A kötet írásairól
Intézményesülési folyamatok a romániai magyar társadalomban 1989-1995 között
Ez a tanulmány a KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja keretében 1995-ben végzett kutatási program eredményeit
foglalja össze. A tanulmány szerzõje mellett a programban részt vett
még Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sándor, Rostás Zoltán, Túros
Endre. Megjelent a Társadalmi Szemlében, 1996 (LI.) 8-9. 111-127.
A társadalom védelme és/vagy építése
Elemzés a romániai magyar elit “termelõdésérõl” és szerepérõl
Ez a tanulmány a KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja keretében szervezett egyéves kutatási program zárótanulmánya. A kutatási programban a szerzõ mellett résztvett még Bodó
Julianna, Gagyi József, D. Lõrincz József, Oláh Sándor, Rostás Zoltán,
Túros Endre. A tanulmány megjelent az Antropológiai Mûhely 1997.
3-4-es számában.
Mindennapi ellenfelünk a Rend
Esettanulmány a korrupció társadalmi hátterérõl
A tanulmány a Korridor - Politikai Kutatások Központja által
szervezett mûhelymunka keretében készült. Megjelenik a mûhelymunka tanulmányait összefoglaló kötetben. (Írások a korrupcióról).
Állam és Peremvidék
A tanulmány a Korridor - Politikai Kutatások Központja által
szervezett mûhelymunka keretében készült. Megjelent: Gombár Csaba - Hankiss Eelemér - Lengyel László (szerk.) És mi lesz, ha nem
lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén c. kötetben.
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Kormányon a kisebbség. A kormánybalépés egy éve a magyarmagyar reláció szemszögébõl
A tanulmány elsõ, terjedelmesebb változata Tabajdi Csaba felkérésére készült 1998 januárjában. Az ebben a kötetben közölt rövidített
változat megjelent a 2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap 1998.
júniusi számában.
Erdélyi korteskörutak
Avagy mit takar a nemzeti találkozások ceremóniája
Megjelent a 2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap 1998. januári
számában.
“Csodálatos” és “intoleráns” vidék. Jegyzetek a Har-Kov problémáról
Megjelent a 2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap 1998. októberi
számában.
A kisebbségi civil társadalom építésének kérdéséhez
Zártkörû szakmai tanácskozásra elõkészített, eddig nem publikált
szöveg.
Kisebbségpolitika - a kisebbség felõl nézve
Az írás elsõ változata referátumként hangzott el egy
székelyudvarhelyi szakmai tanácskozáson (1997. augusztus 21-22én), amelyet a Teleki László Alapítvány szervezett.
Néhány szempont a funkcionális analfabetizmus jelenségkörének értelmezéséhez a székelyföldi régióban
Az írás elsõ változata szakmai referátumként hangzott el
Illyefalván, az 1996. november 18-22. között szervezett, funkcionális
analfabetizmus témájú konferencián. Megjelent a konferencia anyagát tartalmazó kiadványban: Lada László (szerk.): A túlsó part
messze van. Kiadja Békés Megye Képviselõ-testülete Pedagógiai
Intézete.
Elfeledett életutak, el nem mondott élettörténetek
A szöveg eredetileg elõadásként hangzott el az Elmentünk?
Székelyföldi életutak c. kötet bemutatóján, 1996-ban.

