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Pótolják történelmüket

A Magyar ábrándozás című könyv nemrég jelent
meg a tót könyvpiacon. Ezen kívül még két könyv hivatott elmesélni
sosemvoltország soha meg nem történt történelmét, miközben
megkérdőjelezi a magyar nemzet ezeréves államiságát. Következzenek a
szlovák hazugságvár újabb aranyköpései.
Magyar csalások – A magyar történelem gyártása (Maďarské podvody –
Výroba “maďarských dejín”)
Ebben a részben Petőfi Sándort mutatja be a szlovák olvasónak az író. Leírja,
hogy szlovák szülőktől született, és hogy kizárólag a “magyarizáció” áldozata.
Szerinte csak emiatt, az érdekes új fogalom miatt lett a magyar nemzet egyik
legnagyobb költője. Idézet a könyvből: „Az akkori magyar társadalomra jellemző
pszichopatikus atmoszféra áldozata lett Alexander Petrovics, mely nem csupán
az iskolai tanulmányaira, hanem további emberi tulajdonságaira is rányomta
bélyegét.” Az ezt követő sorokban következik a ’48-49-es szabadságharcunk
jellemzése, és annak folytatása, melyet így lát a tót firkász: „Hihetetlenül rövid
idő alatt változtatták meg a szabadságharcot kizárólag magyar
szabadságharcra, valamint egy ultranacionális, soviniszta harcra, az akkori
Magyar Királyságban élő összes, nem magyar nemzetiségű nép ellen.”
Magyar ábrándozás – Ki és miért változtatja a szlovák történelmet?
(Maďarské blúznenie- Kto a preco mení slovenské dejiny?)
Ez a könyv is meglepően vicces lehet. Ennél csak a bevezető
témamegjelöléseket emeltük ki, bővebben nem merültünk bele, azt meghagyjuk
kalandos kedvű olvasóinknak:

-

Mesék az ezeréves Magyarországról
A szlávok itt élnek már ősidők óta
Az egész Magyarországot szlávok lakták
A Magyar Királyság királyai nem magyarok voltak
Az eredeti lakosság szláv volt
Szlovákok elnyomása Magyarországon

Trianoni trauma – Összeesküvés a köztársaság ellen? (Trianonská trauma Sprísahanie proti republike?)
Lássuk a harmadik könyvet, melynek borítóján (az illusztrációban látható a
remekmű) helyet kap a Jobbik Magyarországért Mozgalom piros-fehér-zöld
kettős keresztje, Morvai Krisztina és Vona Gábor együtt a Magyar Gárda
tagjaival, s a képek felett a csábító cím.
A könyvben találunk egy térképet, mely a trianoni gúnyszerződés után mutatja
hazánkat. Az író itt is kinyilvánítja korántsem burkolt magyarellenességét, s ezt
annak ellenére teszi, hogy saját elmondása szerint hosszabb ideig élt
Magyarországon és a Felvidéken is. Lehet, ezért is szánta el magát arra, hogy
olyan címszavakkal hirdesse könyvének tartalmát, mint pl.:
- A magyar sovinizmus feltámasztása (itt a Magyar Gárdára és a Jobbikra utal)
- Magyar történelmi hazugságok
- Miért akarják megszüntetni a Benes-dekrétumokat
Ezeken felül, ami igazán tükrözi a szlovák író magyarellenes, s így korántsem
tényfeltáró írásainak értékét, mely vetekszik Fico és Slota igazságszeretetével,
az a következő mondat: „Magyarország – az első fasiszta rendszer Európában.”
Július Handzárik, a hazugsággyár napszámosa
Lássuk is, ki ez az önjelölt történész. Korántsem meglepő, hogy az író
segédmunkatársa volt az 1993-ban létrehozott Szlovák Köztársaság c. napilap
szerkesztőcsapatának, mely Meciart és annak kormányát volt hivatott
szolgálni. A lap már a működésének első évében 18-milliós veszteséget termelt
ki a Meciar kormányra jellemző üzleti visszaélések miatt.
Nem beszélve a lap és annak szerkesztőinek, köztük Handzárik úrnak is azon
hazugságairól, melyek láttán még a szlovákiai lapok is felemelték szavukat, mi
több a ’99-ben történő szlovákiai elnökválasztáson egyedüliként ez a napilap
tüntette fel jó fényben az akkori választásokat elbukó Meciart, és egyedüliként
kezelte Slotát neutrálisan, vagyis “ha jót nem tudsz rosszat ne írj"-elven, bár a
magyarellenes politikus már akkor ismert volt beteges nézeteiről.
A MEMO98 elnevezésű független szervezet figyelte az elnökválasztásokról hírt
adó szlovákiai újságok pártatlanságát, és egyedüliként ezt, a Szlovák
Köztársaságot találták hazugnak.
Röviden ennyit a történelemhamisító életútjáról, akinek lételeme a hazudozás.
Több szót nem is érdemel.

Visszajelzések:
Végül, azért némi jó hírként nézzük, hogyan értékeli az olvasóközönség a
munkásságát. Pár vélemény a könyvkiadó oldaláról:
Maros: Slota úr legszebb mondatainak válogatása ez a könyv?
Laborec: Nagyon gyűlöletkeltőnek látom ezt a könyvet, az életben nem venném
meg, mivel a gyűlöletet nem támogatom.
Ywan: Az olyan mondvacsinált történészek, mint Handzárik úr is, vegyék már
észre, hogy az EU lényege nem azt keresni, ami szétválaszt minket, hanem ami
összeköt.

