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Dénes Attila – Marelyin Kiss József:
„Azért a politika az úr”. Az önkormányati
multipozicionális elit kialakulása Magyarországon

Kiss Dénes: A falusi elit átalakulása Erdélyben
A tanulmány egy modellt próbál vázolni a falusi elit rendszerváltás utáni átalakulására és az új elit szerkezetére vonatkozólag, négy esettanulmány tapasztalatainak összegzése alapján. Bevezetőként a falusi elitről, az elit egyes csoportjairól
szóló hazai és magyarországi szakirodalmat tekinti át. A falusi elit rendszerváltás utáni átalakulását egy dichotóm modell
segítségével tartja megragadhatónak, melyben a két ideáltipikus forgatókönyvet az „elitcsere”- illetve a „pozíció-átmentés”
forgatókönyveinek nevezi. Az új elit szerkezetére vonatkozólag
három alcsoportból, vállalkozó-, kulturális- és agrár-elitből álló
elitmodellt javasol.
Kósa András László: „Timurok és Pál utcai fiúk”.
A romániai magyar ifjúsági elit
természetrajzának vázlatához
A tanulmány a rendszerváltás utáni romániai magyar ifjúsági szervezetek kialakulásának történeti vizsgálata, valamint az
ezek élén tevékenykedő – a szerző által ifjúsági elitnek nevezett
– csoport karrierútjának elemzése. A tanulmány központi kérdése arra vonatkozik, hogy jelenlétük a romániai magyar közéletben mennyire alakítja át a meglévő politikai szocializációs
mintákat vagy ellenkezőleg: mennyiben járul hozzá a politikai
rendszer játékszabályainak újratermeléséhez.

A tanulmány a magyarországi helyi és országos politika
viszonyát vizsgálja az önkormányzati vezetők parlamenthez
fűződő intézményes viszonya alapján. A megyei jogú városokra vonatkozó adatokat felhasználva az önkormányzatok
politizálódásának, illetve a pártok önkormányzatosodásának
problematikáját járja körül.
Veres Valér: Foglalkoztatottság és
foglalkozásszerkezet Romániában 2002-ben
A szerző a romániai népesség foglalkozásszerkezetének, jövedelmi viszonyainak a rendszerváltás utáni alakulását vizsgálja
a népszámlálási adatok valamint az éves statisztikai jelentések
alapján. Központi kérdése, hogy Romániában a piacgazdaságra
való átmenet milyen szerkezeti változásokat eredményezett a
többi közép-kelet európai társadalmakhoz viszonyítva.
Gál Katalin – Ruszuly Emese: „Gazdagjaink?”.
Elemzési kísérlet a romániai gazdasági elit profiljáról
A szerzőpáros a romániai gazdasági elit szociológiai jellemzését adja a Capital nevű folyóirat „A 300 leggazdagabb
román” c. kiadványának adatai alapján. A tanulmány a rendszerváltás utáni vagyonfelhalmozás különböző módozatainak
elemzésére is kitér. Központi kérdése, hogy Romániában a gazdasági elitre mennyire érvényes a posztkommunista menedzserizmus elmélete.
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