
unok Angyalai
(A Hun, 2010.08.28 16:39) 

Akkor kiknek is koszonheto a HUN Birodalom folbomlasa? 

Válasz 

Székesfehérvár
(Éva, 2010.08.27 10:44) 

Ja! Még valami: a "németek" magyarokhoz való viszonya a háborúk, és egyáltalán a történelem 
folyamán soha nem a német nép hozzánk való viszonyát tükrözte, hanem annak az 
országvezetésnek, amelynek tagjai csak valószínűsítem,: nem a hun fajtából valók! 

Válasz 

Székesfehérvár
(szkíta, 2010.08.27 10:39) 

Én pedig veletek nem értek egyet, ugyan az eredeti szöveget nem ismerem, de ha a fordítás 
pontos, akkor ez így: "Gazemberek. Hunok." azt jelenti, hogy azért gazemberek, mert hunok! Ha 
nem így lenne, akkor azt mondta volna, : pl. Gazemberek, alávaló csibészek"
A hun szó nem szitokszó, ám a zsidó szó, gyakran szitokszóként használatos, úgy ahogy 
említetted Csiribusz. Rossz tulajdonságot szemléltetve, pl:ha valaki becsapja az embertársát! 

Válasz 

hozzászólás2
(hferi, 2010.08.26 09:32) 

Csiribusszal 100%-ban egyetértek. És ez egyben más irányt is ad a zsidó forrásanyag 
értelmezésének. A kijelentés a zsidók magyarellenességének bizonyítéka.
A magyar történelmet elnézve (laikusként) azt nem nem mondanám, hogy magyar-német viszonyt 
rokoni-baráti kapcsolat jellemezte volna (pl. pozsonyi csata). 

Válasz 

hozzászólás
(Csiribusz, 2009.06.27 20:40) 

Nem akarnék vitatkozni, de szerintem a mondatban szereplő "hunok" szót másképp is érthette a 
fentebb említett Benjamin úr. A hunokat, mint tudjuk, a nyugat gonosz népeknek tartotta (talán ma 
is?), teljesen negatívan állt hozzájuk mindig. Valószínűleg a tudatlanság táplálta ezt az elképzelést, 
de szerintem ebből kifolyólag a "hunok" szó nem feltétlenül a származásra utalhat csak. Ebben az 
esetben jellemzésként is előfordulhat. Úgy értem lehet, hogy csak azért nevezte a németeket 
hunoknak, mert a hunokat durva, kegyetlen népeknek szokták tartani, akiktől az emberség a lehető 
legtávolabb van.
Olyan ez, mint amikor valakire tulajdonságaképp azt mondjuk, hogy zsidó. Pedig igazából sem 
vallásra, sem származásra nem az. Vagy amikor valakiről állítjuk, hogy ő egy zsivány, holott 
nyilván nem az, de hordoz magában olyan tulajdonságot, melyről a zsidóság vagy zsiványság jut 
eszünkbe.
Nem mondom, hogy nekem van igazam, csupán arra szeretnék rávilágítnai, hogy így is fel lehet 
fogni a szavakat. 

Válasz 
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