L E G I T I M  -  L E G Á L I S
A napjainkban terjedő megfogalmazás szerint el kell fogadni a kormányt, mert „ugyan illegitim, de legális”,
Ezen szavakat ha megnézem a szótárban, semmire sem jutok, hogy mi a különbség a jelentésük között a mai közjogi vitában. Talán úgy fordítható le, hogy
E r k ö l c s ö s  -  t ö r v é n y e s
Az ismert kifejezésben: erkölcstelen „de” törvényes - vagy
E l f o g a d o t t,  hiteles, méltányolt  -  m e c h a n i k u s,  üresen szabályok szerinti.
Az ismert kifejezés logikája szerint: 
társadalmilag el-nem fogadott és káros, 
„de” a mechanizált szabályok ezt írják elő, vagy csak ezt nem tiltják (?!)
A "nem erkölcsös, de törvényes" fordulatot kaptuk meg tehát a napjainkban a sajtóban megjelenő „ugyan illegitim, de legális” kifejezésben, csak ezúttal idegen szavakba csomagoltan, mint erős érvet a nemzetgyűlést követelőkkel szemben.
Ennyit eddig is tudtunk. Az elégedetlenkedőket nem az bántotta, hogy csak magyarul tudták megfogalmazni bánatukat, ezért semmit sem jelent ezekbe az idegen szavakba csomagolása a problémának. Az elfogadhatatlan jelenség marad, akár közérthetően magyarul beszélünk róla, akár szakmai zsargonban, akár idegen nyelven.
Nem a megnevezésben rejlik a probléma, hanem a jelenségben magában.
Ez egy szakembert talán meglephet, akinek élete vezérfonala, hogy szakmai illetőségének határát maga tartja be a legszigorúbb önfegyelemmel, de az elégedetlenkedők számára, akik felismerték, hogy az életük politikai és jogi, gazdasági alapfeltételeiben vannak veszélyeztetve, akik nincsenek megelégedve, akik magukért és szeretteikért, az egész nemzetért, a mai társadalomért és a jövő nemzedékeiért aggódnak, azoknak bizony semmitmondó – a „legitim-legális” fogalmi kettős mutatványa, ha nem kerül sor érdemi eszmecserére, sőt változásra. Jelenlegi helyzetünkben hazánk a  morális, politikai, közjogi, gazdasági  mélyre süllyedéstől, válságtól nyög. Ennek be kellett következnie, mert az ország hatalmi felépítése, -szakszóval- szerkezete, struktúrája nem a nemzetet szolgálja.
Általánosságban fogalmazva tehát strukturális, szerkezeti válságot élünk meg . A megoldást szorgalmazók a válság kezelésére alapvetően kétféle megoldást javasolnak:
	1. A tüntetők, a peticiókat beadók,  vagyis a szerkezetet megváltoztatni akarók a történelmi alkotmány alapul vételét szorgalmazzák, mert   tartalmi, belső működési alkalmasságából kifolyólag  alkalmas a szerkezeti válság kezelésére. Nem csak egyszer, hanem tartósan, ismételten. Ez a történelmi alkotmány nagyszerűsége, ezért olyan szorítóan aktuális.
	A teljes, a döntően meghatározó közjogi szerkezetet változatlanul hagyni szándékozók csak egyes emberek cseréjét vagy maximum a választások megismétlését szorgalmazzák. nyílt törést, az átmenet, az átszervezés terheit, költségeit akarják megspórolni attól függetlenül, hogy mérlegelnék a válság krónikus, tartós tovább vitelének mi az ára (és ezzel valóban a nyílt törést kockáztatják). 

Az államelnök felismerésétől függ végső soron nagy mértékben, hogy miként kell cselekedjen e joghézagos helyzetben:
- Ha felismeri a szerkezeti, struktúrális válságot, akkor annak orvoslására kiírhatja a nemzetgyűlést
- Ha nem ismeri fel a közjogi-alkotmányos struktúrális válságot, akkor csak új parlamenti választásokat kell kiírjon, amely nem oldja meg hosszú távon a válságot.

A tüntetőknek (és az országnak) létkérdés, hogy az államelnök felismeri-e (azaz döntésében felvállalja-e) az alkotmányos struktúrális válságot. Hajlandó-e kimondani ennek tényét a maga szerepében.
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