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Egy  nehéz  szöveg,  olvasd el!
Bajaink egyik, ha nem legfőbb gyökere: A közjogi rendezés hiánya, 62 éve vagyunk alkotmányunktól elszakítva
A magyarság mai létének nem csak a Gyurcsány hazugsága a legnagyobb botránya hanem az, hogy érdemi, megvalósítható, tisztességes szándékú és rendesen előkészített, kalkulált rendszerváltásnak még a szándéka sem merült föl eddig. 
Volt egy gyors privatizáció, de azt nem előzte meg egy közérdeket szem előtt tartó felkészülés, hogy egyáltalán mit kell privatizálni! Nem hogy melyik gyárat, hanem hogy milyen típusú javakat és milyen feltételekkel kell magánkézbe adni. Így fordulhatott elő, hogy a termőföldek szabad forgalmú tőkeként nemzetközi piacra kényszerítését magyar kormány aláírhatta. Ez fordul hatályba 2007 januárban. Előtte kellene összeülni a nemzetgyűlésnek, hogy ennek a történelem során kizárólag gyarmatokon alkalmazott szemléletű előírásnak, mint az alkotmányos elvekkel (és ENSZ előírásokkal) gyökeresen ütköző képtelen megállapodásnak újra tárgyalásához feltételt teremtsen.
A föld kezelésének ügyetlen, pontosabban alkotmányos értékrendet sértő kezelése nem kivételes az elmúlt 16 évben, hanem tipikus. Ebből erednek a politikai (közjogi-gazdasági-jogi) elhibázott szerkezetből következő problémáink. A magyar társadalom nem túlfogyaszt, hanem életképtelen struktúrában szenved. És a parlamenti politikai erők ezt az életképtelen struktúrát mint általuk kezelendő, létező problémát nem vállalják fel, a mai életképtelen helyzetbe belenyugosznak. Az augusztus 20-i vihar idején a kormányzat fejét homokba dugó viselkedése nem kivételes volt, hanem alkotmányos téren ez a jellemző az elmúlt 16 évre. Egyre nyilvánvalóbb, hogy nem szabad tovább sodródni ezen az úton.
Az alkotmány a legelvontabb elméleti feladványokat és a mindennapi gyakorlatot közvetlenül köti össze. Néha meglepő dolgokra bukkanhatunk. A „személy” fogalma például a mai jogban nem tisztázott. Definiálatlan alapfogalomként kezelik. Ebből következik, hogy természetes személyről beszélünk (ami az egyes embert jelenti), valamint jogi személyről (ami a vagyonnal rendelkező vállalkozást jelenti). A személy azonban eredetileg a társadalom meg nem kérdőjelezhető alapegységét jelentette, amelyiknek létét, jogait nem lehet elvonni semmilyen írásos alaptörvényi praktikákkal. Személy lehet tehát az emberi egyén ugyanúgy, mint annak legmeghatározóbb közössége a nemzet, vagy mai szóval talán a társadalom (személy volt valaha egyéb is, például a város vagy megye stb). 
Tulajdonképpen a „természetes személyek” tiszteletét hiányolják a tüntetők (mégha nem is így fogalmazzák meg elvárásukat), ezért követelnek alapvető alkotmányos változást, ezért akarnak visszatérni a történelmi alkotmányhoz, amely szerint az alkotmány alanyait nem lehet letagadni, azaz nem lehet másodlagosként kezelni: az egyéni és közösségi természetes személyeket (mert a természetes személyek másodlagosként kezelése a jogi személyekkel szemben, az maga a lehető legnagyobb „csalás”, és szintén része a mai rendszernek!). A jogi személyek elsődlegességét, súlyát néha a jogi személyek összességével jelölik mint például „a tőkével”, „a fegyveres hatalommal” stb-vel. Ezek lehetnek nagy erők, lehetnek súlyos kényszerek, de semmi közük az alkotmányossághoz. 
És minden valószínűség szerint a személy tiszteletében való gondolkodás volt 1956 titka is.
A nemzet személyisége tehát alkotmányos alapelv, és ezt próbálja a mai alaptörvény a 77.§(1)-ben eltakarni a szemünk elől. Gyurcsány december 5-i viselkedése a magyarsággal, a magyar nemzettel szemben tehát a legelemibb történelmi alkotmányos alapelvet sértette. Genocídium szellemében munkálkodott (felszámolandó egy élő közösséget, egy természetes személyiséget) – és a mai államelnök tehetetlennek mondja magát, amikor utána ugyanaz az ember még a mai, a tényleges alkotmánytól elhatárolódó jog szerint is csalással került kormányra. Igenis az ország, a magyarság létének alapjait érintő közjogi válságban élünk.
A „jogi személy” valójában megtévesztő elnevezés, csak olyan szaknyelvi művi kifejezésnek tekinthető, ami megtévesztő az alkotmány (a tényleges, történelmi alkotmány) értelmében.. Nincsenek a jogi személynek elvonhatatlan, a természetből (az emberi létezés természetéből) eredő elsődleges jogai. Ez egy megtévesztő szakkifejezés, amit jó volna megváltoztatni. És láss csodát, rögtön tárgyalhatóvá válna tenger sok munka-jogi kérdés, rengeteg tulajdonlási szabályozási probléma. Például alkotmányosan védett valódi tulajdona csak természetes személynek (egyénnek vagy közösségnek) lehet (amiből nem következne a jogbiztonság igényének feladása, csak azt a természetes személy szükségletekéből származtatnák). Amit ma vállalati tulajdonlásnak nevezünk, az is fontos, arra is szükség van, de más jogi szabályozással – és ez a vállalati tulajdonlási funkciók előnyére is válhatna, mert a gazdasági életet is fékezi a mai embertelen, végső soron buta, lehetetlen szabályozás, rendezetlen alkotmányi alaphelyzet.
Ha a személy fogalmát az alkotmány szintjén tisztázzuk, akkor új helyzet áll elő, mert akkor meg tudjuk határozni az alkotmányos lét alanyait: az egyént és a közösségét. A nemzeti lét személyként való megjelölése előfeltétele annak, hogy a nemzetközi struktúráknak alanyai, valódi résztvevői lehessünk. Ez nem haderő, nem pénzmilliárdok kérdése, hanem a minimálisan szükséges öntudati, identitási feltétel. Az önszervezés elemi feltétele a személyi lét, a belső meggyőződés, és részben a személyi lét külső elismertsége (lásd rabszolgák sokat emlegetett esetét). A nemzetközi életben a magyar nemzeti-társadalmi identitást nem a hungarikumként eladható pálinka fogja meghozni, bár az is igen fontos lehet, hanem az, hogy jogilag önálló személyként kívánunk fellépni, akként határozzuk meg önmagunkat, akként igényelünk magunknak mozgás szabadságot, és akként vállalunk felelősséget. Amint a természetes egyéni személyek a gazdasági életben a vállalati struktúra keretében, annak segítségével végeznek gazdasági tevékenységet, úgy a nemzeti-társadalmi közösség az állami struktúra eszközével szabályozza önirányító tevékenységét.
Innen válik érthetővé és magától értetődően logikussá, megkerülhetetlenné az alkotmány régi meghatározása: az alkotmány a nemzet államalkotó akarata. Talán érthetetlen, hogy a nemzetnek miként lehet hétköznapi értelemben vett akarata (hogy mit eszik reggelire?), de arról van szó, hogy a nemzet, a társadalom egésze valódi, természetes személy, és mint ilyennek lehet akarata, életigenlése, sajátos felfogása a hatalom természetéről, nemzedékről nemzedékre hagyományozott, fokról fokra érlelt-csiszolt alkotmányos kultúrája. 
A nemzet, a társadalom „természetes” személy volta részint lehet törekvés tárgya (azzá akar válni), részint lehet megállapítás, hogy a szolidáris, igazságos rendben élni kívánó, a közösséget felvállaló társulás emberek között – az „természetes”, az rendjén való dolog. A történelmi, a lényegi alkotmány tehát nem az írott megállapodás vagy más szóval nem a szerződés maga! Hanem a szerződést meghatározó akarat, öntudat, identitás, az alkotmányos társadalmi szolidaritás, szabadság és felelősség igény, és lehetőleg – az értelem együtt. 
Jelenleg a helyzet tarthatatlan, mert az erkölcsi-politikai-strukturális válság megoldáshoz az alkotmány szintjén kell tisztázni alapvető fogalmakat. S ha ezeket az átgondolt szempontokat érvényesíteni lehet a valóságban is, akkor beszélhetnénk reálisan épülő társadalomról. De ahhoz olyan alkotmányos parlamentre van szükség, amely végre elveti az osztályharcos (szovjet hagyományra) épülő 1949/XX-as törvény önkényuralmi 77.§-át (ami első pillanatra fel sem tűnő talányos szöveggel úgy szól: „77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.”) – Attól önkényuralmi ez a rövid szöveg, hogy a magyar alkotmányosságot a szovjet megszállók hajdani igénye szerint máig nemlétezőnek tekinti, és behelyettesíti egy bármikor bármire változtatható írott szövegre. A 77.§ (1) megszüntetése nélkül ez a lelkében, lényegében a mai napig sztalini törvény maga alá temetheti az országunkat, amely az egész társadalom katasztrófája lesz (sajnálatosan szemléletes példa erre a mai helyzet, amikor egyrészt a csalással kormányra került kormány ellen az államfő saját bejelentése szerint tehetetlen, másrészt az egész parlament utasítja el a közjogi rendezés gondolatát – tulajdonképpen a német és orosz megszállás közjogi állapotát fenntartva, és ezzel alaposan beszűkítve a társadalompolitika, a szóba jöhető reformlépések életképességét, elviselhetőségét, megoldási eszköztárát.
Röviden: új választási törvény alapján összeülő alkotmányosság helyreállító és megújító nemzetgyűléshez kell eljutnunk!

