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Az elcsatolt országrészeken tapasztalható történelemhamisításokat vizsgál ó
kutatóintézet létrehozásáró l

Az Országgyűlés
- tudatában van annak, hogy egyes kárpát-medencei országokban, - amel y
országoknak a területe részben vagy egészben a Magyar Királyság fennhatósága al á
tartozott - azoknak Hazánktól elcsatolt területein jelentős számú magyar ájkú
nemzettestvérünk élt és él a mai napig, akik ezen okok folytán sok ezer szálla l
kötődnek a magyar nemzethez, valamint a magyar történelemhez ,
- felismerve, hogy ezekben az országokban a magyarság történelmét elferdítve ,
valótlan állításokat téve, azt gyakran negatív színben tüntetik fel, amely folyamat
rendkívül veszélyes a magyar nemzet számára, ezért annak gátat kell szabn i

felkéri a Kormányt, hogy e határozatban foglaltakra tekintettel 2014 . június 20. napjáig
nyújtson be törvényjavaslatot, amelyben egy kutatóintézet felállítását kezdeményezi, ami az
1920-as trianoni, majd az 1947-es párizsi békediktátumokkal Hazánktól elcsatolt országrésze k
(különös tekintettel : Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék) területein – els ősorban a
múzeumokban, kastélyokban, várakban, főtereken, stb . - megnyilvánuló nyíltan
magyarellenes történelemhamisítások tényét rögzíti, azokat tudományos igénnyel feldolgozza,
cáfolja, majd a nemzeti és nemzetközi közvélemény elé tárja . A kutatóintézet önállóan
működő és gazdálkodó köztestületi formában működő jogi személy, amelynek eredménye s
működéséhez szükséges forrásokat Magyarország központi költségvetéséb ől biztosítják
számára.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .

Indokolás

A szlovák, román, szerb és ukrán államnak, de még az osztrák és cseh államnak is furcsa a
hozzáállása a saját múltjukhoz és a magyar történelemhez is. Tudjuk, hogy mennyire nehé z
feldolgozni ezen államok többségének, hogy elrabolt területeken rendezkedtek be, szerveztek ,
alapítottak államot . Ezek az országok nem tudnak megbirkózni ezzel a ténnyel . Még mindig
képtelenek szembenézni a múltjukkal, a közös múlttal, ehelyett inkább nyilvánosa n
meghamisítják a történelmet . Vagyis úgy mutatják be az ősi magyar földek történelmét, hogy
az a saját múltjuknak látszódjon.
Ezt ékesen bizonyítja a szlovák, ukrán, román, szerb, de még az osztrák és cse h
múzeumokban, várakban, kastélyokban, templomokban és a városok főterén a nyilvánossá g
elé tett különböző hamisított térképek, tárgyak, feliratok, és történeti leírások .
A kiállított anyagokat minden évben sok tízezer érdekl ő dő, kiránduló tekinti meg .
Néhány példát említve a történelemferdítésre-hamisításra :
Alapvető eljárás a szomszédos országokban, hogy a magyar neveket lefordítják a sajá t
nyelvükre. Így már meg is történt egy magyar főúr „elszlovákosítása”, egy magyar nemes
„elrománosítása”, vagy éppen egy magyar birtokos „elszerbesítése ”.
A térképek átrajzolása, vagy a mai viszonyok közötti ábrázolása, ezáltal teljese n
történelmietlen határviszonyok bemutatása is elég gyakran előfordul . „Elfeledkeznek” arról,
hogy Románia 1918-ban kebelezte be Erdélyt . „Elfelejtik” azt, hogy Szlovákia csupán 2 0
éves múltú államisággal rendelkezik — amennyiben nem számítjuk ide 1939-1945 közöt t
létező Tiso-féle fasiszta bábállamot . Szlovákia 1993 . január 1-e óta létezik a mostani
államhatárokkal . Még Csehországban, a Huszita Múzeumban is rábukkanhatunk az
országhatárok átrajzolására. Ugyanis az 1400 években Felvidéken történ ő huszita
hadjáratokat, a mai Szlovákia határai közt ábrázolják .
Továbbá, gyakran „belekeveredik” a kiállított tárgyak közé, egy korban oda nem ill ő dolog.
Jó példa erre a felvidéki „Árva vára-múzeum ”, ahol a 19 . század korának megfelel ően
berendezett egyik termében, egy asztal körüli faragott székeken, egy mai szlovák címe r
figyelhető meg .
De nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy a Kárpát-medencében sok magyar
érdekeltségű kastélyban, várban, múzeumban, templomban a hivatalos nyelv mellett, kérhet ő
angol, német, vagy éppen orosz nyelvű idegenvezetés, csak éppen magyar nem! Nagyon j ó
példa erre Erdélyben a törcsvári vár vagy Felvidéken a zólyomi vár .
Sok helyen lehet találkozni a városok központjában - a fő téren-, táblákon kitett történeti ,
földrajzi leírások, ismertet ők hiányos és hamis leírásaira. Késmárk főterén lév ő
városismertető, utolsó bekezdésében olvasható : "Az első világháború után Szlováki a
Csehszlovákia része lett .. .". Ehhez nincs mit hozzáfűzni.

A magyar nyelv mellőzése általában érvényes a falakra kirakott táj ékoztatókra és az ismertet ő
füzetekre is. Mindezen történeti leírásoknak a többsége természetesen teljesen elfogult ,
szándékosan hiányos, hazug adatokkal szolgál az azt olvasó közönség felé .
Az idegenvezetés alatt elhangzottakat sem lehet szó nélkül hagyni, melynek ékes példája eg y
a felvidéki Eperjesen történt eset : Megismerhettük a szlovák nép nagy hősét Frantisek II.
Rákoci-t (azt nem tudjuk meg, hogy magyar volt) és IV . Belo osztrák-magyar (!) királyról is
beszélt angolul a szlovák idegenvezet ő.
A példákat a végtelenségig lehetne sorolni .
Ám mindezekből is világosan látszik, hogyan miképpen viszonyulnak hivatalos, állam i
szinten a környező országok a magyar államhoz, a magyarok történelméhez .
Ezek a vérlázító, nyilvánvaló ferdítések, hazugságok, elhallgatások minden nap szennyezik a
magyar történelmet, sértik a magyarságot, nemzeti büszkeségünket .
Nem mellesleg, ezek az államok saját népük butítása mellett, nagyon sok német, francia ,
lengyel, holland - vagyis európai - turisták tízezreit is hamisan tájékoztatják . Óriási
jelentősége van a bemutatott történelmi múltnak, annak hogy mit tárnak a nyilvánosság elé .
A magyar nemzetért, a magyar történelemért való kiállása, ezen a téren is kötelessége a
nemzeti összefogás kormányának.

Baráth Zsolt
országgyűlési képviselő
Képviselői önálló indítvány
Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtom „Az elcsatolt országrészeken tapasztalható történelemhamisításoka t
vizsgáló kutatóintézet létrehozásáról” szóló határozati javaslatot .
A javaslat indokolását csatolom .
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