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Bevezetés
A történelemről
Most már bevallhatom: az iskolában utáltam a történelmet,
ellenségemnek tartottam a történelem tanáromat.
Később még azt is megértettem, hogy úgy és olyat tanított, ami
ellentmondott otthoni olvasmányaimnak, családom, barátaim,
környezetem
viselkedésének.
Ők
sohasem
hangoztatták
véleményüket – nem lehetett, féltek? - egyszerűen csak láttam,
éreztem, hogy nem az iskolai a történelem. Persze mai tudásommal,
ismereteimmel könnyű ezt így megfogalmazni. Mindezek vezettek
oda, hogy felismerhettem, Magyarország ezeréves, a magyarság
sokkal több és fennmaradásunk, létünk ezekből a gyökerekből ered.
Nélküle az ember hontalan, otthontalan és kiszolgáltatott idegenek
kényére-kedvére és a kultúrát a kocsmában szopja.
A hatalomban lévők és a hatalomra törekvők régi-régi módszere
ellenfeleinek „gyökértelenítése”, evvel megfosztva őket legnagyobb
erejüktől, ami a nemzeti, a közösségi összetartozásból összefogásból
ered. Népek, nemzetek, sőt birodalmak pusztulnak így el, tűnnek le
a történelem színpadáról. Sajnos a nyomukban fellépő újak
utánozzák, ismétlik ezt a doktrínát. Petőfi Kánaánja, vagy a jézusi
szeretet hatalma még várat magára! És ez mindörökké így lesz,
hacsaknem teszünk érte, ellene – csak éppen annyit, amire képesek
vagyunk, esetleg egy kicsivel többet!
Hát ez az alap motívumom – gyökér – amiből kiindulva egyre jobban
megismertem hazám történelmét és igyekszem magamévá tenni
ezeket a gyökereket.
Minden törekvésem arra irányul, hogy tevékenyen rész vegyek a
megőrzésében, köztudattá válásában - és a ma már elég tragikus
állapotában - a magyar történelmi folytonosság helyre állításában.
Ez a válogatás az utóbbi évek munkájából készült. Eredete a számos
helyen tartott előadásaim, a folyóiratokban megjelent írásaim és
használva a modern technika lehetőségeit, az interneten közzétett
írásaim. Az előzményekről a több kiadást megélt Nyereséges válság?
című könyveim tanúskodnak.
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Úgy éreztem, hogy ezek olyan gondolatiságot tükröznek, amelyek –
sajnos – most is aktuálisak. Ma is elérendő cél a magyarság-tudat
terjesztése és fejlesztése, megelőzendő az egyre jobban terjedő
multi-kulti és globalizáció hatásait. Kulcskérdés az anyanyelvünk
művelése és őrzése, hiszen ezen a nyelven gondolkozunk és tartjuk
a kapcsolatot a többiekkel. Nem kis feladat megtalálni a megoldást
és elérni a történelmi Alkotmányunk helyreállítását, a Szent Korona
szellemiségét.
Ez biztosítaná, hogy a mindenkori hatalom az itt élők – a Szent
Korona tagjai – boldogulását és egyre jobb életét tartsa
elsődlegesnek. Ezek az írások mindahányan e célok szolgálatában
készültek.
Erre és ennyire voltam képes eddigi életem során! Fáj, mert nagyon
kevés, többet és jobban is tehettem volna! Talán még van/lesz
lehetőségem folytatni, amíg erőm engedi. Talán még beleláthatok a
szebb jövőbe!
Kérek, mindenkit, akiknek a kezébe kerül ez a könyv, olvassa és
tanuljon, okuljon belőle, azután adja tovább! Folyton keresse,
szervezze a vele egyívásúakat, még, ha más gondolkodásúak, vagy
megtévesztettek is, hogy megteremthesse, visszaállíthassa az
egységes nemzetet, a Szent Korona Országát, amely valamikor a
világ legtöbbféle tagját – nép, nemzet, anyanyelv, kultúra, szokás
szerint – foglalta magába!
EGYSÉG LEGYEN ÖRÖKRE NEMZETED JELSZAVA!
MINDEN NEMZETISÉGE FONTOS KINCSE A MAGYARNAK!
Ha e kettőt elhagyja, önmagát hagyja el!
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Ki magyar1? Legyen nemzetállam?
Eszmélésem óta mindannyiszor találkozom evvel a kérdéssel. A
múlt század viharaiban ez és az ehhez hasonló kérdések emberi
életeket határoztak meg, Tudjuk az emberiség története mindig is a
hovatartozás vitájában zajlott. Történelmi tényként tudjuk, hogy a
győztesek „kardélre hányták” a veszteseket, csak azért, mert mások
voltak. Ninivét még sóval is behintették, hogy magja se maradjon az
ott élőknek.
Hasonló a modern korunkban is előfordult: a fajelmélet, majd az
abból következő ivartalanítás, fajirtás. A történelem tanúsága
szerint is kipusztultak népek, nemzetek ilyen-olyan okokból
kifolyólag. Minden bizonnyal a fajelméletekre épülő mozgalmak is
ugyancsak hozzájárultak ehhez.
Teljesen érthető, hogy a negatívan érintettek szembe szállnak, és
világszerte vívják fennmaradási harcukat, győznek is ma már:
feketék egyenjogúsága az USA-ban, apartheid vége Dél-Afrikában.
De az afgánok csak szenvednek életükért még mindig, vagy Nepál
polgárai sem szabadok. A dolog Európában sem elhanyagolható:
székelyek, katalánok, vallonok, bretonok, baszkok, tiroliak,
bosnyákok és még sorolhatnánk. A csángók, székelyek, kunok,
jászok, a kárpátmedencei vezéreik és támogatóik jóvoltából már
szinte nem is léteznek. Talán már csak néhány ember az emlékeiből
szeretné újra teremteni őket.
Világunk a globalizmus szorításában él. A mindennapjaink a
fogyasztói társadalom kényszerében telnek. Kinek jól, kinek
kevésbé, másoknak kimondottan rosszul. Tehát részesei vagyunk,
hívei, támogatói és természetesen ellenségei. A harc kemény, életrehalálra megy. Mit tehet a lemaradó: szövetségest keres! Kik azok:
hát a hasonló sorsúak, de nagyon nehéz szervezni. Helyette marad

1

Számos alkalommal készült tudományos igényességű tanulmány kötet a
témában. József Attilát is megihlette: „Adj emberséget az embernek, Adj
magyarságot a magyarnak…”
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az ősi panasz módszer: az ellenséged nem magyar, elnyomják a
magyart, ki akarják pusztítani a magyart, vagyis a fajelmélet!
Azért hála istennek nem túl sokan veszik be ma már ezt a klasszikus
maszlagot. Hogy mégis írok most erről, annak a minap a kezembe
került alábbi írás az előidézője:

2007. december 17. - Lisszabonról
A parlament elfogadta a Lisszaboni Szerződést2,
- eredetileg ezt szánták az Európai Unió Alkotmányául –
olvasatlanul!
És más „saláták”3.
Romlásra indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
Nem látod a bosszús egeknek
Ostorozó kezeit hazádon?
Berzsenyi: Kesergés

Életünkben egyre szaporodnak a gyászos napok, egyre süllyed
egykor büszke nemzetünk. Talán van visszaút, talán nincs, nem
tudhatom, de érzem minden porcikámmal, akarom és hiszem.
Vajon van-e, lesz-e erő, amely képes lesz megállítani ezt a
folyamatot? Felemeli még valaki azt a zászlót, mely alá százezrek,
milliók sorakoznak, vagy marad ez a posvány és engedünk a
zsarnok rablónak?
Minap, 2007. december 17-én országgyűlésünk „jóvoltából” újabb
fekete decemberi napot ülhetünk, akár csak 2004. december 5.-én4.
Úgy látszik a decemberek már csak ilyenek számunkra!

2

A személyek, a tőke, az áru, a szolgáltatás korlátozhatatlan mozgása. Csak
angol nyelven állt rendelkezésre, semmi sem kényszerítette hatalmasainkat a
ratifikálásra. Talán féltek, hogy valamiféle ellen mozgalom ellehetetleníti
később az elfogadását.
3
Saláta törvénynek nevezik ma a különböző területekről egy szavazásba
vontakat. Közismert latin neve a ’pragmatica sanctio’.
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Mi is történt? Hát megszavazták már megint ezt is, meg azt is,
mindent és mindenki! Tisztelet a kivételnek, amely alig akadt!
Sok feladata volt dicső nagyurainknak, mert az általuk képviseltek
kifejezett kérésével szemben, sőt a lelkiismeretüknek ellentmondva
szavaztak több, jövőt meghatározó kérdésben!
Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti,
Árpád gazdag arany hantjain, oh hazám!
Ceresnek koszorús homloka illatoz,
S a bőség ragyogó kürtje mosolyg reád.
Termékeny mezeid mennyei harmatok
Mossák, s csűreidért Europa írigyed.
Berzsenyi: Magyarország

Még arra is merészkedtek, hogy olyat is megszavazzanak, amelyet
nem is olvastak! Nem hogy ismerik, a teljes…

A SZENT KORONA ÉVFORDULÓJÁN
… Pedig a Szent Korona egy örök eszmét és tant testesít meg, azt

senki, soha meg nem cáfolta és meg sem próbálta érvényteleníteni.
Lehet, hogy tette volna, de csak egyszerűen mellőzik, immár közel
nyolcvan éve a hatalomban lévők!
Ennek az áthelyezésnek mégis van a mozgással számmisztikus
jelentése, amennyiben az egy sokéves periodikusság lényegi eleme.
Tudniillik 11 évenként a Szent Korona Birodalmával, népeivel,
hazánkkal összefüggő valami jelentős esemény jött/jön létre.
Íme, az események 1868-tól:
1868 – Horvát kiegyezés, zsidó emancipáció
1879 – Csemegi- kódex, büntetőjog
1890 – A Román Nemzeti Párt memoranduma, majd betiltása
1901 – Összeférhetetlenségi törvény, Kereszt-mozgalom, az első
fajvédők
4

Eredményes, de érvénytelen – kevesen vettek részt - szavazás volt ekkor a
külföldi magyarok kettős állampolgárságáról. A hatalom és az ellenzéke
egyaránt veszélyekkel ijesztgetett.
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1912 – Obstrukció letörése (a választási eredmények kétsége miatt),
zsebkendős szavazás
1923 – a szovjet alkotmány születése, Népszövetségi tagság
1934 – Gömbös-féle NEP (Nemzeti Egység Program); ez a NER
mintája?
1945 – Az Ideiglenes Nemzeti Kormány lemond a bécsi döntések
magyar területeiről;
1945 - a Korona „elvitele”: Szálasi megbízásából külföldre viszik
1956 – magyar ENSZ tagság, a forradalom és letörése
1967 – új választási törvény: többes jelölés; reformok kezdete:
a szocialista piacgazdaság kezdete, új gazdasági
mechanizmus
1978 – a Korona „hazatérése”
1989 – a Korona „elfelejtése”
2000 – a Korona az országházba „vándorol”
2011 – az Alaptörvény születése
2022 - főbb események: országos az Országgyűlési választások, a
túlköltekezési-válság, a Köztársasági elnöki mandátum lejár,
világméretűek a pandémia-válság, a WHO „akarata”, a háborús
tűzfészek a szomszédunkban, világháborús veszedelem.
A Szent Korona -1944-től 1977-ig - 33 évet töltött az USA-ban.
Ezen túl egy másik – nem jelentéktelenebb – szimmetria is van
előttünk: 1956 – 1989 – 2022, azaz 33 év a Kádár-korszakban és
ugyanennyi a rendszerváltás óta.
Mi az eredmény, mi a különbség, a változás? Hová jutottunk?
Állapítsuk meg a két időszak mérlegét!
Vonjunk le következtetéseket!
Cselekedjünk! Mit?
Vagy meghagyjuk az egészet a számmisztikának?
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A pénz mindenható uralmáról5
Hogyan korlátozzuk a mindent elárasztó üzleti szellemet?
Azért tartom középponti bajnak, mert a mindent pénzben kifejezni
mód már szinte egyeduralkodóvá vált. Megszűnőben van az
egyediség, a köztulajdon. Minden régi és új dolog előbb-utóbb üzleti
vállalkozássá válik és pénzért árusítják. Ennek az eredménye, hogy
csak azok jutnak javakhoz, akiknek van rá pénzük.
A közkincs, legyen az természeti dolog, vagy ember alkotása mind
pénzért kapható: az ember nem sétálhat az erdőben, mert másé,
nem fürödhet a folyóban, tóban, tengerben csak belépő díjért, fizetni
kell az út használatáért, pedig közpénzből építették és tartják fenn,
fizetni kell a legközönségesebb tudásért, az ismeretekért. A
tudomány, az emberiség együttes, közös alkotása, pénzért
szerezhető meg, fizetni kell az iskolában mindenért, fizetni kell
akkor is, ha nem tudjuk, hogy miért kell fizetni (szabálysértés
esete). Következmény, mindenkinek pénz után kell rohannia, mert
avval meg lehet venni bármit.
Ellene általános receptet nem lehet adni, de lehet törekedni konkrét
esetekben adott dolgoknál a közkinccsé tétel segítségével. Ha
mindenki hozzáférhet, megkaphatja, akkor ott nincs többé üzlet.
Nagyon jó példa a belső programozású számítógép esete, amelyet
Neumann János a szabadalmazás helyett közzétett, ma is közkincs.
Sajnos az éppen evvel megindult számítógép világban nem sok
követője akadt: a pénzcsinálók többségben vannak.
Az információ, hatalom, hirdeti a mondás, de legalább gazdagság,
mondja a valóság. Lépten-nyomon beleütközünk mindenféle
adatgyűjtőkbe, kötelezőkbe és ajánlottakba, adattárakba, listákba,
lajstromokba. Egyre gyakrabban hallunk közvélemény-kutatási
eredményekről, adatbányászatról. Ezekből megint csak azok
részesülnek, akiknek van „elegendő” pénzük a megvásárlásához,

5

A baj, a problémák gyökere nem a pénz, avagy a bank, hanem a
használatának a módja. Az okot azok az emberek szolgáltatják, akik
kihasználják a pénz adta lehetőségeket embertársaikkal szemben. Bűnösek
ebben még a hatalmak is, akik védik őket, mert haszonélvezői ők is.
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vagy hatalmuk a kötelező begyűjtéshez és megint csak pénzük a
feldolgozásukhoz, a fenntartásukhoz, működtetésükhöz.
Még azt a pofon egyszerű telefonkönyvet is csak pénzért lehet
megkapni és milyen rossz, hiányos, téves. Pedig milyen egyszerű
lenne ebben az elektronikus telefon világban, ha minden mobil
készülék egy böngésző programot tartalmazna, amelynek
segítségével a telefonálni igyekvő megkeresné a központ által
szolgáltatott adatbázisból a hívandó személyt, majd elindítaná a
hívást. Kód, telefonszám nélkül, csak úgy egyszerűen, közérthetően.
Ráadásul a telefonközpont feltalálása – Puskás Tivadar – óta ez
kötelessége is, hiszen az a vállalása...

Levél a polgármesterekhez6
(levél tervezet minden polgármesterhez, 2022. február 3-án.)
Tisztelt Polgármester Úr/Úrnő!
Közismert, hogy az önkormányzatiság a legfőbb és legközvetlenebb
képviselője a magyarságnak, minden hazánkban élőnek, és ha
megtépázottan is, de mindmáig minden hatalom kénytelen volt ezt
elfogadni, tudomásul venni. A magyar történelmi hagyomány ez az
önállóság, amelynek ma is egyetlen képviselője Ön, a Polgármester!
Önt hivatalába a közösség lakosai választották, arra számítva, hogy
vezeti őket az egyre javuló jólétbe és megvédi érdekeiket, irányítja
őket ebben a tevékenységükben. Mindannyian tudjuk, hogy a
polgármester az egyetlen olyan méltóság, akit nem pártos
érdeképviseletben, hanem a közösség tagjai közvetlenül választanak
meg vezetőjüknek. A hely lakosságának elismerése remek dolog, ez
6

Évek óta visszatérően hírdetem, hogy léteznek a mai Magyarországban is
olyan közéleti tényezők, akik nem valamilyen pártosság, érdekviszony mentén
emelkednek ki. Öket közvetlenül, a személyükre szavazva válsztják meg az
emberek. Ilyenek ma a polgármesterek és egy rövid, átmeneti időszalo
tekintve, négy évenként az egyéni képviselőjelöltek a választás napjáig.
Minden jogrend szerint ők alkotják a hatalom egyik ágát és közösen
felléphetnek országos jelentőségű, közös, szándékaikkal, elképzeléseikkel. Ez
az írás, ennek közmegismerése céljából készült.
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az Önök osztályrésze, ugyanakkor felelősség is: vajon megtesznek
mindent, ami az adott időszakban lehetséges a köz javára? Ez az
Önök lelkiismerete!
Az ön által vezetett közösség része egy nagyobbnak,
Magyarországnak, amelynek sorsa ma elsősorban az országos
hatalomban lévőkön múlik, annak minden következményével.
Azonban ez nem volt mindig így, Magyarország hagyományosan az
önkormányzatiságon épült, legalábbis amikor sikeres és lakói
számára eredményes volt. Az erőt ez a sokszínűség adta és adhatná
ma is: a sok önkormányzat egyenként talán kis ereje, képessége
összefogva, együttesen sokkal többet eredményez. Ennek az
összefogásnak a kifejezője a történelmünk során a kritikus
időpontokban mindig a Nemzetgyűlés. A Nemzetgyűlést kizárólag
olyan autentikus személyek alkothatják, akik a nemzet, a haza
érdekeit tartják szem előtt és annak érdekében cselekednek –
döntéseiket a nép elfogadja és végrehajtását az állam-vezetéstől
elvárja.
Legutóbb Nemzetgyűlés 1920-ban volt, amelyet a közvetlenül
választott képviselők (alsóház) és az ország gazdasági, tudományos,
vallási és művészi közösségek képviselete (felsőház) alkotott. Ez a
nemzetgyűlés „mindössze” két pontban határozott: visszaállította a
Szent Koronát hatalmába, vagyis az általa képviselt hagyományokat
és - király nem lévén - kormányzót állított az ország élére. A
döntéssel
helyreállították
Magyarország
ezeresztendős
eredményes, ugyan harcokkal tűzdelt, szokásait. Az állam
vezetésnek ebben kötelező tevékenykednie. Az eredmények
közismertek a világ előtt is, Magyarországot rövid idő alatt, a
háborús terhek és Trianon ellenére Európa vezető országai közé
emelte.
1989-ben, majd utána többször, legutóbb 2011-ben jelentős
változások történtek a hazánkban, mindannyiszor hiányzott az
alkalmas vezetés és a közakarat magyar hagyományok kifejezője, a
Nemzetgyűlés. Elhangzottak mindenféle kifogások, például, hogy a
„nép nem eléggé érett” a döntésekhez. Mai Alaptörvényünk ugyan
tartalmazza a népfelség elvét, azonban részvétele szinte
keresztülvihetetlen feltételekhez van kötve.
Tisztelt Polgármester Úr/Úrnő!
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Ön és kollégái azok, akik ma Magyarországon választásuk révén
élvezik a köz bizalmát. Önök azon autentikus személyek, akik
ismerik és kifejezhetik a nép szándékát, akaratát - tehát Önök
autentikusak a népakarat képviseletére. Így az Önök bármilyen –
megfelelő többségű – összességének akarata a nép akarata - a
magyar hagyomány szerinti Nemzetgyűlés!
Más ilyen ma nem létezik az országunkban! Ez óriási felelősség,
ennek tudata a mai kritikus időszakban cselekvési kényszert jelent,
mert az országunk rendbeli, gazdasági zavarokkal küzd és sodródik
a belső és külső erők szorításában, magát őrli fel a jobb- és baloldali
megosztottságában. A megoldás - a mindeddig egyetlen sikeres - az
évezredes hagyományaink helyreállításában lehet, amelynek
kifejező eszményképe a Szent Korona, amelynek elvei rendezik a
tulajdonviszonyokat, a hatalmi egyensúlyokat, a nép – a Szent
Korona tagjai – elsőbbségét és jogát, a külhoni szövetségi viszonyok
elveit, egyben az ország vezetésének feladatát és felelősségét…
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A szerző eddig megjelent könyvei:
Az alábbi könyvek megvásárolhatók könyvesboltokban:
Informatikai elemek
Some words about networks
Nyereséges válság? III.
A tér szemlélete, dimenziók
Az idő nyomában
Számomra a világ
A magyarságról, a nemzetről, az alkotmányról…

2010.
2011.
2014.
2017.
2017.
2019.
2022.

Ezek már csak antikváriumban, vagy könyvtárban érhetők el:
Mágneses adatrögzítők
Bizonylatolvasási módszerek
Rendszertechnikai Közlemények
Work on IBM 370 OS/VS
Néhány gyakoribb várakozósoros modell
A számítástechnika legújabb... Optikai bizonylatolvasás
Rádiókommunikációs hálózatok
ADIOS. Adaptív vezérlések Operációs Rendszerekben
On-line services and the Internet
Computer Networks and Lectures
Windows Scripting Guide
Nyereséges válság?
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