
 

The Hungarian administration is as conservative as Hitler, or as conservative as a cancer. A 

magyarországi választásokat a beültetett szabályok alapján előre meghatározott eredményekre 

alapozzák. Rosszabb, mint az orosz rulett (nem szójáték). Az asztal alatt rejtett mágnessel a Fidesz 

által irányított orosz rulett. Nem csak Orbánra szavazták, hanem Putyinra is – és a józan ésszel 

szemben. A történelem csak egy dolgot ígér. És ez az, hogy pontosan azt kapod, amit megérdemelsz. 

Vigyázz, mit kérdezel! 

The elections in Hungary are primed for pre-determined results based on the rules planted within it. 

It's worse than Russian roulette (no pun intended). It's Russian roulette with a hidden magnet 

underneath the table that Fidesz controls. You not only voted for Orbán, but for Putin - and against 

good, decent sense. History only promises one thing. And that is that you'll get exactly what you 

deserve. Be careful for what you ask! 

Laci Styaszny 

Chris Dias te valami elmebeteg, ukrán náci vagy? 

Ebből ítélve maga, hogy te vagy a náci, selyemfiú! Benne van a nevében, NEMZETI SZOCIALIZMUS! 

Ami egyébként egy baloldali szélsőséges ideológia. Én ezt tanítom! Jöjjön el az óráimra, és könnyen 

bemutatom ezt a baromságot, és nemigen lesz mit szólnia az érveimhez. A történelem csak egy 

dolgot ígér! És ez az, hogy pontosan azt kapod, amit megérdemelsz. Magyarország mindig a vesztes 

oldalt választja, mert a magyarok gyávák és nem hajlandók kiállni az igazuk mellett. Miközben Ön 

továbbra is támogatja a szovjet hadigépezetet, a zsidó náci ukrán elnök a létezésükért küzd. Ön nem 

valamilyen erkölcsi okokból vesz részt benne, hanem azért, hogy alátámassza gyávaságát, egy 

önpusztításra hajló nép szánalmas kifogásait – és azért vagyok itt, hogy elmondjam, ez nem menő! 

 

It's in the name, NATIONAL SOCIALISM! Which, by the way, is a left-wing extremist ideology. I teach 

this stuff! Come to my classes and I'll demonstrate this crap easily and you'll have little to say against 

my arguments. History only promises you one thing! And that is that you get exactly what you 

deserve. Hungary always chooses the losing side because Hungarians are cowards and refuse to 

stand up for what is right. While you continue to support the Soviet war machine, the Jewish nazi 

Ukrainian president is fighting for their very existence. You aren't involved for any moral-highground 

reasons, but to support your cowardice, pitiful excuses of a people bent on self-destruction - and I'm 

here to tell you that that's not cool! 

A náci pártra szavaztál! (Mondd velem: a nemzetiszocialista párt! Légfejű! És hülyének nevezel?! 

Nevessek vagy sírjak?Rengeteg feltételezgetsz. Kettős állampolgár vagyok és Magyarországon élek. 

Én tanítom ezeket a dolgokat. Melyik Fidesz-politika nem egyszerre a Szovjetunió vagy a náci 

korszakból való (mivel azt állítod, hogy az egyik a jobb, a másik a bal oldali)? Íme néhány szórólap, 

amelyet terjesztek, hogy segítsen megérteni néhány nagyon egyszerű alapvetést, amelyeket az 

ötödik osztályban meg kellett volna tanulnia. Nézze meg a "The Power to Tax" című részt. 

Mindegyiket szakszerűen lefordították: 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=855&lang=1 



 

You voted for the Nazi party! (Say it with me: the National Socialist Party! Airhead! And you call me 

stupid?! Should I laugh or should I cry? 

You make a lot of assumptions. I'm a dual citizen and live in Hungary. I teach this stuff. Which Fidesz 

policy is not both from the Soviet Union or Nazi eras (since you claim that one is on the right side and 

the other is on the left)? Here are some flyers I distribute to help you understand some very simple 

fundamentals that you should have learned in fifth grade. Check out the one entitled, "The Power to 

Tax." All of them have been professionally translated: 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=855&lang=1 

 

Olyan hülye vagy, mint egy szikla. Feltettem egy kérdést. Amelyik Fidesz-politika nem egyszerre 

kommunista és náci politika (mindkettő - mert te a legmagasabb hegyről hirdeted, hogy ellentétes 

spektrumon vannak, de valójában egy oldalon [balszélső]). Nem fogsz rá válaszolni, mert két okból 

nem tudsz válaszolni. Egyrészt nincs jelentős különbség. És kettő, olyan tájékozott vagy, mint egy 

döglött varangy. 

 

Te érvek nélkül vitatkozol, szóval hogyan lehetséges, hogy vitatkozzam veled? Soha nem ismertem – 

és ezt tanítom 20 éve –, hogy egy Fidesz-párti ember összefüggő mondatot fejezzen be anélkül, hogy 

anyámat kurvának vagy valami hasonlónak nevezte volna. Menj el, trollkodj, és hadd beszélgessünk 

mi felnőttek egy komolyabbat! 

 

You're as stupid as a rock. I've asked a question. Which Fidesz policy isn't both a communist and Nazi 

policy (BOTH - because you so announce from the highest mountain that they are on the opposite 

spectrums, but are in reality on the same side [far left]). You won't answer it because you can't 

answer it for two reasons. One, there are no significant differences. And two, you're as informed as a 

dead toad.  

 

You argue without arguments, so how is it possible for me to argue with you. I've never known - and 

I've been teaching this for 20 years - a Fidesz supporter to finish a coherent sentence without calling 

my mom a whore or something of the sort. Go away, troll, and let us adults have a more serious 

conversation! 

 

A korábbi korrupciókon kívül? Egyik sem! A választásokat elcsalják, mintha mágnest tennének a 

rulettasztal alá, mindkettőt a Fidesz irányítja! A trianoni leszármazottak 3. és 4. generációja szavazhat 

a magyarság kiadásaira, befolyásaira, adókötelezettségeire. Igazán? A Fidesz 12 évet kampányolhat 

az adófizetők pénzéből. A többi párt időkeretre és erőforrásokra korlátozódik – mindezt a Fidesz 

irányítása alatt. A kormánynak nem szabadna támogatnia senkit ilyen jellegű okból. Minden párt 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=855&lang=1


Cukrósbácsi párt, aki egyszarvúnak álcázott mérgeket osztogat. A Fidesznek korlátlan a pénze, és a 

nemzet hamarosan megfizet a gaztetteiért. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az iskolázatlan 

emberek vagy a kormányzat, amelyik propagandára leegyszerűsítja az oktatását? 

 

Besides earlier corruptions? None! The elections are rigged, like putting a magnet under the roulette 

table, both of which Fidesz controls! The 3rd and 4th generation of descendents of Trianon can vote 

for the expenditures and influences of Hungarians and their tax obligations. Really? Fidesz can spend 

12 years campaigning with taxpayer funds. The other parties are limited to a timeframe and 

resources - all under the control of Fidesz. The government should not be supporting anyone for any 

reason of this nature. All parties are candymen distributing poisons disguised as unicorns. Fidesz has 

unlimited funds and the nation will soon pay for its misdeeds. Which came first, the chicken or the 

egg? The uneducated people (the vast majority of Hungarians) or the government who uneducates 

them? 

 

mennyien áldozták fel a vérüket a magyar szabadságért, erre most egy politikai showman tálcán 

kinálja a Szülőföldünket Oroszországnak. 

how many have sacrificed their blood for Hungarian freedom, for which a political showman is now 

offering our homeland to Russia. 

Te vagy az, aki kihányja a székletet a szádból, és idiótának nevezel. Mit? Ha legközelebb bíróságra 

megyek, csak azt mondom a bírónak, hogy nekem van igazam, a másik pedig egy idióta. Minden 

bizonnyal megtérít engem. Ti alulművelt és tanulatlan gyávák vagytok, akik nem tudják felhasználni 

az észt. Még szerencse, hogy kommunikációs oktató vagyok, és tudok segíteni a hiányosságaidon. 

Először egy agyátültetéssel kezdjük, és az aranyér betegségein dolgozunk. A Fidesz szerelmesei 

egyszerűen nem tudnak összefüggő mondatot alkotni – egyet sem. 

 

You're the one that's vomiting your stool out of your mouth and you call me an idiot. What? Next 

time I go to court, I'll just tell the judge that I'm right and the other guy is an idiot. He'll certainly 

award me restitution. You're under educated and uneducated cowards who can't use reason to 

present an argument. Lucky for you, I'm a communications instructor and I can help you with your 

deficits. We'll first start with a brain transplant and work on your hemorrhoid disorders. Fidesz lovers 

simply can't form a coherent sentence - not a one. 

Kérlek, magyarázd el nekem, Okos srác! Nem teheted, mert te vagy az, aki nem ismeri a beszédben 

szereplő értékeket. Mindent, amit mondok, szilárd tényekkel és történelemmel alátámaszthatok. A 

történelem az én oldalamon, a propaganda a tiéteken! 

 

Please explain it to me, Smart Guy! You can't because it is you who doesn't know the values in the 

terms your speaking. I can support everything that I'm saying with solid facts and history. History is 

on my side, propaganda is on yours! 



Hungarians outside the borders can vote for and a say in Hungarian tax policies without paying taxes. 

Automatic 2/3 majority if you get 50% of the votes. Fidesz made the constitution. The US has a limit 

on how long a dictator can be in office, and for good reason. We voted for the Soviet Union and the 

price we’ll be paying will be significant. Hungary, the nation of cowards. Look what’s happening in 

the Ukrain, the non-state, run by a Jewish Nazi thug. Let’s get rid of that bastard and kill every dog 

(people and children and animal) we can in the meantime. Putin is moral and good and we need to 

replace the president with a Putin puppet.  

 

Sok időt töltöttél azzal, hogy bántalmazni, de csak bebizonyítottad, hogy a magyarok durvák. 

Megpróbálni megbeszélést folytatni egy Fidesz-támogatóval (egy szélsőséges BALOS LIBERÁLIS MINT 

F*CK TÁMOGATÓ, AKI NEM TUDJA, hogy ez egy baloldali ideológia) körülbelül olyan móka, mint 

buborékokat fújni a WC-ben. 

 

Ennek semmi értelme, mert nincs értelme benned. Sajnos neked, viszont, azért vagyok 

Magyarországon maradni és annyi jogom van, mint neked. Sajnos érted harcolak, pedig füstöt fújsz 

az arcomba. 

 

Valójában többet tudok Magyarországról és annak történelméről, mint te. Tények felhasználásával 

nem lehet próbálkozni, mert üres a fejed, és a szájad, mint az ATV és a magyar propaganda 

hadigépezet sértő, természetét sérti. 

 

Érvek nélkül vitatkozol és ez már csak így van. 

 

You've spent a lot of time bashing me, but have only proven that Hungarians are rude as f*ck. Trying 

to have a discussion with a Fidesz supporter (an extreme LEFTIST LIBERAL AS F*CK SUPPORTER WHO 

DOESN'T EVEN KNOW that it is a leftist ideology) is about as much fun as blowing bubbles in the 

toilet.  

 

You make no sense because you have no sense. Unfortunately, for you, however, I'm in Hungary to 

stay and have as many rights as you do. Unfortunately for you, I am fighting for you, even though you 

blow smoke in my face. 

 

In fact, I know more about Hungary and its history than you do. You can't attempt to use facts 

because your head is empty and your mouth spiels the insulting nature of ATV and the Hungarian 

propaganda war machine.  



 

You argue without arguments and that's just the way it is. 

 

I've read plenty about Hungary and its spirit and the political leadership. I've never known a Fidesz 

party member to finish one sentence - you talk simple gobblydegook. In fact, I've taught and am 

teaching political figures, lawyers, judges and so for. In general, Hungary is a land of cowards, and 

still supports the Soviet Union. Fidesz is the Nazi party (here's a hint: It's in the name - National 

Socialists; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Nevertheless, Hungarians continually vote 

for communist and National communist parties and somehow think there's a difference: which is the 

definition of the influences of propaganda. The black is white phenomenon. To this date, you've only 

criticized me personally without knowing my background in the slightest. My webpage is 

MediaAccess.hu - if you care to do just a glance into what I do. When all is said and done, it is almost 

entirely irrelevant as to whether someone knows Hungary well, but is overwhelmingly relevant if you 

were to study basic economics. You care nothing about your fellow Hungarians outside of Hungary 

(such as in the Ukraine) - you care about power and dominance and are subjected to your own 

immoralities. You're pathetic by any standard and have no place in civil discourse. You support the 

Russian war machine and the disintegration of your neighboring Nazi country that is led by none 

other than a Jewish Nazi president who is pleading with the more free world for support and aid. It's 

no wonder why Hungary was named their number 2 enemy by hundreds of political analysts. You're 

nothing but crude in mind and soul - a land of cowards. Yes, you're right, Fidesz is the divide and 

conquer party with an unfair voting system that won't be likely reversed soon. Who cares about facts 

when you have a whole lot of sheeple to lead? 

Sokat olvastam el Magyarországról, annak szellemiségéről és a politikai vezetésről. Soha nem 

ismertem fideszest, aki befejezheti egy egyetlen mondatot is – te egyszerű gagyiról beszélsz. 

Valójában tanítottam és tanítok politikai személyiségeket, ügyvédeket, bírákat stb. Magyarország a 

gyávák földje és továbbra is támogatja a Szovjetuniót. A Fidesz a náci párt (itt egy tipp: benne van a 

névben – nemzetiszocialisták; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Ennek ellenére a 

magyarok folyamatosan a kommunista és a nemzeti kommunista pártokra szavaznak, és valahogy 

úgy gondolják, hogy van különbség: mi a propaganda hatásainak meghatározása. A fekete fehér 

jelenség. A mai napig csak személyesen kritizáltál, anélkül, hogy egy cseppet sem ismernéd az 

előéletemet. Weboldalam a MediaAccess.hu - ha szeretnél egy pillantást vetni arra, amit csinálok. Ha 

mindent elmondunk, akkor szinte teljesen mindegy, hogy valaki jól ismeri-e Magyarországot, de 

elsöprően ervényes, ha közgazdaságtant tanulunk. Nem törődsz a Magyarországon kívüli magyar 

társaival (például Ukrajnában) - törődsz a hatalommal és az erőfölénnyel, és ki van téve saját 

erkölcstelenségednek. Te minden mércével szánalmas vagy, és nincs helye a polgári beszéd. 

Támogatod az orosz hadigépezetet és a szomszédos náci országod szétesését, amelyet nem más 

vezet, mint egy zsidó náci elnök, aki támogatásért és segélyért könyörög a szabadabb világhoz. Nem 

csoda, hogy Magyarországot politikai elemzők százai a második számú ellenségüknek nevezték. Nem 

vagy más, mint elmédben és lélekben nyers – a gyáva ország. Igen, igazad van, a Fidesz a megosztó és 

uralkodó párt, tisztességtelen szavazási rendszerrel, amit valószínűleg nem egyhamar megfordítanak. 

Kit érdekelnek a tények, ha sok sheeple (birkák + people) van, amit írányíthatják? 

 



És mégis, egyikőtök sem tud válaszolni az egyszerű kérdéseimre. Mint minden diktátor, itt is létezik 

egypártrendszer, amely mást állít. Orbán vagyonát 2-2500 milliárd forintra becsülték. Rabszolgák és 

önközpontú kukacok vagytok. Miért nem támogatja a rezsimet? Az ár, amelyet a téveszméiért fizet, 

hamarosan óriási lesz. 

 

And still, not one of you can answer my simple questions. Like all dictators, there is a one party 

system that claims something else. Orbán's wealth has been estimated between 2 trillion and 2.5 

trillion forints. You are slaves and self-centered maggots. Why not support the regime? The price 

you'll pay for your delusions will be immense soon enough. 

 

Attila Szincsák ..ezért vagy a legrosszabb közül a legrosszabb, most már gonosz, figyelmen kívül 

hagyva az igazságot és a tényeket. Igen, az a zsidó náci bűnöző - Putyin jó, Orbán jó, Zelenszkij 

bűnöző. Persze, gyáva. 

..which is why you are the worst of the worst, now evil, oblivious to truth and facts. Yea, that Jewish 

Nazi criminal - Putin good, Orbán good, Zelensky a criminal. Sure thing, coward. 

Bűnrészesek vagytok saját lelketek elpusztításában. 

You are complicit in the destruction of your own souls. 


