
A Szociális Szemle a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán belül mûködõ Szociális
Munka és Szociálpolitika tanszék
2008-ban indított folyóirata. A pe-
riodika rendszerint évi egy, eseten-
ként két összevont számmal jelenik
meg. Szerkesztõje a Pécsi Tudo-
mányegyetem professzora, Baráth
Árpád. A 17 szerkesztõbizottsági
tag közül négyen nem tartoznak 
a Pécsi Tudományegyetemhez: Al-
bert Lõrincz Enikõ a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem, Flóra Gábor és
Szilágyi Györgyi a Partiumi Keresz-
tény Egyetem és Michael Seltzer az
Osloi Tudományegyetem munka-
társa. A szerkesztõbizottság mellett
a lapban publikáló szerzõk köre is
kiterjedt. Részben ebbõl ered, hogy
a Szemlében a magyar nyelvû írá-
sokon kívül gyakran angol nyelvû
szövegek is megjelennek. Mûfaji 
tekintetben tanulmányok mellett 
a folyóirat rendszerint recenziókat
is közöl. 

A 2016-os évfolyam 1–2. össze-
vont száma1 részben a két világhá-
ború közötti román szociológia és
magyar szociálpolitika történeté-
nek néhány kérdését járja körül,
másrészt a környezetipar témakör-
éhez tartozó két tanulmányt tesz
közzé. A lapszám különös jelentõ-
ségét mindenekelõtt a Gusti-iskola
elismert szakértõi által írt szövegek
adják, ugyanis a román szociológia
elsõ korszakát képezõ két világhá-

ború közötti bukaresti monografi-
kus szociológia irányzatáról az ed-
digiek során – a téma legavatottabb
szakértõje, Rostás Zoltán és tanít-
ványai révén – elsõsorban román
nyelvû munkák jelentek meg.2

Ezalól szinte egyedüli kivételnek
Markos András a Társadalomtudo-
mány címû budapesti folyóiratban
több mint fél évszázaddal ezelõtt
megjelent tanulmánya számít, mely-
ben a kolozsvári szociológus részle-
tesen ismertette a Dimitrie Gusti ne-
vével fémjelzett szociológiai iskola
elméleti és gyakorlati meghatáro-
zottságait.3 Ezenkívül magyar nyel-
vû írásokkal az erdélyi magyar szo-
ciográfia és szociológiatörténet
kapcsán lehet esetenként a Gusti-
iskolával is találkozni többek kö-
zött Imreh István, Venczel József,
Balázs Sándor, Cseke Péter vagy
Székely András Bertalan írásaiban.
A magyar–román szociológiai kap-
csolatok kérdését a Pro Minoritate
2015-ös évi tavaszi száma is te-
matizálta,4 az itt megjelent tanul-
mányok azonban az 1945 utáni
idõszakra helyezik a hangsúlyt. 

Hogy a monografikus iskoláról
szóló, magyarországi szakemberek
számára is hozzáférhetõ szövegek
megjelentetésére szükség van, azt 
a népi mozgalom és más falukutató
megmozdulások, Némedi Dénes5 

és Borbándi Gyula6 által lerakott
alapokra építõ kutatásának „rene-
szánsza” jelzi. E tekintetben Papp
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István7 és Bartha Ákos8 tevékenysé-
ge kiemelkedõ, de a Politikatörté-
neti Intézet és Politikatörténeti
Alapítvány 2016 májusában meg-
szervezett A magyar szociográfia 
a 20–21. században címû tudomá-
nyos konferenciája is jelzésértékû.9

A Szociális Szemle elsõ részének
Molnár Margit és Székedi Levente
által jegyzett beköszöntõje szerint 
a bukaresti szociológiai iskola és a
magyarországi szociálpolitika pár-
huzamos bemutatásával a majdani
összehasonlító elemzéseknek kí-
vántak kiindulópontot szolgáltatni,
illetve a közös kutatások elmélyíté-
sét szeretnék megalapozni.

A folyóirat elsõ, Molnár Margit
által írt tanulmánya (A magyar sze-
génygondozástól a produktív szoci-
álpolitikáig 1920–1943 között) a
magyar szociálpolitika két világhá-
ború közötti idõszakának törekvé-
seit, ezen belül a Keresztes Fischer
Ferenc és Esztergár Lajos nevéhez
fûzõdõ produktív szociálpolitika
ismérveit és eredményeit vázolja.
Ezzel együtt képet nyújt a Szatmár
és a Baranya megyei Közjóléti Szö-
vetkezetrõl, továbbá az 1940 és
1944 között létezõ Országos Nép-
és Családvédelmi Alap (ONCSA)
tevékenységérõl. A szegénygondo-
zás másik fontos intézményérõl, az
egyházról Pásztor Rita értekezett.
Tanulmányában a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület két
évtizedének szociális tevékenysé-
gébe nyújt betekintést (A Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerü-
let szociális tevékenysége). A tria-
noni döntés következtében a Ti-
szántúli Református Egyházkerület
megcsonkult, így a Romániához ke-
rült egyházmegyék új egységbe tö-
mörültek. A Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerületet a román
államhatalom csak 1939-ben is-
merte el, szociális tevékenysége

azonban ennek ellenére is jelentõs
volt. Az egyházkerület által eszkö-
zölt támogatás jellemzõ formája a
segélyezés volt, melyet rendszerint
adományokból fedeztek.

A két világháború közötti idõ-
szak európai viszonylatban is jel-
lemzõ vonása a népességfogyástól
való félelem volt, így nem véletlen,
hogy a kérdést a korszak szociálpo-
litikájával és szociológiai irányza-
taival foglalkozó tanulmányok is
érintik. Míg Molnár Margit tanul-
mányában a magyarországi szociál-
politika perspektívájából tesz emlí-
tést a problémáról, Székedi Leven-
te a népességfogyás erdélyi román
és erdélyi magyar társadalmi gon-
dolkodásban való reprezentációját
vizsgálja (A népességvesztés témája
és az egyke-kérdés a két világhábo-
rú közötti erdélyi társadalmi gon-
dolkodásban). A magyar és a ro-
mán diskurzusban a népességfo-
gyás kérdése egyaránt „nemzeti
ügyként” artikulálódott. Különbség
azonban, hogy míg román társada-
lomkutatók a népességfogyás meg-
szüntetését mindenekelõtt a morta-
litás csökkentésén keresztül látták
megvalósíthatónak, az erdélyi ma-
gyar kutatók a fõ okok sorába
beemelték az „egyke problémáját”,
az elvándorlást és az asszimilációt
is. A halálozási arány kiemelt je-
lentõsége nyilván arra az okra ve-
zethetõ vissza, hogy a román vidé-
kek relatív elmaradottsága és a fa-
lusi népesség rendkívül rossz élet-
viszonyai következtében a mortali-
tási mutatók csak lassan javultak,
azonban a magas születési arány-
számnak köszönhetõen a népsza-
porulat az ország legtöbb vidékén
pozitív volt. A megállapítás alól 
a bánsági román falvak jelentettek
kivételt. Az 1931-ben létrehozott
Bánság–Körösvidék Társadalmi In-
tézet kiemelt kutatási témája a né-122
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pességfogyás volt. Székedi Levente
tanulmánya részletesen foglalkozik
az egyke, a születésszabályozás és az
alacsony gyermekszám témáinak 
az intézet folyóiratában való repre-
zentációjával. 

Ionuþ Butoiu tanulmányában
(Dimitrie Gusti szociológiai iskolája
és a monografikus társadalomkuta-
tás kezdetei) a monografikus szoci-
ológia történetének kezdeteirõl ér-
tekezett. Miközben a Gusti-iskola
falukutató tevékenysége a román
(és hozzátehetjük: az erdélyi ma-
gyar) szociológia történetében vala-
mennyire is járatosak számára 
ismert, kevésbé köztudott, hogy a
Dimitrie Gusti köré tömörülõ diá-
kok az 1920-as évek elejére datál-
ható elsõ társadalmi akciói, sõt al-
kalmazott szociológiai kutatásai
nem falumonográfiákhoz, hanem
az egyetemi ifjúsághoz kötõdnek.
1922-ben az egyetemi rendszer
strukturális válságának következ-
ményeként zavargások törtek ki 
a kolozsvári egyetemen, melyek a
bukaresti és a jászvásári egyetemre
is átterjedtek. Adott körülmények
között egy kisebb bukaresti egyesü-
let, az Asociaþia Studenþilor Creº-
tini Români (Román Keresztény
Egyetemisták Egyesülete) 1922-ben
létrehozta az Opera de Ajutorare
Studenþeascã (Egyetemisták Segé-
lyezési Akciója) nevû szervezetet,
melynek célja a szegényebb egyete-
mi hallgatók anyagi támogatása
volt. A szervezet tagjai közül Mir-
cea Vulcãnescu és Paul Sterian ér-
deklõdéssel látogatta Dimitrie Gus-
ti Szociológiai és Etikai Szeminári-
umát, melynek céljai sok tekintet-
ben azonosak voltak a diákok által
felvállaltakkal. Ily módon Dimitrie
Gusti szemináriumának elméleti
szociológiai feltevései érvényesül-
tek az egyesület égisze alatt megva-
lósított kutatások során. Hasonló

szellemi miliõben fogant meg 1927-
ben az Oficiu Universitar (Egyete-
mi Hivatal) is, melynek többrétû
tevékenységében kiemelt helyet
foglalt el a hallgatókra vonatkozó
adatgyûjtés is. Az említett intézmé-
nyek céljai csak részben valósultak
meg, jelentõségük azonban így is
kiemelkedõ, ugyanis nagymérték-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy a
Gusti által vezetett szociológiai
szeminárium tényleges szociológi-
ai iskolává alakuljon át.

Miközben Ionuþ Butoiu a mo-
nografikus szociológia kezdeti pró-
bálkozásairól ad képet, Rostás Zol-
tán a román szociológia „aranyko-
ráról”, az 1939-ben bukaresti hely-
színnel tervezett XIV. Nemzetközi
Szociológiai Kongresszus elõkészü-
leteirõl értekezett (Az elhalasztott
kongresszus). Habár a háború kitö-
rése miatt a kongresszust elhalasz-
tották, majd végleg lemondták, az
ahhoz vezetõ út a bukaresti szocio-
lógiai iskolát a nemzetközi tudo-
mányos élet homlokterébe állította.
Az elõkészületek volumenét jelzi
többek között Henri H. Stahl fran-
cia nyelven – Dimitrie Gusti elõsza-
vával – közölt Nereju (Vrancea me-
gye) településrõl szóló háromköte-
tes monográfiája,10 mely lényegé-
ben egyedüli azon tervezett mo-
nográfiák sorában, melyeket a mo-
nografikus szociológia módszeré-
vel szerettek volna megírni. A nem-
zetközi tudományos életbe való in-
tegrálódás igénye mindazon-által
nem volt újkeletû Gusti gondolko-
dásában. A külföldi kutatókkal való
kapcsolattartás és az idegen nyelvû
folyóiratokban való publikálás igé-
nye a szociológus korai írásainak is
visszatérõ motívuma. 

Dragoº Sdrobiþ Dimitrie Gusti’s
finest achievement: The Social Ser-
vice Law in Romania címû tanul-
mánya a társadalomszolgálatot he-
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lyezi nemzetközi kontextusba, és
rávilágít annak nemzeti szinten be-
töltött szerepére. A társadalomszol-
gálat kibontakozásának elõzménye
az elsõ világháború volt, hiszen en-
nek révén egyrészt átértékelõdött
az egyetemi elit szerepe, másrészt
pedig a román parasztság tarthatat-
lan helyzete a közéleti diskurzus
tárgyává vált. Dimitrie Gusti volt
az, aki konkrét javaslatokkal és el-
képzelésekkel lépett elõ, amelyek
megvalósításához – fõként az 1930-
as években – megfelelõ befolyással
és anyagi háttérrel is rendelkezett.
A tanulmány Dimitrie Gusti két év-
tizedes tevékenységét mutatja be
vázlatosan, beágyazva azt a korszak
gazdasági, társadalmi és politikai
kontextusába.

Amint már volt szó róla, a buka-
resti szociológiai iskola jelentõsége
az erdélyi magyar szociológia fejlõ-
dése szempontjából is jelentõség-
gel bír. E tekintetben mediátorként
a szakirodalomban gyakran „Di-
mitrie Gusti legjobb magyar tanít-
ványának” emlegetett Venczel József
tevékenységét kell kiemelni. Teleg-
dy Balázs az erdélyi magyar szoci-
ológiai gondolkodás egyik kiemel-
kedõ képviselõjének életútját és
eszmei fejlõdését vázolta fel Ven-
czel József szociálpolitikai gondola-
tai címû tanulmányában. 

Theodora-Eliza Vãcãrescu a
Gusti-iskola 1925 és 1939 közötti
idõszakban megvalósított kutatása-
in részt vevõ egyetemista lányok és
kutatónõk szerepét mutatja be két
kutatónõ, ªtefania Cristescu és Pa-
ula Gusty, egyébként Anton Golo-
penþia és Traian Herseni feleségé-
nek példáján keresztül („Másod-
rangú szereplõk.” Nõk a bukaresti
szociológiai iskolában: ªtefania
Cristescu és Paula Gusty). A tanul-
mány rámutat arra, hogy miközben
a kiszállások nõi résztvevõi kiemel-

kedõ szakmai képzésben részesül-
tek, és meghatározó munkát végez-
tek, elõmenetelük – nemi hovatar-
tozásuk miatt – akadályoztatott
volt. A munka kiemelkedõ értéke,
hogy az esettanulmányhoz kivá-
lasztott kutatónõk környezet által
való megítélése mellett a szerzõ ko-
rabeli levelezésekre támaszkodva
azt is érzékelteti, ahogyan társadal-
mi helyzetüket maguk az érintettek
látták. 

A Szociális Szemle ugyanezen
részében látott napvilágot Telegdy
Balázs Martin Ladislau Salamon
Un aliat uitat. Relaþiile româno-
maghiare în sociologia interbelicã
címû könyvérõl írott recenziója.11 

A kötet a két világháború közötti
magyar és román szociológia kö-
zötti kapcsolatokat az Erdélyi Fiata-
lok és a bukaresti szociológiai is-
kola közötti kölcsönhatások bemu-
tatásával ragadja meg, kiemelt 
szerepet tulajdonítva néhány jeles
személyiségnek, mint pl. Venczel
József, Mikó Imre, Bakk Miklós,
Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl, Train
Herseni, Octavian Neamþu vagy
Anton Golopenþia. Telegdy Balázs
a szerzõje a Vita Sándor visszaem-
lékezését, naplóját és országgyûlési
beszédeit tartalmazó, Hunyadi At-
tila által összeállított kötet ismerte-
tõjének is.12 A kiadványban közölt
különbözõ mûfajú írások az erdélyi
magyar elit egy csoportjának két 
világháború közötti, majd második
világháború alatti gondolkodásá-
nak meghatározó jegyeit körvona-
lazzák. Daniela Gaba a Doru Buz-
ducea, Valentina Rujoiu, Florin
Lazãr, Szabó Annamária és Theo-
dora Ene által szerkesztett Interna-
tional social work: A supplement 
of Social Work Review13 címû kötet-
rõl írt ismertetést, mely a bukaresti
Egyetem Szociológia és Szociális
Munkás karának Social Work Re-124
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view nevû folyóirata mellett, annak
mintegy kiegészítõjeként jelent meg.
A romániai irodalom csak igen rit-
kán villantja fel a szociális munka
nemzetközi dimenzióját, ezért a kö-
tet e tekintetben egyedülálló.

A lapszám második része két
kérdõíves módszerrel végzett kuta-
tás eredményeire alapoz. Az orszá-
gos trendhez képest igen rossz gaz-
dasági és társadalmi mutatókkal
rendelkezõ dél-dunántúli régióban
végzett survey vizsgálat eredmé-
nyeit teszi közzé az elsõ, A lakosság
környezettudatossága és azt befo-
lyásoló tényezõk egy hátrányos
helyzetû térségben címû tanulmány,
melyet Borda Viktória, Vojtek Éva,
Brettner Zsuzsanna, Mucsi Georgi-
na, Boros Julianna és Szijjártó Lin-
da jegyzett. A sellyei járás három
településén (Sellye, Bogdása, Csá-
nyoszró – 243 fõ) végzett kutatás a
lakosság környezettudatossággal,
környezetvédelemmel és megújuló
energiaforrások alkalmazásával ösz-
szefüggõ ismereteire és szokásaira
kérdezett rá. A válaszok elemzése
nyomán szépen kirajzolódnak a
környezettudatos életvitel kulturá-
lis és gazdasági elõfeltételei, melyek
a szükséges kondíciókkal együtt
határozzák meg a lakosság e tekin-
tetben való viselkedését. A baranya
megyei vizsgálat eredményei sze-
rint a helyiek környezettudatossá-
ga csak korlátozottan tükrözõdik a
habitus szintjén. A megkérdezettek
életmóddal kapcsolatos stratégiáit
leginkább a jövedelem mértéke ha-
tározza meg, fogyasztási szokásaik-
ban és preferenciáikban a környe-
zeti szempontok egyáltalán nem
vagy csak korlátozott mértékben
játszanak szerepet. Mindezek tük-
rében nem meglepõ, hogy a 2013-
ben átadott, Sellyétõl délre találha-
tó napfarmra vonatkozóan is hiá-
nyos a helyiek informáltsága.

Hohmann Balázs környezetvé-
delmi szakértõként öt pécsi közép-
iskola diákjainak fogyasztási szoká-
sait vizsgálta (A túlfogyasztás jelen-
sége középiskolás diákok körében.
Öt pécsi középiskolában végzett
kérdõíves vizsgálat eredményei). 
A 369 fõs minta az oktatási intéz-
mények típusa és a diákok nemi
megoszlása tekintetében a középfo-
kú intézményekben tanulók orszá-
gos átlagához képest reprezentatív,
korcsoport szempontjából azonban
makroszinten nem általánosítható.
A szerzõ elõfeltételezése szerint 
a túlfogyasztás jelenségét külsõ és
belsõ tényezõk együttesen alakítják
ki. Ez az oka annak, hogy célja
alapvetõen a túlfogyasztás csopor-
tos dimenziójának megragadása
volt. Következtetései szerint a meg-
kérdezett diákok aktív médiafo-
gyasztók, ami a fogyasztás szem-
pontjából azért lényeges, mert a ma-
gas médiafogyasztás mintakövetést
eredményez. Emellett a külsõ té-
nyezõk jelentõségét húzza alá az is,
hogy a diákok vásárlásaik során a
termék minõségi és árbeli jellemzõi
mellett kiemelt figyelmet fordíta-
nak többek között az akciókra és 
a kortárscsoport jellemzõire is. 

A Szociális Szemle 2016-os évi
összevont száma részben a két vi-
lágháború közötti romániai szocio-
lógia és magyarországi szociálpoli-
tika egy-egy fontosabb kérdését jár-
ja körül, másrészt pedig két esetta-
nulmányt közöl a társadalmi és
környezeti kérdések érintkezési fe-
lületérõl. A 142 oldalas folyóirat át-
lagban 5-10 oldalas, irodalomjegy-
zékkel ellátott tanulmányokat tar-
talmaz, ezalól a majd 40 oldalas
baranya megyei kérdõívek eredmé-
nyeit ismertetõ írás képez kivételt.
A lapszámban megjelent írások
színvonala változó, a tanulmányok
esetenként túlontúl vázlatosak. Eb-
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bõl adódóan és a téma fentiekben
már kifejtett jelentõsége miatt egé-
szen biztos, hogy szerencsésebb
lett volna a folyóirat összevont szá-
mát teljes egészében a szociológia

és szociálpolitika témájának szen-
telni. Remélhetõleg erre is lesz
majd alkalom. (Szociális Szemle.
2016. 1–2. sz.)

Both Noémi Zsuzsanna 
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