BG: A diktatúra kollaboránsa vagyok?
(Egy Geri nevű BM tiszt hazugsággal vádol mindenkit, közben maga hazudik!)
MOTTÓ: "Ahol a tényeket következetesen hazugságok és totális fikciók váltják fel, kiderül, hogy az
igazságot semmi sem helyettesítheti." [Hannah Arendt]

Íme Geri Tibor nyílt levele, melyet lila színnel közlök és aláhúzással kiemelem a
lényeget, viszont piros színnel válaszolok a felvetéseire, s a fekete szöveg csak idézet!
Tisztelt Címzettek!
Nem szívesen szólok bele a 100 éve tartó hazugság folyamba, mert érvek helyett
érzelmekkel és hazugságokkal kell vitatkoznom, de kénytelen vagyok megtenni.
Mert amit egyesek tesznek, az már a szándékos ártás kategória. A magyar nemzetnek való
ártás.
Az a tapasztalatom, hogy 100 éve MINDENKI hazudik Trianonról. Meg arról, ami közvetlen
előtte történt, meg abban, ami azóta történik.
Néhányan még tudják az igazat, és szándékosan hazudnak, a többség már nem tudja az
igazat, csak tudatlanul terjeszti az igazságnak hitt hazugságot.
TÉNYEKET fogok sorolni, amit jogszabályokkal bizonyítok. Ellenvéleményként meg csak
hazugságokat kapok, és ebben Bene Gábor élen jár.
Többek között ezért szólalok meg itt. És most nem a rólam szóló hazugságait fogom cáfolni,
hanem azokat, amivel súlyosan árt a magyar nemzetnek.
Drábik úr tökéletesen leírja, hogy milyen úton jutottunk el Trianonhoz, külföldön ki és
hogyan tervezte meg, hajtotta végre a tervet.
Kevesebb szó esik arról, hogy ebben a megtervezett világban milyen szerepet játszott a
magyar politikai, jogi, (nemesi, papi) gazdasági elit.
Mert én azt mondom, hogy nélkülük nem jöhetett volna létre se az államcsere, se
Trianon.
Ez egy vélemény, de nem tény, hiszen Geri semmivel sem tudja alátámasztani! Ám nem
arról beszél, hogy Jakubovics Oziás és szabadkőműves társai hogyan manipulálták a
Habsburgok által háborúba zavart népet, hogyan zilálták szét a közhatalom tekintélyét
és a bábként mozgatott Károlyi Mihály mit követett el, hanem a teljes elitet hibáztatja.
Pontosan azt mondja amit a balliberálisok szajkóznak folyamatosan a Nemzet ellen!
És ezt legjobban saját maguk bizonyítják az 1920. évi I. törvényben.
Ami a következőket bizonyítja:
1918. november 13-n nem csak a magyar király mond le az államügyek viteléről, hanem
MEGSZŰNIK az Osztrák Császárság, ezzel a császár Pragmatica Sanctió által biztosított
együtt birtoklása (BIRTOKJOGA) a Szent Korona tulajdona és a Magyar Királyság fölött.
1918 november 13-tól a magyar Országgyűlés az 1867. évi XII. törvény hatályon kívül
helyezésével vissza szerezhette volna a Magyar Királyság szabadságát és függetlenségét, és
önálló államként kezdhetett volna béketárgyalásokat a győztesekkel. Helyette a képviselők
választás kiírása nélkül feloszlatták az Országgyűlést, "Mindezeknél fogva az állami
főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái között lehetetlenné vált." (1920. évi I. tc.)

Tehát nem a függetlenség, hanem a felszámolás és az államcsere irányába léptek. Mert
érdekeltek voltak abban, hogy Szent Korona Tulajdonjoga és a Történeti Alkotmány hatálya
alól kivont, nemzetközi szerződéssel jogfolytonossá tett új magyar államban megtarthassák
hatalmukat, korábbi kiváltságaikat. Mert számukra csak ez volt a fontos.
Az 1920. évi I. törvény tökéletesen bizonyítja - és mindegy hogy Bene Gábor vagy
mások mit hazudoznak erről - hogy állami és alkotmányos jogszakadás történt, ami
után az állami jogszakadást nemzetközi joggal, a trianoni békediktátummal helyreállították,
de az alkotmányos jogszakadás azóta is fennáll.
Geri szerint én hazudok, ám szerintem ő állít a tényekkel szemben hazugságot, hisz az
állításait nem tudja bizonyítani, csak a véleményét szajkózza! Nézzük az első állítását!
1918. november 13-tól a magyar Országgyűlés az 1867. évi XII. törvény hatályon kívül
helyezésével vissza szerezhette volna a Magyar Királyság szabadságát és függetlenségét, és
önálló államként kezdhetett volna béketárgyalásokat a győztesekkel. Helyette a képviselők
választás kiírása nélkül feloszlatták az Országgyűlést…
Itt valóban szerepelnek tények, amivel nem is vitázom, de az ő feltételezése az ún.
’’HA’’ kategóriája, amivel félrevezető lenne ma foglakozni, de az akkori helyzet ismerete
szerintem mindkettőnknél igen alacsony, mert nem éltünk akkor! Így nem ítélhetjük meg,
hogy a ’’volna’’ mit takar, s a képviselők miért döntöttek így, de nem is tudunk rajta
változtatni sem én, sem Geri, tehát nem is értelmes vele foglalkozni főleg most, amikor a
covid-terror miatt előre kellene néznünk!
Ha már ezen akar rágódni, akkor inkább figyeljünk arra, hogy mit írt valóban az általa
meghivatkozott 1920.évi I. tvc. amely a Habsburg József főherceg által kinevezett Károlyi
Mihály alkotmányellenes puccsa, valamint a tanácsköztársaságnak nevezett kommunista
terror utáni helyzetben született, s nem véletlenül történt az, hogy nem királyt, hanem csak
kormányzót választott az akkori Nemzetgyűlés úgy, hogy közben helyreállítja a Magyar
Királyság teljes intézményrendszerét!
Idézek akkor a törvény szövegéből!
9. § Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek néptörvény, rendelet
vagy más elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelkezései érvénytelenek.
Hasonlóképen érvénytelenek az úgynevezett nemzeti tanácsoknak és szerveiknek
mindennemű rendelkezései és határozatai… (bár)…rendelkezései ideiglenesen
alkalmazásban maradnak, amennyiben tartalmuknál fogva az alkotmánnyal, a fennálló
törvényekkel és törvényerejű szokásjoggal nem ellenkeznek, vagy törvényes
felhatalmazás körében keletkeztek és még megszüntetve nem lettek.
(Geri szerint nem a függetlenség, hanem a felszámolás a célja az elitnek, holott ez a
szöveg épp az ellenkezőjét bizonyítja!)
A minisztérium felhatalmaztatik, hogy rendelkezéséig rendelettel megtehesse azokat az
intézkedéseket, amelyek az úgynevezett tanácsköztársaság szerveinek rendelkezéseivel
létesített állapot megszüntetésére és a jogrend helyreállítására szükségesek.
Ha valóban az államcsere irányába léptek volna a Nemzetgyűlés tagjai, akkor nem a
jogrend helyreállítását tűzik ki célul, hanem új és a hagyománnyal szembe menő
törvényeket alkottak volna a saját érdekükben, ahogy ez történt az 1989. évi
törvénykezéskor!

11. § A volt osztrák birodalmi tanácsban képviselt királyságokkal és országokkal szemben
fennállott közös érdekű viszonyok megszűnvén, az 1867:XII. törvénycikk, valamint az e
viszonyokra vonatkozó egyéb törvényes rendelkezések hatályukat vesztették és a magyar
államnak ősi függetlenségéből folyó szabad rendelkezése e viszonyok tekintetében is
teljesen helyreállott. (Ezt kérte számon az előbb Geri Tibor a magyar politikai elittől, s
íme amikor erre lehetőségük nyílt, azonnal megtették!)
13. § A kormányzót a királyi hatalomban foglalt jogok alkotmányos gyakorlása az
alábbiakban foglalt korlátozások között illeti meg….A kormányzó az államformának és az
államfő személyének kérdésében alkotott törvényekre nézve a visszaküldés jogával nem
élhet. (Vagyis az államforma kérdésébe Horthy Miklós nem is szólhatott bele!)
14. § A kormányzó személye sérthetetlen és ugyanolyan büntetőjogi védelemben részesül,
mint törvényeink szerint a király. A törvény szövegét a következő záradék rekeszti be: „Ezt
a törvénycikket, mint a nemzet akaratát, mindenki köteles megtartani”.
Az a vád itt Geri részéről, hogy: Tehát nem a függetlenség, hanem a felszámolás és az
államcsere irányába léptek. Mert érdekeltek voltak abban, hogy Szent Korona
Tulajdonjoga és a Történeti Alkotmány hatálya alól kivont, nemzetközi szerződéssel
jogfolytonossá tett új magyar államban megtarthassák hatalmukat, korábbi
kiváltságaikat.
Én egészen mást olvastam ki fenti idézetekből, s remélem önök is! Ám nézzük Geri
következő hazugságát!
Íme: Az 1920. évi I. törvény tökéletesen bizonyítja - és mindegy hogy Bene Gábor vagy
mások mit hazudoznak erről - hogy állami és alkotmányos jogszakadás történt, ami
után az állami jogszakadást nemzetközi joggal, a trianoni békediktátummal
helyreállították, de az alkotmányos jogszakadás azóta is fennáll.
Az alkotmányos jogszakadás szerintem az 1946. évi I, törvénnyel kezdődött amit Vorosilov
zsarolt ki a Nemzetgyűlésből, majd a Sztálin ránk erőltetett 1949. évi XX.-astól lett teljessé!
Az előző idézetek az 1920 évi I. tvc.-ből világossá teszik: az alkotmánnyal, a fennálló
törvényekkel és törvényerejű szokásjoggal… a jogrend helyreállítására szükséges
intézkedéseket a Királyság intézményei – elsősorban a minisztériumok – megtehetik és
meg is tették! Ezt igazolja az 1921. évi XLVII. törvénycikk 3 §-a is:
3. § A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék
betöltését későbbi időre halasztja és utasítja a minisztériumot, hogy eziránt arra alkalmas
időben javaslatot tegyen.
Vagyis az antant-kényszerpálya ellenére a Magyar Királyi Igazságügyminisztérium vezetői
kifejezetten a történeti alkotmányosságunk hívei és királypártiak voltak, így eszükbe sem
jutott a királyságot - mint államformát - megszüntetni, vagy akár a történeti alkotmányosság
útjáról letérni! (Tomcsányi Vilmos Pál, Daruváry Géza, Nagy Emil, Pesthy Pál és Zsitvay
Tibor) Az ország ingatag közjogi és belpolitikai viszonyai csak 1922 tavaszán látszottak
konszolidálódni, amikor végre az Egységes Párt megalakításával – a keresztény polgári
és a kisgazda erők egy részének fúziójával – stabilizálódott a kormányzatot támogató többség

a második nemzetgyűlésben. 1 Ez a hadi- és a kivételes (provizórium) közjogi állapot
Magyarországon csak 1921-ben, illetve 1923-ban szűnt meg. Érdekes, hogy Geri elvtársai
állandóan a fehérterrort szokták emlegetni, pedig Friedrich István már a hivatalba lépésekor
megfogalmazta ezeket: a „bolseviki rendszer bűneiért felelős személyek a közönséges
büntetőtörvények súlya alá esnek; jogellenes cselekményeikért bűnhődni fognak, de ez a
megtorlás nem lehet felelőtlen egyéni bíráskodás tárgya, s még kevésbé szolgálhat ürügyül
a felekezeti és faji harcok felszítására”. Ezt erősítette meg a politikai bűncselekményekre
vonatkozó, az 1920. december 24-i kormányzói elhatározáson alapuló amnesztia is.
Nézzük tovább Geri ámokfutását, aminek csak az a célja, hogy erősítse a balliberális
mantrát, miszerint ma egy Horthyt utánzó Orbán-diktatúra van hazánkban. Holott ez
egy pénzhatalmi diktatúra, amely sajnos épp a Geri által istenített 1989 évi XXXI.-es
törvénytelen törvény segítségével szolgálja ki a multinacionális finánctőke érdekeit !
Ezt írja az egykori BM dolgozó:
Ezt az alkotmányos jogszakadást lehetne helyreállítani a Horthy Magyarország nevű
állama jogutód államának Ideiglenes Alkotmányával, (a Magyar Köztársaság
Alkotmányával) ha azok, akik ezt megtehetnék, nem a háttérhatalom érdekében
dolgoznának. És itt nagyon súlyos TÉNYEKET vagyok kénytelen a címzettek
tudomására hozni.
Az a pofátlan nagyképűség, ami ebből a mondatból árad, szinte döbbenetes! Azt állítja,
hogy Horthy államának jogutódja a köztársaság, amit Szűrös Mátyás kiáltott ki 1989.
október 23-án, mert így döntött az MSZMP kommunista központi bizottsága!?
Abban egyetérthetnénk, hogy akik ma nem térnek vissza a történeti alkotmányossághoz azok
a globalista pénzhatalom szekerét tolják! De azok is, akik látszatra a történeti alkotmány
hívei, ám közben a balliberálisok szekerét tolják ezerrel! Talán vannak közöttük olyanok is,
akik nem veszik észre, hogy a köztársaságot létrehozó 1946 évi I. áltörvény éppen olyan
zsarolás hatására született, mint a Geri által sokat emlegetett 1989 évi. XXXI. –es álalkotmány, vagyis a kommunistákat átmentő ál-törvény! A különbség csak annyi, hogy
1946-ban Vorosilov zsarolta ki a köztársaságot, 1989-ben pedig a globalisták
lobbistájaként tevékenykedő amerikai nagykövet! (Palmer)
(S Geri Tibor az 1989-es, kommunistákat mentő és globalista érdekű ál-alkotmányt akarja
visszaállítani? S azzal a hazugsággal kábít, hogy csak egyetlen napra? S ehhez akar a
nemzeti oldalról 100 ezer követőt? Ám sajnos még félmillió aláírás is kevés lenne ahhoz,
hogy a bankárkasztot legyőzze, de ezt ő is tudja, tehát nem az a valódi célja! )
S Geri ragaszkodik ehhez a rögeszméjéhez, amit valószínűleg Gyurcsány súgott neki!
Ám nézzük tovább a nyílt levelét!
A Magyarország Alaptörvénye nevű, az OGY jogilag érvénytelen alkotását és a vele
létrehozott Magyarország nevű diktatúrát - ami a jogi érvénytelenség miatt nem
jogfolytonos magyar állam - pont azért hozták létre, hogy megakadályozzák a magyar
nép Szent Korona értékrendhez való visszatérését, a trianoni békediktátum
felszámolásának elindítását.
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Ismét egy vélemény, amivel akkor lehetne egyetérteni, ha kimondaná végre, hogy
hazánkban 77 éve van diktatúra, hiszen az Alaptörvény záró-rendelkezése is az 1949-es
sztálini parancsra hivatkozik, mint egy jogalapra. Ám éppen erről a kommunista
alkotmányról az Alaptörvény bevezetésében megállapítják, hogy: Nem ismerjük el az
1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért
kinyilvánítjuk érvénytelenségét. Nézzük csak, hogy eközben mit is tekint jogalapnak az
Alaptörvény zárórendelkezése?
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3)
bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.
(Csak némi magyarázatként teszem hozzá, hogy a számok megtévesztők itt, mert az 1949.
évi XX-as kommunista alkotmányt 1989-ben felváltotta a Geri által sokszor hivatkozott és
agyondicsért 1989. évi XXXI .tv. ami kommunistákat átmentő törvényeként, valóban
tartalmazza, hogy ’’minden hatalom a népé’’, de ezt az USA követ zsarolására szavazták
meg a saját védelmükben a kommunisták utolsó országgyűlésén és egy percig sem gondolták
ezt komolyan! Így nem is érdemes hivatkozni rá!) Ám nézzük tovább Geri nyilt levelét!
Tehát az a Magyarország nevű, háttérhatalmi irányítású, cionista diktatúra, melyről a
címzettek többsége úgy tudja, hogy az a jogfolytonos magyar állam, elismerik államnak és
abban "jogászkodnak" meg pártként választásra készülnek, az NEM A MAGYAR Állam. És
olyan szervezetek, mint a Magyarok Világszövetsége, vagy az Orvosok a tisztánlátásért
szervezet ezt a diktatúrát - mely megakadályozza a történeti alkotmányhoz való
visszatérésünket és trianon felszámolását - nagyon könnyen FELSZÁMOLHATNÁ,
MÉGSEM TESZIK MEG!
Geri tehát egyedül tudja a megoldást, így mindenki hülye, aki nem követi őt!? Sajnos
sokan beugranak ennek a hamis jogtudósnak, akinek ugyan nincs jogi végzettsége, de
nem ez vele a baj, hanem az, hogy a balliberálisok nótáját fújja és valószínűleg nem
ingyen! Éppen ezért vagyok én a leginkább célba vett személy, mert én már 2014-es
vitánk alkalmával is megcáfoltam az állításait, de vele a süketek párbeszédét lehet csak
folytatni, mert annyira egoista, hogy csak magát hallja, s a vitapartner kérdéseire nem
válaszol, csak fújja a magáét! S olyan szervezeteket is megvádol, amelyek nagyon is
dolgoznak azon, hogy jó irányú változás legyen hazánkban, de ez nem egy könnyű
feladat, hiszen a teljes tudatipar ellenük dolgozik! Nézzük csak tovább miket állít!
.

Nem akarom felemlegetni, de Bene Gábornak már 2014-ben, első találkozásunkkor és azóta
többször is elmagyaráztam, hogy ezt a diktatúrát miért nem lehet választással, BELÜLRŐL
felszámolni. Ő mégis azt szervezi 7 éve. Vagyis olyant szervez, amiről tudja, hogy nem
valósítható meg!!! Vagyis szándékosan félrevezet mindenkit a nemzeti oldalon a
nemzetépítés hazugságával. Egy háttérhatalmi diktatúrán belül NEM LEHET nemzetet
építeni.
Tehát szerinte a nemzetépítés hazugság? Én már 2006-ban is a rendszer leváltásának a híve
voltam, de akkor Geri még Gyurcsány baráti körében és nem a Kossuth téren mondta el az
okosságait! Pedig neki - mint nemzeti színbe átöltözött bolseviknak - tudnia kellene, hogy
éppen az volt a bolsevik pártnak a technikája, hogy kommunista sejteket hozott létre úgy,
hogy azok hálózattá tudtak alakulni, mihelyt megszállt bennünket a szovjet haderő 1945-ben.
Ez a hálózat kicsi létszáma ellenére is komoly erőt jelentett, hiszen beépültek minden pártba

és ott belülről romboltak. Én azonban csak Papp Lajos professzor úr ’’Volt egy álmom’’ –
című írása alapján akarom szolgálni a nemzetemet, s hirdetem, hogy a pártok helyett a
Nemzet újjáépítése az, amely jó irányba tudja terelni a hazai politikát, vagyis a közügyeket!
A pénzdiktatúra felszámolása szerintem nem lehetséges, csak jól szervezett Nemzettel,
amely érdekképviselet állítására is képes, vagyis csak a saját fegyvereiket lehet ellenük
fordítani! Miután nem tudok hazudozni és nincs varázsvesszőm mint Gerinek, s nem akarok
adatokat gyűjteni azokról a személyekről, akik elégedetlenek ma a rendszerrel. Ők felülve
ennek a ’’jogtudósnak’’ az egyébként meggyőző hazudozására, könnyen kerülhetnek egy
balliberális ’’Kubatov-listára’’! Én ezért nem tudok Gerivel egy gyékényen árulni!
A levele vége felé arra biztat, hogy vegyek részt a diktatúra felszámolásában és
kövessem őt, vagy legalább nyilvános vitában tisztázzam vele az álláspontomat!
Én ott voltam és kérdést tettem fel az MVSZ színháztermében, de Geri nem a kérdésre
válaszolt, hanem kioktatott, hogy micsoda nagyszerű ember volt az ő tanára, aki megírta az
1989-évi XXXI. törvényt! Geri Tibor nem csak egy hazug egoista, hanem egy jól kiképzett
lobbistája a balos bandának, akik mindig elárulták a magyarságot. Most azonban érzik, hogy
szükség lenne azokra a szavazókra akik elégedetlenek valami miatt a mostani kormánnyal!
Én is elégedetlen vagyok jó pár kérdésben, de ez nem jelenti azt, hogy a kommunisták régi
köszönéséről elnevezett mozgalom mellé álljak, amikor látom, hogy kik állnak mögötte!
Geri tehát nem feledte el, hogy miként köszöntek Rákosiék, s talán ma is ez a módi?
SZABADSÁG ELVTÁRSAK? No de nézzük a levele végét!
Be kellene fejezni a hazugságokat, és nyilvános vitákban tisztázni az álláspontokat…
Bene Gábor hazugságait már számtalanszor megcáfoltam, ennek ellenére ugyanazt a
hazugságokat újra és újra, szemrebbenés nélkül elmondja.
Megkérdezte már valaki ettől a hamis jogtudóstól, hogy hol kapta a kiképzést?
Miért nem állt ki 2006-baan a Kossuth térre, hogy rendszert váltson? (hiszen ott a
Szentkorona állameszme alkotmányos jogfolytonosságát akarta minden résztvevő)
Megkérdezte e tőle valaki, hogy miért támadja Horthy Miklós rendszerét? (Ami nem volt
tökéletes, de a kommunista diktatúrához nem is lehet hasonlítani!)
S végül megkérdezte valaki tőle, hogy mikor akarja abba hagyni a véreskezű kommunista
rendszert átmentő ’89-es ál-alkotmány dicsérgetését? (Ami egyébként a kommunista rendszer
törvényes voltának az elismerését is jelenti, s ez a legnagyobb csapdája Gerinek!)
Szerintem a kommunista rendszer köztársasága törvénytelen volt, s ennek a jogfolytonos
állama a mai, hiszen az Alaptörvény is az 1949. évi XX.-ra hivatkozik, mint jogalapra.
Szerintem, ebben a helyzetben kell megszervezni önmagunkat úgy, hogy a pénzpórázra
vehető pártok helyett helyi népképviselők kerüljenek a törvényhozásba!
Úgy, ahogy azt Papp Lajos professzor leírta egykor!
Aki pedig szerepelni akar a balliberális ’’Kubatov-listán’’ az jelentkezzen nyugodtan a
Szabadság Mozgalomba, s meglátja majd, hogy milyen szabadság lesz belőle!
Aki meg akarja spórolni a nemzetépítés nehéz és sziszifuszi munkáját, az rossz úton jár!
De csatlakozzon nyugodtan a tételesen megcáfolt hazugságok bajnokához, Geri Tiborhoz!

Végül idéznék a NemzetEgyesítő Mozgalom egyik ismertetőjéből, amit Geri támad, mert
felismerte, hogy veszélyes a pártokra, vagyis a pénzpórázra fűzhető pártok rendszerére!
Mivel a bankárkaszt politikai lobbistái két táborra osztották az átlagemberekből álló
választókat, ezért őket csak egy vízszintesen – vagyis tisztán nemzetegyesítő szándékkal –
jelentkező új formáció tudja csak összefogni úgy, hogy felismerteti velük a pártszimpátiák
eddigi eredménytelenségét. Hiszen a magyar választók többsége hatalmasat csalódott a
pártokban, mert azok a nevükhöz híven csak részérdeket, sőt leginkább önérdeket
képviselnek. Át kell tehát hidalni bal és jobboldal közötti tömeget és egy olyan NEMZETI
alakzatba kell összegyűjteni az erőinket, amely ki meri mondani, hogy:
MINDEN PÁRT CSAK ÁRT!
Azonban ezzel olyan helyzetbe kerülünk, hogy önként kizárjuk magunkat az egyetlen, ma
törvényesnek mondható erőfelmérésből, vagyis a jelenlegi állam választási rendjéből, s ezzel
a valódi érdekképviselet lehetőségéből. S így a fejünk felett döntenek mindenről, ami pedig a
magyar jövő érdekében fontos lenne. Igaz, a mai állam nem folytonos a történelmi magyar
államaink sorával, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a szocialistának nevezett,
véreskezű Kádár korszakkal tartja fenn a jogfolytonosságot, hiszen annak törvényeit ismeri
el jogalapnak. (Lásd az Alaptörvény zárórendelkezéseit!)
Így mindig ki kell mondani a pártokat váltogató mai pénzdiktatúra leleplezését:
MINDEN PÁRT CSAK ÁRT! S csak a Nemzet újjászervezése lehet a megoldás! Ám ehhez
minden jó magyar emberre szükség van, mert a Nemzetegyesítők csak szolgáltató egység,
akik csak azért alapítottak pártot, hogy lehetőséget adjanak a helyi önszerveződő közösségek
számára ahhoz, hogy érdekképviseletet tudjanak állítani ebben a mai, jelentősen idegen
érdekeket szolgáló rendszerben. E lehetőség arra szolgál, hogy a helyben jelölt, pártonkívüli
népképviselő egyik lábával már a történeti alkotmányosság talaján állhasson, a másikkal az
idegen jogrendet képviselő mai Alaptörvény talaján. Mert ez a Lex fundamentális legalább a
Nemzeti hitvallásban megemlíti a történeti alkotmányt, szemben a kommunista törvénykezés
évtizedeivel, amikor csak a marxista-leninista ideológiát közvetítette, majd ’89-től a globális
rablókapitalizmus érdekeit szolgálta. Így fonódott egybe a kommunizmus a kapitalizmussal!
A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

