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Republic  of Transylvania 
Évtizedek óta  tevékenykedünk   erdélyi testvéreink  autonómia  

törekvéseinek  sikerre vitele ügyében. . Szomorúan kell megállapítanunk, 
hogy az EU – valószínűleg  az USA  hatására - egyáltalában nem törődik 
az európai kisebbségek  problémáinak megoldásával.  Egy ideig  
reméltem, hogy  az összes érintett nép,   Dél-Tirol  példáját fogja követni,  
de erre nem került sor.   

Az USA  állásfoglalása érthető mert a  fekete többségű déli 
államok valamint Texas és California, adott körülmények között,  az 
elszakadást  választanák. Tehát nem akarnak még egy európai precedenst 
sem  támogatni. A románok pedig  minden  amerikai kérést  azonnal és  
“lelkesen” teljesítenek, abban a  reményben, hogy az USA védőszárnyai 
alatt  nyugodtan folytathatják a  magyarság megsemmisítésére  törekvő 
tevékenységüket.  Eddig nem is csalódtak. 

Úgy látszik, a román kormány  elnyomó  tevékenysége ellen csak  
egyetlen módszer állna rendelkezésünkre, amelyet nem lehetne csak és 
kizárólag  a  nyakunkba varni, de némi sikerre  vezethetne:  egy önálló 
Erdélyi Köztársaság rémképe. 

Köztudomású, az erdélyi románok  gondolkozó része  nem becsüli 
sokra a regátiakat. Azt is tudják, a  központi kormány  a be és 
kitelepítésekkel igyekszik  felhígitani az erdélyi, még ma is más 
kultúrában  élő  románokat.  Vannak olyanok is, akik ebből nem csinálnak 
titkot és  nyiltan tevékenykednek   egy független  Transylvania  érdekében.  
Ezek közé tartozik – feltehetően – Sabin Gherman is.   

Néhány évvel ezelőtt  kiadtunk  a roman, szerb, ruszin és szlovák 
népek történelmét, főként e népek becsületes történészei munkái alapján.  
Ezeket  olvasni, letölteni lehet  a honlapjainkról. Ezek modernizált, 
zsebkönyv méretű kiadásán  dolgozunk, s 2017 során   kezdenénk 
terjeszteni. Ennek persze még pénzügyi  akadályai  vannak.  
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A román  zsebkönyvet  szeretnénk olyanra   bízni, aki  hajlandó  és 
képes volna  azt  a transylvanizmus szellemében  megírni, amely  a két nép 
számára elfogadható lenne. Ha ezzel nem is érhetnénk el teljesen véreink 
céljait, talán elegendő nyomást lehetne gyakorolni a mindenkori roman 
kormányra egy  autonóm Székely és Partium  tartomány  érdekében. 

Mivel a  magyar kormánytól nem kapunk,  nem is  kérünk 
támogatást, mi nyugodtan tevékenykedhetünk ebben az irányban, őket 
semmiféle  felelőség nem terheli, hiszen  nem felelősek a mi tetteinkért.  
 

NÉHÁNY FONTOS  TUDNIVALÓ 
Amint tudjuk a média (újság, rádió, TV) 80-90 százaléka 

irányított, de általában  rosszul vagy hiányosan tájékoztat.  Ez még a  
relatíve szabad  médiára is  vonatkozik a szerkesztők és újságírók 
hibájából, félelméből, nyelvtudás hiányából.   A Holló ebben  a  számában  
igyekszem tájékoztatni az Internet hozzáférhetőségének hiányából 
tájékozatlan olvasót.  Tények: 

Földünk túlnépesedett! A húszas-harmincas években kb  kettő 
milliárd ember élt, ma már több, mint hét milliárd. Ezek nagyrésze 
exponenciálisan szaporodik.  Ennyi embert nem tud e  föld  megfelelő 
módon ellátni élelmiszerrel, vízzel, egészségügyi szolgáltatásokkal.  Ezt 
nagyon jól tudják a vezetőink, de alig tesznek ebben az ügyben valamit, 
holott nagyon is tisztában vannak a  következményekkel.  

Kivételt csak a kínaiak  esetében látunk, akik nem túlságosan 
humánus eszközökkel páronként csak  két (2) gyereket engedélyeznek. 
India is próbálkozik vasectomyval, s más beavatkozással, gyenge 
eredménnyel.  Afrika egyes államaiban inkább tömeg gyilkolásokkal 
ritkitják a  lakosságot. 

A fejlett államok ma  már kísérleteznek  különböző, gyökeres  
megoldásokkal, de csak „suba alatt”, hevesen tagadván az akciót. Ha  
körülnézünk az Internet berkeiben, nagyon sok „elszólást” láthatunk a 
vezető elit részéről. Így például kiderült, az Aids,  Ebola, Zika vírus, 
nyugati laboratóriumokban láttak napvilágot.  

Nyilvánvalóan még  nem találták meg azt a virust, amely nagy 
tömegeket rövid idő alatt tudna ölni, de terjedésük gyorsan, eredményesen  
korlátozható.  Csak idő kérdése... A terjesztésük sem probléma a  drónok 
korszakában. 

Új tömegpusztító fegyverek. A tudomány  számtalan új eszközt 
produkált a népek tömeges pusztítására. Eddig például a  radiáció terjedése 
szabott határt egy nucleáris háborúnak, amely a  támadót is elpusztította  
volna.  Ma  már  olyan eszközöket  állítanak hadrendbe, amelyek csak a  
kijelölt  célpontokat pusztítják.  Ide tartoznak a nagyerejű lézer, az E-
bombák,  az electronikus időjárást alakító  sugárfegyverek.  
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Permetezés: A „nemlétező”, de igen aktív világkormány már évek 
óta permetezi a  világot a  magasan szálló repülőgépekről. Ezeket a permet 
csíkokat könnyű felismerni. Ugyanis a normál kondenzcsíkok főként 
vízgőzből állnak, amelyek tíz-tizenöt perc alatt eltünnek.  Ezek az 
ártalmas, mérgező szemecskékkel teli csíkok hosszú ideig láthatók, 
szélesednek, majd  vékony felhőként ereszkednek a föld felé.  A 
termőföldekre hullván  felszívódnak a  novényekbe, amelyeket az állatok 
vagy mi eszünk meg.  

Az utolsó évtzedekben íjesztő módon terjed a  rák . Ma  már 
gyerekek ezrei is szenvednek ettől a  kórtól. A felnőttek is mind többen  
kapják meg.  Miért? Hogyan?  Közpénzek és adományok óriási összegei 
folynak évtizedek óta a  rákkutató intézetekbe. Eredmény nincs?  Hogyan 
lehet ez?  Lehet, hogy a feldolgozott, vagy félkész ételekbe kevert 
„tartósító, izesítő, festék” stb. anyagok okozzák? Esetleg rádió hullámok? 
Mobil telefonok? Aki mondja nem tudja, aki tudja, nem mondja... 
Vásároljunk alapanyag élelmiszert, zöldséget, húst, az talán segít.. 

Szintén a „világkormány”  és az USA, UK és Franciaország 
„jóvoltából” megindult muzlim invázió és egy esetleges  újfajta háború 
elsősorban a  városokat, ipartelepeket, a  vasutat és kommunikációt teszi 
tönkre.  Egyetlen menedékünk a  FALU! Évek óta két hónapig járom az 
országot és tartok előadásokat, próbálom felrázni a  falut. Ugyanis az is 
csak akkor marad meg, ha önellátó.  Abban  az esetben talán a  maradék 
városlakóknak is jut  egy két falat. 

Mostanában olvastam, a Hangya Szövetkezet  feltámasztási 
kezdeményezéséről.  Nagyon helyes igyekezet. A régi paraszti tudományt 
elsorvasztották a kommunista időkben.  A TSZ-ben mindenki csak 
részfeladatot kapott, így a kisbirtok kezelését újra kell tanítani és  segíteni.  
Ez az út vezet az önellátó faluhoz és a TÚLÉLÉSHEZ! 

Ajánlott honlapok: 
Új fegyverek: https://www.youtube.com/watch?v=taUUbhfZlbA 
Permetezés: http://www.geoengineeringwatch.org, 
Ebola: https://www.youtube.com/watch?v=462Fc-sRcDo 
Gyógyszeripar: http://olvasoterem.com/blog/2011/05/22/kerdezze-meg-
kezeloorvosat-gyogyszereszet, 
 

+++++ 
 

GYORSPOSTA: 
Ha  van e-mail cime, kérjük adja meg, ha  a Hollót és  más  
cikkeket, azonnal szeretné olvasni. Ismerőseinek is  ajánlhatja 
szolgálatunkat.  Címünk:     smcorvinus@gmail.com 
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A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye: 

Felmentették Tóth Ferenc székely festőművészt,  
aki Wass Albert-szobrot állított Erdélyben 

Április 5-én felmentette a marosvásárhelyi táblabíróság emberiség- és 
békeellenes bűncselekményért elítélt személyek kultuszának 
terjesztésének vádja alól Tóth Ferenc székely festőművészt, aki Wass 
Albert-szobrot állított fel lakóháza udvarán az erdélyi Szovátán. A 
másodfokú bíróság elrendelte az elkobozott alkotás, az író nevét 
tartalmazó plakett és három magyar nemzeti színű szalag 
visszaszolgáltatását és eltörölte az első fokon kiszabott tízezer lejes 
pénzbüntetést is, a 950 lejre rúgó perköltség a román államot terheli. 
A meghurcolt székely művészt Menyhárt Gabriella nagyváradi 
ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja védte, aki már 
több erdélyi magyarellenes eljárásban ért el bravúros eredményeket. 
Ez a szenzációs jogi siker erdélyi kolléganőnk kiváló és bátor jogászi 
munkájának köszönhető. Ezzel példát mutat az erdélyi magyar 
ügyvédeknek is, illetve bátorítást ad a közelmúltban példátlan 
intenzitásúra emelkedett román elnyomás alatt szenvedő 
nemzettársainknak. 
Az ügyet a Nemzeti Jogvédő Szolgálat támogatásban részesítette, miután a 
jelentős költségvetési forrásokból működő és a magyarsága miatt 
joghátrányt szenvedő elcsatolt honfitársaink jogvédelmére hivatott 
Kisebbségi Jogvédő Intézet eddig még megtagadta a támogatást az ügytől. 
Tóth Ferenc 2014 pünkösdvasárnap állított fel egy Wass Albertet ábrázoló 
mellszobrot szovátai háza udvarán. A leleplezést követően a román 
rendőrség házkutatást tartott nála, gyanúsítottként többször kihallgatták, 
majd három nappal később lefoglalták a szobrot. A Wass Albert szobor 
elkobozásáról szóló rendőrségi intézkedés jogellenes volt, mivel 
jogszabály a szoborállítás idején a háborús bűncselekményeket elkövető 
személyek kultuszát nem tiltotta. Románia Legfőbb Ügyészsége a perben 
beszerzett nyilatkozatában rögzítette, hogy 
"Wass Albert nem volt elítélve a béke és az emberiség ellen elkövetett 
bűncselekményekért és háborús bűnök miatt sem."  Menyhárt 
Gabriella ügyvéd szerint "ezen hatósági túlkapások ellen az erdélyi 
magyar közösségnek fel kell vennie a harcot és a nemzeti, illetve a 
nemzetközi szabályozások által előírt jogvédelmi és jogérvényesítő 
eszközökkel élve meg kell állítania ezen jogellenes hatósági 
gyakorlatokat és azt ember- és törvénytisztelő gyakorlattá kell 
változtatnia. 
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                                KRITIKUSOK FIGYELMÉBE:  
A magyar kormányt minden oldalról támadják, mert kétségbeesetten 
védi a  nemzetünk szuverénitását, például az emigráns ügyben is. Az 
irányított  nyugati sajtó csak és kizárólag  a hazai beépített és  
általuk pénzelt politikusoktól és bértolnokoktól fogad el cikkeket,  
véleményeket. Ennek nyomán a hazugságáradat megmérgezi 
körülöttünk még a  levegőt is.  
Mivel „hála” a kommunisták által beindított privatizációnak magyar 
kézben számottevő iparunk és kereskedelmünk nincs. Az ezekért 
kapott rablott tőkét a  bűnösök „kimentették” az országból, tehát 
magyar tőke sincs. Ezért a nemzeti magyar kormány keze is gúzsba  
van kötve, mert a  nyugati tőkét vezényszóra kivonhatják 
Magyarországból, amelynek rendkívüli  gazdasági összeomlás  
lenne a  következménye.  Ennek okán nem fejthet ki olyan kemény 
védő tevékenységet a  gúnyhatár mögé került véreink érdekében, 
amelyet – más körülmények között – elvárhatnánk. Még az a  
szerencse, hogy a kárpátaljai, felvidéki  és erdélyi véreinknek 
nyújtott  szerény kulturális és  gazdasági segítséget csak kivédhető 
módon  akadályozzák.   
Az EU-ból sem léphetünk ki, mert annak pillanatában azonnal 
összeállna  a kisantant és ha nem is  fegyverrel, de minden más 
eszközzel  nyiltan és fokozot ütemben hozzáfognának véreink 
erőszakos beolvasztásának, kiirtásának. 
 
 

. 
 

Pusztulunk, veszünk.  Mind  kevesebb a  támogatónk. 
Részben  Csaba Királyfi útjára kerültek, nagyrészük szerényebb 
jövedelmű kisnyugdíjasok lettek,  betegek, esetleg kórházba, 
elfekvőbe  kerültek.   
 Most történt meg először, hogy hivatalos értesítést kaptunk 
régi, lelkes  támogatánk haláláról:  
Ambrus János Dezső, (Dartmouth, Nova Scotia) régi, kitartó  
támogatónk jelentkezett ki. Olyan helyen lakott, ahol igen kevés 
honfitársa lakhatott.  
Kálmán Attila   Tatai Ref. Gimnázium v. igazgatója, régi 
munkatársunk a KÉZIKÖNYV lelkes terjesztóje 
 Béke poraikra! 
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Demokrácia? 
 
 Már hideglelést kapok, amikkor ezt a  szót hallom, látom, 
olvasom, ilyen fellengzős nevekben: Zabhegyezők Demokratikus Uniója, 
Vasszögegyenesítők Demokratikus Védegylete, Gázlámpa Visszasiratók 
Demokratikus Ligája. Ha  demokráciában élünk, miért kell azt a 
végletekig  emlegetni?   
Ugyanis azok, akik ezzel a  szóval unos, untalan visszaélnek, nem is  
tudják, miről fecsegnek. Mert, ugye, ez a szó a nép uralmát jelentené, ha  
valahol is igaz lenne, vagy megvalósulna. Talán Izlandon   van, legalábbis 
látszólagos demokrácia. Feltételezhető olyan helyeken a  létezése, ahol 
minden piszlicsári ügyben népszavazás van, például Svájcban. 
 A demokrácia őshazája a történészek és politikusok szerint  talán  
az ókori városállamban, Athenben  volt. No, szép kis demokrácia, ahol a 
földbirtokos családok felnőtt férfi tagjai szavazhattak. A nők, hetérák, 
kisbirtokosok, rabszolgák, iparosok, orvosok, filozófusok, költök, írók, 
közkatonák stb.pedig nem!  Hát ha ez az eszményi  elképzelés   jómagam 
is ki volnék  zárva a  szavazásból, így ebből nem kérek!  De a ló másik 
oldalára sem kellene átesni! 
 Óvatosabban kellene osztogatni a  szavazati jogot.  Sokunk szerint  
a jelölttől meg kellene követelni  egy kis  tudást. Mégpedig, az írás-
olvasáson kívül  némi  politikai ismeretekre is  szükség volna. Például, 
melyik párt mit is ígér a szavazóknak. és azok a  könnyelmű ígéretek 
teljesíthetőek e vagy sem.   A nép szempontjából  fontos volna  tudni, az 
egyénnek, a  családnak az országnak  mi előnye lenne, ha ez vagy az a  
párt kerül kormányra. 
 Ugyanis  a kül  és hadügyeken kívül az adókból befolyt összegek 
igazságos és célszerű  felhasználása  és elosztása volna fontos. – az 
adófizető számára.. Ha valaki nem fizet adót, csak  népjóléti  vagy más  
segélyből  él, milyen alapon szavazhat?   
 Egy 16 vagy 18 éves  legényke vagy leányka, mit ért a  
politikához? Sem politikai tudása sem gyakorlata nincs, de  még a  saját 
érdekeit sem tudja  meghatározni, nemhogy a köz dolgaihoz értene 
valamit. 
 Az aki soha életében  nem dolgozott, csak és kizárólag  a 
társadalom nyakán él, milyen jogon  szól bele az adófizetők pénzének 
elosztásába? 
 Egy illegális bevándorló, aki még egy orvosi vizsálaton és 
bűnügyi szűrésen  sem ment  keresztül a jogtalan határsértés után, hogyan 
kaphat  állampolgárságot és szavazati jogot? 
 Hogyan  várhatja el  egy egyedülálló, munkanélküli  nő, hogy, 
számos, más, más apától származó gyerekeit az állam tartsa el?  
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Minél jobban belemerülök  a  demokrácia  boncolgatásába, annál 
inkább  antidemokratának tűnök, pedig  nem ez a  szándékom.   Mindössze 
a politikusok minöségét, kompetenciáját szeretném növelni.  Olyan  
jólképzett vezetőket szeretnék látni, akik nem csak a négyévenkénti 
újraválasztásukon és zsebük megtömésén  fáradoznának nagy 
lelkesedéssel, hanem a közösség  érdekeit is képviselik.   Szóval 
államférfiakra volna égető szükség, nem politikusokra,  még az önjelölt 
csúcsdemokata  Államokban is. Talán elsősorban ott, mert a  Világ sorsa 
függ  vezetőségük minőségén és becsületén. 

A  „demokrácia” ott életképes, ahol az egyén jogai egyensúlyban 
vannak  a közösség jogaival. Ez utóbbi a  közösség  fennmaradását és 
boldogulását, védelmét  hívatott  szolgálni.   Ahol ez az egyensúly 
felbomlik az egyén javára,  ott a közösség, azaz az állam  lassú bomlásnak 
indul. Ha az egyén még több jogot kap a  romlás felgyorsul.  Ennek 
vagyunk tanui  az EU területén és az Egyesült Államokban. E két  helyen 
az  állampolgári, családi, iskolai, politikai fegyelem  alapjaiban gyengült 
meg, előrelátható és végzetes következményekkel. Ezeken  helyeken a 
„politikai korrektség”  nevében mindent betiltottak, ami az önvédelem 
alapja, a  szabad vélemény nyilvánítást is. 

A régi római  mondás:  „Historia est magistra vitae!” eltünt a 
közéletből a  latin nyelvvel egyidőben. Kár! 

Nos, hol lehet ott demokrácia, ahol egy képviselő vagy szenátor 
megválasztásához sok millió  dollár szükséges.  Mivel ezeket a köznép 
számára elérhetetlen összegeket  az óriástőkétől kapják a  mindkétoldali 
jelöltek, nyilván azok érdekeit kell szolgálniok megválasztásuk esetén.  
Ezzel a függőséggel megterhelve a  közösség érdekeinek szolgálata  
lehetetlen.  A jelölt, majd a képviselő és  szenátor  hűséges  szolgálataiért 
nagyszerű, többmilliós évi jövedelmű lobby állásokat  kap visszavonulása 
után.   Így, amit a  vegyi, olaj, hadi, gyógyszer ipar, óriásbankok akarnak, 
az történik, Megfigyelhető, hogy amikor nem a  megbízóik érdekeit kell 
szolgálniok, kemény és hangos harcokat vívnak egymással.  Aztán ott van 
a „porkbarelling”  nemes intézménye: „Csak akkor  szavazom meg a  te 
költségvetési indítványodat, ha te is  megszavazod az enyémet.”  

Ennek a nagyhatalomnak még tengerentúli adómenyországokra 
sincs  szüksége. Ugyanis   az USA  egyes helyein (Delaware, Nevada,  
Wyoming,  Alaska, Puerto Rico,  U.S. Virgin Islands  lényegében 
adómentesen lehet a pénzt eldugni (http://www.taxhavenusa.com, és 
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_haven,) 

És még ők büntették  Magyarországot a korrupció miatt... 
Egy kis  kanyar  után, térjünk vissza a  demokráciához.  

Napjainkban az egyén jogai  ótiási módon  szorították háttérbe a közösség 
jogait. Európában, az USA-ban is.  Ma már ott tartunk, hogy az egyéni jog 
alapján az asszonyok és  férjeik halálra ítélhetik nemzetüket az  
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aborcióval, egykével, egysével. Ez a  folyamat a  szemünk előtt játszódik 
le nemcsak  Európában, de az USA-ban is.  Az öreg földrészen a 
muzlimok áradata  fenyeget minden elsöprő erővel.  Egyszerűen 
kiszámítható, mikor érik el a mohanedánok a „kritikus” tömeget, amikor  
türelmetlenségük erőszakba csap át és a már névben sem keresztény, 
adalékokkal, génmódosított ételekkel és italokkal mérgezett,  életösztönét 
elvesztett  fehér birka tömeg egyszerüen feladja jövőjét. 

Az Egyesült Államokban ez előbb következik be, azaz máris 
megtörtént nyolc évvel ezelőtt, amikor egy bizonytalan helyen született 
félvér muzlimot választottak meg elnöknek, aki  körülvette magát áttért és 
született muzlimokkal..   Ha megnézzük a  két nagy párt tagságát és 
követőit,  látjuk a jövőt.  

A Demokrata pártra szavaznak a  feketék,  mexikóiak, vörösek, 
zsidók, muzlimok, homoszekszuálisok,  kommunisták a nagy 
szakszervezetek és  a teljesen becsavarodott  „Déli babtisták”. Ha  minden 
fekete regisztrált volna, már túlhaladták volna az 51%-t. 

A Republikánusokra szavaz a fehér amerikai, kiknek száma  nem 
lenne elegendő a választások megnyerésére, ha  csak a  számokat nézzük.  
Ugyanis a  négerek igen nagy része  nincs a  választói névjegyzékben, az 
illegálisan  betelepedett mexikóiaknak  csak a  gyermekeik szavazhatnak. 

Ezenkívül a  nagyfene demokráciában  közvetve választják az 
elnököt. Minden tagállamnak két (2) szavazata van, függetlenül a lakosság  
számától. Tetejében, az electorok  nem  kötelesek a választási eredmény 
alapján szavazni.  Igaz, tudtommal ez nem fordult még elő a közelmúltban, 
hogy visszaéltek volna jogaikkal. 

A közhangulatot erősen rontja az adminisztráció igyekezete a 
fegyvertartás  szigorítása, tiltása és a szabadságjogok megnyirbálása miatt. 
Szabad vélemény nyilvánítás erősen korlátozott a „politikailag korrekt” 
szabályok miatt. Az utóbbi években kitiltották a tantermekből a  keresztet 
és az imádságot. Viszont az utóbbi években  óriási engedményeket tettek a  
muzlim tanulóknak. Imádkozhatnak a  megfelelő időben és az iskolai 
konyhákból eltünt a  disznóhús. 

A fegyvertartást megtiltani egyszerűen lehetetlen,mert  becslések 
szerint legkevesebb  háromszáz millió lőfegyver van a lakosság kezén,. No 
ezt tessék begyüjteni! 
Addig nem  volt  túl sok baj, amig csak a mi torkunkon nyomták le a  
Demokráciát, mert alapjában véve, hajlamosak voltunk rá. A nagy bajunk 
ott kezdődött, amikor  a közelkeleti olajtermelő országokra szabadították 
rá fegyverrel  a muzlim államokra  a „Demokráciát”.  Az első boldogított 
állam Irak volt, amelyet két háborúban vertek szét,  írtottak ki 
többszázezer  öreget, nőt, gyereket  s  rombolták le az infrastructúrát.  A 
következő  Libia  volt, amely Olaszországgal kitűnő kapcsolatot tartott és 
feltartóztatta az afrikai menekülteket, majd visszazsuppolta őket eredeti 
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hazájukba.  Ott jóléti állam volt, ma teljes és tökéletes a káosz, több  
egymást irtó kormány garázdálkodik. A négereket szabadon engedték és 
azok most árasztják el  Olaszországon keresztül Európát. Obama 
bevallotta tévedését: 
 (MH – 2016.04.11. 17:56 
Kadhafi elüldözésének elősegítése a legrosszabb dolog volt, amit hivatali 
ideje alatt elkövetett – mondta elnöki tevékenységét értékelve Barack 
Obama. 
A Fox tévécsatornának nyilatkozva az elmúlt hét év mélypontjairól és 
kiemelkedő eredményeiről beszélt Barack Obama. Elmondta: nem 
számoltak a következményekkel, s így – habár a beavatkozás szükséges 
volt – a legnagyobb hibát vétette hivatali ideje alatt, amikor segédkezett 
Moammer Kadhafi líbiai diktátor félreállításában). 

Harmadiknak Szíriát választották, ahol  istentudja hány különböző 
csoport irtja egymást, váltakozva..  Már azokat is elintézték volna, ha  az 
oroszok nem avatkoznak be a kormány oldalán. 

Nem, mintha a diktátoraik báránykák lettek volna, de aránylag 
igen kevés áldozattal  rendet tartottak a  különböző vallású és kultúrájú  
népeik között.  A fegyveres beavatkozások  eredménye  Európa elözönlése 
a  Soros és mások által pénzel támogatott és irányított „menekültek”   által.  
Az irányított média szemérmes hallgatása után ítélve, az a  szomoró tény 
igazán szóra sem érdemes, hogy közben sok tízezer keresztény arabot 
öltek meg vagy kényszerítettek az országútra. 

Ki is irányítja e Világ sorsát? Nem tudjuk biztosan, de imitt-amott 
kibújik a  szög a zsákból. Sokat emlegetik a  Coudenhove-Kalergi tervet, 
amely szerint a színesek tömeges  betelepítéssel kell felhígítani,  
tönkretenni az európai nemzetállamokat. Van benne  valami, de  a német 
iparbárók egyszerűen  olcsó munkaerőt és  fogyasztókat akarnak. Rövid 
időn belül az öreg német munkások milliói mennek nyugdíjba s azokat a 
fiatal német házaspárok nem pótolják az egyse-egyke rendszerben. Ez 
persze Európa minden országára vonatkozik – hazánkra is....Ehhez járul a 
jólképzett  fiatal németek (és  magyarok) tömeges kivándorlása is, ami kb  
negyed millióra rúg évente. Nálunk is ugyanez van  folyamatban, azzal, 
hogy a trianoni gúnyhatárok mögül sokan települnek át a csonka  hazába, 
ami némileg enyhíti a szomorú helyzetünket..  

Ennek az egész tragikus  folyamatnak  egy  megoldása volna: ha 
az európai  őslakos házaspárok legalább 3-4 gyereket vállanának, 
méghozzá a  húszas éveikben.  Van erre remény?  Ha nincs, végünk lesz 
néhány évtizeden belül..  

Ami a muzlimok tömeges bevándorlását illeti, azt előszőr is le kell 
állítani. A már betolakodottak családi pótlékát egy feleség és két gyermek  
után le kell állítani, a  bűnözőket pedig azonnal hazazsuppolni. A 
beolvadni nem akaroktól megvonni az állampolgárságot. Akár a  svájci 
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rendszert is  alkalmazni  lehetne, amely szerint a több éve  helyben lakó 
bevándorlók állampolgársága az ottani  lakosságtól függ.  

Mindezt főként az „emberi jogok” túlsúlyának köszönhetjük. 
Éljen a  demokrácia, ami nem létezik, de van, amikor árthat!  

Churchilltől származik e bölcsesség:   Mondták, hogy a demokrácia  a  
legrosszabb kormányzási forma, azok kivételével, amelyeket valaha is 
próbáltak időről időre... 
Tévedett volna? 
 
 

KÉSZÜLŐ KÖNYVEINK 
 

Október, november hónapokat  Budapesten töltöttem. Főként a  
Zsidómentő könyvünk anyagát gyüjtöttem.  Már  régen  tudomásunk  volt  
Körömi Terézke  anyagáról. Sajnos  Terézke  meghalt, mielőtt rendszerbe  
foglalhatta  volna a céduláit. Ugyanis nem  volt komputere. Rendkívül 
bőséges  anyagáról kiderült, hogy több más  témában dolgozott, de a 
cédulák nem  voltak szétválogatva. Kéri Editke  vállalta az anyag  
szétválogatásának szervezését még 2014-ben, nem sok sikerrel.  Az a 
nyugalmazott könyvtáros  aki vállalta a munkát, ugyan leszállítatta a 
dobozokat, de amikor felismerte a munka  nagyságrendjét, közölte  
velünk, az anyag  szétválogatása és  rendszerezése évekbe  fog kerülni.  

Októberben  jutott tudomásunkra, hogy az Erdélyi Szövetség  
elnöke, Dr. Hévízi Józsa  hasonló, de kétnyelvű (angol, német) könyv 
kiadását tervezi.  Megállapodtunk, hogy  kölcsönösen használhatjuk 
egymás anyagát. Így  Csermely Péter azóta már le is  fordította angolra  a 
kiválasztott cikkeket. A könyvük már  nyomdában is  van.  A mi 
kiadványunk  első fele a  közösségi és híresebb mentőkkel foglalkozik a  
második fele az eddig nem vagy kevéssé ismert egyéni mentések tárháza 
lesz. Ennek gyüjtése  folyamatban van. Reméljük még a nyár folyamán 
nyomdába tudjuk adni a kéziratot. 

Kiemelkedő fontosságú  Erdély  jövője. Pillanatnyilag a  régi mese  
folytatódik. Mi keményen ellenállunk  a nyugatról jövő pénzügyi 
myomásnak, ami  sehogyan  sem tetszik az Államoknak. Dühösek 
vagyunk az orosz embargo miatt is, amely súlyos károkat okoz nekünk 

Ezzel szemben a románok szó nélkül, lelkesedéssel teljesítenek 
minden amerikai “kívánságot” Ezért  a barackos társaság  szemethuny a  
magyarokat súlyosan érintó roman garázdálkodás fölött. Azok pedig  
vérszemet kapván keményebben üldözik  magyar  véreinket. Persze  
Putyinék már figyelmeztették a “barátainkat”, kemény megtorlásokra  
számíthatnak az  amerikai fegyverek esetleges elfogadása miatt. Tehát a 
következő, tradícionális roman árulás már rövidesen várható… 
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TÁMOGATÓINK 
 

2015 szeptember 30-2016 április 15-ig 
között  beérkezett adományok: 

 
 
 
 
 
 
              A kimutatás a  nyomtatott példányban olvasható 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton is kifejezzük köszönetünket  támogatóinknak, akik a  nehezebb viszonyok 
között is  áldozatot hoznak  nemzetünkért.  Ezt a  munkát  folytatnunk kell – ha 
nem nekünk, gyermekeinknek  és unokáinknak, mert  az otthoni hihetetlenül rossz 
anyagi és külpolitikai  körülmények között  kínlódó  polgári kormány  sem  
politikai, sem anyagi felelősséget nem  vállalhat e fontos  nemzetpolitikai 
munkáért. Talán egy-két év múlva  elkezdhetnek dolgozni  ezen a  feladaton is, ha 
kilábalnak az eddigi  ballib kormányok által bűnösen felhalmozott  adósság egy 
részéből és  Hazánk,  Európa  elözönlése és megszállása által okozott tragédiából. 

Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapják utoljára a 
Hollót. Akiknek a jövedelméből nem futja, kérésre szívesen küldjük továbbra is, 
ha visszaküldi a megajánló cédulát üresen. 

 

 
                KÖSZÖNET  MUNKATÁRSAINKNAK: 
Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Bányai Ferenc, 

Bereczky Zoltán, Tábor Andrea, Magyaródy Rózsi, Gráber-család, Dr. Forgách 
Péter, Horváth Mihály,  Somogyi Vince,  Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa-Csaba,  
Dr. Kontúr László, Ayklerné Papp Zsuzsi. Kunszabó István, Kéri Edit, Dr. Hévízí 
Józsa 

AKADNA VALAKI? 
Aki elvállaná a honlapjaink időnkénti feltöltését? Miután 

hárman  egymásután leköszöntek e magas  tisztségről, már közel két 
éve  nem került fel újabb könyv, cikk, tanulmány a két honlapunkra 

A honlapokat nem kell alakítgatni, csak a  kölönböző 
tárgykörök  rovataiba kellene  feltölteni  az újabb szövegeket. 

A honlapok a C-Panel  rendszerben vannak. A felgyülemlett 
anyag  feltöltése után, havonta egy óránál  nem  volna több munka. 
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  JÁRTAMBAN - KELTEMBEN 
Otthoni  tartózkodásom idején a  könyvkiadásokkal kapcsolatos, 

kutatási,  szervezési, megbeszélési teendők között sok időm van.  Ezt 
kihasználandó, nemzetpolitikai előadásokat szoktam tartani az ország 
minden részében, ha  hívnak. 2015-ben,  ezeken a helyeken  próbáltam 
okosakat mondani, több-kevesebb sikerrel: Szombathely, Nyíregyháza, 
Miskolc, Székesfehérvár, Rózsadomb, Mátyásföld, Kocsér, Besenyszög, 
Bátonyterenye, Tiszafüred, Budapesten több helyen.  

Néhol – a  várakozások és ígéretek ellenére talán – csak 15 hallgatóm 
van, máshol telt ház, állóhely az osztályrészem..  

Falvakban, mezőgazdasági hátterű kisvárosokban az „Önellátó falu” a 
téma, ami  rendszerint  komoly beszélgetésre ösztözi a hallgatóimat. 
Városi környezetben pedig főként külpolitikáról és az angolnyelvű 
könyvakciónkról van  szó.  Persze olyan  téma is  sokszor szóbakerül, 
amelyről az otthoni és nyugati média nem szól.  

Igen érdekes és hasznos élmény  volt a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség közgyülése egy Rév-Komárom közeli  településen. 
Csémi Szilárd, azaz Kismedve hívott meg.  Ritkán érzem ilyen jól magam 
mint  ebben  a  baráti cserkészkörben. A rövid előadásom símán, 
jókedvűen, baráti légkörben zajlott.  

Hazatelepült KMCSSZ tagokkal is kitűnő a  kapcsolatom. Zsótér  
Bandival minden évben találkozom, mikoris egy kis kenyér, kolbász 
hagyma és  vörösbor társaságában vidáman nosztalgiázunk. 

Székesfehérváron Sajó Viktor (New Jersey)  vitt ki az állomásra az 
előadás után. Itthon persze valószínűleg soha sem találkoztunk. 

A kétlaki életet folytató Kékessy Gyurka  vendégszeretetét élveztem 
két napig Tiszafüredi  szépen helyreállított udvarházában. Az ottani 
előadásom is jól sikerült, Gyurkának köszönthetően.  

Kevesen  tudják, én sem, hogy 1849-ben innen indult a győzedelmes 
Tavaszi Hadjárat. Itt gyülekezett a kb  harminezres honvéd hadsereg. Itt  
váltotta le a  tisztikar Dembinskyt és  Kossúth itt nevezte ki (némi morgás 
után) Görgeyt a hadsereg parancsnokának.  

Ezen alkalmakat felhasználom az otthoni fiataloknak készült  
„KÉZIKÖNYV”  ingyenes terjesztésére is.  Gimnáziumoknak is szoktuk 
adni, de  ebben az évben csak a  Tatai Református és a budai Szent Margit 
gimnázium kapott belőle. A következő kiadást 2017 tavaszán nagyobb 
tömegben tervezzük a ballagó érettségizők kezébe  adni. 
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