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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kíváno k
intézni az emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
irányítójához
„Miért fél a Kormány a Kiegyezéstóz? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

2017. május 30-án napirend után szólaltam fel az Országgyűlésben azzal
kapcsolatban, hogy egy nappal korábban ünnepel(het)tük (volna) a kiegyezési törvén y
elfogadásának 150. évfordulóját . Elmondtam, hogy Deák Ferenc nagy m űve a korban reáli s
kompromisszum volt, amely nemzetünket az európai középhatalmak sorába emelte é s
elindította hazánk gazdasági, kulturális, de tudományos és más téren történő felzárkózását is
Európa élvonalához. A bírálóknak abból a szempontból igaza van, hogy a Kiegyezé s
rendszere túlságosan sokáig állt fenn változtathatatlanul, így a századfordulóra sok elemébe n
elavulttá vált, ettől függetlenül azonban saját korában egyértelm űen kedvez ő előrelépésnek
számított a passzív ellenállás miatt egyre inkább teret vesztő magyarság életében .
A Jobbik ezért és azért is mindenképp ünneplésre méltónak gondolja a Kiegyezé s
150. évfordulóját, mert e hatalmas munka során a reformkorihoz hasonlóan újból össze tudott

fogni a nemzet döntő többsége, különbözően gondolkodó, különböző vérmérsékletű, ám hazát
és haladást akaró tagjai . Ezen összefogás gyümölcseit pedig máig csodálhatjuk, használhatju k
vagy éppen ízlelhetjük szerte a Kárpát-medencében.
Éppen ezért furcsa számunkra, hogy az a Kormány, amely láthatóan érzékeny a z
emléknapokra, emlékévekre, semmit sem kezdett a Kiegyezés kerek évfordulójával .
Véleményem szerint egyértelműen azért, mert a mindenféle kompromisszumot élb ől elutasító,
az engedményeket gyengeségnek tartó, hatalmával nap nap után visszaélő és politikai
ellenfeleit ellenségként kezel ő Fidesz számára nyilvánvalóan kellemetlen üzenete van eg y
olyan eseménynek, amely az együttm űködés lehetőségeinek kereséséről, a kormányzati
kizárólagosságról való lemondásról, a magasabb rend ű

célokért tett kölcsönös

engedményekről, valamint a személyes érdekeket felülíró közérdekről szól.
Jó példa erre az általunk kezdeményezett 2020-as Trianon-emlékév is, amelyet Lázár
János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter szerint azért utasítottak el, mert a kezdeményezé s
a Jobbiktól érkezett, és nem a Fideszben találták ki . Tették ezt annak ellenére is, hogy e
késlekedésnek vélhető en a külhoni magyarság fogja majd 2018 és 2020 között kárát látni .
A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :
Hogyan vélekedik a Kormány a Kiegyezésről?
Ünnepelhetőnek tartja-e a Kormány a Kiegyezést?
Miért nem emlékezett meg méltó módon a Kormány a Kiegyezés 150 .
évfordulójáról?
Követendőnek tartja-e a Kormány Deák Ferenc politikáját, aki a levert
szabadságharc után is reformkorihoz hasonló egységbe tudta forrasztani a nemzetet
a haza és haladás jelszavával, nemzetünk gyarapodása érdekében ?
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