
Bizonyossan megvolt az ok
(Őszkatona, 2009.02.21 00:12) 

Értesüléseink és a pragmatikus történelem arra mutatnak hogy a rómaiak utolsó hadjárata a 451 
júniusban vívott Catalaunumi Csata volt Atilla ellen. A csatát a nyugati történelem általában 
eldöntetlennek jelenti, kivéve a politikai erőszakoskodókat akik "Aetius nagy győzelmét" 
trombitálják. A gond ezekkel a "történelmi" jelentésekkel csak az hogy 452-ben nem Aetius csípte 
el Atillát a Kárpátmedencében hanem Atilla csípte el Aetius hazafelé tántorgó hadserege 
maradványát Északolaszországban - és az hogy nem a hunok fizettek adót romának hanem 
fordítva. Kisebb nagyobb hősies ütközések kivételével, a tehetetlen romai katonaság menekült 
Róma felé Atilla elől. A kétségbeesett III Valentiniánus romai császár és I Leó pápa azonnal 
összegyűjtötték a hunoktól elrabolt vallásos ereklyéket - főleg arany - amivel Leó pápa Mincióba 
(Velencétől kb. 100 km.) rohant kegyelemért könyörögni. Atilla visszavette kincseinket, 
megdorgálta a pápát de megkegyelmezett a rómaiknak és hazament. 454-ben Valentiniánus saját 
kezével leszúrta Aetiust.

Aki Atilla hadjáratait részletesen akarja tanulmányozni, vegye figyelembe Sándor József László, 
székelyudvarhelyi születésű, három évtizeden át kutatott művét, az 1561 oldalas, két kötetes 
"Hadak Útján, Hunok Nagy Történelme" című könyvet (e könyvet Botos László idézi "Catalaunumi 
Csata" című munkájában). 

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

Válasz 

az idegen szó
(>Zoli<, 2009.01.23 15:03) 

Köszönöm kedves papa hogy megtaláltad a hibát. Már is idézöjelbe raktam. 
Mikor kimásoltam a stop oldalrol elkerülte figyelmem, hogy nincs idézöjebe. Na meg ha volna több 
idöm mint ahogyan nincs akkor talán egyuttal idekerestem volna azt a történelmi részt is miért is 
kellett a hunoknak ezt a rész megtámadni. Bizonyossan megvolt az ok mert ok nélkül nem 
csatároztak 

Válasz 

1171
(k papa, 2009.01.23 14:47) 

Szeretném, ha tisztáznák végre a barbárok és a hunok közti lényeges külömbséget! Amennyiben 
idegen cikkből vették át a barbár kifejezést, tegyék idézőjelbe, mert hun őseink műveltebbek voltak 
a kortárs nyugatnál. Tisztelettel, papa 

Válasz 
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