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Írásbeli választ igénylő kérdés

dr. Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .
(IX. 30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján

„Miért nem lehet a nemzet halottja Garami Ern ő?”

címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor miniszterelnök
úrhoz.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság soros ülésén elutasította azt a kérelmet, mel y
Garami Ernő politikus, író, publicista sírjának védettségét biztosította volna .

A kérelem hivatkozott Garami történelmi munkásságára, arra, hogy emléke a magyar
munkásmozgalom haladó és demokratikus öröksége, a magyar múlt kitörölhetetlen része .
Kemény politikai ellenfele volt a bolsevik típusú kommunista pártoknak és az ellenforradalmi
országvezetésnek is . Garami Ernő menekülni kényszerült a vörös- és a fehérterror el ől is .
Élete végén meghalni jött haza . Temetésén 20 ezer ember kísérte utolsó útjára .

Életútjához méltatlan a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság indoklása, melyben arr a
hivatkoztak, hogy Garami Ernő élete aktív részében külföldön tartózkodott és ezért életműve
nem minősülhet kiemelkedőnek. A Bizottság a 6/2014-es számú határozatával úgy döntött ,
hogy Garami sírját nem sorolja a nemzeti sírkert részévé .

Garami 1898-tól 1919-ig itthon tartózkodott és vezette az MSZDP-t . 1919 márciusában
emigrált először, de 1919 augusztusában hazatért . Tényszerűen bizonyítható, hogy ebben az
időszakban az ő tárgyalásainak köszönhető , hogy a Viharsarok nem került Romániához.
Amikor emigrációban volt, folyamatosan foglalkoztatta a magyar közélet, rendszeresen ír t
hazai lapokba. IV Bélától Széchenyi Istvánon és Kossuth Lajoson keresztül Bartók Béláig és
Márai Sándorig hosszan lehetne sorolni, mely nemzeti hőseink éltek és haltak
kényszerűségből Magyarországtól távol .

A bolsevizmustól elhatárolódó szociáldemokrata el őször a munkásmozgalmi múltat
pantheonba összevonó kádári döntéshozók rostáján hullott ki .

Elfogadhatónak tartja Miniszterelnök Úr, hogy halottaink emlékezete kizárólag azon múljon,
hogy az éppen regnáló hatalom eszmerendszerébe beleférnek-e? Mennyiben szolgálja a
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nemzeti összetartozást, ha az egyik demokratikus politikai hagyomány legnagyobb alakjai t
száműzik a nemzeti pantheonból? Kíván-e egy olyan nemzeti emlékezetet, amelynek a
történeti bal- és jobboldal nagyjai egyaránt részesei?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2014 . február 6.

r. Schiffer András
LMP
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