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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hány ponton kívánja még átírni a magyar 
történelmet?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön október elején Budapesten fogadta Recep Tayyip Erdoğan török államfőt. Ez érthető is, szegény 
ember vízzel főz: ha már a demokratikus országok vezetői nem csak Magyarországra látogatni nem 
hajlandóak, de immár azt is kinézik maguk közül, aki önnel más alkalommal, mint multilaterális 
csúcsértekezleten találkozni hajlandó, akkor Magyarország diplomáciai kirekesztettségének 
álcázására azokat kell meghívni, akik hajlandóak eljönni. Orosz, kirgiz, azeri és más autokráciák és 
diktatúrák vezetői mellett így lett a magyar főváros vendége a török államfő is, olyan, a város életét 
napokra megbénító biztonsági intézkedések közepette, mintha legalábbis az ENSZ BT állandó 
tagállamainak állam- és kormányfői tartottak volna csúcstalálkozót, és a kedvéért korlátozva a 
magyar polgárok békés gyülekezéshez fűződő alapvető jogát, nehogy a török diktátornak 
szembesülnie kelljen azzal, valójában mi az európai magyarok véleménye róla.

Erdoğan látogatására újították föl a Rózsadombon Gül Baba türbéjét. Ez is rendben van, ha már 
éppen mostanában szántották be a műemlékvédelmet és hintették be sóval a helyét, legalább erre az 
egy műemlékre volt gondjuk, akkor is, ha névadója a legendával ellentétben nem rózsákat 
önfeledten nevelgető kertész, hanem véreskezű harcoló dervis volt, aki Magyarország 
meghódításában és Buda várának elfoglalásában is vitézkedett. Az viszont már nincs rendben, hogy 
a műemlékhez csatlakozó, az ország török hódoltság alatti életét bemutató kiállítás valódi 
történelemhamisítás, ami az ország kirablását és pusztává nyomorítását úgy mutatja be, mint 
elhúzódó barátságos rokonlátogatást, az oszmán-magyar békés egymás mellett élés két évszázadát.

Csodálkozni persze ezen is fölösleges. Ön kivételes államférfinak nevezi az országot a pusztító 
háborúba belevivő, mintegy nyolcszázezer magyar ember haláláért felelős Horthy Miklóst. Az ön 



főtanácsadója és emlékezetpolitikai kérdésekben jobbkeze az a Schmidt Mária, aki a Horthy-
rendszert polgári demokráciának tekinti, és a XX. századi magyarországi terror történetét minden 
előzmény nélkül az 1944 március 19-i német megszállássál kezdi. Ön történelemkutató intézetet bíz
arra az emberre, aki a kamenyec-podolszki zsidóirtást idegenrendészeti eljárássá, a magyarországi 
zsidók negyedszázadon át folytatott, módszeres jogfosztását pedig jogkorlátozássá stilizálja. Ön 
olyan emlékművet állíttat Magyarország német megszállásának, ami azt sugallja, hogy hazánk a 
Harmadik Birodalom kiszolgáltatott áldozata, nem pedig Hitler szövetségese, politikájának aktív és 
cselekvő támogatója volt. Miért pont az oszmán hódítás történetét ne hamisítaná meg, ha napi 
politikai érdekei úgy kívánják?

Kérdezem ezért miniszterelnök urat:

Mire számíthatunk még?

Lesz-e az államalapító Gézából és Istvánból a magyarság ősi hagyományait megcsúfoló, Nyugat-
majmoló, a magyar nemzetet a német császárnak és a pápának kiszolgáltató áruló?

Lesznek-e a Magyarországot a korabeli Európa egyik vezető hatalmává emelő Anjou királyainkból 
idegen betolakodó, a magyar trónra mondvacsinált ürüggyel fölkapaszkodó jöttmentek?

Lesz-e az oszmán hódítással utolsóként szembeszegülni képes, a reneszánsz kultúrát 
Magyarországon meghonosító Hunyadi Mátyásból uborkafára fölkapaszkodott szerb-román 
kozmopolita?

Lesznek-e a ’48-as forradalom mártír miniszterelnökéből és az Aradon vértanúhalált halt 
tábornokokból törvényes királyuk ellen lázadó izgága senkiháziak, akik megérdemelt büntetésüket 
szenvedték el 1849 október 6-án?

Lesz-e a kiegyezést és ezzel a magyar történelem legsikeresebb félévszázadát előkészítő Deák 
Ferencből a Habsburgokat a nyakunkra hozó labanc és a magyarországi zsidó térhódítás 
szálláscsinálója?

Végül lesz-e a 46 éves szovjet megszállásból ismét Magyarország és a Szovjetunió népeinek 
szocializmust építő testvéri együttműködése?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. december 4.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció

1


