
knihy:

AGGlOnet.  Magyar–szlovák agglomeráció pozsony környékén. slovensko-
maïarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Gyõr – Šamorín 2010. MtA
regionális kutatások központja, nyugat-magyarországi tudományos
intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín..

Hardi, tamás – lados, Mihály – tóth károly (ed.): Magyar–szlovák agglomeráció
pozsony környékén. slovensko-maïarská aglomerácia v okolí Bratislavy.
Gyõr – Šamorín 2010. MtA regionális kutatások központja, nyugat-ma -
gyarországi tudományos intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín.

liszka, József: populáris kultúra. Magyarok szlovákiában vi. kötet. [populárna
kultúra. Maïari na slovensku. v. zväzok.] Šamorín 2010, Fórum inštitút
pre výskum menšín.

Juhász, ilona l.: neveitek e márványlapon… A háborúk jelei. [Mená vaše na
mramorovej tabuli… znaky vojny.] Šamorín 2010, Fórum inštitút pre
výskum menšín.

kontra, Miklós: Hasznos nyelvészet. [Užitoèná jazykoveda.] Šamorín 2010, Fórum
inštitút pre výskum menšín.

popély, árpád – simon, Attila (ed.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok
(1989–1992). elbeszélt történelem ii. kötet. [zmena systému a maïarská
menšina na slovensku (1989 – 1992). Oral History ii.] 2010, Fórum
inštitút pre výskum menšín.

simon, Attila: egy rövid esztendõ krónikája. A szlovákiai magyarok a sorsfordító
1938-as évben [kronika jedného krátkeho roku. Maïari na slovensku v
osudovom roku 1938.] Šamorín 2010, nostra tempora 18, Fórum inštitút
pre výskum menšín.

szarka, lászló – tóth, károly (ed.): Alsó- és Felsõszeli a 20. században. [dolné a
Horné saliby v 20. storoèí.] Šamorín 2010, nostra tempora 19, Fórum
inštitút pre výskum menšín.

roèenky:

liszka, József (ed.): Acta ethnologica danubiana 2010, Az etnológiai központ
évkönyve 8–9. [roèenka výskumného centra európskej etnológie 2010.].
Šamorín 2010, Fórum inštitút pre výskum menšín.

lelkes, Gábor – tóth, károly (ed.): nemzeti és etnikai kisebbségek szlovákiában
2009 – národnostné a etnické menšiny na slovensku 2009. somorja
2010, Fórum kisebbségkutató intézet, internet: www.foruminst.sk.
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Štúdie z Fórum társadalomtudományi szemle 

roèník Xi.
2009/4
kiss, József: kísérlet egy önálló szlovákiai Magyar ifjúsági szövetség létrehozására

1968-1969-ben [pokus o založenie samostatného Maïarského zväzu
mládeže na slovensku v rokoch 1968 – 1969] 

Mészáros, Magdolna: A szlovákiai magyarok politikai orientációja (A 2009 nyarán
lefolytatott kérdõíves felmérés eredményei alapján) [politická orientácia
Maïarov na slovensku (na základe dotazníkového výskumu z leta 2009)]

kocsis, Aranka: Magyar falusiak a szlovák fõvárosban. városiasodás és etnicitás a
két világháború közötti pozsonyban [Maïarskí dedinèania v slovenskom
hlavnom meste. Urbanizácia a etnicita v Bratislave v medzivojnovom
období]*

kontra, Miklós: nyelvi genocídium az oktatásban a kárpát-medencében [Jazyková
genocída vo vzdelávaní v karpatskej kotline]

Misad, katalin: A kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendelkezések
szlovákiában, Finnországban és dél-tirolban [legislatíva upravujúca použí-
vanie menšinových jazykov na slovensku, vo Fínsku a v Južnom tirolsku]

komzsík, Attila – lászló, Béla: A szlovákiai magyar kisebbség intézményes
mûvelõdése a statisztikák tükrében [inštitucionálne vzdelávanie
maïarskej menšiny na slovensku vo svetle štatistík]

Mészáros, lajos: szuverenitás és emberi szabadság. eszmefuttatások a kiadatás
intézményével kapcsolatban [suverenita a ¾udská sloboda. úvahy v súvis-
losti s inštitútom readmisie]

roèník Xii.
2010/1
kónya, peter: A Bodrogköz autochton és allochton lakossága [Autochtónni

a alochtónni obyvatelia Medzibodrožia]
lanstyák, istván: A nyelvi problémák típusai [typy jazykových problémov]
Gaucsík, istván: Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok tarján Ödön

pályaképéhez [v blízkosti ekonomiky i politiky. doplnky k portrétu Ödöna
tarjána] 

pintér, tibor: nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben
[Špecifiká používania jazyka u rómskej komunity v dunajskej strede]

Gyõri, Adrienn: Az államnyelv és a kisebbségi nyelv harca a magyar tanítási nyelvû
iskoláknak szánt tankönyvekben [zápas štátneho a menšinového jazyka
v uèebniciach pre školy s vyuèovacím jazykom maïarským]
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* Štúdie vyznaèené kurzívou boli vybraté do Fórum spoloèenskovedná revue



csíkány, Andrea: Atlaszgyûjtési tapasztalatok szlovákiai magyar nyelvjárási
kutatópontokon [skúsenosti zo zberu dát pre atlas náreèí v maïarských
lokalitách na slovensku]

Hadházi, Orsolya: A népmondák mint az uradalomtörténet-kutatás segédforrásai
torna megyei példák alapján [povesti ako pomocné zdroje výskumu dejín
ve¾kostatkov na príklade turnianskej župy]

varga, Andrea: Mássalhangzó-jelenségek Gellér község nyelvjárásában
[spoluhláskový systém náreèia obce Holiare]

2010/2
skala, tamás: Adalékok a csehszlovák-magyar lakosságcsere történetéhez

[dodatky k dejinám výmeny obyvate¾stva medzi èeskoslovenskom
a Maïarskom]

lanstyák, istván: A nyelvi problémák típusai nyelvi jellegük szerint [typy jazykových
problémov pod¾a jazykového charakteru]

Mészárosová-lamplová, zuzana: A rejtõzködés misztériuma, avagy adalékok az
Mkp és a Most-Híd választási eredményéhez [Mystérium skrývania sa,
alebo dodatky k volebným výsledkom strany maïarskej koalície a strany
Most-Híd]

tóth, lászló: Adalékok peéry rezsõ élet- és pályakezdéséhez [dodatky k biografii
rezsõ peéryho]

kõmíves, tibor: „Búcsú a latin nyelvtõl”. A kassai közigazgatás nyelvváltása 1840-
ben [„rozlúèka s latinèinou”. zmena jazyka verejnej správy v košiciach
okolo roku 1840]

Gecse, Annabella: „szent” tárgyak rendszere - profán tükörben. A vallásos érzés tár-
gyi megnyilvánulásai egy közösség életében [systém „posvätných“ pred-
metov  - v profánnom zrkadle. zhmotnené prejavy náboženského cítenia
v živote lokálnej komunity]

kacsinecz, krisztián: „A hatalom célja a hatalom.” A totalitárius ideológiák „irra-
cionális logikájának” elemzése George Orwell és Arthur koestler
regényeinek tükrében  [„cie¾om moci je moc.“ Analýza „iracionálnej
logiky“ totalitárnych ideológií v zrkadle diel Georga Orwella a Arthura
koestlera]

2010/3
popély, árpád: A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestrõl

nézve [Maïarská menšina na slovensku v roku zmeny režimu videná
z Budapešti]

simon, Attila: Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség
[národnostný štatút z roku 1938 a maïarská menšina]

lanstyák, istván: A nyelvi problémák kezelése [riešenie jazykových problémov]
Mészárosová-lamplová, zuzana: A pozsonyból kiköltözött felsõ-csallóközi és rajka

környéki lakosság néhány jellemzõje [niektoré špecifiká pris�ahovalcov
z Bratislavy na hornom Žitnom ostrove a v okolí rajky]

Gecse, Annabella: „itt idegen kántor sose énekelt.” [„tu nikdy cudzí kantor
nespieval“]
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