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FELHÍVÁS! 

1956, 1968, 1989 UTÁN 2011 TALÁN AZ UTOLSÓ LEHETŐSÉGÜNK! 
 
Kétségtelen a magyarság viszontagságos sorsa. A feltárás, a vita a történészeké, a 
magyarságtudat mindannyiunké. Itthon, vagy bárhol a világban, akik magyarnak érzik 
magukat, azokat ez a tudat köti össze és pont ez az, amit minden ellenségünk támad. Ebben 
kell tehát erősnek lennünk, ez fennmaradásunk záloga. Ennek a tudatnak van eszméje, jelképe, 
szabálya: a szentkorona minden magyarban, a Szent Korona, most éppen az Országház 
kupolacsarnokában, és a Szentkorona-tan az íratlan alkotmányunk. Ez a hármas hatalmas erő, 
összetartja azokat, akik akarják ezt az összetartozást, és az erő az emberek összetartásában 
leledzik. Minden erőszak alaptétele az öszekötő erők rombolása, erről szól utóbbi 66 évünk! 
A most folyó alkotmányozás az eddigi menete és a félelmünk szerint az 1944-től 1991-ig tartó 
katonai megszállást és az azt követő népköztársasági jogfolytonosságot terjeszti ki valamiféle 
Európai Uniós pénzhatalmi alávetettséggé, avval lenne jogfolytonos, ezt jelölné ki a jövő 
útjaként számunkra.   

Ez ellen tiltakozva hoztuk létre ezt a felhívást! 

 Álláspontunkat az alábbiakban foglaljuk össze 
1. A hatalomról 
- a legfőbb hatalom a történelmileg kialakult önkormányzási, önigazgatási rendszer; 
- a törvényhozó és a végrehajtó hatalom külön választandó; 
- a haza védelme honvédelem, a honvédség feladata,  ettől a zsoldos had külön választandó; 
- a magyar pénz kibocsátója és felelős kezelője kizárólag a törvényhozó hatalom alá tartozhat; 
- a bíróság független hatalmi ág, a végrehajtó hatalomtól független; 
- az alkotmány maradéktalan alkalmazása és ezáltal védelme igazsági ügy, bírósági feladat; 
- az Országgyűlés az Alkotmány által létrehozott szervezet, tehát nem lehet alkotmányozó 

testület. 
2. A magyarság életéről, hitéről 
- az ország területe és minden kincse, anyagi, szellemi egyaránt a magyarság élettere és ezért 

semmilyen körülmények között sem válhat tőkévé, és nem kerülhet idegen kézbe, élettér 
nélkül kegyelmi a lét; 

- egységnek és a legfőbb közösségnek tartjuk a magyarságot, a magyar nemzetet és a velük 
társ népeket, függetlenül tartózkodási helyüktől és nyelvhasználatuktól; 

- hitünk a magyarság és társaik óvásában, megmaradásában, életterének megtartásában van, 
hisszük és valljuk ebben a kereszténység meghatározó, összetartó erejét; 

- a nemzetet elődeink, apáink, anyáink alkották és alkotják a jelen magyarjai, akik folytatják 
az ő hagyományaikat és óvják azt a jövő számára - ez a nemzetalkotó eszme; 

Mindezek értelmében felhívással fordulunk a magyarság és a lehetséges társak minden egyes 
tagjához, hogy óvja, védje múltját, hitét életterét! Akadályozza meg lehetősége szerint ezek 
bármilyen rombolási szándékát, a félreértésekből eredő tragédiákat! 

Tudatni kivánjuk mindenkivel és emlékeztetni a jelenlegi hatalom képviselőt, hogy a nincs 
felhatalmazásuk az ország sorsát döntően befolyásoló Alkotmány létrehozására, hiszen a 
választásokon „csak” az elődeik leváltására kaptak felhatalmazást! Az országgyűlési 
„matematika” számtanilag lehetővé teszi a „tetszőleges” törvénykezést, azonban a magyar 
felelősség, az erkölcs, a múlt, a keresztényi hit kell, hogy korlátozzon minden gátlástalanságot. 

Tudva, hogy a jelenlegi helyzet 1989 óta a legnagyobb lehetőség a magyarság múltjának, 
jelenének és ezáltal a jövőjének újraértelmezésében, még nagyobb a felelősséget ró a 
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hatalomra választottakra, mondjuk, hogy  a nemzet további pusztulásba terelése helyett az 
egyetlen lehetséges út a magyarság önállóságának helyreállítása. Az idegenekkel való elvtelen 
megalkuvás helyett az igazi társak megtalálása, a kiárusítás helyett az életterünk 
visszaszerzése és megóvása, az idegenek gyarapítása helyett, a saját magunk számára való 
érték létrehozás, a félrevezetés helyett a múlt nyílt vállalása lehet csak a cél. 
Kivánjuk, hogy a jelen hatalom keresse és találja meg a nemzet azon képviselőit, - személyeket, 
közösségeket egyaránt - akik képesek és vállalják a köz érdekében a magyarság 
megmaradásához, gyarapodásához szükséges feladatok, célok, stratégiák, taktikák 
megfogalmazását és alkalmasak arra is, hogy a nemzet és a nemzettársak többségét 
mozgósítsák  az elvégzendő feladatokhoz.  Kivánjuk a korábbi elrontók kizárását ebből! 
Elvárjuk, hogy vessenek végre véget annak a rossz hatalmi gyakorlatnak, hogy a hatalomra 
kerülés pillantától az ügyek titkossá válnak és a nemzet egésze kizáródik a saját ügyeinek, 
gondjainak, dolgainak viteléből és sorsa pusztán néhány ember „lelkiismeretétől”, pártos 
érdekeitől függjön! Ezt még akkkor is elvárjuk, ha van ilyen nemzetközi gyakorlat! 

A magyarság  élete a múltban és a jelenben is abban a földrajzi közép-európában – a Kárpát-
medencében - van, amely sem keletnek, sem nyugatnak nem része, sem csatlósa. A magyarság 
önálló és az is akar maradni! Ezt az önállóságot képviselő és ezért tevékenykedő hatalmi 
berendezkedés lehet csak az egyetlen elfogadható – legitim - a magyarság számára! 
Elvárjuk, hogy a jelen hatalom hagyjon fel az „alkotmányozással” és helyette olyan törvényt 
alkosson, amellyel saját magát és minden magyarság érdekében tevékenykedőt arra kötelez, 
hogy az itt megfogalmazottak érdekében cselekedjék. Evvel a törvénnyel adja vissza a múltunkat 
minden erkölcsi, önállósági és jogi, hatalmi vonatkozásban,  határozza meg az útját, hogyan 
lehessünk és legyünk önállóak, hogy az értékeinket magunk hozhassuk és hozzuk létre, hogy az 
elrablott javakat vegyük vissza és örökre akadályozzuk meg, hogy a magyarság életterét képező 
országot, javait bárki eltulajdoníthassa!  

Elvárjuk, hogy ez a törvény helyezze vissza méltóságába a magyarság múltját, tisztázza a 
közelmúlt örökségét és az avval való bánásmódot és mutassa meg a világnak, hogy milyenek 
vagyunk és hogyan akarunk és fogunk élni a saját földünkön. 

Meggyőződésünk szerint ezen elvárásaink céltudatos megvalósítása a lehetséges út a 
magyarság megőrzéshez! Ehhez a jelenleg hatalmon lévőknek minden lehetőség megadatott! 

Isten óvja a nemzetet és országát! 
Kelt, 2011. januárban, Dobogókőn. 


