rá lis ter hét a ki sebb sé gek re há rít ja,15 in di vi du a -
lis ta ér tel me zés ben is prob le ma ti kus le het. „In teg rált ság nak a pub li kus kul tú -
ra azon meg nyil vá nu lá si for mái mi nõ sül nek, ame lye ket a több ség egy faj ta ter -
mé sze tes, ma gá tól ér te tõ dõ rend ré szé nek tart.”16 Azt eme li ki, hogy Ro má ni -
á ban rá adá sul a nyel vi in teg rá ció sür ge té sé ben nem az ál lam pol gá ri jo gok
po zi tív prog ram ja volt do mi náns, ha nem az ál lam(nem zet)hez való lo ja li tás
he lyen ként tü rel met len kö ve te lé se. Ilyen szem pont ból Pén tek kri ti ká ja Hor -
váth sze rint jo gos, azon ban azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy egy ben egy nor -
ma tív elit dis kur zus. Az, ahogyan Pén tek ál lít ja a ma gyar ki sebb ség tag ja i nak
nyelv hez való vi szo nyá ban va ló ban az iden ti tás-meg õr zés mo tí vu ma

246 KISS TA MÁS

14 A tár sa dal mi tá vol ság ská la arra kér dez rá, hogy a kér de zett mi lyen leg kö ze leb bi vi szonyt
(csa lád tag, la kó társ, ba rát, szom széd, mun ka társ, egy te le pü lé sen élõ, az or szág ba lá to ga tó
tu ris ta, vagy le he tõ leg egyik sem) fo gad el kü lön bö zõ cso por tok tag ja i val, ezút tal a ro má -
nok kal. 

15 Stut nabb-Kan gas 2000:59, Idé zi Hor váth
16 Hor váth 2003:8



do mi nál meg vizs gá lan dó, könnyen le het, hogy al ter na tív mo dell ként a Bo ur -
di eu féle egy sé ge sí tett nyelv pi a ci mo dell ana li ti kus szem pont ból hasz nos nak 
bi zo nyul hat. Ez azt hang sú lyoz za, hogy „a szim bo li kus el nyo más nak az a jel -
leg ze tes moz za na ta, hogy a nyel vi do mi nan ci á val pár hu za mo san ki ter me li
a do mi nan ci á nak az alá ren del tek ál tal el fo ga dott for má it is.”17 Ebben
a rendszerben pedig elsõsorban sajátos kulturális tõke, identitásmegõrzõ
funkciója háttérbe szorul.

3. A szo ci o ló gia de fi ní ci ói

Kü lön ér de kes sé ge a vi tá nak, hogy az el hang zot ta kat ér tel mez het jük
a szo ci o ló gia ön de fi ní ci ós kí sér le té nek. Ez a vo nu lat Ma gya ri Ti va dar hoz zá -
szó lá sá val vált nyil ván va ló vá. Ma gya ri an nak a vé le mé nyé nek adott han got,
hogy a vita szo ci o ló gus és nem szo ci o ló gus részt ve või kö zött igen nagy a tá -
vol ság és ezt ne héz át hi dal ni. A szo cio ló gi á ban ugyan is a hi te les ség fel té te le,
a va ló ság gal való meg fe le lés biz to sít éka a mé rés pon tos sá ga, a mód szer ta ni
alap el vek mi nél pon to sabb fi gye lem be vé te le. Ezen fel té te lek tel je sü lé se pe -
dig alap ve tõ en szak mai kri té ri u mok alap ján, a szo cio ló gi á ra, mint disz cip lí ná -
ra jel lem zõ is me re tek bir to ká ban dönt he tõ el. Min deb ben a (ko lozs vá ri) szo -
ci o ló gia sok szem pont ból jo gos au to nó mia és az er dé lyi ér tel mi ség kü lön bö -
zõ cso port jai ál tal kép vi selt dis kur zu sok kal szem be ni eman ci pá ci ós igé nye
fe je zõ dik ki. Az er dé lyi szociológia kolozsvári képviselõi szeretnék, ha lá tás-
és beszédmódjuk öntörvényûségét tényként kezelné az erdélyi magyar
értelmiség viszonyrendszere által körvonalazott eszmei piac.

Hor váth Ist ván ez zel kap cso lat ban Wolf Le pe ni es re hi vat kozott. Le pe ni -
es a szo ci o ló gia tör té ne tét egy faj ta in ga moz gás ként lát ja: az iro da lom (hu ma -
ni ó rák) és a tu do má nyos ság kö zött. A tu do mány ként el kép zelt szo ci o ló gia sa -
ját ja az, amit Ma gya ri meg fo gal ma zott, vagy is, hogy ön ál ló, pa ra dig ma ként
jel le mez he tõ dis kur zív for má ció ki ala kí tá sá ra tö rek szik. Eb ben a más faj ta tu -
dás for mák tól eman ci pá ló dott (al)rend szer ben a ki je len té sek igaz ság tar tal -
mát va ló ban bel sõ sze lek ci ós kri té ri u mok ha tá roz zák meg. A szo ci o ló gia má -
sik faj tá ja in kább a hu ma ni ó rák hoz kö ze lít. Eb ben az eset ben nem tö rek szik
arra, hogy ön ma gát más dis kur zu sok tól el ha tá rol ja, cél ja, hogy eze ket a dis -
kur zu so kat to vább mond ja, ár nyal ja, ja vít gas sa, ki egé szít se. En nek a faj ta szo -
cio ló gi á nak az õs ké pe Le pe nis sze rint a re a lis ta és a na tu ra lis ta iro da lom. A re -
a lis ta írók (Bal zac, Fla u bert, Zola) és a Com te-iá nus szo ci o ló gu sok kö zött
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17 Bo ur di eu 1982, 1994, idé zi Hor váth



egy ide ig ver seny fu tás volt a tár sa da lom ról való le gi tim be szé dért. A ver senyt
a szo ci o ló gu sok nyer ték, de a szociológia történetében az irodalomhoz
(vagyis e másik fajta szociológiához) való visszatérés igénye minduntalan
fel-fel bukkan, már csak azért is, mert nem sikerült egységes paradigmát
teremteni. 

E má so dik faj ta, az iro da lom hoz kö ze lí tõ be széd mód er dé lyi elõ ké pe
a szo cio grá fia. Hor váth sze rint a szo ci o ló gia iránt Ko lozs vá ron meg nyil vá nu -
ló nagy fo kú ér dek lõ dés nem annyi ra a tu do mány nak, mint egy faj ta szo cio grá -
fi á nak szól. Vagy is míg a ko lozs vá ri szo ci o ló gu sok (több sé gé nek) szak mai
ön-af fir má ci ó ja az egyéb be széd mó dok tól való el ha tá rol ódás hoz, egy faj ta
eman ci pa tó ri kus dis kur zus hoz kö tõ dik,18 ad dig a szo ci o ló gia felé meg fo gal -
ma zó dó igé nyek épp ar ról szól nak, hogy a tár sa da lom ról való meg lé võ tu dást
(dis kur zu so kat) ár nyal ja. A Cse pe li-Ör kény-Szé ke lyi féle szö veg gel a meg -
szó la lók leg na gyobb prob lé má ja épp az volt, hogy ezt a meg lé võ tu dást nem
vet te fi gye lem be.
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18 A szo cio ló gi át és vég sõ so ron az er dé lyi tár sa dal mat fel kell sza ba dí ta ni a his to ri ci zá ló és át -
po li ti zált dis kur zu sok alól: „Ne a po li ti kai-tör té ne ti be széd le gyen a dis kur zus ke re te (…)
ha nem a szo ci o ló gia, ami hez ké pest a po li ti ka nyel ve ze tei csu pán (…) episz te mo ló gi a i lag
alá ren delt és rész dis kur zu sai le gye nek a szo cio ló gi á nak” (Ma gya ri Nán dor Lász ló: Kö ze lí -
té sek a ro má ni ai ma gyar szo ci o ló gia mai hely ze té hez. Er dé lyi Tár sa da lom  2003. 1. sz. 143.)




