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Slovenský čitate  dostáva do rúk slovenské číslo Fórum Spoločenskovedná revue
(Fórum Társadalomtudományi Szemle). Tento časopis nie je neznámy v slovenskej
spoločenskovednej sfére. Čoraz viac slovenských bádate ov, predovšetkým histori-
kov ho pozná ako typický ma arský menšinový časopis, ale súčasne aj ako svoj-
rázny prostriedok slovensko-ma arskej interetnickej vedeckej aktivity. Slovenskí
autori radi poskytujú svoje štúdie na uverejnenie v tomto ma arskom časopise, kto-
rého profil sa sformoval postupne, ako produkt cie avedomého vedecko-poznáva-
cieho úsilia. Časopis vznikol v roku 1999 s cie om poskytnú  ma arskému spolo-
čenskovednému výskumu na Slovensku dlho chýbajúce publikačné možnosti. Tento
počin nadväzoval na snahu o vytvorenie ma arského vedeckého života na Sloven-
sku, ktorá (pravda, s časovými posunmi, ok ukami a viacerými zmenami spoločen-
sko-politických podmienok) je prítomná takmer od samotného vzniku ma arskej
menšiny v Československu.

Ma arské obyvate stvo, ktoré sa po roku 1918 ocitlo v novom štátnom útvare,
nebolo schopné z viacerých dôvodov rozvinú  svoju vedeckú produktivitu na patrič-
nej úrovni. Pokles počtu Ma arov na Slovensku bol do značnej miery spôsobený aj
masovým s ahovaním úradníctva do Ma arska, respektíve vykázaním osôb, odmie-
tajúcich zloži  s ub vernosti, z Československa. Väčšina patrila k stredným vrstvám,
teda k sociálnej vrstve, ktorá v každej spoločnosti predstavuje hlavnú oporu a nosi-
te a kultúrneho života. Hospodársky pritom oslabla inteligencia, patriaca k strednej
vrstve, zápasiaca so sociálnymi problémami, ktorá bola čoraz viac vystavená nebez-
pečenstvu asimilácie. Na druhej strane zasa toto ma arské spoločenstvo malo
ove a bezprostrednejšie väzby k materskému štátu a k Budapešti, ako napríklad
spoločenstvo v Sedmohradsku, ktoré, žijúce po celé stáročia vzdialenejšie od cen-
tra, si vytvorilo svoj samostatný, či aspoň samostatnejší život, než Ma ari na
Slovensku — vrátane vlastnej inštitucionálnej štruktúry.

Intelektuálny život na Slovensku sa s ve kými ažkos ami prispôsoboval zmene-
ným podmienkam. Iba politika dokázala hne  sformova  svoje rady — bola však v lep-
šej pozícii, ke že jej úlohou bolo iba premietnu  do nových pomerov stranícku štruk-
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túru Ma arska. Avšak úroveň kultúrneho a literárneho života nebola uspokojivá a
absentovali aj potrebné vedecké inštitúcie. Ma arské spoločenstvo, ku ktorému
vtedy patrilo 750 tisíc osôb, nemalo ani univerzitu, ani vysokú školu (okrem kalvín-
skej teológie založenej v roku 1925 v Lučenci), a prišlo aj k odbúravaniu školskej
siete. Je síce pravda, že v medzivojnovom období pôsobilo viacero organizácií na
ochranu menšiny a na rozvíjanie jej kultúrnych aktivít, tieto však nemohli nahradi
vedecké inštitúcie. V dôsledku toho ani nemožno hovori  o vedeckom živote v pra-
vom slova zmysle. Ma arská vedecká, literárna a umelecká spoločnos  v Česko-
slovensku [Csehszlovákiai Magyar Tudományos és Művészeti Társaság] (tzv.
Masarykova akadémia), ktorá vznikla na základe daru prezidenta Masaryka (v hod-
note milión korún), nesplnila očakávania. Časopis Magyar Figyelő [Ma arský obzor],
svojimi nepravidelnými a spojenými číslami, nekoncepčnými redakčnými prístupmi
si nedokázal získa  dôveru čitate ov napriek tomu, že uverejnil viacero pozoruhod-
ných štúdií. (Skutočne kvalitný časopis v medzivojnovom období bol iba mesačník
Forum s tematikou architektúry a umenia, vychádzajúci v rokoch 1931 — 1938, redi-
govaný Tiborom Szőnyim. Periodikum spočiatku vychádzal v nemeckom, ma ar-
skom a slovenskom jazyku, od roku 1931 v nemčine a v ma arčine v Bratislave a
poskytoval priestor pre otázky moderného stavite stva a výtvarného umenia.)

Po druhej svetovej vojne a po období, ke  bolo ma arské obyvate stvo na
Slovensku zbavené občianskych práv (roky bez domoviny) — teda až v 50-tych rokoch
sa prebúdza duchovný život. Postupne dochádza k otvoreniu ma arských škôl,
vytvára sa sie  ma arského školstva, v decembri 1948 vyjde prvé číslo neskoršie-
ho denníka Új Szó [Nové slovo] a dochádza k vydávaniu alších novín v ma arskom
jazyku, v marci v roku 1949 vznikol Kultúrny spolok ma arských pracujúcich v Čes-
koslovensku, CSEMADOK. Z h adiska literárneho života zohralo významnú úlohu
založenie časopisu Zväzu slovenských spisovate ov, Irodalmi Szemle [Literárne
poh ady] v roku 1958. Profil časopisu sa však neobmedzoval iba na oblas  literatú-
ry a na literárnu kritiku, ale dodnes zabezpečuje priestor aj na uverejňovanie textov
z alších vedných odborov (etnografia, jazykoveda a historiografia). Vydavate stvo
kníh a časopisov Madách, ktoré vzniklo v roku 1969 sa počas dvoch desa ročí stalo
— v rámci možností komunistického režimu a nezriedka v konfrontácii s ním — cen-
trom ma arského duchovného života na Slovensku a svojou činnos ou umožňovalo
publikovanie niektorých výsledkov individuálneho vedeckého výskumu, ke že ma-

arská menšina nedisponovala inštitucionálnymi možnos ami.
V druhej polovici devä desiatych rokov sa v ma arskej menšinovej tlači (najmä

v týždenníku CSEMADOK-u Hét [Týždeň] a v literárnom časopise Irodalmi Szemle)
v rámci príspevkov venovaných národnostnej politike komunistickej strany upriamo-
vala pozornos  na otázky a problémy, ktoré museli pripúš a  aj mocenské orgány.
Začali sa formova  skupiny mladých literátov, ktorí svojou tvorbou narážali na obme-
dzovanie tvorivej slobody. V tejto atmosfére vznikol Výbor na ochranu práv ma ar-
skej menšiny v Ćeskoslovensku, ktorý signoval samizdatové materiály týkajúce sa
najmä oblasti menšinových práv a diskriminácie ma arskej menšiny. Tieto texty sa
opierali o výsledky disentovej literatúry v Ma arsku, ako aj o istú vlastnú tvorivú
invenciu, pôsobiacu v ma arskom menšinovom prostredí. Dva najvýznamnejšie
dokumenty z roku 1998 „Memorandum Ma arov žijúcich v Československu 1988“
a manifest, ktorý neskôr dostal názov „List tridsiatich troch“ odrážal vtedajší vrchol-
ný stupeň spoločenskovedného poznania, o ktoré sa opieral vznik politických sub-
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jektov ma arskej menšiny v procese tvorby novej politickej štruktúry spoločnosti.
Táto okolnos  výrazne ovplyvnila podmienky a faktory aktivizácie ma arského
duchovného života v procese uskutočnenia zmeny režimu. Vedecké fundamenty
programotvornej činnosti ma arských menšinových strán predstavovala činnos
politikov, pôsobiacich predtým v oblasti vedy. Pre samotný autentický vedecký
výskum bolo potrebné vytvori  vlastné inštitucionálne rámce na báze nezávislosti
vedeckej tvorby od politických vplyvov. Súčasne sa ale vynárali výzvy voči spoločen-
skovednej produkcii ma arskej menšiny a tiež očakávania oh adom vedecko-pozná-
vacej bázy, ktorá by na základe príslušného prevodového mechanizmu mohla slúži
aj ako zdroj vedeckej infraštruktúry ma arskej menšinovej politiky, schopnej pros-
tredníctvom spolupracovníkov využíva  a aplikova  výsledky vedeckého bádania.
Táto požiadavka je dodnes nato ko aktuálna, že by sa už sama mala sta  predme-
tom vedeckej analýzy (predovšetkým politologickej) v rámci problematiky vz ahu vedy
a politiky a ich špecifík, prameniacich z typologických čŕt ma arskej menšiny na
Slovensku.

Nebola náhoda, že ke  v roku 1990 vznikol v Budapešti časopis Regio, tvorili
v druhom čísle polovicu autorov príslušníci ma arskej menšinovej politiky. Vo vtedaj-
ších hektických pomeroch sa pod a všetkého očakávalo, že politický kapitál v tom
čase aj vedecky činných osôb poskytne podporu k sústredeniu takého odborného
potenciálu, ktorý zabezpečí priestor na čo najpriaznivejšie vytváranie novej paradig-
my vedeckej tvorby ma arskej menšiny na Slovensku. Čoskoro však koncepcia
nového časopisu nabrala smer k prezentovaniu teoretických prác v širších dimen-
ziách, presahujúcich rámec iba stredoeurópskej problematiky. V takomto zábere sa
zúžil priestor na zvýraznenie špecifík a aktuálnych potrieb vedeckej tvorby na
Slovensku.

Medzitým sa duchovný život na Slovensku zaktivizoval: vznikli nové vydavate -
stvá, dochádzalo k zakladaniu nadácií, prebiehalo pretváranie štruktúry kultúrneho
života, postupne sa vytvárali vedecké pracoviská v rámci občianskych organizácií a
združení, respektíve ako občianske iniciatívy. Nádejnými ambíciami vstúpila do
vedeckého života Spoločenskovedná bádate ská skupina Mercurius [Mercurius Tár-
sadalomtudományi Kutatócsoport], ktorá sa prezentovala spracovaním niektorých
bielych miest v dejinách ma arskej menšiny a slovensko-ma arských vz ahov po
druhej svetovej vojne. Vznik alších zoskupení nielen vytváral rezervoár pre budúci
časopis, ale priamo si vynucoval jeho založenie. Fórum Társadalomtudományi
Szemle sa prezentoval ako „časopis ma arských vedeckých pracovísk“. Znamenalo
to, že sa opiera o produkciu nasledovných vedeckých združení: Gemersko-malohon-
tiansky muzeálny spolok [Gömör-Kishonti Múzeumegyesület], Nadácia Katedra
[Katedra Társaság], Nadácia Sándora Máraiho [Márai Sándor Alapítvány], Muzeo-
logická spoločnos  Matúšovej zeme [Mátyusföldi Muzeológiai Társaság], Skupina
Mercurius [Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport], Národnostné doku-
mentačné centrum [Nemzetiségi Dokumentációs Centrum], Spoločenskovedná sku-
pina Spectator [Spectator Társadalomkutató Műhely], Zväz ma arských pedagógov
na Slovensku [Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége], Historická spoločnos
Imricha Henszlmanna [Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság], Jazyková kancelá-
ria Gramma [Gramma Nyelvi Iroda], Nadácia Kalligram [Kalligram Alapítvány].
Cie om časopisu založeného v roku 1999 teda bolo publikova  výsledky vedeckých
výskumov týkajúcich sa ma arskej menšiny a vôbec štúdie z oblasti histórie, poli-
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tológie, sociológie, etnografie, ekonómie, jazykovedy, filozofie, esteticky a z dejín
umenia, spojené s menšinovou otázkou. Súčasne sa osobitný dôraz kládol na prob-
lematiku slovensko-ma arských vz ahov. Vznikla určitá prirodzená de ba medzi
časopismi: Irodalmi Szemle sa venuje predovšetkým ma arskej literárnej tvorbe a
literárnej kritike na Slovensku, Kalligram (ktorý vychádza od roku 1992) sa sústre-

uje na umelecký život a literárnu kritiku a Fórum Társadalomtudományi Szemle
zahrňuje rôzne oblasti spoločenských vied. V „spolužití“ týchto časopisov sa od
samého začiatku neobjavujú žiadne trecie plochy.

Postupne sa však ukázalo, že výskum organizovaný v regiónoch, respektíve pub-
likovanie jeho výsledkov sa uskutočňuje zväčša v tamojších vlastivedných časopi-
soch. Redakcia časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle pristúpila k diferen-
covanému výberu ponuky a od roku 2004 vychádza ako periodikum s podtitulkom
„vedecký štvr ročník“, ktorý vydáva Fórum inštitút pre výskum menšín. Vznik tejto
inštitúcie znamenal významnú pomoc pri zabezpečovaní materiálu k vyrovnávaniu
úrovne jednotlivých čísiel. 

Nosnou čas ou časopisu je zložka vyhradená pre štúdie, v ktorej vychádzajú
interdisciplinárne materiály, venované témam spätým s menšinovou otázkou v ob-
lasti histórie, etnografie, sociológie, politológie, jazykovedy, sociológie, ekonómie a
estetiky. Figuruje medzi nimi napríklad štúdia o ma arskom školstve v Podkarpat-
sku v medzivojnovom období, o politickej stratégii menšinových strán v strednej a
východnej Európe, o deportácii Ma arov do Čiech po roku 1945, o náboženskom
zložení ma arskej menšiny, o sociologickom výskume ma arskej mládeže vo Voj-
vodine, o demografických údajoch týkajúcich sa zmiešaných manželstiev, ako aj o
geopolitickej koncepcii Milana Hodžu, o problematike udských a menšinových práv,
o ekonomickom postavení ma arskej menšiny v medzivojnovom období, o niekto-
rých neuralgických bodoch stredoeurópskych dejín a taktiež o významných osob-
nostiach ma arského umeleckého života na Slovensku.

Úmerne tomu je aj autorský kolektív časopisu ve mi pestrý — pozostáva z ma ar-
ských, slovenských, českých, nemeckých, anglických a po ských prispievate ov.
Časopis uverejňuje texty vedcov medzinárodného formátu, ale aj mladých doktoran-
dov. Pred štúdiami sa uvádzajú ETO čísla, k účové slová po anglicky a na konci sa
nachádza resumé v anglickom jazyku.

V rubrike Dokumenty sa publikujú doteraz neuverejnené alebo menej známe, res-
pektíve spoločensky atraktívne dokumenty. V reláciách medzivojnového obdobia
vyšla zmluva o nezávislosti Československa a o ochrane menšín, alej bol zarade-
ný československý jazykový zákon z roku 1920, popri iných dokumentoch, súvisia-
cich s postavením menšín. Viacero dokumentov pochádza z rokov po druhej sveto-
vej vojne (z obdobia bez domoviny). V časopise vyšli všetky základné materiály súvi-
siace so založením a činnos ou CSEMADOK-u, čitate om sa sprístupnili dokumenty
z Rady vlády pre národnosti, ale takisto sa im umožnilo oboznámi  sa so sloven-
ským a ma arským zákonom o poskytovaní výhod menšinám v susedných krajinách,
so správou Benátskej komisie, a najdôležitejšími dokumentmi, týkajúcich sa men-
šín, ktoré vznikli v súvislosti so zmenou režimu.

V rubrike Dielňa (Műhely) časopis predstavuje jednotlivé vedecké pracoviská.
Doteraz defilovali nasledujúce inštitúcie: Skupina Mercurius [Mercurius
Társadalomtudományi Kutatócsoport], Jazyková kancelária Gramma [Gramma
Nyelvi Iroda], Ústav pre výskum etnických a národnostných menšín Ma arskej aka-
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démie vied [MTA Etnikai-nemzeti Kutatóintézet], Katedra ma arského jazyka a lite-
ratúry na FiF UK v Bratislave [a Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszéke], Nadácia Sándora Máraiho [Márai Sándor Alapítvány], Fórum inštitút pre
výskum menšín [Fórum Kisebbségkutató Intézet], Fakulta stredoeurópskych štúdií
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre [Konstantin Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Kara], Univerzita Jána Selyeho v Komárne [Selye János Egyetem]. 

Viaceré cenné rozhovory sa publikovali v rubrike Oral history s účastníkmi zmeny
režimu a nasledujúceho obdobia (Kálmán Janics, Pál Csáky, Károly Tóth, Rezső
Szabó).

V rubrike Pályakép (Životné cesty) boli predstavené popredné osobnosti nášho
menšinového vedeckého života (Katalin Vadkerty, László Kósa, Zoltán Újváry, László
Zeman).

Rubrika Konferencie poskytuje informácie o rôznych vedeckých podujatiach, a
rubrika Agora a Reflexie je venovaná vedeckým diskusiám. Napokon je vyhradený
priestor na recenzie. 

Odbornú úroveň časopisu od samého začiatku garantuje zloženie redakčnej rady.
Tvoria ju poprední predstavitelia ma arskej vedeckej obce na Slovensku. 

Vydávanie vedeckého časopisu, dodržiavanie edičnej plynulosti si vyžaduje —
okrem potrebných hmotných prostriedkov — predovšetkým duchovné zázemie a
bádate skú bázu. A ešte niečo: vedomé preberanie úlohy skúma  ma arské menši-
nové spoločenstvo a dobiehanie zaostávania, trvajúceho nieko ko desa ročí v tomto
smere. Hoci sa neustále vyskytujú problémy pri vytváraní podmienok výskumu, spô-
sobujúce zdržiavanie vydavate ského úsilia, ma arský vedecký život na Slovensku
sa postupne rozvinul, vytvoril svoj osobitný profil, vypracoval výskumný program,
v aka čomu sa naša menšinová vedecká aktivita obohatila o vynikajúce štúdie a
monografie.

Na základe doterajších ročníkov a spätných signálov sa domnievame, že časo-
pisu sa darilo napĺňa  pôvodné zámery redakčnej rady a vychádza  v ústrety očaká-
vaniam odbornej verejnosti. Popritom si dokázal zachova  svoju duchovnú nezávis-
los , dôslednos  a otvorenos  voči impulzom prichádzajúcim z ma arského, ale i šir-
šieho medzinárodného prostredia. Uvedené skutočnosti pobádajú redaktorov a
redakčnú radu k alšej práci, napomáhajúcej vedeckému výskumu v prospech men-
šinových potrieb a v záujme širšieho spoločenského prínosu.

Výsledky spojené s celkovým zameraním časopisu a skúsenosti z jeho desa -
ročnej existencie čoraz výraznejšie potvrdzujú jeho pluralistické pôsobenie v rámci
ma arskej jazykovej sféry. Práve úzka spätos  s ma arským menšinovým prostre-
dím, s jeho špecifikami a úsilie o vedecké reflektovanie ma arsko-slovenského spo-
lužitia dodáva časopisu isté črty sprostredkovate skej roly. Fórum
Társadalomtudományi Szemle sa dostáva na rôzne hungarologické pracoviská,
katedry ma arského jazyka a literatúry v západných a škandinávskych krajinách,
dokonca aj v Spojených štátoch amerických, ktoré založila ešte ma arská emigrá-
cia po potlačení povstania v roku 1956. Hlasy prichádzajúce z tejto oblasti svedčia
o záujme o interpretáciu slovensko-ma arských vz ahov na stránkach časopisu, ako
aj o príspevky od slovenských autorov.

Tieto úlohy mal časopis na zreteli už od samotného založenia. V úvode prvého
čísla sa zdôraznilo, že redakcia sa má stara  o publikovanie prác od slovenských a
iných autorov a upozorňova  ma arských čitate ov na najvýznamnejšiu produkciu
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slovenského vedeckého života. Doteraz v časopise vyšlo viac ako dvadsa  príspev-
kov od slovenských autorov. Treba poznamena , že k tomu prispela vedecko-
výskumná a edičná činnos  Fórum inštitútu pre výskum menšín, ktorý vytvoril úzke
kolegiálne a priate ské styky s viacerými poprednými predstavite mi slovenského
vedeckého života. 

V tomto smere časopis aj bez zvláštnej koordinácie redakčných plánov, respek-
tíve obsahu jednotlivých čísiel znásobuje efekt časopisu Kisebbségkutatás [Výskum
menšín], ktorý vychádza v Budapešti. Ide o periodikum, ktoré má charakter revue,
s bohatým a širokospektrálnym obsahom z oblasti menšinovej problematiky. Okrem
publikovania štúdií kladie vo svojich rubrikách dôraz na recenzovanie a anotovanie
prác so širokým zemepisným záberom. Vo významnej miere figurujú v každej rubri-
ke práce slovenskej a českej proveniencie. Samozrejme, obsah časopisu, jeho jed-
notlivé žánre predstavujú cennú informačnú databázu pre ma arských bádate ov,
respektíve ma arských záujemcov o riešenie národnostnej problematiky v strednej
a západnej Európe v komparatívnom poh ade. 

Časopis Fórum Társadalomtudományi Szemle zasa poci uje priam istú predur-
čenos  na zabezpečenie podobného informačného kanála v reláciách slovensko-
ma arskej a českej vedeckej tvorby, prostredníctvom pravidelnejšieho vydávania
špeciálnych čísiel v slovenskom jazyku. Išlo by tu teda okrem prekladov štúdií o pos-
kytovanie pravidelnejšieho preh adu o pôsobení spoločenskovedných inštitúcii v
ma arskej jazykovej oblasti, so zámerom podnecova  diskusiu, vzájomnú výmenu
názorov a trvalejších kontaktov. Ukazuje sa, že používanie anglického jazyka síce
znamená ve kú inštrumentálnu pomoc v nadväzovaní spolupráce, avšak dôkladnej-
šie vzájomné poznanie na základe získania systematických partnerských informácií
je dôležitým predpokladom rozširovania a prehlbovania spolupráce. 

Osobitnú pozornos  si zasluhuje informovanie o ma arskej menšinovej vedeckej
aktivite v českom prostredí. Treba ma  na zreteli, že záujem o problematiku ma ar-
skej menšiny sa neobmedzuje len na úzku skupinu hungarológov, disponujúcich pat-
ričnými jazykovými znalos ami. Pritom v českých bibliografiách sa už objavujú aj tex-
tologicko-metodologické problémy pri rozhodovaní o zara ovaní prác, vytvorených na
Slovensku. Štúdie, uverejnené vo Fórum Társadalomtudományi Szemle, dotýkajúce
sa problematiky obdobia spoločného štátu, zostávajú často mimo pozornosti aj
okruhu špecialistov. 

Slovenský a český kontext profilu časopisu plní nezastupite nú funkciu v etab-
lovaní prác ma arských menšinových autorov, uplatňujúcich — na základe plurality
názorov — vlastné prístupy a kritériá na hodnotenie svojich vlastných dejín, ale aj
česko-slovenských vz ahov. Ma arská menšina bola tohto práva počas dlhých
desa ročí pozbavená. Ide o demonštrovanie ma arskej menšinovej identity v spolo-
čensko-vednej sfére. 

Redakcia časopisu mieni postupova  v tomto dvojjedinom úsilí o vydávanie al-
ších podobných čísiel, očakávajúc podnety a odporúčania od čitate ov.
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