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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Trianon
100. évfordulója alkalmából” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 
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Trianon 100. évfordulója alkalmából

Gondolkodhatunk különbözőképpen arról, a múltat Trianon árnyékából kilépve kell-e lezárnunk,
azonban a múlt lezáráshoz talán éppen az kell, hogy belépjünk ebbe az árnyékba. Szembe kell nézni
rossz döntésekkel a régmúltból és a közelmúltból is, nem a múltban szerzett sebek elfedése, hanem
éppen a jövő lehetőségeinek megragadása miatt. A nagyhatalmak önzése és felelőtlensége mellett az
1920-as  trianoni  békediktátum létrejöttében  jelentős  szerepe  volt  a  dualizmus  magyar  politikai
elitjének, korlátozó politikájának is. Száz évvel a békediktátum után felelős nemzetpolitika az, ha
minden eszközzel  támogatjuk  a  határon túli  magyar  közösségeket,  ám ezt  akadályozza  minden
olyan  tett  és  kimondott  szó,  amit  a  környező  országokban  a  határok  megváltoztatására  való
törekvésként  lehet  értelmezni.  Egy  dolog  azonban  vitathatatlan:  száz  évvel  ezelőtt  ordítóan
igazságtalan, a nemzetek önrendelkezését sárba tipró döntés született. És mi magyarok, száz évvel a
döntés után sem érezhetünk ezzel kapcsolatban mást, mint mélységes fájdalmat. Fájdalmat azért,
mert kilakoltattak bennünket országunkból, hiszen Magyarország elvesztette területének és nemzeti
jövedelmének kétharmadát.  És  fájdalmat  azért  is,  mert  a  nemzeti  önrendelkezés  jelszavát  sárba
tiporva,  3,5  milliónyi  polgártársunk került  pusztán  hatalmi  számításból,  akarata  ellenére  idegen
állam fennhatósága  alá.  Mintegy  400  ezren  kénytelenek  voltak  elhagyni  szülőföldjüket,  sokuk
vasúti  vagonokban  húzta  meg  magát  hetekig-hónapokig,  néha  évekig.  Rájuk,  Budapest  első
menekültjeire  is  emlékezünk,  amikor  Trianonról  szólunk.  Az  Országgyűlés  ezért  felhívja  a
kormányt, hogy:

1.  Országszerte  egyperces  leállással  emlékezzünk  mindannyian  Trianon  100.  évfordulója
alkalmából.

2. Egyeztessen az önkormányzatokkal ennek pontos részleteiről.
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Általános indokolás

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének kezdeményezése alapján a Párbeszéd frakció
javasolja, hogy országszerte legyen egyperces leállás Trianon 100. évfordulója alkalmából.
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