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Az Országgyűlés figyelemmel

a hun-utód turáni népek közötti etnográfiai, antropológiai, nyelvi, kulturális és genetika i
rokonságra, valamint történelmi fontosságú kapcsolatainkra ,
a turáni testvérnépekre vonatkozó kutatások múltjára és napjaink fontos eredményeir e
a Magyar-Turán alapítvány 2007 . óta tartó áldozatkész és sikerekkel teli működésére ,
az immár harmadszor megrendezett Kurultaj hatalmas sikerére és hírnevére,
az elmúlt években való kapcsolatfelvételre a turáni testvérnépek képviselőivel a szorosabb
viszony kialakítására és egymás támogatására ,
az egyes nemzeti parlamentekben működő baráti tagozatok közötti gyümölcsöző
kapcsolatokra, a következő határozatot hozza :

1.Az Országgyű lés január 7-ét, Atilla napját a Turáni Rokon Népek Napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére bátorítja a hun-utód turáni rokonnépek parlamentjé t
annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessük meg, tovább mélyítve é s
megerősítve a népeink közötti testvériséget, s a kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapul ó
kapcsolatot .

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.



INDOKOLÁS

A keleti testvérnépekre vonatkozó kutatások – nagy el ődök nyomdokain haladva – az utóbb i
években újra előtérbe kerültek . Egyre több kutató foglalkozik hazánkban a témával, jelentős
eredményeket érve el, melyekkel csatlakoztak a tőlünk keletebbre fekvő országok kiváló tudósaiho z
a történelmi kutatásokat különböző segédtudományokkal kiegészített módszer eredményeihez . A
folyamat szépen fejlődött az elmúlt egy évtizedben, a turáni testvérnépekkel a kapcsolat egyr e
inkább erősödött, melynek köszönhetően 2007-ben újjáéledt egy régi hagyomány, a hun-türk tudatú
népek össztalálkozója, a Kurultaj . Az azóta többször megrendezett esemény egyre nagyobb sikerrel ,
egyre nagyobb részvétellel zajlott, a turáni rokonnépek egyre nagyobb számú részvételével,
beleértve az érintett országok parlamenti képvisel ői, diplomatáit és kormánytisztvisel ő it .

A `kurultaj' török eredetű szó, törzsi gyűlést jelent, nagyszabású, látványos programokkal tarkított
szabadtéri rendezvény, amelyen húsz ország, illetve tagköztársaság rokon népei is képviselteti k
magukat: a szteppei lovas nomád népek ősi hagyomány szerinti törzsi gyűlése. A Közép-Ázsia
füves pusztáin kialakult kultúrát Európában – a török népen kívül – egyedül a hun el ődei után a
Kárpát-medencében országot alapító magyar nép őrzi. A Kurultaj Európa legnagyobb lova s
hagyományőrző ünnepe több száz lovassal, lovasíjásszal, íjásszal, több ezer viseletbe öltözöt t
hagyományőrzővel, több tucat jurtával .

Az eseményeket magasrangú állami tisztségviselők is megtisztelték különböző országokból, hitet
téve amellett, hogy a kulturális és történeti rokonságot Keleten is vallják . A 2007 óta szervezett
Kurultaj az elmúlt esztendőben már állami támogatásban is részesült, a kabinet helyesen érzékelte ,
hogy a távoli, turáni rokon népekkel való kapcsolat kiemelt fontosságú lesz a jövőben reményeink
szerint .

A turanizmus eszméje a magyar történelemben nem újszer ű, több korszaka volt . A 19 . századbeli
nagy érdeklődés számos expedíciót eredményezett, melynek jelent ős eredményei voltak a magyar
rokonság és az őstörténet-kutatás témakörében . Később a turanizmus mozgalma újjáéledt az első
világháború korszakában és a két világháború közötti időszakban, de 1945-öt követően hosszú
évtizedekig a mély hallgatás időszaka következett . A rendszerváltást követően azonban ismét
előtérbe kerültek az ilyen irányú kutatások, de különösen nagy lökést a harmadik évezred hozott .
Egyre több nem magyar kutató ért el jelentős kutatási eredményeket, melyek a magyar és
nemzetközi szakirodalomban is megjelentek .

A turáni népekrő l – csak az államalkotó nemzeteket említve: törökök, azeriek, kazahok, üzbégek.
türkmének, kirgizek és mongolok – a kutatásoknak köszönhetően bizonyosan állítható, hogy a
magyar néppel rokon népek. A testvérnépekkel való kapcsolat nemcsak kulturális téren fontos ,
hanem a kereskedelmi és gazdasági téren is kiemeltté kell, hogy váljon .

A kultúra és a közös etnográfiai, antropológiai hasonlósságok felismerése és meg őrzése és nem
utolsósorban előtérbe helyezése a globalizáció korában szükségesebb és fontosabb, mint valaha .
Támogatnunk kell mindazon kezdeményezéseket, melyek ezt a célt szolgálják . A 19. századi
kutatások, expedíciók sikere és beleívódása a magyar közéletbe és a 20 . század első felének
gondolkodása és népszerűsége, eredményei egyértelműen jelzik, hogy a turanizmus, a keleti
testvérnépekkel való rokonság kutatása és ennek tudományos elterjedése jelent ős mértékben
hozzájárultak nemzeti identitásunk megőrzéséhez .

Szükségszerű és indokolt, els ősorban napjaink kihívásai és a történelmi hagyományok okán, hogy a
magyar Országgyűlés jelen határozatával az év egy napját a Turáni Rokon Népek Napjáv á
nyilvánítsa, ahhoz hasonlóan, ahogy az Országgyűlés várhatóan elfogadja a finnugor népek napjáról



szóló határozati javaslatot . A turáni együttműködés fontosságát kiemelő jelen határozati javaslat
nem azzal szemben, hanem azt kiegészítve fogalmazódott meg. Az egyébként vitatott finnugor
nyelvrokonság mellett beszélnünk kell a történelmi rokonságról is, a hun örökség jegyében, béké t
teremtve a magyarságot régóta megosztó történelmi vitában .



országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján —

benyújtjuk A Turáni Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2013 . március 11 .

Tisztelettel :
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