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a��lmá�y��k D�mitr� Sa���, ismert kortárs szociológ�s Romá�ia k�lt�rális és gaz�asági 
régióira vo�atkozó elemzéseit szeret�é rövi�e� bem�tat�i1. Vélemé�yü�k szeri�t a sa���i ref�
lexiók egye�isége abba� rejlik, hogy a regio�ális szi�tű gaz�asági�i�frastr�kt�rális és �emog�
ráfiai m�tatók szakiro�alomba� megszokott merev összehaso�lítása mellett – új szociológiai 
szempo�tok bevo�ásával – ezek k�lt�rális beágyazottságára is felhívják a figyelmet. Ami�t a 
bem�tatás sorá� maj� ki�erül, �emcsak a témakezelésbe� �yit új perspektívákat: a közvélemé�y�
k�tatások vélemé�y� és attitű�kér�ései�ek vizsgálatba való beemelésével a szerző a re��szer�
váltás aktoraké�t (és �em passzív átélőjeké�t, sze�ve�őjeké�t) megjele�ő szubjektum szerepét 
is k�tatja. Az ezt repreze�táló – általa kva�titatív fe�ome�ológiá�ak �evezett – mó�szerta�i 
megfo�tolások �gya�akkor sajátos fogalmi re��szerbe� m��kál�ak: így váltják fel pél�á�l a 
klasszik�s „régió” kategóriáját a „geok�lt�rális határok” vagy a „regio�ális és közösségi terek” 
fogalmai. 

Ami�t azt a szerző is megjegyzi, a régiókkal kapcsolatos re��szerváltás �tá�i hazai vizsgáló�
�ások meglehetőse� szí�es tematik�s sokféleséget m�tat�ak2, ezek közül azo�ba� kevés készül 
t��omá�yos igé��yel. Sa��� régió�tipológiája egyrészt ebbe� a témare�getegbe� szeret�e re��
�et teremte�i, po�tosítva a regio�ális �iffere�ciálás alapját képező lega�ekvátabb szociológiai 
szempo�tokat (ezekbe� a vizsgálatokba� a h�má� tőke, a k�lt�rális profilok és a szegé�ység 
szeri�ti �iffere�ciálást tárgyalja). Ami�t már említettük, a haso�ló tematikájú ta��lmá�yok�
kal, jele�tésekkel szembe�3 Sa��� a gaz�asági, �emográfiai és i�frastr�kt�rális m�tatókat az 
említett szempo�tok�ak megfelelőe� vo�ja össze, ügyel azo�ba� arra, hogy ezek �e veszítsék el 
a�mi�isztratív és gaz�aságpolitikai releva�ciáj�kat.

A bem�tatásba� soro� követjük a ta��lmá�yok megjele�ésé�ek sorre��jét, eze� belül pe�ig 
a klasszik�s problematizálás�kifejtés�következtetés fo�alat. A vizsgálati ko�cepciók, a fogalmi 
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1. A vizsgála��ó ta��lmá�yok: D�mitr� Sa��� (1996) Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România. (Az 
átmenet szociológiája. Társadalmi értékek és típusok Romániában) B�karest: E�it�ra Staff; D�mitr� Sa��� (1999) 
Spaţiul social al tranziţiei. (Az átmenet társadalmi tere) Ia�i: E�it�ra Polirom
2. Hogy csak a legvitatottabbak kér�éseket említsük: Az ország gaz�asági�társa�almi fejlő�ésébe� va��e szerepük 
a törté�elmi tartomá�yok�ak? Milye� a kapcsolat a regio�alizációs törekvések és az et�ikai i�e�titásko�str�kciós 
folyamatok között az e�rópai i�tegráció küszöbé�? Melyek a legfo�tosabb fejlesztési régiók, ezek milye� szempo�t�
ok szeri�t külö�ül�ek el egymástól? Melyek a regio�ális és helyi a�to�ómia külö�féle értelmezései? stb. A témával 
kapcsolatos t��omá�yos légkör (�omi�á�s �isk�rz�s) szempo�tjából ezek közül talá� a legsz�ggesztívebbek a tör�
té�elmi régiók kapcsá� megjele�ő értelmiségi viták, melyek főké�t a régió politikai jele�téstartalmá�ak egymással 
szembe� álló integratív és szeparatista percepciójából származ�ak (ezzel kapcsolatba� lás� pél�á�l a Provi�cia című 
hetilap programja körül folyó vitákat). 
3. Pél�á�l: „Regio�al Discrepa�cies i� Roma�ia, 1990�1994”, Ramboll – Co�s�lti�g Compa�y, PHARE Program 
– Regio�al Developme�t Policies, B�charest, 1996. „Gree� Paper – Regio�al Developme�t Policy i� Roma�ia” The 
Gover�me�t of Roma�ia a�� the E�ropea� Commissio�, PHARE Program, B�charest, 1997.
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háló valami�t a megfogalmazott következtetések mó�os�lásait a szövegtörzsbe� tárgyalj�k. Az 
összegzésbe�, az imé�t jelzett pozitív�mokat kiegészíte��ő, �éhá�y kritikai megjegyzést fogal�
maz��k meg. 

Földrajzi�kulturális határvonalak alakulása Romániában 
a rendszerváltás utáni átmeneti időszakban Dumitru Sandunak 
Az átmenet szociológiájA. társAdAlmi értékek és típusok romániábAn 
című könyvében

Sa��� 1996�ba� írt kö�yvébe� a posztkomm��ista átme�etet egy �tazáshoz haso�lítja. Sze�
ri�te amikor az �tazó egy új világba lép, új jele�tések, szempo�tok (�ézőpo�tok) tár�l�ak fel 
előtte, va��ak, amelyekhez bizo�yos párbeszé�eke�, témáko� keresztül lehet elj�t�i, va��ak, 
amelyek pe�ig egyszerűe� a látottak másságából a�ó��ak. Az átme�et a társa�alom számára 
�tazáské�t fogható fel abba� az értelembe�, hogy a társa�alom re��szerváltáskor úja� elétár�ló 
képekkel, témákkal és perspektívákkal szembesül. T�laj�o�képpe� új problémák fogalmazó��
�ak meg, illetve fogalmazó��ak újra. 

Sa��� szeri�t a társa�almi átme�et k�tatásába� a lé�yegi kér�ések a társa�almi aktorokra, erő�
forrásokra, a társa�alom által elfoga�ott értékekre és magatartásokra illetve az ezekkel kapcsola�
tos értékelésekre kell vo�atkozza�ak. A társa�almi átme�etet az alábbi problémakörök me�té� 
próbálja szemlél�i: a reform, a politikai választások, illetve a lakóhely megválasztása révé�. A 
reform problémakörébe tartozó�ak látja a piacgaz�aságra, illetve a �emokráciára való átme�et 
kér�ését. A politikai választásokat a szavazói voksba�, illetve az i�tézmé�yek irá�ti bizalomba� 
látja leképző��i. Végül pe�ig a lakhelyváltoztatás a migrációt jele�ti. 

A fe�ti problémakörök társa�almi leképező�ései a társa�alom egészére érvé�yesek, a téma�
körök a társa�almi élet szí�teré�ek több �ime�ziójába� gyökerez�ek és mi��egyik felvetése 
�gya�azo� a k�lt�rális talajo� törté�ik. Sa��� az erre vo�atkozó mo�ell alapjait igyekszik le�
rak�i, amit a reform k�lt�rális komplex�má�ak − a továbbiakba� COREF4 − �evez. A COREF 
választási lehetőségek és elvárások összessége, amelyek az egyé�ek vélemé�yét és magatartását 
alakítják a re��szerváltás �tá�i átme�et kihívásaival való küz�elembe�. Vizsgálatába� ezt mo�
�ellt kíséreli meg leír�i, felépíte�i. Elemzése tehát egy olya� mo�ell megalkotására tett kísérlet, 
amely a re��szerváltás �tá�i átme�et mozza�atai�ak megismerésére és megértésére képes.

A „Geok�lt�rális határvo�alak és a átme�et”5 című fejezet arra vo�atkozik, hogy a szerző mi�
ké�t látja Romá�ia regio�ális terei�ek alak�lását. Sa��� a régiók határvo�alai�ak változását 
m�tatja be, oly mó�o�, hogy egy már korábba� megírt ta��lmá�yát6 a fe�t bem�tatott mo�ell�
hez igazíthassa.

E kísérlet kii���lópo�tja az a megállapítás, hogy a társa�almi stát�s valami�t a föl�rajzi 
elhelyezke�és fo�tos �ime�ziók az egyé�ek magatartásai�ak kialak�lása, str�kt�ráló�ása te�

4. COREF – Complex�l c�lt�ral al reformei (A reform k�lt�rális komplex�ma)
5. Sa���, D�mitr� (1996) „Fro�tiere geo�c�lt�rale �i tra�ziţie” I� Sociologia tra�ziţiei. Valori �i tip�ri sociale î� 
Româ�ia. B�karest: E�it�ra Staff
6. Sa���, D�mitr�, „Arii c�lt�rale �i probleme sociale” („K�lt�rális övezetek és szociális problémák”) I� Revista 
�e Cercetări Sociale 1995. 1.
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ki�tetébe�. Így Sa��� szükséges�ek látja a Romá�iá� belüli föl�rajzi�k�lt�rális tér természeté�
�ek leírását, arra vállalkozik, hogy beazo�osítsa a föl�rajzi�k�lt�rális határvo�alakat (frontiere 
geoculturale) és a k�lt�rális tereket (arii culturale), mivel az átme�et folyamatai külö�böző ré�
giókba� külö�böző gyorsasággal zajla�ak, más és más jegyekkel bír�ak. Ugya�ekkor megálla�
pítja, hogy az átme�et és a szocio�k�lt�rális tér közötti összefüggés �em egyirá�yú. Nemcsak 
szocio�k�lt�rális tér hat az átme�eti folyamatokra, ha�em az átme�eti folyamatok is alakítják 
a szocio�k�lt�rális terek határvo�alait. Vizsgálatába� az összefüggés �tóbbi irá�yát hasz�álja 
az előbbi alátámasztására. Szemmel tartva a törté�elmi régiókat, kva�titatív a�atoko� klaszter�, 
illetve faktorelemzést végez. Ere�mé�yké�t a törté�elmi régióktól eltérő szocio�k�lt�rális terek 
határvo�alait kapja.

Vizsgálatába� két hipotézisre támaszko�ik. Az első szeri�t azok a föl�rajzi egységek, amelyek 
�emográfiai, társa�almi, k�lt�rális, fizikai, illetve lakóhelyi kör�yezetbeli str�ktúrák és jele��
ségek teki�tetébe� haso�ló jellegűek, haso�lóságot m�tat�ak a �omi�á�sabb értékorie�tációk 
ko�fig�rációját illetőe� is. A máso�ik szeri�t ha a föl�rajzi egységeket a str�kt�rális és társa�
�almi jele�ségbeli jellemzőik szeri�t vizsgálj�k meg, akkor megbecsülhetjük az egyes területek 
egymáshoz való közelségét a társa�almi értékorie�tációk teki�tetébe�.

A szerző elméleti ko�cepciójá�ak és elemzései�ek bem�tatása �tá� megállapítja, hogy az 
átme�et sorá� a k�lt�rális terek újrastr�kt�ráló��ak. A törté�elmi régiók Romá�ia k�lt�rá�
lis életé�ek szempo�tjából továbbra is jele�téke�y egységekké�t tarthatók számo�, azo�ba� 
megfigyelhetők régió� belüli szegme�táló�ások, illetve régiók közötti haso�lósági kapcsolatok 
(relaţii de similitudine culturale), amelyek me�té� új i�terregio�ális terek jö��ek létre. Mi��ezek 
hozzájár�l�ak egy olya� kép kialak�lásához, amely szeri�t a törté�elmi régiók i�kább területi 
egységek re��szereké�t és csoportos�lásaké�t körvo�alazó��ak, mi�tsem egyértelműe� körül�
határolható makro�terekké�t. A törté�elmi régiók olya� szocio�k�ltrális e�titások, amelyek fo�
kozatosa� elveszítik jele�tőségüket, elfe�ik őket a fokozatosa� kialak�ló jobba� körvo�alazott, 
lé�yegibb egységek. 

Továbbá a megyék – mi�t a törté�elmi régiók és az általa megjelölt szocio�k�lt�rális terek kö�
zött elhelyezke�ő mezo�egységek – �emcsak a�mi�isztratív, ha�em társa�almi releva�ciával is 
bír�ak. Egyesek azért, mert határvo�alaik egybees�ek egykori a�mi�isztratív egységekkel, má�
sok abból kifolyólag, hogy az 1968�as területre��ezés ere�mé�yeké�t létrejött a�mi�isztratív 
egységek társa�almi egységekké érlelő�tek a be��ük zajló folyamatos i�terakciók következté�
be�. Ugya�is ha a megyék p�sztá� a�mi�isztratív egységek le��é�ek, akkor elemzésébe� szo�
ciológiailag értelmezhetetle� statisztikai összefüggésekre j�tott vol�a. Sa��� úgy látja, hogy az 
összefüggések elemezhetősége az elemzési egységek természetes voltára �tal.

Sa��� ebbe� a fejezetbe� az átme�et regio�ális külö�bségeit szá��ékszik magyaráz�i. Mi�
helyt vizsgála��ó összefüggés for�ított irá�yá�ak vizsgálatával megrajzolja lehetséges szocio�
k�lt�rális terek lehetséges határvo�alait, célja megváltozik. 

E��élfogva Sa��� végkövetkeztetéseibe� �em tér ki az átme�et folyamatai�ak magyarázatá�
ra, a határvo�alaik megrajzolása �tá� �em vo� le következtetéseket az átme�ettel kapcsolatba�, 
�em igazítja következtetéseit az általa kialakított mo�ellhez.

A kö�yvhöz szerkesztett, már korábba� megírt ta��lmá�y, �oha �em illeszke�ik a felvázolt 
elméleti mo�ellhez, ö�álló íráské�t figyelemre és további – �emcsak kva�titatív − k�tatásra ér�
�emes. Ez irá�yba való további k�tatást i��okolttá teszi Sa��� beismerése is, mely szeri�t méré�



158

Er�élyi társa�alom – 1. évfolyam 1. szám • Mező�y

séből olya� torzítások a�ó�hat�ak, amelyeket további k�tatások le��é�ek hivatottak korrigál�i. 
A mó�szerta�i hiá�yosságok kiküszöbölésé�ek és a ko�cept�ális keret kibővítésé�ek jegyébe� 
Sa��� – ígéretéhez híve� – 1997 és 1999 között további vizsgálatokat végez, melyek ere�mé�ye�
ké�t születik az alább bem�tata��ó ta��lmá�y is.

A regionális és közösségi terek átalakulása Sandu 
Az átmenet társAdAlmi tere című könyvében

Az i�ézett kötet �tolsó fejezetét képező újabb ta��lmá�y célja a romá�iai föl�rajzi régiók (és 
eze� belül a lokális közösségek) fejlettségi szi�t és k�lt�rális profil szeri�ti összehaso�lítása. E 
szélese�ő, ám továbbra is meglehetőse� ko�krét problematizálást a korábbi�ál is összetettebb 
ko�cept�ális keretbe illeszti, amely a ta��lmá�ykötet tágabb teoretik�s és mó�szerta�i szem�
po�tjait hivatott érvé�yesíte�i. Mi��e�ekelőtt eze� elméleti megfo�tolások rövi� bem�tatásá�
ra vállalkoz��k. 

A �agyrészt már korábba� kia�ott ta��lmá�yok, esszék gyűjtemé�yeké�t megjele�ő „Az átme�
�et társa�almi tere” című m��ka – akárcsak az előbbi – a posztkomm��ista társa�almi átme�et 
alapvető jellegzetességei�ek elemzésére vállalkozik. Az elméleti megfo�tolások rövi� bem�tatá�
sá�ál célszerű�ek tű�ik a kötet címébe� megjele�ő k�lcsfogalmak �efi�íciójából kii���l�i. 

A posztkomm��ista társa�almakra jellemző „társa�almi átme�et” alatt Sa��� – ezúttal a�ali�
tik�sabb szemmel – egy kettős reformot ért, amely egyrészt a piacgaz�aságra való áttérést, más�
részt a �emokrácia ko�szoli�ációját jele�ti. A reform �gya�akkor olya� társa�almi változások 
sorozata, amely a társa�almi projekteket (a reform eszközeit) megalkotó elit és a meggyőzés vagy 
ké�yszer alapjá� azt elfoga�ó tömegek folyamatos i�terakciójá�ak homlokterébe� formáló�ik. 
A reform és az átme�et – Sa��� szeri�t – �em két külö�álló társa�almi folyamatot jelöl, �em 
is kompleme�ter fogalmak, ha�em �gya�a��ak a str�kt�rális átalak�lás�ak más megközelítés�
mó�jai: míg a reform a társa�almi terv célállapota, fi�alitása (jele� esetbe� a személyi szaba�ság�
ra épülő jóléti társa�alom) szemszögéből jellemzi az átalak�ló társa�almat, az átme�et�ek impli�
cit mó�o� vo�atkoz�ia kell az átme�etet megelőző állapotra is. Sa��� az átme�et fogalmá�ak 
hasz�álata mellett �ö�t és szakterületét az átme�et szociológiájaké�t �efi�iálja: a reform szocio�
lógiájával szembe� – amely a felvállalt társa�almi projekt sikeressége függvé�yébe� értelmezi a 
változásokat, e��élfogva eval�atív jellegű – ez egy olya� terület, ahol komparatív elemzésekre 
va� mó� a társa�almi jele� és a múlt (esetü�kbe� a kései kelet�e�rópai szocializm�s) valami�t 
a célállapot (piacgaz�aság és liberális �emokrácia) között. 

A címbe� szereplő másik k�lcsfogalom, a „társa�almi tér” operacio�alizálása az alapvető mó��
szerta�i elvek felvázolásával párh�zamosa� törté�ik meg. A szerző a kötetbe� többé�kevésbé 
következetese� végigvitt mó�szerta�i para�igmát – amely egyébké�t egyértelműe� segít tető 
alá hoz�i a tematikailag meglehetőse� heterogé� ta��lmá�yokat – kva�titatív fe�ome�ológiá�
�ak �evezi. Az első hallásra – episztemológiai tartalmát teki�tve – meglehetőse� elle�tmo��ó 
kategória�páros mögött valójába� a társa�almi változások többszi�tű elemzésé�ek az igé�ye 
húzó�ik: „A kva�titatív fe�ome�ológia az i�tersz�bjektivitás által ko�str�ált életvilág megérté�
sé�ek egy kísérlete, mó�szere a változóelemzésről való áttérés egy olya� többszi�tű elemzésre, 
amely reko�str�álja a változások egyé�i átélésé�ek legjellemzőbb ko�text�sait.” (Sa���, 1999:
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11) Ez a mó�szerta�i perspektíva segít abba�, hogy a kötetbe� tárgyalt olya� jele�ségek, mi�t a 
szegé�ység objektív és sz�bjektív m�tatók révé� egyszerre megraga�ható legye� (A szegé�ység 
problémáját tárgyaló részbe� pél�á�l ez a mó�szerta�i kettősség az objektív életszí�vo�albeli 
m�tatók és a relatív szegé�ység – elége�ettség az életkörülmé�yekkel, az ehhez kötő�ő optimiz�
m�s – párh�zamos és többszi�tű tárgyalását jele�ti). Bár a vizsgálatok empirik�s alapját (akár�
csak korábba�) me��yiségi, országos szi�tű közvélemé�y�k�tatások a�atai képezik, ezek komp�
lexebb statisztikai mó�szerekkel való fel�olgozása (faktora�alízis, klaszterelemzés és regressziós 
mo�ellek hasz�álata) jórészt olya� láte�s változók létrejöttét ere�mé�yezi, amelyek lehetővé 
teszik „hogy a mó�szerta�i sta��ar�izálás ké�yszerítő körülmé�yei mögött fel t��j�k ismer�i 
a sz�bjektivitást” (Sa���, 1999:11). A szerző ezzel kapcsolatba� tett erőfeszítései számottevőek, 
ezek közül a jele�ségek több szi�te� törté�ő (egyé�i, közösségi, regio�ális) párh�zamos vizsgá�
latát valami�t a tipológia�alkotásba� �éha talá� túlzott�ak tű�ő törekvéseit említhetjük.

A kva�titatív fe�ome�ológiaké�t �efi�iált mó�szerta�i megközelítés legi�kább a máso�ik fe�
jezetbe� érvé�yesül7, amikor a szerző az átme�eti társa�almak „életvilágá�ak” a leírására tesz 
kísérletet. Sa��� a romá� társa�alom tagjaira vo�atkoztatott ezzel kapcsolatos megállapítása a 
következő: az emberek mi�� érzületeikbe� – elége�ettség, elége�etle�ség, optimizm�s, pesszi�
mizm�s – mi�� pe�ig a��ak a megítélésébe�, hogy mit tarta�ak kívá�atos�ak vagy elítéle��ő�
�ek, erőteljese� a saját „stát�smezejükbe” va��ak zárva: amit az emberek érez�ek, hisz�ek és 
t���ak az elsősorba� a re��elkezésükre álló tőkeme��yiség és a lakókör�yezetük erőforrásai�ak 
függvé�ye. A szerző �gya�akkor egy szig�ifiká�s összefüggést állapít meg a komm��ális�regi�
o�ális és az i��ivi��ális tőke vol�me�e között: mi�él gaz�agabb az a�ott régió vagy közösség, 
a��ál magasabb a �agyobb i��ivi��ális tőkekészlettel re��elkezők ará�ya. 

Az egyé�ek életvilágát tehát a kör�yezeti erőforrások erőteljese�, mo��hat�i koercitív mó�
�o� behatárolják. Ebbe� a ko�text�sba� �yer értelmet az által��k bem�tata��ó fejezet té�
máját képező „regio�ális és közösségi terek” fogalma, amely így az egyé� stát�smezejé�ek a 
makrokör�yezeteké�t jele�ik meg. 

Sa��� szeri�t a közösségi�regio�ális szi�te� a társa�almi élet �iffere�ciáló�ásába� a fő erővo�
�alat a h�má� tőke jele�ti, melyet az iskolai végzettség, az egészségügyi helyzet valami�t a régió 
komm��ikációs i�frastr�ktúrájá�ak fejlettségével mér. Az elemzés alapjá� elmo��ható, hogy 
ezek a kompo�e�sek megyé�ké�t meglehetőse� ko�ziszte�s mó�o�, kevés kivétellel csak�em 
párh�zamosa� változ�ak. Továbbá az a te��e�cia látszik körvo�alazó��i, miszeri�t egy megye 
h�má� tőkéjé�ek fejlettsége egye�ese� ará�yos az oktatási és egészségügyi szektorba� �olgozó 
szakemberek számával, a befele irá�y�ló migráció i�te�zitásával, valami�t a megye �rba�izáci�
ós múltjával. A h�má� tőke fejlettségi i��exe régió�ké�t és településtíp�so�ké�t jele�tős elté�
réseket m�tat: e teki�tetbe� az ország észak�keleti részé�ek (Mol�va térsége) fal�� lakó �épes�
sége teki�thető külö�öse� hátrá�yos helyzetű�ek. Legmagasabb i��exértékkel a kis tömbké�t 
megjele�ő Ara��Temes és Szebe��Brassó megyék, valami�t az e teki�tetbe� elszigetelt Kolozs 
megye, átlag feletti m�tatószámmal – föl�rajzilag mi�tegy sávot alkotva – Fehér, Maros, Har�
gita valami�t a Krassó�Szöré�y, Gorj, Vâlcea és Dâmboviţa megyék re��elkez�ek. Mi��ezek 
alapjá� Sa��� arra a következtetésre j�t, hogy főké�t a tömegoktatás széleskörű elterje�ésé�ek 
következtébe� a h�má� tőke „regio�alizációja” szempo�tjából a törté�elmi régiók�ak egyre ki�
sebb releva�ciáj�k va� (Emlékezzü�k: korábba� �gya�ezt a föl�rajzi�k�lt�rális határvo�alak 

7. A fejezet címe, szaba�for�ításba�, kb.: A stát�stérbe „zárva” (Romá��l: „Locatar” î� spaţi�l �e stat�s).
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me�té� is megfogalmazta). Az a�atok úgy tű�ik, hogy sokkal i�kább a Zöl� Chartába� foglalt 
országjele�tés következtetéseivel va��ak összha�gba�8 

A regio�ális külö�bségek egy további �ime�ziójába� Sa��� szociok�lt�rális jellemzőket vizs�
gál. Célja olya� k�lt�rális régiók körvo�alazása, melyek az alábbi jellemzők szeri�t homogé� 
tömböt alkot�ak: a terület törté�elmi régiók szeri�ti besorolása, a �épesség felekezeti hovatar�
tozása, a falvak és a városok fejlettségi szi�tje valami�t a szá�tóterület ará�ya a mezőgaz�asági 
területe� belül. Láthatj�k, hogy a fogalmi haso�lóság elle�ére az itt tárgyalt szociok�lt�rális 
jellemzők jele�téstartalma �em azo�os az előző kötetbe� leírtakkal. A korábbi vizsgálatába� a 
priori mó�o� megalkotott 11 szi�tetik�s változóból itt csak azokat a m�tatókat tartja meg, ame�
lyek egyértelmű �emarkációs té�yezőkké�t jele��ek meg a megyék k�lt�rális �iffere�ciálása 
szempo�tjából.9 Az így létrejövő k�lt�rális profilok vizsgálatá�ál Sa��� arra a következtetésre 
j�t, hogy ezek �em mi��e� esetbe� es�ek egybe a h�má�tőke szeri�t elkülö�ített csoportok�
kal. Er�ély k�lt�rális régiói pél�á�l egy felekezeti hovatartozás szeri�ti valami�t egy regio�ális 
fejlettségi te�gely me�té� formáló��ak. 

A fe�tiekbe� már operacio�alizált kategóriák segítségével (h�má� tőke, i�frastr�kt�rális 
fejlettség, szocio��emográfiai jellemzők) Sa��� egy�egy külö� alfejezetbe� vizsgálja a fal�si 
szegé�ység valami�t a megyék közötti migráció jele�ségét. Legfo�tosabb ezzel kapcsolatos kö�
vetkeztetése arra vo�atkozik, hogy egy r�rális település a��ál fejlettebb, mi�él többe� és mi�él 
fiatalabb személyek lakják, föl�rajzilag �omb�vagy hegyvi�éke� helyezke�ik el, lehetőleg mi�él 
közelebb a megyeközpo�thoz és a �emzetközi útvo�alakhoz. 

A migrációs jele�ségekkel kapcsolatosa� megállapítja, hogy a re��szerváltást közvetle�ül kö�
vető évekbe� a városról fal�ra törté�ő vá��orlás főké�t a i�gázókat éri�tette, magát az egész fo�
lyamatot pe�ig a mo�er� társa�almak krízishelyzeteire a�ott reakciók egy tipik�s pél�ájaké�t 
fogja fel. 

Összegzés, kritikai megjegyzések

Mi��e�t összevetve, a bem�tatott mi��két ta��lmá��yal kapcsolatosa� elmo��ható, hogy 
szerkezetébe�, mo��a��ójába� egyértelműe� tette� érhető – a külö�böző alkalmakkal, külö��
böző céllal már megjele�tetett ta��lmá�yokkal közös – ko�cept�ális�mó�szerta�i keretbe való 
illesztés ké�yszere. Mi��ez a��ak elle�ére va� így, hogy egy fogalmi apparát�sába� ige� válasz�
tékos elméleti háttér segít a �éha �iverge�s�ek tű�ő tematik�s részek összekapcsolásába�.

A bem�tatás sorá� �gya� �em tértü�k ki rá, ám ige� fo�tos megemlíte�i, hogy a ta��lmá�
�yok empirik�s alapját képező a�atok jó része más célokkal készült empirik�s k�tatások ere�mé�
�yei�ek máso�elemzésére támaszko�ik. Talá� emiatt volt az az érzésü�k, hogy i�ő�ké�t a mo��
�a��ó empirik�s alátámasztottságá�ak mértéke messze al�lmara� a felvázolt elmélet logikai 
kohere�ciájá�ál. Ez külö�ösképp a fogalmak operacio�alizálásába� tette� érhető: gyakra� prob�

8. Az országjele�tés szeri�t az E�rópai U�ióba törté�ő f��kcio�ális i�tegráció szempo�tjából a mai megyék�él �a�
gyobb, ám a törté�elmi régiók�ál kisebb fejlesztési makrorégiók hatéko�yak.
9. Az �tóbbi eljárás velejárója az, hogy a jele�ségek operacio�alizálása (jele� esetbe� a k�lt�rális profilé) �em a vizs�
gálatot megelőzőe� törté�ik meg, ha�em az a�atok �tólagos sajátos re��ező�ése révé�. E��ek a kevésbé t��atos 
eljárás�ak a következtébe� válhatott a meglehetőse� „kak�kktojás�ak” tű�ő „szá�tóterület ará�ya a mezőgaz�asá�
gi területe� belül” változó a k�lt�rális profil egyik �ime�ziójává. 
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lémá�ak éreztük azt, hogy egy meglehetőse� komplex társa�almi elemet – vélhetőe� megfelelő 
a�atok hiá�yába� – �em a legmegfelelőbb vagy meglehetőse� kevés i��ikátorral jellemeztek. 

A megfogalmazott hiá�yosságok és kritika elle�ére úgy véljük, hogy D�mitr� Sa��� regi�
o�ális vo�atkozású elemzései, főké�t mó�szerta�i újszerűségük és fogalmi választékosság�k 
révé� meg�yitották az �tat a régiók komparatív elemzésével kapcsolatos hazai szociológiai vizs�
gálatok irá�yába és vitathatatla� legitimitást szereztek a probléma több�ime�ziós elemzésé�ek. 
E��élfogva meggyőző�ésü�k, hogy ezek a m��kák – szakterülettől függetle�ül – hosszú i�eig 
megkerülhetetle� és szoli� refere�ciaké�t fog�ak szolgál�i a témával foglalkozó jöve��őbeli 
társa�alomk�tatók számára. 
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