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„A ’nemzet’ nincs, csak ’nép’ van, (Wass Albert) széjjelesett, dezintegrálódott.  Ha 
úgy tetszik, szétszóródott a világban, de még van. A nemzetet előbb meg kell hatá-
rozni, hogy kikből is tevődik össze, s ebben mindenki egyet kell hogy értsen, s azt 
felvállalja, lelkiből s nem hűségesküvel……egy szakrális vezérre stb. van szüksé-
günk és sok-sok „apostolra” akik a népet újra nemzetté nevelik s behozzák a ne-
velésünktől elfecsérelt időt, amit az Akadémiánknak köszönhetünk, mert másra 
nem számíthatunk. A hatóság……a jövő generációit e szellembe neveli, s ahhoz 
is idő kell, amiből nekünk is oly kevés van.”  (Gyalai Korpos András)

 
Először is elismerem, hogy gyűlnek köröttünk a keselyűk, ám nekünk egy 

szétesett nemzetet kell egységessé kovácsolni, s ha csak nép van, akkor ebből 
az anyagból kell elkezdeni egy új, nemzetépítő munkát. Ha nyomokban létezik 
is a nemzet, de a széjjelesése ténykérdés, hiszen nincs még kilátásunk sem arra, 
hogy a minisztérium, vagy hatóság az ifjúságot valós nemzeti szellemben nevel-
né a liberálissá csökevényesedett Magyarországon. Nézzük tehát, hogy mi az a 
sajátos nemzet fogalom szerintem, s a Magyarok Szövetsége álláspontja szerint, 
amely nem az európai, vagy a sztálini nemzetfogalomnak a másolata, vagy an-
nak etnikai alapú változata.

Nemzetünk a Magyar állam felelős gazdája, amely azért hozta létre az álla-
mot, hogy közakarattal védje meg a generációk végtelen sorából álló nemzet 
mindenkori érdekeit.

Őseink ugyanis – a világon egyedülálló módon – építettek fel egy olyan álla-
mot, amely nem gyarmatosított, nem engedte a pénzmanipulációs diktatúra 
kialakulását, s megtartotta a hagyományos magyar lelkiségből adódó kultúrán-
kat, ezzel megtartotta a Nemzetet is.

Őseink szerint a NEMZET, azonos a Szent Korona Tagsággal!
Őseink szerint a Szent Korona, egy élő személy – amelynek a nemzet minden 

közjóért tevékeny egyede – a tagja! Mivel a Szent Korona valóságosan is a nem-
zet összességének a megjelenítője, így a nemzet, olyan élő személyek közössé-
ge, amely a Szent Korona élő mivoltát maga teremti meg. Ezért hangsúlyozza 
a magyar gondolkodásból születő közmondás azt, hogy „Segíts magadon, s az 
Isten is megsegít”!

Mivel az isteni akarat maga a Szent Korona, így annak a küldetését a nem-
zetnek kell valósággá emelni. A Szent Korona pedig a magyarok lelkében élő 
igazság, amely nemcsak a valós tények helyes felismerését jelenti, hanem az 
emberi gyarlóságtól független Isteni akaratot is.

Ha a modern világ szóképeit vesszük kölcsön, akkor a nemzetként működő 
makrocsoport tagja tehát csak az lehet, aki részt vesz a nemzet – s így a Szent 
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korona – működésében. Ezzel ugyanis részt vesz az államunk természetjogi irá-
nyításában, s mindez valójában a megélt és a közmegegyezés által elfogadott 
elvek alapján történhet, amelyek soha nem ellenkezhetnek az őseink által már 
feltárt isteni jog evidenciáival.

Ne feledjük azonban el azt, hogy a történelmi magyar állam 1944-49-ig zöm-
mel nem volt demokrácia vagy pártokrácia, hanem politeia volt, azaz az isteni 
igazság alapján működő joguralmi állam. Elismerem, hogy a tökéletes elmélet-
tel szemben a gyakorlat, soha nem volt tökéletes, de éppen ennek a kialakítása 
lenne ma a legnagyobb feladata annak a nemzetnek, mely a kommunista, vagy 
liberális-bolsevik hatások ellenére fog kialakulni, minden agymosás ellenére!

Ne féljünk a joguralom kifejezéstől, hiszen az a hatalmon lévők egészséges 
korlátait jelentette. Bármely korszak tökéletlen Szent Koronás hatalomgya-
korlása, sokkal igazságosabb volt a jelen álságos demokráciájánál, és sohasem 
jelentette a jogok-kötelezettségek egyensúlyának a teljes hiányát, mint ahogy 
az elmúlt több mint hatvan év alatt folyamatosan megéltünk!

A magyar társadalom Szent Koronás lelkülete sajnálatos módon, éppen an-
nak az álságosan jólétinek és szociálisnak titulált korszakban tört meg – 1956 
után – amikor újkori történelmünk legvéresebb korszakát éltük. Amikor a 
Haynaut is jelentősen túlszárnyaló vérbosszú szedte az áldozatit, mikor kitán-
torgott a maradék erkölcsi elit, mikor legyilkoltak 7- 8 millió méhmagzatot.

A magyar nemzet ma a fogyasztói világrend sírba eresztő kötelén függ, s az 
adósságcsapda már nemcsak az államot ejtette fogságba, hanem a társadalom 
– család szintű alkotórészeit is.

 A nemzetfogalom szabatos megalkotása ma, kétségkívül a legnagyobb fel-
adata azoknak, akik felismerték a nemzetre leselkedő veszélyt, amely már-már 
teljesen felszámolta ezt a fogalmat. Miközben a kommunista korszak részben 
agyonhallgatta, vagy negatív nacionalizmussá, sőt a náci szó használatával egy 
káros polgári csökevénnyé degradálta a kifejezést, a globalista kor megpróbálta 
- simán egy hibás etnikai kategóriává tenni úgy, hogy a fogyasztói olvasztótégely 
munkája egyszerűbb legyen. 

 A nemzet fogalmára a rendszerválóknak sem volt szüksége, mert azonnal ki-
derült volna az a csalás, amely a hatalommegosztás Montesquie-féle elméleté-
nek a gyakorlati felszámolását vezette be hazánkban, részben a senki által nem 
legitimálható és a teljesen alkotmánytalan szocialista korszak Alkotmánybíró-
ságával, részben az alsóházi párthatalom olyan szintű koncentrálásával, amely 
soha nem látott pénzügyi-hatalmi gócot hozott létre Magyarországon.

 A nemzetfogalom korrekt maghatározása tehát magyar feladat, mert a többi 
európai népnek nincs és nem is lehet olyan nemzetképe, amely nem a nehezen 
megszerzett etnikai fölény, vagy a gyarmatosítások által képződött hamis ösz-
szetartástudatból alakult ki. Egyedül nekünk adatott meg, hogy a legtisztább 
vonalon, a Szent Koronás lelkületünk alapján fogadjunk be és emeljük a ma-
gunk alkotmányos bástyái közé azon népeket, amelyeket ide vonzott erre az ősi 
szkíta-avar-hun-magyar területre, azokat a népcsoportokat, amelyek képesek 
voltak magukévá tenni ezt az értékrendet, felismerték benne a teljességre tö-
rekvő magyar géniusz erkölcseit.
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 Álláspontom szerint éppen ez az a „BŰN”, amelyért szenved a magyarság, 
amelyért Trianon és a bolsevik agymosás is a nyakunkba zúdult a bankárkaszt 
vezérelte világpolitika révén. Megfogalmazásom szerinti Nemzet definíciója a 
következő 3 pontba tömöríthető:

 
1./ A nemzet: a társadalom tagjai közül lelkialkatuknál fogva, de etnikai megkü-

lönböztetés nélkül kiemelkedő személyek közössége, akik:
– alkotmányos jog és kötelezettség tudattal, valamint felelősség érzettel védik a 

Szentkoronás-értékrendet és kulturális gyökereiket, valamint a Szentkorona 
tulajdonát oszthatatlan, privatizálhatatlan, de birtokolható nemzeti köztu-
lajdonnak ismerik el.

2./ A nemzet tehát olyan tevékeny makrocsoport,
– amely a joguralmi Magyar Államot a jó gazda gondosságával és felelősségével 

megőrzi,
– s a fogyasztás bűvöletében működő, elembertelendedett pénzdiktatúrát el-

utasítva,
– nem pártpolitikai hiarerchiában, hanem értékelvű mellérendelésben épül fel,
– egy tudatosan vállalt: feladat és sorsközösséggé.
 
3./ E történelmileg kialakult önszerveződés nem az egyéni haszonszerzés,
– hanem a közjó szolgálatát vállalva jött/jön létre a generációk végtelen sorá-

ból,
– ezért egy nemzedék nem sajátíthatja ki, sem szerepét, sem fogalmát.

 
Összefoglalva: A nemzet tehát a Szentkorona-tagságát megélő, a szerves jog-

fejlődést tisztelő, gazdasági érdekeit felismerő, s ezekért bátran kiálló, önszer-
veződő erő: a politikailag megszervezett népnek a közjót szolgáló és nemesen 
gondolkodó arisztokráciája.

(Viszont az is látható, hogy szájhősök, vezérkomplexusban szenvedő szóno-
kok, vagy közönyösök nem lehetnek tagjai a nemzetnek, még akkor sem, ha ér-
zelmileg tagjainak hiszik magukat!)

 Ezen definíció alapján ma a nemzet tagjai elsősorban a Magyarok Szövet-
ségében sűrűsödnek össze. Hiszen az egy önként vállalt sors és feladatközös-
ség, amely évről-évre megépíti Bösztörpusztán a Magyarok Országos Gyűlését, 
elismeri az ősi magyar alkotmányosság szerves jogfejlődésének elvét, nem az 
egyéni haszon, hanem a közjó érdekében őrzi a hagyományt és a kultúránkat, 
építi a tagjainak az alkotmányos jog és kötelezettségtudatát, fellép a többszö-
rösen vesztes néptársainak az érdekében, s végül mellérendelő módon épül fel, 
s – minden ármánykodás és „szalámizás” ellenére megfelel az összes többi felté-
telnek is.

Arra kérlek tehát benneteket, hogy támogassátok a nemzeti szervezetek kö-
zötti párbeszédet azzal, hogy szervezzetek minél több konferenciát, de vegyétek 
észre, hogy a szó már kevés, hanem tettek és a józan mintaadás kell a kikerülhe-
tetlen nemzetépítő munkához! Ez utóbbi mondathoz csatolnám az alábbi linket, 
amely a népszerű EDDA énekes – Pataki Attila – kifakadását, pontosabban igaz-
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ságbeszédét tartalmazza. Így kellene minden nemzethű magyarnak mindenhol 
beszélnie. S akkor lassan kijózanodna, s önszerveződne a nemzet!

 
http://www.youtube.com/watch?v=LP4WUMJrHVk&feature=related
 
 

Szeged, 2012.08.20.                                                Dr. Bene Gábor S.

Melléklet Bene Gábor előadásához
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