
Az er dé lyi ma gyar mû ve lõ dés ben ál ta -
lá ban az iro da lom nak kel lett vál lal nia a
ve szé lyez te tett nem ze ti tu dat és iden ti tás
fenn tar tá sát. Tu do má nyos in téz mé nyek
hí ján az írók nak kel lett elvégezniök a
nem ze ti sé gi mû ve lõ dés stra té gi ai fel ada -
ta it; a tör té nel mi múlt fel tá rá sá val, a tár -
sa dal mi va ló ság ku ta tá sá val és le írá sá val
épp úgy foglalkozniok kel lett, mint a
nyelv mû ve lés sel, a nép mû vé szet vagy a
he lyi ha gyo má nyok ápo lá sá val. Az iro -
dal mi kul tú rá nak fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nye ket, ku ta tó köz pon to kat, tu do má nyos
szer ve ze te ket kel lett pó tol nia, ne megy -
szer a nem ze ti kö zös ség po li ti kai kép vi se -
le tét is el kel lett lát nia. In nen eredt a ki -
sebb sé gi-nem ze ti sé gi iro dal mak szo ci o-
g ra fi kus haj la ma: a ki sebb sé gi író nak kép -
zett és szen ve dé lyes szo ci og rá fus nak kel -
lett len nie an nak ér de ké ben, hogy fel tár -
has sa az er dé lyi ma gyar ság tár sa dal mi és
kul tu rá lis hely ze tét, fel vet hes se a több sé -
gi és ki sebb sé gi nép együtt élé sé nek kér -
dé se it, és ja vas la to kat te hes sen a nem ze -
ti sé gi ér tel mi ség, il let ve szel le mi élet ten -
ni va ló i ra. Az er dé lyi ma gyar iro dal mat az
imént vá zolt tör té nel mi szük ség sze rû ség
von zot ta a tár sa da lom ku ta tás fel ada ta i -
hoz. Ez a ku ta tó mun ka kü lön ben a két vi -
lág há bo rú kö zött, majd a hat va nas évek
kö ze pé tõl a ma gyar or szá gi szel le mi élet -
ben is fon tos he lyet töl tött be, en nek bi -
zony sá ga volt a nagy si ke re ket el ért Ma -
gyar or szág fel fe de zé se cí mû könyv so ro -
zat. En nek a so ro zat nak a kö te tei meg újí -
tot ták az or szág hely ze té nek is me re tét,
ne megy szer gya kor la ti ten ni va ló kat je löl -
ve meg a kor mány zat szá má ra.

A szo ci og rá fi ai ku ta tás nak nem lé vén
önál ló mû he lye, iro dal mi fo lyó irat ok nak,
írók nak és re gé nyek nek kel lett vállalniok

a szo ci og rá fus mun ká ját, és a szép iro da -
lom ke re tei kö zött, e ke re te ket ál lan dó an
tá gít va kel lett idõ rõl idõ re felmérniök az
er dé lyi ma gyar ság élet kö rül mé nye it, tár -
sa dal mi, gaz da sá gi és mû ve lõ dé si vi szo -
nya it. A szo ci og ra fi kus ér dek lõ dés nek ne -
mes er dé lyi ha gyo má nyai vol tak, így
Kõváry Lász ló és Benkõ Jó zsef, a 19. szá -
zad er dé lyi his to ri ku sai ma guk is ér dek -
lõd tek az er dé lyi tár sa da lom tu do má nyos
vizs gá la ta iránt. Or bán Ba lázs, aki A Szé -
kely föld le írá sa cí mû nagy sza bá sú mun -
ká já val a ma gyar szo ci og rá fi ai mun ka
egyik kez de mé nye zõ je volt, „Er dély fel fe -
de zé sé re” szó lí tot ta fel a tu do má nyos köz -
vé le ményt, még is több év ti zed nek kel lett
el tel nie, amíg vég re meg in dul tak a mód -
sze res szo ci og rá fi ai ku ta tá sok. Az er dé lyi
tár sa da lom vi szo nya i nak tu do má nyos
igé nyû fel tá rá sá ra elõ ször a Hu sza dik Szá -
zad kö re vál lal ko zott. Bra un Ró bert, a kör
ne ves szo ci og rá fu sa Lippa (1908), majd
Ma ros vá sár hely (1909) tár sa dal má nak 
fel mé ré sét vé gez te el. (Ez utób bi mû ve:
Ada tok a vi dé ki mun kás ság éle té hez. Ma -
ros vá sár hely szer ve zett mun kás sá ga a ma -
gyar mun kás szo ci og rá fi ák kö zött is kez de -
mé nye zõ sze re pet ka pott.) Vé gül 1913-ban
Maroscsicsér köz ség éle té nek szo ci og ra fi -
kus fel dol go zá sa ré vén hoz ta lét re hí res
köny vét, A fa lu lé lek ta nát. Ara di (Er dé lyi)
Vik tor pe dig az er dé lyi Móc vi dék rõl írt a
nem ze ti sé gi vi szo nyo kat is meg vi lá gí tó
szo ci og rá fi ai ta nul má nyo kat.

Az 1918 után ki bon ta ko zó er dé lyi
ma gyar iro da lom ban kez det ben a bal ol -
da li kö rök és fo lyó irat ok (Dienes Lász ló
Korunkja és Ara di Vik tor szem léi, A Jö võ
Tár sa dal ma, il let ve a Hu szon egye dik Szá -
zad) fog lal koz tak ha tá ro zot tab ban tár sa -
da lom ku ta tás sal. Gaál Gá bor, mi u tán át -100
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vet te a Ko runk irá nyí tá sát, min de nek elõtt
az iro da lom va ló ság áb rá zo ló és va ló ság -
ala kí tó fel ada ta it hang sú lyoz ta; már csak
ezért is ért he tõ, hogy igen nagy sze re pet
adott a szo ci og rá fi ai írá sok nak. En nek kö -
vet kez mé nye volt, hogy a ko lozs vá ri fo -
lyó irat rend sze re sen fi gye lem mel kí sér te
a ma gyar or szá gi szo ci og rá fi ai iro da lom
ered mé nye it, és szá mos köz le mé nye se gí -
tet te elõ a ro má ni ai ma gyar tár sa da lom
ku ta tá sát. Az Er dé lyi He li kon vi szony lag
ké sõbb kez dett ér dek lõd ni a tár sa da lom -
ku ta tás iránt, a transzszilvanista irány zat
kép vi se lõ it in kább az er dé lyi múlt hõ sei,
ese mé nyei és tör té nel mi ta nul sá gai ér de -
kel ték. A múlt fe lé for du ló fi gye lem a
nem ze ti sé gi ön tu dat és az er dé lyi ott ho -
nos ság ki ala kí tá sát volt hi vat va elõ se gí te -
ni. Két ség te len, hogy a He li kon ez zel rész -
ben le mon dott a kor tár si va ló ság mé lyebb
vizs gá la tá ról, át fo góbb áb rá zo lá sá ról, en -
nek el le né re, fõ ként a har min cas évek ben
több szo ci og rá fi ai ér dek lõ dés rõl ta nús ko -
dó írás je lent meg a fo lyó irat ban, pél dá ul
Szemlér Fe renc és Ta má si Áron írá sai.

Az er dé lyi szo ci og rá fi ai mun ka tel je -
sebb ki bon ta ko zá sa tu laj don kép pen a „má -
so dik” er dé lyi nem ze dék nek volt kö szön -
he tõ, azok nak a hú szas évek de re kán és
még in kább a har min cas évek ben fel lé põ
írók nak kö szön he tõ en, akik a „né pi ér tel -
mi ség” kép vi se lõ i ként vál lal tak fel ada to kat
a ki sebb sé gi ma gyar ság tár sa dal mi és kul -
tu rá lis vi szo nya i nak vizs gá la tá ban vagy
ép pen a magyar–román együtt élés ta pasz -
ta la ta i nak és prob lé má i nak rög zí té sé ben.
Az Er dé lyi Fi a ta lok és a Hi tel cí mû fo lyó -
irat ok kö rül gyü le ke zõ fi a ta labb író nem ze -
dék mód sze re sen lá tott hoz zá a tár sa da -
lom ku ta tás hoz, okul va an nak a tu do má -
nyos mód szer nek az ered mé nye in is, ame -
lyet a ne ves bu ka res ti szo ci o ló gus tól,
Dimitrie Gustitól ta nult. En nek a tény fel tá -
ró és elem zõ mun ká nak szá mos (má ra
klasszi kus nak szá mí tó) ered mé nye volt,
így ko ráb ban Ba lázs Fe renc, Bözödi György
és Ta má si Áron, ké sõbb Jancsó Bé la, Mikó
Im re, De me ter Bé la és Venczel Jó zsef mun -
kás sá gá ban – te vé keny sé gük a ma gyar or -
szá gi né pi moz ga lom szo ci og rá fi ai ér dek lõ -
dé sé re is ha tott, és mi kor a het ve nes évek -

ben az er dé lyi ma gyar szo ci o ló gi ai ér dek lõ -
dés és iro da lom is mét vi rág zás nak in dult,
fel le he tett ele ve ní te ni, igény be le he tett
ven ni az elõ dök ta ní tá sa it.  

A má so dik vi lág há bo rú után ki bon ta -
ko zó er dé lyi szo ci og rá fi ai iro da lom gaz dag
örök ség re épít he tett. A ma gyar szel le mi
élet új já szer ve zé sé nek idõ sza ká ban – a
negy ve nes évek má so dik fe lé ben – a ko -
lozs vá ri Bo lyai Tu do mány egye tem Gaz da -
sá gi és Tár sa da lom po li ti kai In té ze te vál -
lal ta a szo ci o ló gi ai és szo ci og rá fi ai mun ká -
la tok szer ve zé sét és irá nyí tá sát. Egy szak -
em be rek bõl és fõ is ko lai hall ga tók ból ál ló
mun ka kö zös ség – Kohn Hillel pro fesszor
ve ze té sé vel – Csík me gye el ma ra dott fal -
va i nak ku ta tá sá val fog lal ko zott, majd a ro -
mán Babeº Tu do mány egye tem meg fe le lõ
mun ka cso port já val kar ölt ve a Móc vi dék
(az az az Er dé lyi-szi get hegy ség) te le pü lé se -
i nek ha son ló vizs gá la tá ra vál lal ko zott. Ma -
gyar és ro mán szak em be rek kö zös mun ká -
ja ré vén 1958–1959-ben ké szült el az ak -
ko ri Kolozs tar to mány gaz da sá gi éle té nek
mo nog ra fi kus fel dol go zá sa. A szo ci og rá fi -
ai mun ka, a fa lu ku ta tás eb ben az idõ ben
még is nagy részt a szép iro da lom ten ni va lói
kö zé tar to zott, s ma ga az új já szü le tõ er dé -
lyi iro da lom is ab ban ta lál ta meg egyik leg -
fon to sabb fel ada tát, hogy ké pet ad jon a ki -
sebb sé gi ma gyar ság új hely ze té rõl, a be kö -
vet ke zett nagy tár sa dal mi vál to zá sok ról: a
„va ló ság áb rá zo lás” és ez zel együtt a „va ló -
ság iro da lom” ter mé sze tes mó don lett en -
nek az iro dal mi kul tú rá nak a jel sza va. Az
iro dal mi élet a Ko runk tár sa da lom ku ta tó
és áb rá zo ló tö rek vé se it kö vet te, az er dé lyi
ma gyar ság éle té nek múlt ját és je le nét
akar ta tu do má nyos mód sze rek kel fel de rí -
te ni. El sõ sor ban a tör té nel mi vál to zá sok, a
föld re form, az ál la mo sí tás kö vet kez mé -
nye it, il let ve a magyar–román együtt élés -
ben be kö vet ke zett for du la tot, pon to sab -
ban a for du lat hoz fû zõ dõ vá ra ko zá so kat.
Az er dé lyi ma gyar ság ki sebb sé gi meg pró -
bál ta tá sa i ról ugyan ak kor jó részt hall gat tak
a tu dó sí tá sok, ezek már sér tet ték vol na a
ha ta lom ér de ke it.

A na pi saj tó, il let ve az Utunk cí mû
iro dal mi he ti lap ri por tok so rá ban szá -
molt be a gyors tár sa dal mi vál to zá sok ról,
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a nem ze ti sé gi köz élet moz gal ma i ról. A
há bo rús évek dél-er dé lyi ma gyar sá gá nak
sú lyos meg pró bál ta tá sa i ra Méliusz Jó zsef
Sors és jel kép cí mû be szá mo ló ja te kin tett
vissza, Ko vács György Bé kü lõ Er dély cí -
mû mun ká ja a las san ként ma gá ra ta lá ló
ma gyar ság új éle té rõl adott ké pet, A sza -
bad ság út ján cí mû ri port köny ve pe dig a
mold vai csán gók az óta meg szûnt nem ze -
ti sé gi in téz mé nye i nek ki ala ku lá sát mu -
tat ta be. E va ló ság ku ta tó igény nyo mán
szü let tek a há bo rút kö ve tõ évek nép sze rû
re gé nyei: Nagy Ist ván, Asz ta los Ist ván,
Ko vács György, va la mint Kurkó Gyár fás
mû vei: va la mennyi en az er dé lyi ma gyar -
ság át ala ku ló éle té rõl hoz tak be szá mo lót,
ezek nek hi te les sé gét kez det ben még ke -
vés bé kor lá toz ta az iro da lom po li ti ka.
Utá nuk az er dé lyi iro da lom ban ha nyat lás
kö vet ke zett, a se ma tiz mus rend re le ron -
tot ta a mû vek va ló ság hi te lét és mû vé szi
mi nõ sé gét. Az öt ve nes évek ben, nem kis
mér ték ben az ak ko ri iro da lom po li ti ka 
vá ra ko zá sá val szem ben, csak né hány ér -
té ke sebb, szo ci og rá fi a i lag is hi te les írói
al ko tás szü le tett. Így Sü tõ And rás el be -
szé lé sei és kis re gé nye, a Fél re já ró Sa la -
mon, va la mint Sza bó Gyu la nagy fa lu re -
gé nye, a Gon dos atya fi ság, ame lyet ép pen
va ló ság áb rá zo lá sá nak kö vet ke ze tes sé ge
mi att bí rált meg igen erõ sen a szek ta ri á -
nus iro da lom po li ti ka. Va ló já ban a hat va -
nas évek kö ze pé ig kel lett vá ra koz ni a ro -
má ni ai ma gyar „va ló ság iro da lom” újabb
ered mé nye i re.

Eze ket az ered mé nye ket két ség te le nül
az iro dal mi ri port mû fa já nak nö vek võ
sze re pe ké szí tet te elõ. A „va ló ság áb rá zo -
lás” jel sza va a ri por te ri ér dek lõ dés élén -
kü lé sé vel járt együtt, és a po li ti kai ve ze -
tés is vár ta, hogy az írók idõ rõl idõ re be -
szá mo lót ad ja nak a ter me lõ mun ka ered -
mé nye i rõl. Akár csak Ma gya ror szá gon,
Ro má ni á ban is min den na po sak vol tak az
írók üze mek ben, gaz da sá gok ban, épít ke -
zé sek nél tett lá to ga tá sai. Ezek rõl a lá to ga -
tá sok ról rend re ké szül tek be szá mo lók,
sok szor a leg ki vá lóbb írás tu dók, Szemlér
Fe renc, Nagy Ist ván, Asz ta los Ist ván, Hor -
váth Ist ván, Szabédi Lász ló, Sü tõ And rás
és Papp Fe renc tol la nyo mán. Ki ala kult az

író-ri por ter sze re pe és te vé keny sé gi kö re,
azé a ri por te ré, aki szép iro dal mi esz kö -
zök kel, sze mé lyes fo gal ma zás ban be szélt
a ter me lés kö rül szer zett ta pasz ta la ta i ról.
Beke György, Fo dor Sán dor, Dá nos Mik -
lós, Ma ro si Bar na és Si mon Mag da a fa lu -
si vál to zá sok ról, Do mo kos Gé za, Mikó Er -
vin és Orosz Irén az üze mi élet rõl és a
nagy épít ke zé sek rõl (pél dá ul a bé ká si
vízierõmû vagy a Zsil-völ gyi ipar vi dék
fel épí té sé rõl) ké szí tett ri por to kat, majd
fel lép tek a fi a ta labb író nem ze dék kép vi -
se lõi is, kö zöt tük Gálfalvi György, Cseke
Pé ter és Cseke Gá bor. A meg je lent ri por -
tok nagy ré sze egy sze rû en ter me lé si be -
szá mo ló nak bi zo nyult, ter mé sze te sen
nem be szél he tett azok ról az em be ri, er -
köl csi és kul tu rá lis konf lik tu sok ról, ame -
lye ket a dik ta tó ri kus tár sa da lom irá nyí tás
oko zott, még ke vés bé te het te szó vá az er -
dé lyi ma gyar ság nem ze ti sé rel me it. Hi -
ány zott a ri por tok ból a dol go zó em ber va -
ló sá gos hely ze té nek áb rá zo lá sa, hi á nyoz -
tak a meg je le nõ új tár sa dal mi és nem ze ti
konf lik tu sok. Az öt ve nes évek iro dal mi
ri port jai kö zül ke vés ma radt ele ven, pél -
dá ul Asz ta los Ist ván Há zunk tá ja, Si mon
Mag da Ta nyai lel kek és Sza bó Gyu la A
szü lõ föld szim fó ni á ja cí mû kö te tei.

Az iro dal mi ri port mû fa ját a hat va nas
évek vé gén be kö szön tõ kul tu rá lis for du -
lat jut tat ta iga zán ér vény re. A ri port ek -
kor vált vég re ün ne pi be szá mo ló ból a va -
ló ság be mu ta tá sá nak esz kö zé vé, amely -
nek szo ci og rá fi ai hi te le, sõt mód sze re
van. Mind ez nem tör tén he tett vol na meg
a szo ci og rá fi ai ha gyo má nyok fel fe de zé se
és a szo ci o ló gia tu do má nyos mû ve lé se
nél kül, mind eh hez a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti szo ci og rá fi ai iro da lom: rész ben a
Ko runk, rész ben az Er dé lyi Fi a ta lok szel -
le mi örök sé gé nek fel tá rá sa ad ha tott biz ta -
tást. A ro má ni ai tu do má nyos élet ben,
akár csak Ma gya ror szá gon a hat va nas
évek kö ze pén, el kö vet ke zett a „szo ci o ló -
gi ai pil la na ta”, mi dõn a tár sa da lom igé -
nyel te az or szág va ló sá gos hely ze té nek
fel tér ké pe zé sét. Tu do má nyos mû he lyek
és fo lyó irat ok ala kul tak, új ra nép sze rû vé
vált az imént em lí tett Dimitrie Gusti
mun kás sá ga, és meg szer ve zõ dött a Tár sa -102
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dal mi és Po li ti kai Tu do má nyok Aka dé mi á -
ja, a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ve -
ze tõ tes tü le te, ame lyet ter mé sze te sen a
bu ka res ti kor mány po li ti ka ki szol gá ló já -
nak szán tak, mind azo nál tal vol tak tu do -
má nyos te kin tet ben hi te les kez de mé nye -
zé sei is, és ese ten ként tá mo gat ta a ko lozs -
vá ri vagy ma ros vá sár he lyi ku ta tá so kat.

A ro mán tár sa da lom tu do mány fej lõ -
dé sé vel pár hu za mo san ka pott szárny ra a
ro má ni ai ma gyar szo ci o ló gia, el sõ sor ban a
Ko runk mû he lyé ben, amely ek ko ri ban
rend sze re sen fog lal ko zott a szo ci o ló gi ai
mun ka el mé le ti és mód szer ta ni kér dé se i -
vel. A fo lyó irat – Gáll Er nõ, Ba logh Ed gár,
Imreh Ist ván, Mikó Im re, Sztranyiczki Gá -
bor és má sok tol lá ból – szá mos szo ci o ló gi -
ai, el sõ sor ban nem ze ti ség szo ci o ló gi ai ta -
nul mányt kö zölt. Gáll Er nõ meg ír ta a ro -
má ni ai pol gá ri szo ci o ló gia tör té ne tét (A ro -
má ni ai pol gá ri szo ci o ló gia, 1958), és ala -
pos ta nul má nyok so rá ban adott szá mot a
má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ ro má ni ai
ma gyar szo ci og rá fia kü lön fé le áram la ta i -
ról. A tu do má nyos ala po kon épít ke zõ tár -
sa da lom ku ta tás egyik leg fon to sabb ered -
mé nyét az Imreh Ist ván szer kesz té sé ben
1979-ben meg je lent Vál to zó va ló ság cí mû
ta nul mány gyûj te mény je len tet te. En nek a
kö tet nek az írá sai – a töb bi kö zött Keszi-
Harmath Sán dor, Va sas Sa mu, Ve té si Lász -
ló, Kósa-Szánthó Vil ma, Ma jor Mik lós
mun kái – gaz da sá gi, né pe se dé si és csa lád -
szo ci o ló gi ai vizs gá la tok tük ré ben mu tat -
ták be az át ala ku ló er dé lyi ma gyar fa lu éle -
tét. A kö tet szer kesz tõ je Elöl já ró ban cím -
mel váz la tos ké pet adott az er dé lyi szo ci o-
g rá fi ai mun ka múlt já ról, majd a kö vet ke -
zõ ket ál la pí tot ta meg a ta nul mány gyûj te -
mény szer zõ i rõl: „Mód sze re ik ben sem
egy sé ge sek. Tud ják ugyan, hogy »a je len sé -
gek ér tel me zé sét meg elõ zi a je len sé gek
felfedezése«, ez a fel tá ró mun ka azon ban
több fé le. Akad kö zöt tük je len sé ge ket
kvantifikáló, sta tisz ti kát ké szí tõ, egy kis
egy ség min den ada tát egy be gyûj tõ, s
olyan, aki min ta vé tel lel ké szít rep re zen ta -
tív sta tisz ti kát. Az an két, a kér dõ ív is hasz -
ná la tos, a tény anyag azon ban so kak nak
éle tük ré sze, tu da tuk ba ivó dott va ló ság, s
azt so ra koz tat ják fel a »méréssel« meg is -

mert tár sa dal mi va ló ság mel lé. Szer zõ ink
egy ré sze a mód szer rel va ló ta lál ko zás friss
él mé nyét az ol va só val is meg kí ván ja osz -
ta ni, míg má sok fel té te lez nek va la me lyes
szak mai jár tas sá got; s van olyan is, aki
mód szer re nem is gon dol, köz li azt, amit
el mon dan dó nak érez.”1

A ta nul mány so ro zat má so dik da rab ja
Egyed Pé ter szer kesz té sé ben 1984-ben Vá -
ros ku ta tás al cím mel ke rült az ol va só elé,
eb ben Tó fal vi Zol tán, Keszi-Harmath Sán -
dor, Létay Lász ló, Vécsei Kár oly, Vár he gyi
Jú lia, Vofkori Lász ló, Bodó Bar na és Mol -
nár H. La jos írá sai kap tak he lyet, je len té -
keny ku ta tá si ered mé nyek kel lé pett fel
Pillich Lász ló, Ve té si Lász ló és Vincze Zol -
tán ta nul má nya, amely az 1899 és 1980
kö zöt ti idõ szak ban mu tat ta be a
kolozsvári-hóstáti kö zös ség „né pe se dé si és
szer ke ze ti át ala ku lá sát”. A kö tet elõ sza vá -
ban Egyed Pé ter a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta
meg: „A szak mai és tár sa dal mi be il lesz ke -
dés a nem ze ti sé gi vá ros la kó ese té ben sa já -
tos prob lé má kat is fel vet, te kint ve, hogy a
nyel vi-kul tu rá lis be il lesz ke dés fel tét elei
kö zött zaj lik. A csa lá don kí vül nem ren -
del ke zik már azok kal a pri mer kap cso la ti
rend sze rek kel, ame lyek nem ze ti sé gi iden -
ti tá sát a ha gyo má nyok au to ma tiz mu sá nak
se gít sé gé vel tart ják fenn. En nél fog va igen
fon tos sze rep há rul a nem ze ti sé gi kul tu rá -
lis in téz mé nyek re, is ko lák ra és a tö meg -
kom mu ni ká ci ós in téz mé nyek re, ren dez -
vé nyek re, ame lyek a kul tu rá lis iden ti tás
fenn tar tá sát szol gál ják, más részt a vá ro si
be il lesz ke dés és élet mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nye i nek és el vá rá sa i nak meg fe le lõ kor sze -
rû is me re tek kel anya nyel ven lát ják el a
nem ze ti sé gi vá ros la kót.” Majd be ve ze tõ jé -
nek vé gén stra té gi ai je len tõ sé gû meg ál la -
pí tás ra ju tott: „A vá ros ku ta tás – ön is me re -
ti diszciplína.”2 A kö te tet a ro má ni ai ma -
gyar fo lyó irat ok (az If jú mun kás, az Utunk,
a Ko runk, A Hét és a Fal vak Dol go zó Né pe)
ko ráb bi szo ci og rá fi ai írá sa i nak (Barthy
Zol tán, il let ve Cseke Pé ter ál tal össze ál lí -
tott) re per tó ri u ma zár ta le.

A gya kor la ti szo ci og rá fia, pon to sab -
ban a szo ci og rá fi á val is je lent ke zõ iro dal -
mi ri port az el mé let gaz da go dá sát kö vet te
nyo mon, elõ ször az iro dal mi és po li ti kai
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la pok so ro zat sze rû kez de mé nye zé se i ben.
Az Utunk 1964-ben ri port so ro zat ban
mér te fel Ro má nia tar to má nya i nak és
ezen be lül a ma gyar lak ta te rü le tek nek az
éle tét, 1965-ben Hi va tal-hi va tás fa lun
cím mel a vi dé ki élet vizs gá la tát vé gez te
el, 1967-ben Szü lõ föld cím mel hir de tett
iro dal mi ri port pá lyá za tot, amely Sza bó
Gyu la, Far kas Ár pád, Palocsay Zsig mond,
Hu szár Sán dor, Pusz tai Já nos, Cseke Gá -
bor és Ko csis Ist ván írá sa i val az er dé lyi
ma gyar ság tá ja i nak és vá ro sa i nak éle tét
mu tat ta be. Ezt a vál lal ko zást is mé tel te
meg igé nye seb ben és ér de ke seb ben az
Utunk Év könyv 1974-es kö te te, mi dõn
Kós Kár oly, Molter Kár oly, Bartalis Já nos,
Ka csó Sán dor, Nagy Ist ván, Szemlér Fe -
renc, Hor váth Im re, Ba logh Ed gár, Mikó
Im re, Létay La jos, Sü tõ And rás és tár sa ik
szü lõ föld re em lé ke zõ, szü lõ föld rõl val lo -
mást te võ írá sa it gyûj töt te össze. Az
Utunk mel lett a Ko runk, az Igaz Szó, a
Bras sói La pok, a Me gyei Tü kör, a Har gi ta
és az Elõ re iro dal mi mel lék le te is rend -
sze re sen kö zölt szo ci og rá fi ai dol go za to -
kat és ri por to kat. A Ko runk ré gi ha gyo má -
nya it kö vet ve adott te ret a fa lu szo ci og rá -
fi ai mun ká nak, 1967-ben pe dig a Szil ágy
me gyei Bogdándra kül dött ki ku ta tó cso -
por tot az zal a cél lal, hogy Ko vács Ka to na
Je nõ egy még 1937-ben írott szo ci og rá fi ai
ri port já nak ada ta it ha son lít sa össze az
idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok kal. 

Kü lön kell meg em lí te ni az If jú mun -
kás cí mû he ti la pot, amely Gálfalvi György,
Ma tek ovics Já nos, Bodó Bar na, Tar Kár oly
és má sok ri port ja i ban is mer tet te rend sze -
re sen az er dé lyi ma gyar ság hely ze tét. Az
If jú mun kás szer kesz tõ sé ge hoz ta lét re a
Tó és nád cí mû tus ná di szo ci og rá fi át, 
ké sõbb A De me ter gye re kek pá lya vá lasz -
tá sa és más igaz tör té ne tek cím mel je lent
meg a lap ri por te re i nek írá sa i ból ké szült
vá lo ga tás. A lap saj tó tör té ne ti je len tõ sé -
gé re és a szo ci og rá fi ai ta nul sá gok kal szol -
gá ló ri por tok gon do zá sá ban be töl tött 
sze re pé re Cseke Pé ter hív ta fel a fi gyel -
met az er dé lyi szo ci og rá fi ai iro da lom
ered mé nye it be mu ta tó össze fog la lá sá -
ban: „Az If jú mun kás a ro má ni ai ma gyar
la po kat jó val meg elõz ve vált az 1968-as

»liberalizálódás« ér zé ke lõ jé vé, az új ság -
írói mû faj ok új já te rem té sé nek szel le mi
mû he lyé vé. A lap szer kesz tõi a ro mán fõ -
vá ros ban köz vet le neb bül ta pasz tal hat ták,
hogy Nicolae Ceauºescu ha tal mi tér nye -
ré sé nek el sõ sza ka szá ban la zult a cen zú -
ra szo rí tá sa, az 1968-as po li ti kai ol va dás -
sal pe dig – át me ne ti leg – meg nõtt a szó ki -
mon dás le he tõ sé ge. Nem akár mi lyen
hely ze ti elõnyt je len tett az sem, hogy az
egye tem rõl fris sen ki ke rült, szel le mi-
er köl csi tisz ta sá gért ha da ko zó, köz éle ti
el kö te le zett sé gû fi a tal te het sé gek egész
so ra ta lált egy más ra a Da li Sán dor, majd
Cseke Gá bor ve zet te szer kesz tõ ség ben.
Ara di Jó zsef, Do mo kos Esz ter, Ele kes Fe -
renc, Fej ér Lász ló, Gálfalvi György, Her-
vay Gi zel la, Ko csis Ist ván, Ko vács Ne me -
re, Matekovics Já nos, Müller Fe renc és
má sok. Több sé gük egyé ni sé gé nek és írás -
kész sé gé nek ki for rá sá ban meg ha tá ro zó
sze re pet ját szott a nem ze dék szer ve zõ ko -
lozs vá ri Gaál Gá bor Iro dal mi Kör. A szer -
kesz tõi mun ká val és az új ság írói mû faj ok-
kal nem »gyorstalpaló« tan fo lyam okon is -
mer ked tek; a ma gát mind étig köz író nak
te kin tõ Ba logh Ed gár saj tó tu do má nyi kol -
lé gi u ma már az egye te men al kal mat kí -
nált szak mai felkészülésükre.”3 Ha son ló -
kép pen vál lal tak sze re pet a ri port mû faj
és a szo ci og rá fi ai mun ka tá mo ga tá sá ban
az Igaz Szó és a Me gyei Tü kör cí mû la pok.

A hon is me ret és a nép is me ret ügyét
szol gál ták azok a cso por tos vál lal ko zá sok,
ame lyek az er dé lyi ma gyar ság egy-egy vi -
dé ké nek és nép cso port já nak hely ze tét,
ha gyo má nya it tár ják az ol va só elé (Beke
György – Fo dor Sán dor – Mikó Im re: Or -
bán Ba lázs nyom do ka in, 1969; Beke
György – Far kas Ár pád – Fo dor Sán dor –
Ko vács György: Bõ vi zû pa ta kok men tén,
1972; Beke György – Ke néz Fe renc – Ma -
ro si Bar na: Csõ pos ta, 1974, Beke György –
Cseke Pé ter – Ma ro si Bar na: Em ber ar cok,
1976). A Kriterion ki adó mód sze re sen tö -
re ke dett az ilyen ri por te ri mun kák tá mo -
ga tá sá ra, ennyi ben a szo ci og rá fi ai iro da -
lom egyik kez de mé nye zõ mû he lye volt.
Em lí tés re ér de mes az 1969-ben a Szil ágy
me gyei Csákigorbón meg in dult tu do má -
nyos fa lu fel mé rés, amely a na gyobb tu do -104
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má nyos ké szült ség gel és ap pa rá tus sal
vég zen dõ szo ci o ló gi ai mun ká la tok meg in -
dí tá sá nak fon tos sá gá ra fi gyel mez te tett.
Ha son ló mó don vál lal tak szer ve zõ sze re -
pet a Ko runk, az Utunk és az Igaz Szó
cí mû fo lyó irat ok. Az utób bi nál Gálfalvi
György nek volt kez de mé nye zõ sze re pe,
aki 1969-ben he lyez ke dett el a ma ros vá -
sár he lyi fo lyó irat szer kesz tõ sé gé ben,
mun ká já ban Herédi Gusz táv (aki már ko -
ráb ban is utat nyi tott a tár sa dal mi vál to -
zá sok ri port sze rû be mu ta tá sa elõtt), majd
több szo ci og rá fi ai jel le gû írás szer zõ je ként
Beke György, Far kas Ár pád és má sok tá -
mo gat ták. Cseke Pé ter imént idé zett köny -
vé ben köny vé sze ti át te kin tést adott a fo -
lyó irat szo ci og rá fi ai jel le gû iro dal mi ri -
port ja i ról az 1969–1979-es év fo lyam ok -
ban: esze rint eb ben az év ti zed ben öt ven -
négy olyan írás lá tott nap vi lá got, amely
mint egy lát le le tet adott az er dé lyi ma gyar
tár sa da lom, min de nek elõtt a ma gyar fal -
vak és ipa ri mun ka te le pek vi szo nya i ról.
Ugyan csak Cseke Pé ter ál la pí tot ta meg,
hogy az Igaz Szó in kább a szo ci og rá fi ai ri -
por tok nak, a Ko runk „a szo ci o ló gi ai fel -
mé ré sek nek nyúj tott na gyobb te ret”, az
Utunk nak pe dig „meg ma radt a sal lang ja i -
tól meg tisz tí tott (?) iro dal mi riport.”4 A
há rom fo lyó irat kö zött bi zo nyos mun ka -
meg osz tás ala kult ki, ugyan ak kor mind -
há rom ar ra tö re ke dett, hogy hi te les írá -
sok kal szol gál ja az er dé lyi ma gyar ság ön -
is me ret ét – ami nem volt ép pen könnyû
fel adat, mint hogy a po li ti kai ve ze tés in -
kább a ked ve zõt len va ló ság meg ha mi sí tá -
sá ra, mint sem ken dõ zet len fel tá rá sá ra
ösz tö nöz te a tár sa da lom ku ta tást.

A ri por te ri mun kát el sõ nek min dig az
anyag is me ret mi nõ sí ti: a fel fe de zett és
be mu ta tott élet da rab, az össze gyûj tött té -
nyek és ada lé kok mennyi sé ge, fon tos sá -
ga. Eb ben a te kin tet ben Beke György ri -
por te ri te vé keny sé ge volt pél da mu ta tó:
is mer te a tá jat, a nem ze ti sé gi in téz mé -
nye ket, könnyen ala kí tott ki ben sõ sé ges
em be ri kap cso la to kat, szó ra tud ta bír ni
azo kat, akik kel ta lál ko zott, a je len mö göt -
tes te ré be min dig oda raj zol ta a múl tat is
(er dé lyi író ta lán nem is szól hat na úgy a
kor tár si va ló ság ról, hogy ne érin te né a

tör té nel met). Mel let te szá mos író-ri por ter
és szo ci og rá fus fá ra do zott a nem ze ti sé gi
ön is me ret ki ala kí tá sán. Ba logh Ed gár
Vargyasi vál to zá sok cí mû köny ve egy
Kovászna me gyei kis szé kely fa lu éle té -
nek kor sza kos át ala ku lá sá ról adott ké pet.
Benkõ Sa mu Murokországa az Alsó-
Nyárád men té rõl kí nált ér de kes mû ve lõ -
dés tör té ne ti ri por tot. Ko vács And rás Val -
lo má sok a szé kely szom ba to sok pe ré ben
cí mû mun ká ja az uni tá ri us egy ház ból ki -
vált „zsi dó zó” szé ke lyek múlt ját dol goz ta
fel. Meg kell em lí te nünk Ma ro si Bar na
(Meg boly ga tott vi lág), Mikó Er vin (Tér ben
és idõ ben), Lá tó An na (Hon vá gyam hi te -
les tör té ne te) és Kassay Mik lós (Ide gen be
reg gel ér kezz), to váb bá a fi a ta labb nem ze -
dé kek hez tar to zó Tar Kár oly (Ha zai uta -
kon), Gálfalvi György (Szü lõ föld ön, vi lág -
szé len), Cseke Pé ter (Víznyugattól vízke-
letig; Lá tó he gyi töp ren gé sek, Ha za té rõ
sza vak), Tó fal vi Zol tán (Po gány fo há szok
fa lu ja), Lõrincz György (Amíg csak él az
em ber) és Mol nár H. La jos (És ak kor át -
men tem a tû zön) iro dal mi ri port ja it, vagy
ép pen Csép Sán dor te le ví zi ós ri port ját,
amely a ka lo ta sze gi né pes ség fo lya ma tos
csök ke né sé nek szo ci o ló gi ai és lé lek ta ni
hát te rét mu tat ta be (Egyet le nem). A fi a ta -
labb író nem ze dék (a For rás-nem ze dé kek)
szo ci og rá fi ai ér dek lõ dé se és iro dal mi ri -
port jai (ame lyek rõl az elõbb szó esett)
hely re ál lí tot ták a ko ráb bi szo ci og rá fi ai ér -
dek lõ dés és iro da lom foly to nos sá gát, az
er dé lyi ma gyar tár sa da lom éle te – a hat -
va nas és het ve nes évek ben – ezek bõl a
szo ci og rá fi ai írá sok ból igen hi te le sen is -
mer he tõ meg.

A „va ló ság iro da lom” új fel vi rág zá sát
az iro dal mi ri port gaz da go dá sa és nép sze -
rû sé ge ké szí tet te elõ. A hat va nas évek vé -
gé nek er dé lyi ma gyar pró zá ja ugyan is ép -
pen a nem ze ti sé gi élet va ló sá gá nak az áb -
rá zo lá sá ban ér te el leg szebb ered mé nye it.
Klasszi kus köny vek is szü let tek a „va ló -
ság iro da lom” nyo mán. Így Hor váth Ist -
ván (ahogy Cseke Pé ter ne vez te) „rend ha -
gyó írói fa lu raj za”: a Magyarózdi to rony -
al ja, amely az er dé lyi folk lór ku ta tá sok
mel lett a szo ci og rá fi ai iro da lom szá má ra
is új is me re te ket kí nált, vagy Sü tõ And rás
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Anyám könnyû ál mot ígér cí mû klasszi -
kus al ko tá sa, amely a szór vány ban élõ
ma gya rok éle té nek áb rá zo lá sa mel lett
szá mos szo ci og rá fi ai ta nul ság gal is szol -
gált. A szo ci og ra fi kus-ri port sze rû iro dal -
mat és az zal a nem ze ti sé gi tu dat fej lõ dé -
sét gaz da gí tot ták Sü tõ rö vi debb írá sai is a
Ri gó és apos tol, va la mint az Is te nek és 
fa lo vacs kák cí mû kö tet ben. A „va ló ság -
iro da lom” si ke rét és fon tos sá gát bi zo nyí -
tot ták Méliusz Jó zsef (Vá ros a köd ben),
Szemlér Fe renc (Ud var he lyi Odüssze ia),
Sza bó Gyu la (Sze rel münk ha vá ban), De -
ák Ta más (Egy agg le gény em lé ke zé sei),
Papp Fe renc (A ré szeg vad õr), Beke
György (Bûn ben társ ta la nul), Fo dor Sán -
dor (Büdösgödör), Szé kely Já nos (Soó Pé -
ter bá na ta) és Hu szár Sán dor (Esõs dél -
utá nok a tar ka ökör ben) mû vei.

A szo ci og rá fi ai mun ka és az iro dal mi
riportázs új fo gal mat ál lí tott az er dé lyi ma -
gyar mû ve lõ dés fó ku szá ba: a nem ze ti sé gi
ön is me ret, Beke György ta lá ló ki fe je zé sé -
vel él ve, a „ma gunk ke re sé se” fo gal mát. A
nem ze ti sé gi mû ve lõ dés nek ki kel lett fe jez -
nie és ki kel lett ala kí ta nia a ki sebb sé gi kö -
zös ség sa já tos tu da tát, amely az anya -
nyelv bõl és a né pi-nem ze ti sé gi ha gyo má -
nyok ból táp lál ko zik, ugyan ak kor messze -
me nõ en fi gye lem be ve szi a magyar–román
együtt élés ta pasz ta la ta it. Tár sa da lom tu do -
mány és ön is me ret cí mû – a Ko runk 1969-
es év fo lya má ban meg je lent – ta nul má nyá -
ban Gáll Er nõ a kö vet ke zõk ben ha tá roz za
meg a nem ze ti sé gi ön is me ret sze re pét:
„va la mely et ni kai kö zös ség (pél dá ul nem -
ze ti ség) is mér vei kö zött el sõ ren dû sze re -
pet ját szik a szub jek tív moz za nat: az együ -
vé tar to zás tu da ta, a nem ze ti sé gi lét meg -
õr zé sé nek és fej lesz té sé nek, a nem ze ti sé gi
tu dat ki ala kí tá sá nak aka ra ta. E szub jek tív

té nye zõ el ide ge nít he tet len ele me a test vé -
ri ro mán nép pel va ló év szá za dos együtt -
élés té nyé nek és mai kö vet kez mé nye i nek
tu da to sí tá sa. Eh hez pe dig tu do má nyos ön -
is me ret re, a múlt s je len el fo gu lat lan vizs -
gá la tá ra van szük ség. Csak tár gyi la gos ön -
arc kép bir to ká ban, e port rét szün te le nül
ár nyal va és mé lyít ve lát ha tunk ne ki az
idõ sze rû nem ze ti sé gi-po li ti kai fel ada tok
ki je lö lé sé hez a tár sa dal mi, kul tu rá lis élet
kü lön bö zõ területein.”5 A szo ci og rá fia és
az iro dal mi ri port en nek az ön is me ret nek:
a nem ze ti sé gi tu dat nak a ki ala kí tá sán és a
nem ze ti ség po li ti kai fel ada tok ki je lö lé sén
fá ra do zott.

Az er dé lyi ma gyar szo ci og rá fia tö rek -
vé sei azt ígér ték, hogy a nem ze ti sé gi kö -
zös ség éle té nek fel mé ré se, az iro da lom és
a szo ci og rá fia kap cso la ta fo lya ma tos ma -
rad. Ezt a fo lya ma tos sá got tör te meg a
nyolc va nas évek ele jé tõl a bu ka res ti zsar -
no ki ura lom, amely mind erõ sza ko sabb
esz kö zök kel lé pett fel. A dik ta tó ri kus erõ -
szak ér vé nye sü lé sét nem csak a ma gyar
is ko la rend szer le épí té se és szá mos kul tu -
rá lis in téz mény (fo lyó irat ok, szín há zak,
egye sü le tek) meg szün te té se je lez te, ha -
nem az iro dal mi al ko tó te vé keny ség el le -
he tet le nü lé se is, to váb bá azok nak a tö -
rek vé sek nek az el foj tá sa, ame lyek hi te les
ké pet ad tak az er dé lyi ma gyar tár sa da lom
bel sõ vi szo nya i ról és a román–magyar
együtt élés konf lik tu sa i ról. A „va ló ság iro -
da lom” és az írói szo ci og rá fia le he tõ sé gei
nagy részt meg szûn tek, azok a mû vek,
pél dá ul Beke György mun kái, ame lyek a
va ló ság nak meg fe le lõ ké pet kí ván tak fes -
te ni az er dé lyi ma gyar ság éle té rõl, ezek
után (egé szen az 1989 vé gi vál to zá so kig)
el sõ sor ban bu da pes ti könyv ki adók nál je -
len het tek meg.
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