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Tisztelt Házelnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján „Kik a felelősök az ellenforradalmi
emlékművekért, és mit kíván tenni a kormány?” címmel írásbeli választ igényl ő kérdést
kívánok benyújtani dr . Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke tegnap a Fiumei úti sírkertben található szovje t
parcellában olyan — nemrégiben felújított síremlékeket — koszorúzott meg, melyek „az 1956 -
os ellenforradalom” leverésében szerepet játszó elhunyt szovjet katonáknak állítanak emléket .
Természetesen az itt eltemetett katonák nem tehetnek róla, hogy parancsot teljesítettek és it t
haltak meg, így őket is megilleti a végtisztesség . Mint ahogy a Don-kanyarban is vannak
magyar katonai sírok (pl . Rudkinóban) . Emellett álláspontunk szerint az, hogy ezek a z
emlékművek ebben a formában és ezzel a felirattal 2015-ben kikerülhettek, önmagában i s
történelemhamisítás, mely ellen sem Ön, sem Magyarország Kormánya nyilvánosan ne m
emelt szót .

Miniszterelnök Úr !

Ön nagy utat tett meg . 1989-ben azzal robbant be a köztudatba, hogy beszédében hazaküldte a
hazánk területén állomásozó szovjet csapatokat, mely miatt Önt hívei a mai napig szívesen
tekintik a rendszerváltás vezéralakjának. Ehhez képest tegnap teljes állami tiszteletadással
fogadta azt a Putyin elnököt, aki a szóban forgó obeliszkeket megkoszorúzta . Szerintünk Ön
ezért magyarázattal tartozik a választóinak, Magyarország polgárainak, valamint az 1956-o s
hősöknek és leszármazottaiknak .

Éppen ezért az alábbi kérdésekkel fordulok Miniszterelnök Úrhoz :

- Milyen engedélyek birtokában újították fel a sírokat? Ellen őrizte-e az illetékes hivatal a
feliratokat?

- Tiltakoztak-e az „ellenforradalom” kifejezés miatt az orosz félnél, és amennyiben igen ,
akkor mikor, milyen módon, milyen formában?



- Kezdeményezték-e az orosz félnél, hogy közvetlenül az obeliszkek mellett magyarázó táblá t
állítsanak fel az 1956-os eseményekkel kapcsolatban ?

- Tájékoztatták-e Önök az orosz felet, hogy Magyarországon az 1956-os eseményeket ne m
ellenforradalomként tanítják, hanem forradalom és szabadságharcként? Tájékoztatták-e a z
orosz felet arról, hogy 1956-ban pont a magyar felkel ők harcoltak a magyar nép
szabadságáért, és nem a megszálló szovjet hadsereg ?

- Mit és mikor szándékozik tenni a kormány annak érdekében, hogy a történelemhamisít ó
feliratok eltűnjenek, vagy legalább közvetlenül az emlékm ű mellett magyarázó táblák
kerüljenek felállításra?

- Ön szerint ellenforradalom volt-e az 1956-os magyar szabadságharc, ahol a szovjet katoná k
a magyar nép szabadságáért harcoltak ?

Tisztelettel várom Miniszterelnök Úr válaszát !

Budapest, 2015 . február 18 .

zabó Szabolcs

(független)
Együtt
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