
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.15 14:46) 

Kedves Zoli,

Azt, hogy a mai Szerbia nem felelős - a cikkből vettem. 
Kérdésem: Hogy létezik az, hogy ezt egy szerbiai magyar ma elfogadja!? Milyen agymosás folyik 
ott, hogy elég valakinek az, hogy elmegy koszorúzni, emlékezni? Az, hogy megengedik neki, hogy 
a magyar tömegsírok egy részét föltárja, és egy hozzávetőleges számot összeirjon hány magyart 
mészároltak le a szerbek? Talán még kitüntetést is elfogad majd, ha befejezi a nagy 
"kutatómunkát"? Vagy az anyagi jutalmat már meg is kapta?

Hiszen 15 éve úgyanúgy öldököltek a szerbek, mint 1945-ben. Arról mikor lesz szabad beszélni? 
Miért nem szabad kimondani, hogy a szerb mentalitás megengedi a vérengzést? Miért nem 
szabad elemezni ezt, és megtalálni az okát? (

Ternovácz István ezzel a fölfogással elismeri azt, hogy vannak nemzetek, akiknek mindent szabad. 
Pl.: létrehozni egy nemzetállamot úgy, hogy egyszerűen kiirtjuk a magyar lakosságot. 

Körbe vagyunk véve agresszív, erőszakos, rosszindulatú, primitiv népekkel. Akiket még a 
vadállatokhoz sem lehet hasonlítani, mert a vadállat is csak akkor öl, ha éhes. 

Erről irtam. Sajnálom, hogy félreértetted szavaimat. 

Válasz 

lehet e érthetőbben 
(>Zoli<, 2009.08.14 23:41) 

Kedves Fritzi!

Ha a mai Szerbia NEM felelős, akkor miért felelős a Cseh állam? Vagy ott miért van felelős emitt 
meg nincs? Kissé elfogultnak érzem a fogalmazást. Ott (nálunk) ugyanis a mi magyar nemzetünket 
IS gyilkolták, (még a titó diktátor jóváhagyásával is 40 000 -ret) és ugyan azok a nemzetek is részt 
vettek benne akik most is ott vannak. Sőt még élnek is és virulnak. Kérlek fejtsed ki részeltessen 
mi igazolja azt ha valamit csak RADIKÁLISAN hoznak létre és azt el kell fogadni egyszerű 
koszorúzással és ennek ellenében pedig amit te írsz, hogy a husziták lemészárolták a német 
lakosságot, azután benes parancsok szerint (ugyan azt tették amit a rácok) és még is egyik az 
borzalom a másik pedig irgalom. Ezt szeretném ha párhuzamba hoznád és ez szerint írnál mert 
szerintem ez a legkevesebb amit tehetünk nemzetünkért. Előre is megköszönöm írásod. 

Válasz 

Fritzi
(Fritzi, 2009.08.14 21:57) 

A mai Szerbia nem felelős. Lehet emlékezni, koszorúzni, és föltárni a sírokat. A lényeg: szerb 
nemzetállam - igaz, hogy radikálisan hozták létre, de létrehozták....

A Cseh állam a huszita lázadások során jött létre : a husziták lemészárolták a helyi német 
lakosságot. De, mivel Csehország a Német-Római Birodalom része volt, még igy is sok német 
maradt. Ezért a II. világháború után a Benes dekrétumokra hivatkozva 3 millió németet 
kitelepítettek, fél millió pedig "eltűnt". Vajon hol nyugszik fél millió ember?

Ligetfaluban 97 leventét mészároltak le a II. Világháború végén. Ligetfalu ma Pozsony V. kerülete, 
80 ezres lakóteleppel.



Válasz 
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