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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánunk
benyújtani Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úrhoz

" Történelemhamisító lesz-e a Sorsok Háza kiállítása?" 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A budapesti józsefvárosi pályaudvar helyén 2013 őszén indult beruházás a Sorsok Háza
létrehozására. A projektet a Terror Háza Múzeum főigazgatójának irányításával kezdték meg.
A Sorsok Háza megnyitását eredetileg a holokauszt-emlékévben, 2014 április közepére
tervezte a kormány, az építkezésre 7,5 milliárdot el is különítettek. Schmidt Mária 2013
novemberében arról beszélt, bízik abban, hogy az intézmény el fog készülni a rendelkezésre
álló rövid idő alatt. Az épület végül csak 2015 közepére készült el.
A kiállítás azonban nem nyílt meg, mivel a magyarországi zsidóság képviselői és a projekt
nemzetközi tanácsadó testületének szakértő tagjai kifogásolták a Terror Házát is működtető
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
összeállított előzetes anyagokat. A tanácsadó testület kérte a kiállítás részletes
forgatókönyvét, amit soha nem kapott meg.
A beruházásért felelős minisztérium, illetve annak minisztere és államtitkára több
alkalommal is világossá tette, hogy csak a magyarországi zsidósággal egyetértésben lehet
megnyitni az emlékhelyet. Lázár János miniszter úgy nyilatkozott 2015-ben: ,,Egyetlen olyan
szempont van, amiből semmilyen körülmények között nem tudok és nem fogok engedni:
Magyarországon holokauszt-múzeumot, holokauszt-emlékhelyet a magyarországi zsidóság
képviselői, a magyarországi zsidóság támogatása nélkül nem lehet létrehozni"
Ezek után a kormány 2018. szeptember 7-én bejelentette, hogy a Sorsok Házát a Köves
Slomó vezető rabbi által irányított Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel, és a
Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvánnyal együttműködve fogja megvalósítani és 2019-ben megnyitni.



A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (a magyarországi zsidóság messze
legnagyobb szervezete) az ügyben kiadott közleményében így fogalmaz:
,,A Köves Slomó vezette Egységes Magyar Izraelita Hitközségnek (EMIH) bevonása a

legkevésbé sem garantálja, hogy a Sorsok Háza hitelesen, őszintén és felelősen szóljon majd
zsidó honfitársaink százezreinekjogfosztásáról és kiirtásár ól. Bár az EMIH része a sokszínű
magyar zsidóságnak, de semmik éppen sem képviseli azt. Az eddigi tervekben a MAZ SIHISZ
épp erre a hitelességre nem látott megnyugtató garanciákat és ebben a tekintetben a friss
bejelentés sem hozott érdemi változást. A sajtótájékoztatón elmondottak ugyanazt a
koncepciót tartalm azták , amelyet Schmidt Mária 2015-ben már közzétett és amelyet sem a
hazai, sem a nemzetközi szervezetek nem fogadtak el."
Dr. Robert Rozett, a Jad Vasem könyvtárának igazgatója és a holokauszt magyar
vonatkozásainak szakértője szerint az eredeti, eleve elhibázott koncepció végig változatlan
maradt, és az alkalm azott narratíva elfedi a szélesebb történelmi kontextust a magyarországi
zsidóság és a magyar kormányzat kapcsolatában, még a nyilaskeresztes párt hatalomra
kerülését megelőzően. A magyar zsidó áldozatok többsége az 1944 májusától júliusáig
deportáltak közül került ki. Az általa ismert koncepció nem mutatja be a magyar
hatóságoknak és magánszemélyeknek a zsidóüldözésben játszott kulcsfontosságú szerepét az
1944. márciusi német megszállás és az októberi nyilas hatalomátvétel közötti időszakban.

Ezek után kérdezzük miniszter urat:

1. Miért szegi meg a kormány azt a korábbi ígéretét, hogy a Sorsok Háza kiállítását csak
a magyarországi zsidóság legitim szervezeteinek egyetértésével nyitja meg?

2. Miért nem tartotta fontosnak a kormány, hogy legalább egyeztessen a korábbi döntése
megváltoztatása előtt a magyarországi zsidóság legnagyobb szervezetével, a
MAZ SIHISZ-szel?

3. Milyen károkat fog okozni Magyarország érdekeinek és nemzetközi megítélésének a
történelem hamis bemutatására irányuló újabb kísérlet?

Budapest, 2018. szeptember 27.
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