
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 

kölcsön.” 
 

A Biblia szerint: „Isten mondja népének: ne adjátok el a földet örök áron, 

mert a föld az enyém és ti csak jövevények és zsellérek vagytok e földön.” 
 

Az erdélyi magyarok tízparancsolata kimondja: „Makacsul ragaszkodjál 

a birtokodban levő házhoz és földhöz, bármilyen kicsi legyen is az. Idegen 

nemzetből valónak el ne add, semmi áron és semmi körülmények között sem 

házadat, sem földedet, mert ne feledd, hogy kié a föld, azé az ország.”  
 

A 2012. január 1-től érvényes „Magyarország Alaptörvénye” szerint 2012. 

január 1-i hatállyal helyreállítottuk Történeti Alkotmányunk (az emberiség 

legősibb alkotmánya!) idegen megszállások (kezdetben a német, majd az 

orosz csapatok) miatt 1944. március 19-én megszakadt jogfolytonosságát.  

68 esztendő után visszatértünk tehát egy a nemzetünk államalkotó 

akaratában megnyilvánuló, több ezer éven át kikristályosodott alap 

normához, Történeti Alkotmányunkhoz, a Szent Korona Alkotmányához, 

amely átsegítette nemzetünket történelme legvérzivatarosabb időszakain, 

amely alapja minden részletes szabályozásnak, amely - mint egy fényes, 

soha nem változó erejű csillag - irány-pozíciót adott nekünk, aminek üzenete 

mindig is az volt, hogy a Kárpát medence mintájára kell az emberiségnek 

szerves egységgé szerveződnie. 

 

2012. január 1-től – immáron 5 esztendeje - régi-új alkotmányunk, 

Történeti Alkotmányunk, Magyarország Ősi Alkotmánya (az emberiség 

legősibb alkotmánya!) újra érvényes, csak nem érvényesül. 

Érvényesüléséhez e szerint kell gondolkodnunk, beszélnünk és 

cselekednünk. Mindenkinek, minden szinten. Nekem, Neked, neki, nekünk, 

Nektek, Nekik, Valamennyiünknek.  
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Történeti Alkotmányunk egyik alaptétele szerint „Minden birtoklás 

gyökere a Szent Korona, amely a magyarság és a vele együtt élni kívánó 

népek, közösségek múlt, jelen és jövendő nemzedékeit testesíti meg.  (Sacra 

Corona radix omnium possesionum)”.  
 

E szerint a tétel szerint senkinek nincs joga a nép létfeltételeit biztosító olyan 

javakat, mint a termőföld, a föld méhének kincsei, a gyáraink és üzemeink, 

levegőnk, víz-, villamos energia, valamint szénhidrogén készleteink a 

hasznosításukhoz szükséges létesítményeket is beleértve sem magán, sem 

pedig idegen tulajdonba adni. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva ez mégis megtörténne, mint ahogy 

esetünkben az elmúlt 27 évben kiemelten ez meg is történt (a termőföld 

esetében pl. zsebszerződések, csereszerződések útján), úgy a 

jogfolytonosság helyreállításával 1944 március 19-ig visszamenőlegesen 

érvényét veszíti minden olyan nemzetközi és magánjogi megállapodás, 

amely azóta köttetett és nincs összhangban az előzőekben hivatkozott 

alaptétellel.  
 

A termőföldünk 2012. január 1-től tehát ismét Történeti Alkotmányunk, 

a Szent Korona oltalma alatt áll. E sorok olvasójának, Önnek pedig nincs 

egyéb dolga, mint minden rendelkezésére álló eszközzel felhívni családja, 

rokonai, barátai, ismerősei figyelmét erre a körülményre. 
  

Mint a Szent Korona tagja (akár állam alkotó, akár államalapító) 

köteles ezt megtenni, egyébként alkotmánysértést, törvénysértést követ 

el, amely büntethető. 
 

Történeti Alkotmányunk egy másik alaptétele szerint ugyanis: „Mindazzal 

szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét (pl. termőföldet 

igyekszik idegen kézbe juttatni), a Szent Korona minden tagjának nemcsak 

joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resestendi et 

contradiscendi). 

 

A magyar föld nem válhat sem hazai, sem külföldi nagybirtokosok, sem 

pedig   multik profitmaximáló nagybirtokaivá, hanem a földet Területi 

Önellátó Rendszer keretében tevékenykedő családi gazdaságok által kell 

művelni és megőrizni az utódok számára.  
 

A magyar falut fel kell támasztani! 
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Ha talpra akarunk állni,  

 

Ha Európa legegészségesebb és leggazdagabb népe (majd nemzete!) 

akarunk lenni, 

 

akkor nem szabad hagyni, hogy a fejünk fölött a talpunk alól kihúzzák 

földet, mert akkor nem lesz mire állni. Lehet más a vallásunk, lehetnek 

másfélék politikai elképzeléseink, de eggyé kell válniuk a Szent Korona 

misztériumában. Addig Magyarország mindig talpra állt, amíg a magyar 

nemzet képviselői - akármilyen pártiak, akármelyik felekezethez tartozók is 

voltak - tiszteletben tartották a Szent Korona eszmét, eggyé tudtak válni a 

Szent Korona misztériumában. 

 

És még valamit…… 

 

A magyar falu meghalt. Elöregedés, elnéptelenedés, elszegényedés, 

munkanélküliség, alkoholizmus, közügyek iránti érdeklődés abszolút hiánya, 

egzisztenciális félelem jellemzi. Európa éléskamrája voltunk ezredéven 

át és mára Európa szemétlerakó helyévé aláztak bennünket. Feletetik velünk 

a világ összes szemetét. Velünk, magyarokkal, akik nem tíz, hanem 30 

millió embert vagyunk képesek ellátni kiváló minőségű élelmiszerrel. 

Egy fogyasztásba menekített masszává gyúrtak, mérgeznek bennünket! 
Plázákba, Tescoba, Metróba, Aldiba, Lidlbe és hasonló bevásárló 

központokba járunk élelmiszert vásárolni, ahol egy darab egészséges 

élelmiszer sincsen, hiszen tartósítószer, színező anyag, ételízesítő van 

mindegyikben és közben észre sem vesszük, hogy minden fillért, amit 

idegen zsebbe dugunk saját magunktól vesszük el. A külföldieket 

támogatjuk saját gazdáink helyett, mert nekünk mindegy, hogy mit eszünk, 

a lényeg, hogy olcsó legyen. 

Termőföldjeink jelentős része, nagyjából Dunántúlnyi terület, 

zsebszerződés és csereszerződés útján idegen kézben. Angolok, skótok, 

írek, németek, hollandok, olaszok, franciák, arabok, izraeliek stb. mellett 

csak egyedül az osztrákok 700 ezer hektárnyi magyar termőföld 

birtoklásával büszkélkednek. Nagyjából dunántúlnyi területen élő magyar 

ember földönfutóvá vált a saját hazájában. Eladtuk a jövő 

nemzedékének önrendelkezési jogát, pedig senkinek nincs joga, hogy 

felélje, károsítsa, vagy – mint napjainkban is történik – megszüntesse az 

utána jövő nemzedék tisztes, szabad életének feltételeit.  
 



 4 

Minden magyar érték a magyar érdeket kell szolgálja. A település 

minden értéke a település lakosságának érdekeit kell szolgálja. 
 

 

Dr. Feledy István 

 

Szóltam és megmentettem a lelkemet, mondották a régiek. Én is ezt 

tettem, reménységgel, aggodalommal és jóakarattal. 


