ELÕSZÓ A LAPSZÁMHOZ
I

mmár ötödik alkalommal jelentkezik tematikus lapszámmal a Max Weber Szociológiai Kutatóközpont folyóirata, a
WEB. Jelen lapszám Települések, változó társadalmi terek címszó alatt közöl a településszociológiai tanulmányokat, dokumentumokat, recenziókat. A Tanulmányok rovat két tömbre
oszlik: az egyik a Város, a másik a Falu kérdés és problémakörét boncolgatja.
A Város rovatot indító Ladányi János Társadalmi és etnikai
csoportok lakóhelyi szegregációja Budapesten, a poszt-kommunista átmentben című tanulmánya a budapesti lakóhelyi
szegregáció mértékét és változását taglalja összehasonlító perspektívában, részletesen kitérve a folyamatok makrótársadalmi
okaira is. Pásztor Gyöngyi tanulmánya egy minőségi módszerekre alapozó kutatás alapján készült, azt tárja fel, hogy Kolozsvár legnagyobb lakótelepének lakói hogyan viszonyulnak
saját lakhelyükhöz, melyek azok a mentális sémák amelyek
mentén e tág és átláthatatlan teret strukturálják. A következő
tanulmányban Ruszuly Emese a monostori lakótelep munkáséletmódjába nyújt betekintést. Arra vállalkozik, hogy leírja a
poszt-kommunista időszakban megfigyelhető munkásélet-mintákat, kitérve a lakótelepi környezet meghatározó voltára is.
Gergely Orsolya tanulmányának alanyai szintén speciális kategória: a szerző a kolozsvári diákok lakásmintáit írja le részletes
empirikus anyagra alapozva. A kérdéskör messzemenően aktuális, hiszen Kolozsvár társadalmi terének arculatát markánsan meghatározza egyetemi jellege. Gál Katalin tanulmánya a
Kolozsváron megfigyelhető informális gazdasági stratégiákból
részletesen mutatja be azokat, amelyek szorosan kötődnek vá-

rosképhez, mint lokalitáshoz: a fém és papírgyűjtők, illegális
személyszállítók, valamint az ócskapiaci árusok városi erőforrásokhoz való sajátos viszonyát. A rovat utolsó, Hancz Imola
és Péter László által jegyzett tanulmányban a kolozsvári munkanélküli fiatalokra jellemző pénzszerzési gyakorlatokat tárják
fel és tipizálják.
A Falu rovat két tanulmányt tartalmaz. Az első tanulmányrészlet szerzője Ion Aluaş, akit a kolozsvári szociológia „alapítójaként” tart számon. Jelen lapszámunkban post-mortem összegyűjtött írásaiból készült válogatásból közlünk magyar nyelvre
fordított részleteket, amelyek a szerző faluval kapcsolatos legfontosabb gondolatait tartalmazza. A Nistor Laura és Kovács
László Attila tanulmánya a román közélet egyik aktuális problémáját próbálja szakmai szempontból elemezni. Kutatásuknak
helyszíne Verespatak, ahol a szerzők a bányanyitás terve és a
település viszonyát vizsgálták.
A Műhely rovatunk egy Letenyei László által szerkesztett kollázst tartalmaz, amely a 2003 őszén tartott bonchidai falukutató tábor néhány eredményét mutatja be a résztvevő diákok tollából. A Dokumentum rovat pedig Kiss Zita, Pásztor Gyöngyi,
Plugor Réka, Szabó Júlia által jegyzett „Hóstáti életképek” címmel egy hóstátiakkal készült interjúrészeleteket tartalmaz. A
Recenzió rovat a ismertető funkcióján túl didaktikus is kívánt
lenni: olyan könyvek bemutatását is célul tűzte ki amelyek a
kérdés iránt érdeklődő diákok számára fontosnak tartunk.
E lapszám megjelentetésével reméljük, hozzájárulunk a kérdéskör romániai vetületeinek jobb és pontosabb megismeréséhez, a településekhez kötődő jelenségek leírásához.
Pásztor Gyöngyi – Kiss Dénes
Felelős szerkesztők
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