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MEMORANDUM
maďarskej komunity

A magyar nemzeti közösség
MEMORANDUMA

● uznanie
Maďarov
za
svojbytný
politický národ v rámci Slovenska
● vytvorenie Maďarského okolia, ktoré
by spravovali Maďari prostredníctvom
svojich volených zástupcov
● jazyková požiadavka, aby sa v úradoch,
na súdoch ako úradný jazyk používala
maďarčina
● jedna,
slobodná, konštitucionálna
vlasť a v nej sloboda, rovnosť a
braterstvo národov!

● a magyarság, mint államalkotó nemzet
elismerése Szlovákián belül
● magyar körzet kialakítása, amelyet a
magyarok igazgatnának választott
képviselőik útján
● a hivatalokban és a bíróságokon, mint
hivatali nyelv, használható legyen a
magyar
● egységes, szabad, alkotmányos haza,
amelyben érvényesül a szabadság, az
egyenlőség és a nemzetek testvérisége

Vážený pán predseda vlády SR,

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

vyššie uvedené vety môžu byť
známe aj Vám, veď sú zopakovaním skoro
160-ročného memoranda slovenského
národa. Sté výročie prijatia trianonskej
mierovej
zmluvy
dáva
uvedeným
požiadavkám
smutnú
aktualitu.
Maďarská komunita žijúca na Slovensku
sa po roku 1918 dostala pod pôsobnosť
iného štátu napriek svojej vôli, čo sa
zopakovalo aj pri nastolení usporiadania
po druhej svetovej vojne. Triezvy človek
by však ani nepredpokladal, že tu žijúci
Maďari nie sú lojálnymi občanmi štátu.
Po uplynutí sto rokov síce počet Maďarov
na Slovensku klesá, ale ako komunita
schopná samoorganizácie stále žiada

A fenti pontok ismerősek lehetnek
Miniszterelnök Úr számára, hiszen a
szlovák nemzet memorandumát ismétli
meg közel 160 év elteltével. A trianoni
békeszerződés elfogadásának századik
évfordulója szomorú aktualitást ad a fenti
követeléseinknek. A Szlovákiában élő
magyar nemzeti közösség 1918 után
akarata ellenére került új fennhatóság
alá, s ugyanez ismétlődött meg a második
világháború utáni rendezés alkalmával is.
Józan ember mégis aligha feltételezheti,
hogy az itt élő magyarok ne lennének a
Szlovák Köztársaság lojális polgárai. Száz
év
elteltével,
a Szlovákiában elő
magyarság
számarányában

zabezpečenie
svojich
kultúrnych,
vzdelávacích a politických práv.

Vyjadrili ste sa, že „minulosť sme
nepísali, budúcnosť je v našich rukách”.
V duchu tejto vety Vás žiadame, aby ste
napomáhali
zachovaniu
a
rozvoju
maďarskej komunity na Slovensku.
V období rokov 1991 a 2011, teda
v priebehu necelých 20 rokov, počet
príslušníkov našej komunity klesol o 110
tisíc osôb. My, pozvaní sme tu v takom
počte, že každý z nás predstavuje tisíc
stratených Maďarov.

megfogyatkozva,
de
még
mindig
önszerveződésre képes közösségként
követeli oktatási, kulturális és politikai
jogainak biztosítását.
Miniszterelnök
Úr
úgy
fogalmazott, a múltat nem mi írtuk, de a
jövőt
együtt
alakíthatjuk.
Ennek
szellemében kérjük Önt, hogy segítse elő
a szlovákiai magyar nemzeti közösség
fennmaradását és gyarapodását. 1991 és
2011 között, szűk két évtized alatt, 110
ezer
magyarral
lett
kevesebb
Szlovákiában. Mi meghívottak annyian
vagyunk, hogy mindegyikünk éppen ezer
eltűnt magyart képvisel.

Ak úbytok našej komunity bude
pokračovať takýmto tempom, v priebehu
niekoľkých desaťročí sa môže maďarský
jazyk vytratiť z obcí a miest Južného
Slovenska, tak ako to stanovili niektorí
aktéri slovenskej politickej scény za cieľ.
Žiadame Vás, aby sme otočili koleso
histórie a spoločne budovali taký právny
štát na Slovensku, kde nemôže byť
otázkou sloboda, rovnosť a bratstvo tu
žijúcich národov.

Ha közösségünk fogyása ilyen
ütemben folytatódik, néhány évtizeden
belül
eltűnhet
a
magyar
szó
Dél-Szlovákia városaiból és falvaiból,
mint ahogy azt a szlovák politika néhány
szereplője kimondva, kimondatlanul
célként fogalmazta meg. Arra kérjük,
fordítsuk meg a történelem kerekét, s
együtt építsünk Szlovákiában egy olyan
jogállamot, ahol nem lehet kérdéses a
szabadság, az egyenlőség és az itt élő
nemzetek testvérisége.

K zachovaniu a rozvoju našej
komunity, vnímame ako nevyhnutné,
aby:
● Preambula
Ústavy
Slovenskej
republiky
uznala
maďarskú
národnú komunitu za štátotvornú,
● bolo
zabezpečené
slobodné
používanie
našich
národných
symbolov (hymna, erb, trikolóra) v
každej oblasti života,
● maďarský jazyk bol rovnocenným
jazykom na území obývanej našou
komunitou,
● hranice subjektov verejnej správy
zohľadnili existujúce prirodzené
regióny,

Közösségünk fennmaradásához és
gyarapodásához
elengedhetetlenül
szükségesnek látjuk, hogy:
● a
Szlovák
Köztársaság
Alkotmányának
preambuluma
államalkotó közösségként ismerje
el
a
szlovákiai
magyar
nemzetrészt,
● biztosítva
legyen
a nemzeti
jelképeink
(himnusz,
címer,
nemzeti
színek)
szabad
használata, mégpedig az élet
minden területén,
● a
magyar nyelv egyenrangú
hivatali nyelv legyen a magyar
nemzeti közösség által lakott
régiókban,

●

●

●

●

●

●

vláda
Slovenskej
republiky
podporila požiadavku maďarskej
katolíckej obce na vytvorenie
samostatnej arcidiecézy,
vláda
Slovenskej
republiky
zabezpečila desaťročia zameškané
právo samosprávnosti maďarskej
komunity,
dodnes
je
pevnou
súčasťou
právneho systému kolektívna vina,
v duchu vety „minulosť sme
nepísali, budúcnosť je v našich
rukách“ je nutné zrušiť takéto
dekréty a ich dodnes existujúce
dopady,
vláda
podporila
hospodársky
rozvoj
regiónov
obývaných
príslušníkmi maďarskej komunity,
keďže v predchádzajúcom storočí
práve v týchto regiónoch sa
spomalil
najviac
hospodársky
rozvoj: nech sa uplatňuje zásada
proporcionality
v oblasti
rozvojovej politiky,
sa maďarská komunita podieľala
proporcionálne na podpore kultúry
a školstva s osobitným zreteľom na
zabezpečenie fungovania týchto
inštitúcií
a podielu
vysielania
verejnoprávnych médií,
príslušníci maďarskej komunity
mohli prijať maďarské štátne
občianstvo bez straty slovenského
ako
symbol
príslušnosti
k maďarskému národu.

●

●

●

●

●

●

●

a közigazgatási elrendezés vegye
figyelembe a létező természetes
régiókat,
a szlovák kormány támogassa a
magyar katolikus közösség kérését
önálló egyházmegye kialakítására,
a kormány pótolja évtizedes
mulasztását, biztosítsa a magyar
közösség
széles
körű
önigazgatását,
a kollektív bűnösség a mai napig
az ország jogrendjének szerves
része, a múltat nem mi írtuk, a
jövő a kezünkben van elvvel
összhangban, törölni kell az erre
vonatkozó dekrétumot és annak
mai napig ható következményeit,
a kormány biztosítsa a magyarok
által lakott régiók gazdasági
fejlődését, miután az elmúlt
évszázadban
ezen
régiók
gazdasági gyarapodása tört meg
leginkább: az arányossági elv
érvényesüljön
a
támogatáspolitikában,
a magyar közösség arányosan
részesüljön a kultúra, oktatás
támogatásából, különös tekintettel
az intézmények működésére és a
közszolgálati
médiumok
műsoridejének arányosságára,
a magyar közösség a magyar
nemzethez
való
tartozás
szimbolikus
kifejezéseként
felvehesse
a
magyar
állampolgárságot,
egyidejűleg
őrizhesse
meg
szülőföldje,
Szlovákia állampolgárságát.
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