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A kutatások (elő)története és célja · A kolozsvári Babeş-
 Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének Ma-

gyar Tagozata intézményesen több tudományos alapkutatást 
végez. Az alapkutatások központjában (itt most csak néhá-
nyat említünk meg) az etnikumközi kapcsolatok, az ifjúsági 
korszakváltás, a médiafogyasztás, a szegénység, illetve az első-
generációs városlakók, valamint falu problematikája áll. Több 
kutatásban partner a Max Weber Szakkollégium, illetve az Et-
nikumközi Kapcsolatokat Kutató Központ. Ugyanakkor a poli-
tikai kultúra vizsgálata is említést érdemel. A következőben az 
erre vonatkozó kutatássorozatot fogjuk részletesebben bemu-
tatni. A demokratikus átalakulás, illetve a civil szféra konszoli-
 dációjának (mint az állammal és a politikai döntésekkel szem-
ben ellenőrző, szabályzó és közvetítő funkciókat betöltő tár-
sadalmi alrendszernek) szempontjából a politikai kultúrára 
vonatkozó elemzések rendkívüli jelentőségűek lehetnek. Eb-
ből a meggondolásból a „ A közvélemény szociológiája” című 
egyetemi előadássorozat részeként 1999 óta a kurzus temati-
kájához szervesen kapcsolódva a Tanszék Magyar Tagozatán 
intézményes keretek között Péter László irányításával folyik 
a játékosan „Civil Kurázsinak” elnevezett longitudinális kuta-
tás-sorozat. A „Civil Kurázsi” egyben a kutatószeminárium gya-
korlati szerepét is betölti. A politikai kultúra (illetve a proble-
matikához kapcsolódó politikai és közéleti aktivitás, részvétel, 
értékek, választói viselkedés, társadalmi távolság) kérdéskörét 
a kolozsvári „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem magyar diákjai 
körében elemezzük. (A CK I. során a magyar minta mellett egy 
román nemzetiségű diákokból álló mintát is használtunk).

A „Civil Kurázsi” című vizsgálatok az első és (eddig) a maga 
nemében egyedülálló kutatások Erdélyben. A tágabb értelem-
ben értelmezett politikai szocializáció illetve a politikai kul-
túra állapotának a vizsgálata idehaza eddig még nem megho-
nosodott, ezért az eredményeink nemcsak újszerűek, hanem 
egyben nagyon pragmatikusak is. Ugyanis a kutatás nem szo-
rítkozik csupán a politikai vélemények leírására, hanem a civic 
culture asszimilációjának a folyamatát, illetve annak ágenseit 
is modellezi; a véleményalkotás és a közéleti aktivitás, szerep-
vállalás mögöttes mechanizmusainak a vizsgálatát/elemzését 
is célozza; a kifejezett vélemények alapját Converse Iskola úgy-
nevezett awarness (tudatossági) dimenzióját is feltérképezi. To-

vábbá a politikai nézetrendszerek elemeit is feltárja, valamint 
a politikai rendszerrel szembeni ideológiai (de nemcsak) el-
várásokat is azonosítja: egyfajta ifjúsági jövőkép megrajzolásá-
hoz is hozzájárulhat. Ha figyelembe vesszük az alappopuláció 

– a BBTE-n tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták – jellem-
zőit, mint a jövendőbeli elit tagjait és a nyilvánosság opinion 
leadereit, akkor úgy véljük a „Civil Kurázsi” valóban egy jelen-
tős lépés a romániai magyar szociológiai vizsgálatok sorában.

Az eddig elvégzett kutatások

· Civil Kurázsi I. - Egyetemisták és a civil társadalom Kolozs-
váron 1999. december (magyar minta), 2000. március (ro-
mán minta)

· Civil Kurázsi II. - Egyetemisták és választások 2000. no-
vember

· Civil Kurázsi III. - Egyetemisták és politikai értékek 2001. 
november

· Civil Kurázsi IV. – Kolozsvár lakosságánk politikai maga-
tartása, tervezett időpont, 2002. október-november

A vizsgált fő tematikák

· Civil társadalommal való szembeni attitűdök (szervezeti 
tagság, aktivitás, elvárás-rendszerek)

· Politikai kultúra (politikummal szembeni attitűdök, akti-
vitási szintek, politikai ismeretszintek, ideológiai irányult-
ság)

· A választói magatartások
· Médiafogyasztási minták
· A mássággal szembeni attitűdök (kisebbségi csoportokkal, 

társadalmi nemekkel)
· A státustörvénnyel szembeni magatartások (vélemények, 

elvárások, jövőkép)
 

A kutatás módszertana · A kutatások a direkt – face to 
 face – technikával alkalmazott kérdőíves szociológiai fel-

mérések (survey). A kérdezőbiztosok az elsőéves szociológus 
diákok, akik a Bevezetés a szociológiai kutatás módszertaná-
ba című előadás egyik szemináriumi gyakorlatuk részeként 
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alkalmazzák a kérdőíveket. Kötött kvótás mintavételi eljárást 
használtunk. Kvóták: fakultás, szak, évfolyam, év. Az eddig 
vizsgált alappopulációk: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem ma-
gyar nemzetiségű diákjai. A kutatások során használt minták 
és a mérések elvégzésének az időpontjai, illetve a feltételezhe-
tő hibahatárok: N-741, 1999 december (P-0,95 / ±3%); N-793 
2000 március (P-0,95 / ±3%); N-406 2000 november, (P-0,95 
±4,2%); N-382, 2001 november (P-0,95 ±4,5%). 

A CK kutatássorozat nyomán továbbá 4 szakdolgozat és 1 
OTDK-n bemutatott szöveg, valamint jelen tematikus lapszám-
nak – WEB, 10. sz. – az ötlete született.

A kutatások nyomán megjelent vagy megjelenés alatt lévő 
tanulmányok
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nomenológiája. Szociológiai tanulmány a romániai átmenetről a 
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10, 2002
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lozsváron, in Somai J. (szerk.) A civil szféra szerepe a közösség-
fejlesztésben, pp. 109–115, 2000, Kolozsvár, Alapítvány az Er-
délyi Magyar Szervezetekért
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