
"Ignoratio elenchi"
(Őszkatona, 2010.08.03 17:35) 

Én azért egy kicsit óvatosabb lennék a "nyilvánvalóan nem igaz"-féle vádakkal. Nem szeretném 
magamat minősítésnek kitenni egy érvelési hibával. A tanulmány az Árpádkori magyar íj 
horderejéről tudósít (Botos László László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete című munkájára 
támaszkodik), s nem a mongolok 300 évvel későbbi íjáéról. Más nép, más korszak. Lehet hogy 
"sikerült megdönteni egy majd 800 éves rekordot amit Dzsingisz kán íjásza tartott" - nem tudom. 
De akár igaz akár nem, ez egy lényegtelen megállapítás mert logikailag semmi köze az Árpádkori 
magyar íjak horderejéhez. Mikor kezdték számon tartani a "rekordokat"? Kik vettek részt a 
versenyekben a 9-13. sz. között, s azelőtt? Azon kívül, egy "nemrég olvastam" "megcáfolás" még 
pehelysúlynak is kevés. 

Szép dolog az íjászattal foglalkozni, de kérem elolvasni László Gyula munkáit, s ha ott tény vagy 
érvelési hibát találunk, azt esetleg meg lehet cáfolni. Anélkül itt egész más a "nyilvánvaló". 

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2010.08.03 17:13) 

A cikk kituenoe , magyar iskolakban ke'ne tanitani. De hogy a hadja'rat nem volt rablo, hogy sok 
idegen ke'rte a magyarok segitse'ge't, meg hogy pontos c'ellel , terv-vel voltak eloeke'szitve az 
biztos !!
A tobbit amit tanitanak csak magyarellenes propaganda !!
A magyarok kiirta'sa ce'l volt a idegen hadak eloett, de a magyarok mega'lltak ilyesmitoel. , 
va'rosokat kime'ltek meg stb. De minden ma'ske'ppen toertent az idegenenk beoezoenle'se , sz 
Istvan kira'lsa'ga alatt; mikor polga'rhaboru' dulta fel az orsz'a'got !! 

Válasz 

feryt2@gmail.com
(Feryt, 2010.08.02 16:26) 

"Mikor egy ellenséges hadsereget megtámadtak, akkor képesek voltak hét- vagy nyolcszáz méter 
távolságra is pontosan célozni." 
Hát ez így nyilvánvalóan nem igaz!! Nemrég olvastam, hogy sikerült megdönteni egy majd 800 
éves rekordot amit Dzsingisz kán íjásza tartott. Az új világcsúcs 509 méter, és az nem célzott 
lövés!!!
Kár mert a cikk amúgy alapos! 

Válasz 

orsolya93@invitel.hu
(naspolya, 2010.03.01 13:43) 

Ha ön és Padányi szerint a teljes magyar haderő megadta magát a Lech-mezőn,kiket láttak 
Augsburg védői 955 agusztus 10 délelőttjén ,nagy számban elvonulni a vár mellett?A 
seregvezéreket miért Regensburgban húzták bitóra,ami Augsburgtól 150 km-re keletebre fekszik? 
Miért nem Ottó végeztette ki Bulcsuékat,ha ön szerint mindenkit elfogtak a Lech-mezőn?

Válasz 

gujastasis@freemail.hu
(Tasi Sándor, 2010.02.16 10:32) 

Hozzászólni nagyon nehéz, ehhez a munkához csak gratulálni lehet és mindenütt terjeszteni.



Üdvözlettel: Tasi Sándor 

Válasz 
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