
Szávay István
országgyűlési képviselő

lrornányszám \(\ ") l'-"\ '1- 

Érkezett: zurn OKT 3 l
Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani a
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez

,,A Kormány szerint összetartoznak-e a magyarok és a székelyek?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!

Mintegy két hete nyújtottam be javaslatomat azzal kapcsolatban, hogy az Országgyűlés
nyilvánítsa október 16-át, az agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdetét a Magyar-székely
összetartozás napjává. 1848-ban ugyanis az e napon összegyűlt mintegy 60 ezer székely
egyként foglalt állást az áprilisi törvények által teremtett modem, polgári Magyarország és
annak védelme mellett. A székelység egységes fellépése kedvezően hatott a csatatereken
harcolókra, biztosította a békés helyi polgári lakosság védelmét a Bécsből felheccelt soviniszta
népvezérek irányítása alá került románsággal szemben és lehetővé tette a Batthyány-kormány
munkájának folytatását. Mindemellett pedig véglegesen kijelölte a székelység helyét az
egységes magyar polgári nemzetben.

Furcsa véletlen okán éppen október 16-án tárgyalt az Országgyűlés egy másik, székelyekkel
kapcsolatos javaslatot, amely a székelység önálló magyarországi nemzetiséggé nyilvánítását
célozta volna. Tudom, hogy ez sok nemzeti érzelmű ember szívét dobogtatja meg, mégis
örülök, hogy e javaslatot akkor az Országgyűlés egységesen elutasította, hisz annak elfogadása
muníciót adott volna Romániának az erdélyi magyarság további megosztására. Mi pedig ezért
is tartjuk fontosnak az összetartozás hangsúlyozását.



Javaslatunkat akkor munkaanyagként terjesztettük elő, kérve minden frakció egy-egy
képviselőjének csatlakozását. Nagy öröm számomra, hogy ezt Keresztes László Lóránt, az LMP
frakcióvezetője rögtön megtette, mint ahogy később baloldalról Molnár Zsolt (MSZP) és
Kocsis-Cake Olivio (Pátbeszéd) is csatlakoztak, némileg ellenpontozva talán a baloldal
korábban, szimbolikus nemzeti ügyekben tapasztalható fájó érdektelenségét. Potápi Árpád
János államtitkár úr akkori felszólalásom kapcsán azt közölte, hogy megismerkedne a
javaslattal, a gondolatot pedig el tudja fogadni. Azóta azonban nem hallottunk ez ügyben
semmit a kormány részéről.

Sajnos volt rá példa a 2020-as Trianon-emlékévre vonatkozó javaslatunk kapcsán, hogy önök
inkább Gyurcsány Ferenc pártjával együtt leszavazták azt. Most azonban remélem, hogy az
ukrán oktatási törvényt elítélő országgyűlési határozat vagy a Minority Safepack melletti
egységes kiálláshoz hasonlóan a magyar-székely összetartozás kapcsán is valódi nemzeti
konszenzust tudunk kialakítani úgy, ahogy 170 évvel ezelőtt tették azt a székelyek.

Támogatja-e tehát a Kormány a Magyar-székely összetartozás napját? Számíthatunk-e a
kormánypártok képviselőinek csatlakozására is?

Budapest, 2018. október 31.
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országgyűlési képviselő,

Jobbik Magyarországért Mozgalom


