Jerry J. Krúpa:

"PRÍCHOD" KOHO CHCÚ OSLAVOVA ?
(Nechutný exhibicionizmus)
Ma arská republika, ktorá je zad žená až po uši, ide minú milióny forintov na
okázalé oslavy tisícstého vyrobia "Príchodu Ma arov do Karpatskej kotliny". Oslavami
"príchodu" chcú hádam znova vystrašil Európu. Tie staroma arské kmene, to ázijské
etnikum, ktorého "príchod" (r.896) chcú oslavova , vtedajšia Európa nazývala "trest
boží", " bi ovanie a teror celého kres anstva".
Pre obyvate ov Európy to boli "nepriatelia Boha a udstva". Európa si
"zakrývala o i pred ich terorom". o chcú oslavova ? Pre o? Európa, POZOR! Bohovia
dobyli celú "Karpatskú kotlinu"!
Naš astie, to etnikum, ktoré idú oslavoval už v Karpatskej kotline nejestvuje.
Jestvuje ma arský jazyk, ktorý to etnikum po sebe zanechalo. Ale gény, krv toho
etnika sa za stáro ia miešania rozpustila v stredoeurópskom, vä šinou slovanskom
mori ako so vo vode.

Nieko ko veci je tu treba vysvetli .
Po prvé! Nebol to "príchod". Iba priatelia, alebo dobrí udia prichádzajú. Nikým
nepozvané a nikým nevítané divoké klany, originálne vraj Uigurov zo severnej íny,
neprišli. Násilne vtrhli. Bože dobrotivý, a ako vtrhli! Okrem ich bratancov divochovHunov, nieko ko storo í pred Ma armi, nikto tak neprelieval krv obyvate ov
Karpatskej kotliny! Kam vtrhli tam ni ili, pálili, znásil ovali a lúpili. Doboví
najmä byzantskí a nemeckí historici, zaregistrovali neslýchane ukrutnosti popáchané
Ma armi na obyvate och Európy. Teda už názov oslavy je zavádzajúci. "Príchod" to
nebol!
Po druhé. Idú oslavova "príchod" koho? Dnes skuto ne nemajú koho oslavova .
Ma arských génov niet. Zostalo iba meno a hyperbolický jazyk. Absolútna vä šina
obyvate ov modernej Ma arskej republiky etnicky nie sú Ma ari! Absolútna vä šina
obyvate ov DNEŠNEJ MR v roku 896 neprišla! MR je totiž anomália v Európe: jazyk
ázijský, ale obyvate stvo európske. Vä šinou slovanské.
A títo Slovania, prišli do Karpatskej kotliny (a inde!) pred pätnástimi storo iami.
Ak už, mali by to byt oslavy tisicpä stého výro ia skuto ného príchodu.
Ma ari, ako etnikum, sa v slovanskom, rumunskom, gréckom, tureckom a iasto ne
nemeckom mori za ali riedi už predtým ako prekro ili Karpaty. Prekro enie Karpát
bolo ma arským génom osudné. Postupne sa miešaním s domácim obyvate stvom rozriedili
az do zániku.

Historicky nie je nijakým tajomstvom, že krá sv. Štefan, 1000-1038, zakladate
Uhorska (Uigurska, Ugorska; Uigri, Ugri, Uhri), bol etnicky iba z polovice Ma ar a
kultúrne protima ar. Jeho deti boli už z troch Štvrtín Európania a doma sa rozprávali
po nemecky, jazykom Štefanovej manželky a jej nemeckej
ade. Vä šina Ma arov
Stefana, dosadeného Nemcami a Rímom, nenávidela. Hrozili mu smr ou, ako najvä šiemu
zradcovi. Ma ari mu vytýkali zradu na ich krvi, lebo sa obklopil civilizovanými
"cudzincami" - Nemcami a Slovákmi. Niet pochybnosti o tom, že ke na Štefana Ma ari
zaúto ili, bol by prišiel o hlavu. Zachránili ho "cudzinci". Ako píše aj Pavel Dvo ák
v jeho Odkrytých dejinách, najmä slovenskí ve moži Požná a Hunt, spolu s nemeckým
rytierom Vendelínom dali Štefanovi tak silne vojsko, že porazilo vodcu Ma arov
Koppanya. Koppany, bol z ierneho Uhorska (Sedmohradsko), chcel Štefana a
civilizujúcich "cudzincov" vyhna a vyhodi nemecký zákon a nemecko-slovenskú
organizáciu štátu. Chcel obnovi ma arské spôsoby.
Ve ký po et Ma arov prišlo o hlavu v bojoch proti "zradcovi" Štefanovi. Civiliza ný
rozdiel medzi Ma armi a európskou, školenou, kres anskou civilizáciou bol pre nich
príliš ve ký, preto neprijate ný. Spome me ešte rok 955, kde v boji pri rieke Lech,
Ma arské hordy boli na hlavu porazené medzinárodnými vojskami Otta I. Údajne sa
zachránilo iba sedem bojovníkov. Bolo to ve ké riedenie.
Celosvetový výskum krvi národov previedol profesor L.L. Cavalli-Sforza, zo Stanford
University, USA, ke študoval reláciu s ahovania národov a ich jazykov. Bol to uzáver
jeho výskumu, že obyvate stvo MR je v Európe anomáliou: používa jazyk dobyvate ov
z Ázie, ale obyvate stvo MR etnicky nie je ma arské. Je prevažne slovanské.
Definitívne európske. Pre o anomália?
Profesor Cavalli-Sforza a jeho spolupracovníci objavili pravidlo, že národy si držia
svoj jazyk kdeko vek po kontinentoch ako migrujú. Potvrdil to genetickým výskumom
krvi národov. MR sa vyníma z tohto pravidla. Cavalli-Sforza (Sdentine American ,nov.
1991) v jeho správe, v prípade obyvate ov MR uzatvára, že ma arskí dobyvatelia
natisli svoj jazyk podmanenej vä šine, ale: " ažko sa dajú dokáza o i len zbytky
ma arských génov v dnešnom modernom obyvate stve." Obyvate stvo je úplne vymenené.
Ke dnešného Ma ara porežeš, nájdeš v om v prvom rade Rumuna a Slováka.
Preto dnes, ten, kto hovorí o "ma arstve" z etnického h adiska, iba stredoveko
fantazíruje. Vä šina obyvate ov MR to vie, ale sa bojí o tom hovori . To spôsobuje
v nich vnútorné napätie, konfúziu, extrémizmus, a môže by jednou z prí in vysokého
percenta sebavrážd obyvate ov MR. Hlboký poh ad do zrkadla by pomohol mnohým
historikom a antropológom MR. Gén, na ktorý sa dlhoro ný výskum ludi a jazykov
všetkých kontinentov profesor Cavalli-Sforza v prvom rade opieral je Rh-negatívny
faktor v krvi. Tento sa v Afrike, v Ázii a u amerických Indiánov vôbec nevyskytuje.
Je však typický pre Európanov. Napríklad Baskovia, ktorí sa považujú za
"najoriginálnejších a i najizolovanejších" Európanov, majú výskyt Rh-negatívneho
faktoru v krvi relatívne vysoký. Nižší je na geografických a demografických okrajoch
Európy.

Dá sa teda uzatvori , že starí Ma ari dobili naše etnikum zbra ami, naše etnikum ich
však porazilo - génmi. Mnohí historici tvrdia, že ma arský jazyk sa udržal iba v aka
tureckej okupácii Uhorska. Možno preto sa Ma ari proti tureckej okupácii nikdy
nevzbúrili.
A teraz je potrebne opýta sa nevyhnutne otázky: "Príchod" koho bude teda dnešné
obyvate stvo MR oslavova ? Ke že, ako vedecký výskum, ale aj skúsenosti národov
Uhorska dokazuje, DNEŠNÉ obyvate stvo MR v roku 896 do Karpatskej kotliny nikdy
neprišlo, ani nevtrhlo. Ono tam už bolo. Mnohé iné európske národnostné skupiny sa
postupne pris ahovali, najmä po "príchode" (a naš astie i odchode) Tatárov.
Alebo budú usporiadatelia oslavy, ktorej lesk má oslepi Európu, lupou h ada medzi
sebou mongoloidne vyzerajúcich obyvate ov a tých postavia za vitríny?
t

o má teda dnešné geneticky nema arské obyvate stvo MR oslavova ? Bude oslavova
svojich bývalých dobyvate ov a podmanenie? Možno násilné jazykové poma ar ovanie?
Znásil ovanie pramatiek, prelievanie krvi, lúpeže, vypa ovanie?
Nepripomínajú nám tieto oslavy nedávnych arogantných dobyvate ov Karpatskej a iných
európskych kotlín - hitlerovských národných socialistov? Bela Gr nwald, etnicky
nema ar, ale predstavite dobyva nej, stredovekej, staroma arskej ideológie, vo
svojej knihe Feldvidékiek (1878), mal takýto recept na spolužitie národov: "Slováci
sú otroci a príroda ich k tomu ustanovila...
Nám Ma arom pripadla úloha vykynoži Slovanov Žijúcich na ma arskej zemi. Kompromis
so Slovákmi nie je možný. Musia byt vymetení..".
Ak by oslavovali pokres an enie originálnych Uigrov, krst sv. Štefana echom sv.
Vojtechom a iné mierovej civiliza né iny, tomu sa dá rozumie .
Ale oslavova prelievanie krvi nevinných? Oslavova ideológiu holokaustu? o chcú
týmito oslavami poveda tým národom, ktoré v roku 1918 od Ma arov šprintom utekali
aby si zachránili pozostatky ich národných životov pred ma ariza nou genocídou,
skoro holokaustom v Uhorsku? Aký barbarizmus! Aká typická arogantnos ! Aká
bezoh adnos ! Aká necivilizovanos ! Chcel by som sa mýli . Možno usporiadatelia
osláv národom Karpatskej kotliny a okolia chystajú slávnostne ospravedlni sa za
krivdy a genocidálny imperializmus? Bolo by to krásne, zmierovacie, európsky bratské
gesto! Ale z doterajšieho chovania tých, ktorí sa dnes ideologicky a kultúrne
považujú za Ma arov - dobyvate ov, to nevyzerá na ospravedlnenie.
Preto každý civilizovaný lovek, a najmä my, ktorých predkovia si "zakrývali o i pred
terorom" dobyvate ov Karpatskej kotliny od roku 896 do roku 1918, musí byt pobúrený
takýmto primitívnym, stredovekým, ultranacionalistickým, imperialistickým
exhibicionizmom! Strpeli by Židia a národy Európy, ak by Nemci za ali oslavova
prevádzanie holokaustu?
Vlády susedných národov MR by mali protestova u vlády MR, EU a OSN a žiada
zastavenie osláv výro ia a ideológie krvila ného prelievania európskej krvi.

Chceme predsa Európu novú. Európu priate stva, vzájomného rešpektu a kooperácie. Je
preto proti duchu demokratickej Európy oslavova

stredoveké ideológie
dobyvate ov, prelievania krvi a primitívny imperializmus.

