
Mit szólna ehhez Dobó István?
(Őszkatona, 2011.01.15 20:42) 

A vissza-visszatérő alkotmányozási tervek erőltetése e honlapon arra kényszerít hogy közzé 
tegyem a korábban (máshol) visszafogott álláspontomat.

Nem kifogásolom a magyarságot fölkarolni próbáló vállalkozásokat, sőt, az őszintén hazafias 
szándékokat tisztelem és becsülöm is. Ez viszont nem azt jelenti hogy a jelen alkotmányozással 
foglalkozó terveket bármiképp is támogatom. Ezek a máshol a világhálón is vitatott tervek eddig 
kivétel nélkül mind mellőzik azt a szerintem is sérthetetlen vezérelvet melyet Dobó István is 
megértett és betartott: AZ ELLENSÉGGEL NEM TÁRGYALUNK. Erre a vezérelvre már tavalyelőtt 
kitértem: Élősködőtől semmit se fogadjunk el még ingyen sem, se aranyat, se gyémántot, még 
csak ingyen újságot sem. Ne adjunk el neki semmit, semmi pénzért. Ne társuljunk vele, szóba se 
álljunk vele. (http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4237).

Mindenki aki a jelen törvénytelen erőszak-hatommal bárhol, bármilyen célból szóba áll, sérti ezt a 
(harcászati) vezérelvet. Az ellenségnek semmit sem mondunk: nem kérünk, nem követelünk, nem 
alkudozunk, nem fenyegetünk, semmit sem hozunk tudomására, szóba sem állunk vele. Háború 
van, élet-halál harc a Magyar Megmaradásért. Aki civilben tenni akar, kérem legalább olvassa el az 
alábbi cikket. http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4956

Válasz 

Meghívó
(koppany1038, 2011.01.15 07:43) 

.
Kiáltvány a néphez.
/részlet/
&#8222;Nem! ezt az örökkévaló isten nem engedheti. A magyar nemzet, melynek hűségéért, 
hosszas, türelmes szenvedéséért most ily alávaló hitszegéssel, ily rút hálátlansággal fizetnek, nem 
lehet oly gyáva, hogy védtelenül hajoljon meg a gyilkosok előtt és veszni hagyja szegény hazáját, 
zsákmányul a hitvány árulóknak.&#8221;
Pest, 1848 szept. 23-án.
Kossuth Lajos.
Meghívó
a Szent Korona Alkotmányának érvényesítését követelő Rendi Gyűlésre
Időpont: 2011. január hó 29./Szombat/ de. 11 óra.
Helye: a Magyarok Háza, 1052 Budapest, Semmelweiss .u. 1-3

Az alkotmányosság helyreállításának sürgető szükségszerűségét a magyar nemzet hű fiai közül 
egyre többen áhítják, de a magyar nemesség, mint a nemzet boldogulásáért felelős közösség 
nyilatkozata még várat magára.
Ennek okán, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom vezetőjeként, a magyar nemzet Nemeseit karra, 
és nemre való tekintet nélkül, Rendi Gyűlésre hívom, amelyen mi, a Magyar Nemesi Rend tagjai, a 
ránk rótt, el nem idegeníthető és el nem évülő kötelmeink, valamint a szokásjog és egyenes ági 
felmenőink által ránk hagyományozott jogokra alapozva, követeljük a Szent Korona Alkotmány 
jogfolytonosságának érvényesítését.

A követelés szövege elkészült, megvitatás és többszöri javítás után véglegesnek tekinthető.
Kérem azokat a Nemes Társakat, akik hajlandók csatlakozni az követeléshez, a dokumentumot 
lelkiismeretük szavára hallgatva aláírják, a Rendi Gyűlésen jelenjenek meg. Ezzel megmutatva a 
magyar nemesség erkölcsi tartását, áldozatra készségét, a nemzet igaz erejét.
Felkérem a követeléshez csatlakozó szervezeteket, hogy a Rendi Gyűlésen, a dokumentum 
aláírására feljogosított küldöttjükkel jelezzék egyetértő akaratukat, hogy a követelés az egész 
magyar nemzet követelése!



Azok, akik szándékoznak csatlakozni ősi jogaink érvényesítését célzó követeléshez, és 
szándékukat aláírásukkal kívánják megerősíteni, de bármely ok miatt a Rendi Gyűléstől távol 
maradni kényszerülnek, úgy akaratukat e-mail-ben jelezzék!
Megtehetik ezt aláírt levelük képmásolt, vagy szerkesztett példányának villanypostához csatolt 
elküldésével, azzal a megjelöléssel, hogy hozzájárulnak levelük alapdokumentumhoz csatolásához 
nyomtatott formában.
Nincs több esély, hogy a magyar, honában maradjon magyar, fogjunk össze!
Kérem a levelet minden magyarnak továbbítani, és visszajelzését azoknak, akik eljönnek, hogy a 
megfelelő helyet biztosítani lehessen.
berhidai Parragh Imre
Nemesi Rend Mozgalom vezetője

Válasz 

Követelés 1. oldal
(Koppany1038, 2011.01.15 07:41) 

.

Követelés a hatalommal szemben!

Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.
Arany J.
Emléklezetül:
&#8222;&#8230;a jogfolytonosság alapelve: a hatalom gyakorlása akkor legitim, és törvényes, 
hogyha biztosított a Szent Korona Országainak azon többévszázados intézményeinek és elvek 
szerinti működése, amelyek együttesen garantálják a Szent Korona Országainak függetlenségét, 
törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelmek egyensúlyát, vagyis mindazt, ami a magyar 
alkotmányosság lényege. A jogfolytonosság alapelve, hogy törvénytelenség jogot nem alapít: bárki 
külső vagy belső hatalmi erővel, vagy csellel törvényt, vagy szokásjogot megsért, és a hatalmat 
nem az alkotmányos intézményeken keresztül és azok működési elve szerint gyakorol, hatalma, 
és tettei jogtalanok lesznek.&#8221;
Minden alkotmány történelmi funkciója, hogy megvédje és gyarapítsa azt a nemzettestet, 
amelynek spirituális bázisát intézményesen megjelenít. A Magyar Nemzet létének szakrális 
támogatáson nyugvó erkölcsi irányelve, Magyarország ősi, történelmi alkotmánya a Szent Korona 
Alkotmány, amely az idők folyamán a nemzet egységes akaratából szabályozza a mindenkori 
törvénykezés folyamatát, s mely, mint Szent Korona-tan, eszme és értékrend nyert és nyer 
megfogalmazást. A Szent Korona-tan alapelvei, mint erkölcsi kategóriák, a lét- a birtok-, és a 
cselekvési jogokat rendező törvények szellemiségét hivatottak meghatározni. A törvények a kor és 
a körülmények követelményei szerint változtathatók, azonban a törvények szellemisége, a Szent 
Korona Alkotmánya változtathatatlan, az emberi létben örök érvényű.
A Szent Korona Alkotmány a jogfolytonosságának helyreállítása jogelvi szükségesség és kötelem, 
mert az ősök regulája kötelezi a maradékaikat is! A mai Magyarországon a több mint hatvan 
esztendős politikai, szellemi és lelki terror, az értéknélküli és a létösztönt romboló eszmék 
sulykolása, a közösségi bűntudat és az alacsonyabb-rendűség állandó sugalmazása, a 
magyarságban a közösségi önbecsülés és összetartozás utolsó szálait is szétzilálta. Az idegenek, 
a hamis lelkületűek által a Magyar Nemzetre erőszakolt hatályos Corpus Iuris kartális alkotmány 
&#8211; és mint minden kartális alkotmány ez is &#8211; hatalmat közvetít, nem a közösség 
önszabályzó rendje. E zavaros értelemnélküliség pusztító hatása minden embert érint akár 
haszonélvezi, akár elszenvedi azt, de csak az önös érdekből, a közpusztító elvtelen hittételeik 
okítása szerint viselkedő haszonélvezők sérelmezik ennek felemlegetését. Ez, bár érthető, nem 
elfogadható és még kevésbé mértékadó szempont.
Az alkotmányos hatalom jogfolytonossága 1944. március 19-én a német megszállás okán De 
Facto, megtört, azonban az 1939-es törvényesen megválasztott és soha fel nem oszlatott 
Országgyűlés maradéka, 1947. augusztus 2-án a bajorországi Altötting-ben kimondta Magyar 
Apostoli Királyság mind a mai napig létezik, csak működésében erőszakos módon akadályozott, 



így provizórikus &#8211; átmeneti &#8211; állapot áll fenn.

Válasz 

Kövbetelés 2. oldal
(koppany1038, 2011.01.15 07:40) 

.

Magyar Apostoli Királyság mind a mai napig létezik, csak működésében erőszakos módon 
akadályozott, így provizórikus &#8211; átmeneti &#8211; állapot áll fenn.
A jelenleg alkotmánynak nevezett írott jogszabálygyűjtemény jogforrásaként szolgáló 1949. évi XX. 
törvényt az akkori hatalom önkényesen, a nemzet megkérdezése nélkül, erőszakkal vezette be, 
mégis a hatalom törvényhozó és végrehajtó intézményeit, idegen erőre támaszkodva, erre 
hivatkozva működteti, hatalmi szóval határozza meg a lét-, a birtok- és cselekvési jogok viszonyát, 
amikkel végletesen szembe helyezkedett a Szent Korona történelmi alkotmányával. Bár 1989. 
október 23-án, déli 12 óra 3 perc 28 másodperckor Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök 
kikiáltotta a harmadik köztársaságot, a jogtechnikai jogfolytonosság megmaradt az önkényuralmi 
rendszerrel. Ugyanakkor, a történelmi alkotmány folytonossága nem állt helyre.
Az elnyomatásból, üldöztetésből ismét életre kelt Magyar Nemesi Rend &#8211; mint a Szent 
Korona tulajdonának kizárólagos és azt el nem idegeníthető birtokosa &#8211; jogfolytonos a 
nemzetségek rendi tagságával Árpád fejedelem bejövetelétől számítva.
Fentiek okán:
a Magyar Nemesi Rend, mint a Szent Korona minden tulajdonának birtokosa, jogfolytonosan őrzi 
és biztosítja a Szent Korona jogait és rendjét, amint azt a Magyarország történelmi alkotmányának 
alapját képező, hatályából soha ki nem emelt törvényeiben reá rótt, mint el nem idegeníthető és el 
nem évülő kötelem, továbbá amint a szokásjog valamint egyenes ági felmenői által rájuk 
hagyományozott jogok előírják. A Magyar Nemesi Rend tehát e kötelme és joga folytán az aláíró 
magyar érzelmű társadalmi szervezetekkel egyetértésben követeli az ősi Magyar Történelmi 
Alkotmány haladéktalan és maradéktalan visszaállítását.
Követeljük, hogy Magyarország Alkotmánya a Szent Korona Alkotmánya legyen.
Követeljük, hogy ne tapossák el a magyarok saját, ősi Alkotmányához való jogát. Ne tapossák el 
több millió ősi magyar leszármazott elidegeníthetetlen jogát!
Miután törvénykezési joggal &#8211; a Szent Korona Alkotmánya szerint, csak a nemesség, és 
csak is a nemesség bír, Rendi gyűlésen megjelent nemesek kötelezik magukat arra, hogy 
amennyiben Magyarország alkotmánya a Szent Korona Alkotmánya lesz ismét, a törvényhozási 
jogot azonnal kiterjeszti a Szent Korona minden tagjára.
Mindaddig, amíg Magyarország alkotmánya nem a Szent Korona Alkotmánya, addig ezt az 
alkotmányos jogát továbbra is megtartja magának.
Minthogy a múlt tapasztalatai, a mindenkori jelen rendezetlen állapota, valamint a jövő iránti 
felelősség időtlen parancsa, hogy a Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságát a Szent Korona 
tagjai kinyilvánítsák, annak visszaállítását követeljék, a Nemesi Rend e követelés kinyilvánításával 
egyidejűleg az aláíró személyekkel és társadalmi szervezetekkel Alkotmány-helyreállító 
Szövetségre &#8211; Koalícióra &#8211; lép.
Követeljük a saját, több évezredes, Magyar Alkotmányunk érvényre juttatását.
Aláírók a Rendi Gyűlés nevében:
Alkotmány-helyreállító Szövetségre lépő magánszemélyek és társadalmi szervezetek képviselői:

Válasz 

lovilona48@freemail.hu
(lovilona, 2011.01.14 20:00) 

Elgondolkodtató, hogy egyedül csak a magyar nyelvet üldözik mindenhol. Vajon miért?
Szerintem, mert ez a táltos erővel biró, ősi nyelvünk, egy GONDOLKODÓ nyelv. Ez MAGYARáz. 
Már pedig a gondolkodó, az élet fonákságaira MAGYARázatot kereső emberből, soha nem lesz 
rabszolga. És ez valakiknek nagyon nem jó. 



Válasz 

Éva
(Szfvár, 2011.01.14 11:17) 

Kedves Tátraiharcos!
Természetesen a magyarság soha sem fog kihalni, mert nem erre teremtetett!Igazad van! És 
helyes az is, hogy büszke vagy hazádra, ahol élsz: Magyarországra!
Tudod-e, hogy a szlovák nyelv 700 évvel ezelőtt még nem létezett?
Szeretettel! 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2011.01.14 11:15) 

Köszönjük szépen! Azért kíváncsi lennék, ha nem lenne gazdaságilag jobb helyzetben a Felvidék, 
hogyan vélekednél. Mondjuk, ha Vajdaságban kellene tengődnöd, úgy 100 euróból. Örülök, hogy 
boldog vagy! De ne felejtsd el, a nemzet nem felejt el senkit! Még ha ideig óráig úgy is tűnik! 

Válasz 

Tiszta agymosás
(Tátraiharcos, 2011.01.13 22:10) 

Mindíg jól nevetek mikor valaki a magyarság kihalásáról beszél. Kihalás? Hol és mikor? 
Agymosás, agymosás, agymosás.
Én sohasem mennék Magyarországra élni és nem kel nekem semmijen magyar "támogatás".
Büszke vagyok Szlovákiára, a hazámra és mindig fogom szeretni. Magyarok, ébredjetek. Az igazi 
ellenségetek csak ti vagytok egyedül. 

Válasz 

...
(XD399, 2010.10.31 15:18) 

Itt egy újabb ékes példája annak, hogy miként vész el a nemzet. Az a tény, hogy a szülők szlovák 
iskolába íratják gyermeküket egy olyan városban ahol a magyarok abszolút többségben vannak 
mindent elmond a nemzeti identitástudatukról...Én is azt mondom, hogy el kell sajátítani az 
államnyelvet a jobb érvényesülés végett, de nem szabad, hogy ez a folyamat az anyanyelv kárára 
történjen. Mert ha a szülő szlovák iskolába íratja a gyermekét akkor előbb - utóbb a többi magyar 
szülő is követi a példáját és a - már így is kevés - magyar iskolák száma tovább fog csökkenni. Az 
ok amiért a magyarok így viselkednek az utóbbi negyvenöt év kommunista uralmának 
nemzetromboló politikájának köszönhető. Egyszerűen beleverték a magyarokba, hogy ők nem 
érnek semmit, nincs joguk itt élni és a legjobb ha szépen csendben asszimilálódnak...Higgyétek el 
tudom mit beszélek. Délvidéki magyarként nap - nap után találkozok ilyen jelenségekkel. Már az is 
intő jel a magyarság számára, hogy amikor szülővárosomban ilyesmikről beszélgetek más magyar 
fiatalokkal általában csak legyintenek és azt mondják magukban : már megint kezdi a 
"magyarkodást". Legtöbbjüknek már egyáltalán nem fontos a nemzeti hovatartozás illetve 
származás. És ha felteszem valakinek a kérdést, hogy miért ilyen közömbös vagy - rosszabb 
esetben - elutasító. Csak annyit mondanak, hogy ez már nem fontos a mai világban. Pedig nagyon 
is az! Most amikor a szomszédos népek akik negyedakkora múlttal sem rendelkeznek mint mi 
próbálnak összetörni minket most égetően szükséges van egy jó nemzetiségi politikára. Ahhoz, 
hogy túléljünk és megmaradjunk egyetlen lehetőségünk van : a demográfiai fegyver. Nem lenne 
szabad hagyni, hogy kihaljon a nemzet. Talán eljött az idő, hogy újraértelmezzük Petőfi híres 
mondását : Ágyra magyar! :)) 

Válasz 



Kósahunnak
(fritzi, 2010.10.27 13:47) 

Mert szlovákul akarnak érvényesülni.
Ezt sulykolja a lakosságba évtizedek óta mindenki. 
A magyarországi kormányok is : otthon kell érvényesülni. Hát ők érvényesülnek. Így. Mert így lehet. 
Magyarország többször kijelentette, hogy nincsenek területi igényei, az itteni magyarokra pedig 
csak mint a híd szerepét betöltő népségre tekint. 
Dunaszerdahely lakosságának 97%-a volt a legutóbbi népszámláláskor magyar nemzetiségű. 
Több magyar alapiskola és középiskola is van itt. Az eü. szakközépiskolában kb. 10 éve 
erőszakkal nyitottak szlovák osztályt.

Nem a lakosságot kell ostorozni. A lakosságnak egy feladata van : túlélni. A jelenség a 
magyarországi agymosás és az itteni magyar lakosság cserbenhagyásának következménye. A 
szlovákiai magyar lakosság nyelvcseréje a legmagasabb az összes elcsatolt terület között. 
Magyarország vonzereje az itteni lakosság számára egyre jobban csökkan.
Lassítani lehetne, ha legalább közlekedés volna É-D irányban. De nincs. A MÁV jegyszedői még a 
közelmúltban is kidobálták a határon átkelő magyar diákokak a vonatból, mert a határállomáson 
egy rendelet szerint kötelező kiszállni, ha diák az illető. 
Mit vársz ezek után a sírva nagy csomaggal cihelődő gyerektől, miközben a magyarországi 
diáktársak gondtalanul, vidáman, lökdösődve szállnak föl ugyanarra a vonatra? Az ilyen incidensek 
pedig napirenden vannak, ha az ember beteszi a lábát a Magyar Köztársaságba. Ha szlovák vagy, 
még egy étteremben is körbeugrálnak Budapesten. 

Válasz 

kosa0622@gmail.com
(Kósahun, 2010.10.26 15:22) 

Miért íratják szlovák iskolába a gyereküket a magyarok?Nincs magyar iskola? 

Válasz 

érdekelne
(Eszter, 2010.10.25 13:00) 

Azért érdekelne,hogyha valami csoda folytán hirtelen egy másik ország lakosaként találná magát a 
tanárnő és az igazgató úr,mit szólna hozzá,ha megtiltanák nekik a szlovákul 
társalgást,mondván:gyakorolják a hivatalos nyelvet!!!!???? 

Válasz 

Köszönjük Katalin
(Törpapa, 2010.10.24 03:18) 

Jó, hogy még vannak ilyen Emberek. 

Válasz 
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