
 
Dr. Gyarmati Péter 1. oldal  2010. szilveszter táján 

2011. márciusi gondolatok. 

Abban kellene egyetértenünk, hogy 2011 fordulópont, éppúgy, mint volt 1956, 1968, 1989, amikor 
megnyílt a lehetőség a magyar sors visszahelyezésére a kipusztulásból a megújulás irányába. Hogy mire 
alapozom ezt, azt mindannyian tudjuk, csak emlékeztetőül röviden felsorolok néhányat:  
1. A regnáló törvény szerinti abszolút többség a parlamentben. 
2. Az ország lelki, anyagi állapota.  
3. A Szent Korona alatt nincsen kisebbség, meg többség, csak államalapító és –alkotó. Ezek nem 

kisebbségi életet akarnak, hanem teljeset(!), legfeljebb az állami beleszólásuk lesz arányos(!).  
4. A válság időszakában a legnagyobb ellenfelek el vannak magukkal, egymással foglalva. 
5. Környékünkön egyre többen érzik, hogy a szomszédos együttműködés döntő biztonsági érv a 

„túlélésre”. Az együttműködésnek nem lehet „demokratikusabb” bázisát adni, mint amit a Szent 
Korona nyújthat. Miért nem beszélünk államszövetségről (szentkorona!), Európában nem kevés 
van! Kezdemények is vannak: a Visegrádi..., a Dunamenti... 

6. Horvátok és szerbek  szeretnének végre részesei lenni egy közösségnek! 
7. Románia is érzi, hogy egyedül van, nincs kis-antant, de akkor mi van? Mit adnának schengenért? 
8. A nyugati világ attól a kulturális erőtől szenved, amely nekünk évezredesen természetes: ott 

multikulti-válság, itt meg 13 kisebbség, a többieket nem is számítva! 
9. Féléves EU vezetési pozíció, amelyet ráadásul a lengyel követ. 
10. A „szocijaink” eddig raboltak, most meg uszítanak, ha igaz, akkor miért nem „törjük” végre össze 

őket? Vagy valami más van a „bugyorban”? 
11. Osztrákok kilépnének, de hova?  
12. Az USA Közel-Keleten elkötelezett és kell neki a nemzetközi támogatás, mint a falat kenyér. 
13. A kínaiak messze vannak (?!) és Oroszországon, vagy az arabokon keresztül vezetne az út. 
14. A Szent Korona egységbe hívó erő, búvó patak, mondják! Hívjunk hát egységbe minden közép-

európait, Kárpát-medenceit! 
15. Sőt másokat is: ukránokat, ruszinokat, törököket, albánokat! Az olaszok emlékeznek a függetlenségi 

segítségre, meg a nápolyi királyságra, meg a f(l)orintra! Belgrád = Nándorfehérvár, mi vagyunk a 
szomszédok és nem az oroszok, vagy a németek. A partizánok már sehol! 

16. A törökök testvéreknek tekintenek, te meg röhögsz? Miért, inkább a Habsburgok? Albánia létezése 
összefügg a magyar külpolitikával, magyar királynéval. 

17. Nagy, átfogó, irányt mutató munkák. Néhányat példaként megemlítek: Zétényi Zsolt: A magyar 
történelmi alkotmány, Kocsis István: A Szenkorona misztériuma, Halász József: Gondoskodó 
Magyarország, Varga Tibor munkássága, Fáy Árpád: Alkotmányossági műhely és a többiek alkotásai! 

Hatalmas felelősség és teher ez a helyzet! Nem szabad elrontani, könnyű elrontani! A rontás 
visszavonhatatlan helyzetet teremt: nem lesz politikai hatalom a változtatásra!  
Ergo, nem szabad alkotmányozni! Törvényt kell hozni, olyat, amely hatályon kívül helyezi a jelen 
alkotmányt, – erre joga van az Országgyűlésnek- hogy visszaálljon a történelmi  folytonosság. Törvény 
határozza meg, hogy mi a teendő ezeken az alapokon a nemzet önállóságának visszaállítására, a közelmúlt 
elszámolására, az életterünk visszavételére és számos további feladat elvégzésére! Mozgósítani kell minden 
erőt ehhez a hatalmas munkához! Társakat, szövetségeseket kell hozzá megnyerni! 
Ha ehelyett megszavaznák a 49+ legalapabb törvényt, egy házzal, két kamarával, kisebbséggel, népi-
nemzettel, fogalommentességgel, önállósság csorbítással és hasonló tudatos hatalmi eszközökkel, 
hibákkal, akkor közösséget vállalnának a legutóbbi évek katonai megszállásaival, az alaptörvényeinket 
alkotó népköztársasággal, az ország kirablóival. 1989 sorsára jutnánk a tapasztalatok semmibevételével!  
A zagyvaságok, ellentmondások a megszavazókat nem fogja zavarni, ahogy eddig sem. Ezért őket 
valószínűleg a következő alkalommal leváltják és bekövetkező egyszerű többségek, többé nem tudják 
majd megváltoztatni az így bebetonozottat, miként 1989 óta. Ha mégis így maradnának, akkor meg 
minek változtatnának! Hát ez az esély bázisa! Ne feledjétek, márciusban lesz ez!  

2011. március idusa a magyar sors napja lesz!  

Isten óvja ezt a maradékot, Isten bocsássa meg, ha csak ennyit tehettem! 


