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ELVÁRÁSOK 
2o1o, április 28 

 
A  HATÁRONKIVÜLI MAGYAROK: 
      Feltételezhetően az új kormány első  dolgai között lesz a kettős állampolgárság ügyének rendezése.  
Mivel az utódállamok területén hatalmas erővel folyik  megsemmisítésünk, valóságos etnocidium, ez már 
nem tűr halasztást.  
      Nagyon kemény akciót kell indítani a TERÜLETI  autonómia érdekében.  Tapasztalataink szerint  a 
népszavazási  szerencsétlenség óta apátia lett úrrá a lelkeken. Ebből azonnal fel kell rázni  testvéreinket, 
mert  nélkülük nem tudjuk megvalósítani  a céljainkat.  Ehhez a  nyugati közvélemény és a szakemberek elő 
vannak készítve. Az autonómiával foglalkozó könyveinket a nyugati  világ illetékeseinek eljuttattuk és ez a 
tevékenységünk ma is folyamatban van.  Így ha a három erő: a magyar kormány,  a határon kívüli véreink és 
az angol nyelvű hírverésünk összehangolt akcióba lép,  az autonómia követelésünknek  senki sem tud 
ellenállni.  Ehhez már csak a politikai akarat szükséges.  
     Még egy  igen fontos  ügy, Szerbia  felvétele a NATO-ba és a EU-ba. Remélhetőleg a kormány nem  töri  
ki a  nyakát  nagy igyekezetében, hogy  KÖVETELÉSEINK  teljesítése  nélkül – elsőnek - írja alá a 
csatlakozási okmányt. Ehhez nem elég egy szerb mosoly, nyugati nyomás és egy papírrongy, hanem  
kemény,  szankcionálható  megegyezés. Itt az ideje, hogy ne dőljünk be a nyugati blöfföknek! 
 Egész Európa tele van jól működő  autonómiákkal! Csak a magyaroknak nem jár ilyen jog?  
 
      SZÁMONKÉRÉS:  A  „rendszerváltás” után – talán kényszerűségből elmulasztott -  felelőségre 
vonással elkéstünk.  A népellenes bűnöket elkövető kommunista bitangok  kihaltak, betegek  vagy  
kivándoroltak. Ezzel tehát elkéstünk.  Utólag azonban  letárgyalhatjuk ügyüket és  rendes bírósági eljárással  
utólag ítéletet mondhatunk felettük illetve  megakadályozhatjuk utólagos „szenté avatásukat” 
      Viszont nem késtünk el  az utolsó húsz év „Kisz-maffia”  rablóbandák  elszámoltatásával. Ehhez 
visszaható hatállyal  meg kell szüntetni a nép és nemzetellenes bűnök elévülését Ehhez  jogalapot nyújt az a 
tény, miszerint idegen katonai megszállás alatt hozott törvények érvénytelenek. Lehet, hogy ez  egy  
hatalmas vihart idézne elő, de  előbb-utóbb szembe kell nézni ezzel a problémával is. Külön nyomozó 
csoportokat, ügyészségeket, bíróságokat kell  szervezni ezen ügyek felderítésére és bíróság elé álltására.  
Különös gondot kell fordítani a volt  kormányfők, miniszterek, gazdasági vezetők jól megalapozott vádak 
alapján  való,   kemény büntetésére.  Ha gazdasági bűntények minden kétséget kizáró  bizonyítása 
megtörtént, teljes vagyoni elkobzást is foganatosítani kell.  Ha egy  kocsilopásért öt évet kaphat valaki, 
milliók elsikkasztásáért, ehhez arányítva kell kiosztani a  büntetéseket és kiemelt nyugdíj elvonásokat a 
„fehérgalléros” bűnözőkre is.  
Minden eszközt fel kell használni a  külföldre síbolt   vagyonok  visszaszerzésére is. Kötelezni kell a  
bankokat, hogy  egy bizonyos összeg fölötti  külföldre átutalt   pénzek  adatait  közöljék  az illetékes 
hatóságokkal. 
     A végrehajtó hatalom  túlkapásait eltűrő vagy  arra buzdító, parancsot adó  politikai vezetőket is bíróság 
elé kell álltani s keményen megbüntetni, kártérítésre ítélni. 
 
     PÉNZÜGY: A Fidesz nincs irigylésre méltó helyzetben.  Aki csak egy kicsit is ismeri a  nemzetközi 
erőviszonyokat és pénzügyi függőségeket, aggodalommal néz a jövő elé. Ha a  pénzeszsákok nyomására 
folytatni kényszerül a libatolvaj, adócsaló „miniszterelnök”  megszorításait, elvesztünk és óriási 
kiábrándulás megrendítheti kormányzási  terveiket.  Mivel kétharmados többsége van,  határozott 
hangnemben  követelhetné az adósságok  konszolidációját, azaz átütemezését. Erre már  volt példa, 
Argentína és Mexikó esetében. Még talán   egy  „barátságosabb”  távol keleti  pénzügyi hatalomhoz is 
fordulhatna  az adósságok átvétele és kamatcsökkentés reményében. Persze ez az egyik   nagy pénzügyi 
hatalom, egy másikra való   elcserélését jelentené.  Itt alaposan meg kellene fontolni a feltételeket. 
     Feltétlenül gondoskodnia kell egy  százszázalékosan magyar kézben lévő bank alapításáról.. Emellett  a 
hitelegyletek (külföldön Credit Unions) és  szövetkezeti bankok szervezése és támogatása  elsőrendű 
nemzeti érdek. Ugyancsak  szükség volna  egy nemzeti jelzálog bankra is, amely nemcsak a pénzügyi, 
hanem szociális szempontokat is figyelembe veszi.   



 2

 Lehető leggyorsabban  közel egy szintre kellene hozni a külföldi és magyar alap kamatot. Most ott 
tartunk, hogy egy külföldi bank  az USA-ban vehet fel pénzt fél (!!!) százalékos kamatra és  befektetheti a 
MNB-ba hat és fél százalékra.. A hasznukat a zsebünkből  lopják ki és viszik külföldre… 
 Az elmúlt évek  vezetői között vannak olyanok, akik adócsalási szándékkal  pénzüket  „offshore” 
bankokban, befektetési cégekbe  mentették ki.  Ezeket perbe kell fogni. 
      A FÖLD:   Messze nem elegendő a EU moratórium 1-3 éves  meghosszabbítása. Ennyi idő alatt a 
magyar föld  nem védhető meg.  Tehát olyan rendelkezéseket kell hozni, amely  kemény feltételekhez köti a 
föld tulajdonát (a nyelv  kellő tudása, igazolt helyben lakás,  hazai körülményekhez igazodó bizonyított 
szakértelem,  a helybeliek elővásárlási joga stb.). „Paraszt hitbizományok” bevezetése, azok  képzési és 
felszerelési segítsége is fontos eszközök lehetnek.  
     A FALU MENTÉSE: A Fidesz kormánynak sem ideje sem lehetősége nem lesz az elmaradott falvak  
gyors, intézményes és hatékony  felemelésére. Vélhetően 2-3  kormányzási  periódusra volna szükség az 
elmaradott falvak talpra állítására.  Tehát, addig is,  a falunak elsősorban önmagát kell segítenie, ami csak az 
önellátás terén  lehetséges. Ezt a rendszert lehet cserekereskedelemnek,  szakosodott termelésnek vagy  helyi 
pénzrendszernek hívni.  Lényeg a termelés és a munkaerő pénz nélküli cserélhetősége.  Választott 
szakemberek döntenék el, milyen és mennyi  mezőgazdasági  termékre van szüksége a falunak és azt ki vagy 
kik termelnék meg, önkéntes alapon. Kik azok, akik  a szakértelmükkel vagy  munkaerejükkel tudnak  teljes 
erőbevetéssel  közreműködni. 
 Ez pénznélküli  gazdasági rendszer mentette meg az USA farm lakosságát a  nagy gazdasági válság 
idején. Nota bene:  a cserekereskedelem ma is él és virul az USA-ban (Itex)  és Kanada  Quebec 
tartományában. 
      NÉPFŐISKOLÁK : A két háború között  hatalmas népmozgalommá fejlődött   a Kerkai Páter által 
szervezett  KALOT és a hasonló protestáns szervezetek.  Csak a  Kalotnak több, mint százezer tagja volt a  
háború végére.  Ezen szervezetek  a földhöz ragaszkodó paraszt ifjúságot képezték a  modern 
mezőgazdasági és társadalmi  tudományokra.   Ők és a  magyarság akkori szellemi vezérei, Németh  László, 
Szabó Dezső,  a falut tekintették a  városi középosztály és a nemzet újjászületésének  örök forrásának.  Ezért 
verték szét e nagyszerű szervezeteket a kommunisták, már l945 őszétől.  Ezért tartóztatták, ítélték el a 
vezetőket és  igen  sok esetben a kiképzetteket is.  Nemzeti alapokra épültek és a kolhozosítás  útjában 
állottak. Pusztulniuk kellett! 
Ezek felélesztésére óriási szükség van, az eredeti okokból.  Segíteni kell a  Fidesznek  a már kiválóan 
működő Lakitelki  Népfőiskola megalapítójának,  Lezsák Sándornak e nélkülözhetetlen  szervezet 
kiépítésében. 
      ALAPSZÜKSÉGLETEK: Minden városoktól messze eső falunak szüksége van lisztre,  étolajra, tejre,  
tápra,  biodieselre stb.  Ezeket helyi vállalkozók meg tudják termelni. A második világháború alatt majd’ 
minden falunak vagy járásnak volt  olajütője, kalapácsmalma (daráló), szeparátora.  Ezeket a Rákosiék 
pillanatok alatt  betiltották, összetörték,  legjobb esetben államosították.  Most ezeket újból  munkába 
kellene álltani.  Már csak azért is, mert  mára jóformán  minden étolajgyár, malom, tejüzem vagy megszűnt 
vagy idegen kezekben van.   
A helyben előállított biódiesel  üzemanyag  is óriási  megtakarítást jelentene, még akkor is, ha  azt adózással  
terhelné meg az állam.  
     Miután az áramfejlesztő telepeket is  eladták Hornék, méghozzá az adónkból fedezett garantált  
haszonnal,  a villany ára magas, különösen az „istenhátamögötti”, jövedelem nélkül maradt falvak számára.  
Ez ellen kétféle módon védekezhetünk:  a fogyasztás csökkentésével vagy  „házi” áramfejlesztéssel. 
Már a  villanykörték cseréje is segít – hosszú távon. A spirál égők többe kerülnek, de kb.  húsz százalékát 
fogyasztják a  hasonló fényerejű, már nem is gyártott,  drótszálas égők  fogyasztásának. A LED égők  is 
lassan  elfogadható áron kerülnek forgalomba, amelyek még annál is kevesebbet fogyasztanak és sokkal 
hosszabb ideig tartanak. 
Világítási célokra elegendő áramot termelhetünk olcsó eszközökkel, ha LED  világítótesteteket használunk. 
Az új találmány, a „thin film” napelem,  felhasználható közvilágításra, vagy telepet töltő házi 
áramtermelésre is . Talán az új kormány  felgyorsíthatná a folyamatot, kedvezményes árakkal. 
     ÉLELMISZER IPAR: Az élelmiszer iparunk is idegen kezekben van. Az új tulajdonosok leszerelték a  
gyárak zömét, lenyomták az átvételi árakat,   Így a magyar gyümölcs, cukorrépa és zöldségtermelők  jórészt 
tönkrementek, a  baromfi és állat tenyésztőkkel együtt.  
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Regionális  feldolgozó szövetkezeteket kellene  sürgősen alapitani, amelyek a  nagykereskedők és 
exportőrök kikerülésével, tisztességes áron tudnák értékesíteni  minőségi termékeiket a hazai és nyugati 
piacokon. Ebben is  segíthetne a kormány és az Internet. 
 Törvényben kell tiltani a  multikat, hogy alacsonyabb áron forgalmazzák behozott áruikat (dumping), 
mint az EU más országaiban átlagosan alkalmaznak.  Ugyancsak  kötelezni kell őket   arra, hogy az 
élelmiszerek legalább nyolcvan százalékát  hazai termelőktől vásárolják, és 15 napon belül fizessék ki a 
termelőket és beszállítókat. 
     KÖZLEKEDÉS:   A vidéki utak elhanyagoltak. A buszok  többnyire  régen  túlhaladták  hasznos 
életkorukat, tehát jórészt megbízhatatlanok  S ha  pótlásról kell gondoskodni, legalább magyar 
gyártmányokat kell választani.  
A  megszüntetett  MÁV vonalakat vagy újra kell indítani a Fidesz kormánynak, ha ez  feltétlenül szükséges, 
vagy helyi kezelésbe adni.  A leállított vonalak  síneit, vezetékeit, berendezéseit máris rongálják, lopják.  Ez 
a kár  messze felülmúlja  a leállításból származó  üzemeltetési  megtakarítást. 
Ha  másként nem megy,  az érintett falvak, városok kezébe kell adni a vonalak fenntartását.  Erre 
felhasználható a közsegélyen élő tömegek jelentős része.  Ha a vágányokkal és más létesítményekkel nem 
kell törődnie, talán a MÁV is  hajlandó  napi 2-3  motorvonat pár indítására. 
Ha a MÁV nem tud  gördülő anyagot adni, akár  a használt buszokat is át lehet alaktani   olcsón, a sínen való 
felhasználásra.  Ez nemcsak üzemanyag megtakarítást jelentene, hanem gumiabroncsra sem lenne szükség.  
Nem is említve a  sokkal nagyobb, vasútra jellemző biztonságot. 
 
Fel kell deríteni, miért nem  fogadta el Budapest, a 4. sz. Metró építésére tett orosz ajánlatot? Az 
államadósság egy részéért csinálták volna meg, amely  kézen-közön úgyis javarészt  elsikkadt.  
Ki kell nyomozni  ennek a  szerencsétlen ügy,  (franciaország - Medgyessy -  Demszky  hármas) 
vonatkozásait. (Ezért kapott volna  Medgyessy Péter francia „Becsületrendet”?) A hihetetlenül magas építési 
költségeinek okát.  Felül, kell vizsgálni  az autópályák hatalmas kiadásainak okát is. 
A Malév ügy is sötét   eset. Miért szüntették meg a  magas hatásfokkal működő  amerikai járatokat (Toronto, 
New York) Mikor, miért, mennyiért adták el és most miért, milyen áron kellett visszavásárolni? Ugyanígy a  
reptér üzemeltetése is  gyanúra ad alkalmat.   A MÁV hasznothajtó  üzemrészeinek eladásából kinek volt 
haszna?   
 
      KÜLÜGYEK: 
Rövid időközöktől eltekintve, nem volt  hatásos  külpolitikánk.  Diplomatáink a kiegyezés után is ügyetlenül 
tébláboltak  az osztrák külügyérek árnyékában.  A két  háború között volt néhány diplomatánk, 
külügyminiszterünk, akik  alkalmasak voltak  érdekeink érvényestésére. Csakhogy!  Egy ország  külügyi 
hatásfokát  egy jól felszerelt hadsereg,  jól működő  ipar és kereskedelem, valamint  homogén nemzet  
határozza meg.  Az is  segít, ha  egy ország stratégiai helyet foglal el a sártekén.  Nos, nekünk  ugyan van 
stratégiailag értékes területünk, de az első három kritérium   teljesen hiányzik.  Ehhez „járul” még a  
hozzáértés úgyszólván teljes hiánya.   
Ötven éven át  a Szovjetunió  képezte  külügyéreinket. Ezek a tehetséges, jó káderrel rendelkező ifjak ugyan 
meg is tanulták a körmeiket rendben tartani,  és a külső parancsokat vakon teljesíteni.  Nemzeti érdekeinkről 
mit sem tudtak, de ha mégis, eszük ágában sem volt  kockáztatni  jól jövedelmező  pozícióikat 
A „rendszerváltás" hozott ugyan némi változást, de  csak 6-8 évre tehető azon időszak, amikor  tényleg 
kezdtek a  magyar érdekek  előtérbe kerülni.  A KÜM felső vezetése cserélődött, de a  mindenható közép 
vezetők helyükön maradtak és ott gáncsoltak el mindent, ahol tudtak.  Annak értették a  módját! Jellemzőül 
csak egy esetet írok le:  
Jeszenszky akkori külügyminiszter Úr  felismervén a külföldi magyar felvilágosító  szolgálat úgyszólván 
teljes hiányát, újranyomatott öt angolnyelvű könyvünket. Ezekből 4OO-4OO  darabot visszatartott a KÜM 
részére, külföldi terjesztés  céljából. 
Amikor legközelebb  hazautaztam, egy velünk szimpatizáló tisztviselő megsúgta, hogy  „felsőbb parancsra”  
zúzdába kell küldeni  egyik könyvünket (Chászár Ede amerikai egyetemi tanár könyvét az első bécsi 
döntésről) mert az   "sérti a csehszlovákok érzékenységét.". Ehhez tudni kell, hogy Chászár professzor  úr 
soha egy adatot nem írt le, többszörös ellenőrzés nélkül.  Eltekintve attól, hogy mikor volt tekintettel 
egyetlen állam is a mi érzékenységünkre?   
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Az a külügyér „úr” aki a parancsot kiadta, sokáig magas pozíciót töltött be  Brüsszelben…. Nota bene, a  
barátunk segítségével  sikerült megmentenem a könyveket és nyugatra juttatni. 
 
KÜLFÖLDI  PROPAGANDA: 
 

A világ minden állama propagandát folytat, a pénzügyi, katonai és külügyi helyzetének valamint 
concenzussal kitűzött  nemzeti céljainak arányában. 

Hazánk azon államok közé tartozik, amelynek belpolitikai helyzetéből eredendően, valamint önálló 
diplomáciai hagyományok hiányában, nincs  számottevő propaganda tevékenysége.  Nem szívesen költöttek 
rá vezetőink. Jó példa erre Bethlen István volt miniszterelnök  válasza Bolza Ilona  kérdésére, akinél 44-ben 
bujdosott a Gestapo elöl. Bolza Ilona megkérdezte Bethlent: "Hogyan lehet az, hogy a cseheknek, 
románoknak,  szerbeknek olyan jó propagandájuk van nyugaton és nekünk semmi?" Bethlen némi 
gondolkozás után így válaszolt: "Nekünk arra soha sem volt pénzünk."   

Ez – természetesen – nem igaz!  Egy harckocsi árából  két-háromszázezer, egy vadászgép árából  
százszor annyi  angol vagy más nyelvű könyvet vagy magazint  lehetne nyomatni és az egész világon 
terjeszteni. 

Persze nem csak a pénz, de a  szándék, helyismeret, szakértelem is hiányzott. Ezen sürgősen változtatni 
kell, mert azok a  nemzeti érzésű  külföldi magyarok néhány éven belül  kihalnak, akik eddig úgy-ahogy  
pótolni és ellensúlyozni igyekezték a  magyar(országi) kormányok  bűnös mulasztásait. 
 
       ENERGIA: 
Minden ellenkező  híreszteléssel szemben, hihetetlenül gazdagok vagyunk  az energia forrásokban.  
Geotermál tartalékunk úgyszólván kimeríthetetlen. A MOL már előrehaladott  kutatási eredményeket ért el 
ezen a  téren. Tisztán idő és politikai döntés kérdése az erőteljes  feltárás és hasznosítás üteme. 
Földgáz tartalékunk egyre nő. Igaz, nehéz a kitermelése, de minden pénzt megér, ha MI kutatunk és 
termelünk. Ha  mások csinálják, inkább megéri külföldről venni a földgázt, ha annak ellenértéke  fejében  
exportálni tudunk. Ugyanis a honi termelést közel világpiaci áron kell majd megvennünk az idegen 
vállalatoktól, amelyek valutában viszik ki az árát – ellentételezés nélkül. 
A nap és szél energiát is ki kell használnunk A kezdeti magas befektetés után ez az energia INGYEN van. Itt 
döntő szerepe lesz az olcsó  „thin film” nap elemeknek, amelyeket már itthon kellene gyártani és exportálni  
a honi szükségletek feletti túltermelést. (Nota bene: Van egy „thin film” napelem gyárunk, amelyet éppen 
most, 2o1o, áprilisában  akar megvásárolni egy USA cég…) Inkább állami kézbe kellene venni, ha nincs 
magán tőke. 
 
 Az új kormánynak millió gondja lesz. A csőd elkerülése minden energiájukat le fogja kötni, de a  
felsorolt stratégiai  feladatokon múlik a  nemzet jövője.  Tehát  még plusz áldozatokat is kell vállalniuk, ha a 
nemzethalált el akarjuk kerülni. Bízom bennük! 
 
 
KIRÁLYSIROK: 
Egyetlen nemzet sem  bánik nagyjaival olyan bűnös és gondatlan módon, mint mi.  Vagy nem  tudjuk, hol 
nyugszanak  királyaink,  vitézeink, nagyasszonyaink, vagy  nem köztudomásúak, de főként nem is törődünk 
velük. 
A legfelháborítóbb  a székesfehérvári  királysírok sorsa. Még a török megszállók is tisztelettel, katonáikkal  
őriztették Szent István templomát és a  királyaink sírjait, de a nyugati, keresztény „felszabadítók”  
szándékosan lerombolták a templomot, amiben még miséztek is akkoriban és  szétdúlták a királysírokat, 
hogy helyet csináljanak az új püspöki palotának. Még a Horthy rendszer alatt is  csak rontottak a  helyzeten. 
Talán ideje volna az összedobált csontokat  szétválogatni és  megpróbálni  azonosítani. Ha ez a tudomány 
mai állása mellett még nem lehetséges  közös  sírba kellene tenni  a  maradványokat és  a  zárólapra felvésni 
minden királyunk és  királynénk nevét, s ha lehet  elképzelt, vagy valós arcmásukat bronzba öntve  az 
emlékműre erősíteni. 
Ebből nemzeti zarándokhelyet kellene létesíteni,  főként  a fiatalok részére, akik szellemi, érzelmi 
kapcsolatot  létesíthetnének királyainkkal, akikről csak a  történelem órákon  hallottak s  sok esetben rögtön 
el is felejtettek. 
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NEMZETVÉDELMI  ÉREM: 
A  két háború között  alkották meg a "Nemzetvédelmi kereszt" kitüntetést.  Ezt azok kapták, akik valamilyen 
módon munkájukkal hozzájárultak  nemzetünk  jólétéhez, túléléséhez, jóhírének terjesztéséhez.. 
Ezt nyilván nem lehet ilyen formában  újraéleszteni, de  valami más néven és alakban igen.  Talán „Pro 
Patria” néven lehetne  újra életre hívni ezt a  megbecsült kitüntetést. 
Mivel az első demokratikus (Antall) kormány óta  nemzeti érzelmű külföldi magyar  csak nagyon ritkán 
kapott kitüntetést,   mi, a Hunyadi Mátyás Öcs. Munkaközösség,  angolnyelvű, magyar történelmi tárgyú 
könyvakciónk támogatói részére egy  emlékérmet adományoztunk ezzel a  felírattal:   „PRO PATRIA IN 
EXTERIS” 
Tettük ezt annak reményében, hogy egy  nemzetinek nevezhető kormány előbb-utóbb  rendszeresíti az 
említett „Pro Patria” vagy ehhez hasonló érmet és  külföldön a  magyarságnak idegen nyelven  s a 
megbecsülést szerző  hazafiakat – még időben - kitünteti. Szomorúan kell megjegyeznem, hogy  a 
kitüntetést megérdemlő réteg  napról-napra fogy. Mire a kormány  megvalósítaná ezt az indítványt,  
nyugaton már alig lesz kinek adományozni. 
Nem ártana, ha a M.K. Érdemrend eddigi kitüntetettjeinek a tevékenységét felülvizsgálnák és ha arra 
méltatlannak bizonyulnak,  megfosztaná őket a kitüntetéseiktől. Hirtelenében arra a  bankárra gondolok, aki 
„lesírható” államkölcsönök helyett  magyar államkötvényeket (bonds) árult nyugaton, amelyek nem 
elengedhetők, mert privát bankok és egyének vásárolták azokat. (Költői kérdés: ki zsebelte be a 
jutalékokat?). Ez az úr a török időkben selyemzsinórt kapott volna, nem kitüntetést.  
 
VÁLASZTÁSOK 
Vegyék már végre tudomásul  politikusaink, újságíróink és történészeink, hogy az első általános és titkos 
választás  nem 1945 őszén, hanem 1939-ben  volt Hazánkban. 
Igaz, feltételekhez volt kötve a  választójog (vörös karhatalmisták, analfabéták, bűnözők nem szavazhattak), 
de azok alapján sem volt  több választó kirekesztve, mint  1945-ben. 
Ugyanis  45-ben még legalább százezer hadifogoly  sínylődött  a Gulágban, akik később hazakerültek és 
legalább kétszázezer volt nyugaton, akik még hazajöttek. Ennek tetejében elképesztő  számú jogosultat 
rekesztettek ki a „demokraták”, akik valamilyen jobboldali szervezet, kormánypárt, vitézi szék,  
szövetkezetek, stb. tagjai voltak. Ehhez járult még a kommunista pártnak, az idegen, fegyveres  megszálló 
hatalom  által való támogatása is. 
Csak egy óriási szépséghibája volt az l939-es választásnak: a „vörös” kerületek negyvennél több nyilas és 
más szélsőjobboldali képviselőt küldtek be a parlamentbe….  Ezért  tagadták le az elvtársak az első magyar 
demokratikus választást. 
 
Magyaródy Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
      
 
 


