
A Szabad Magyar Társadalom nyilatkozata

Mi,  a  magyar  társadalom  tagjai  ezennel  kinyilvánítjuk,  hogy  megalakítjuk  a  szabad  emberek 
szövetségén  alapuló,  a  természet  rendjéhez  igazodó  és  a  szokásjog  alapján  működő  formában 
megújult társadalmunkat Szabad Magyar Társadalom néven.

Jogrendünk társadalmunk valamennyi tagját egyként, mint az érző és gondolkodó embert szolgálja, 
szabad utat engedve ezzel oly sok eddigi nemes törekvés és erőfeszítés  eredményeként az ember 
szabadság iránti vágyának beteljesüléséhez. 

                                                                                                                    

1. Cikk

Az  emberi  minőségre  épített  új  társadalmunkat  az  emberiség  szabadságának  elérése  iránti 
történelmi törekvések gyümölcsének tekintjük, ebből eredeztetjük társadalmi szuverenitásunkat. 

Hivatkozunk arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok hasonló törekvéssel jött létre, hangsúlyozva, 
hogy ezen államok Brit Koronától való függetlensége kinyilvánításon, vagyis olyan jogon alapul, 
amely nem függ mások jóváhagyásától.

Hivatkozva arra, hogy már léteznek államokon kívüli más szuverén szervezetek is, mint például a 
Szuverén  Máltai  Lovagrend,  felhívjuk  a  világ  államait,  az  ENSZ-t,  az  Európai  Uniót  és  más 
nemzetközi szervezeteket új társadalmi formánk, a Szabad Magyar Társadalom, és annak minden 
tagja szuverenitásának tiszteletben tartására és biztosítására.

2. Cikk

A Szabad Magyar Társadalom legfőbb alapelve, hogy senki sem állhat a Teremtő és a teremtménye, 
az emberi lény közé, hiszen az ember jogai a Teremtőtől származnak, amely olyan erős, hogy ezek a 
jogok nem csak senki által el nem vehetők, de erről még maga az ember sem mondhat le.

Az Amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata ezt így nyilvánítja ki: „minden 
ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel,  
amelyekről le nem mondhat”.

Megerősíti  ezt  az alapelvet  az ENSZ Emberi  Jogok Egyetemes Nyilatkozata  1.  cikke is,  amely 
szerint:  „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek,  
ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.”. Ez 
a  Nyilatkozat  tehát  azt  is  leszögezi,  hogy az  embereknek  egymás,  a  Teremtőtől  eredő  jogát  is 
tiszteletben kell tartaniuk.

Emlékeztetünk  arra, hogy  a  szabadság  elérésére  irányuló  történelmi  törekvések  azért  nem 
eredményezhették az emberi lény szabadságát, mert az általunk ismert államokat nem a társadalmak 
hozták  létre  a  saját  jólétük  érdekében,  hanem azokat  külső  erők  alapították,  a  társadalmakat  a 
maguk érdekei alá rendelve. 

3. Cikk

Mi,  a  Szabad  Magyar  Társadalom  első  szabad  és  független  tagjai,  a  Magyar  Állam  feletti 
tulajdonjogunk kinyilvánításával,  úttörőként  visszahelyezzük  az  emberi  lényt  a  külső  erő  által 
létrehozott  államban  lévő  alávetett  státuszából  a  természetes  Teremtői  rend  szerint  méltó,  őt 
megillető helyére, a természet részeként közvetlenül a Teremtő fennhatósága alá, amely jogunkat az 
ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikke is megerősít:  „Minden 



népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai  
rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

A tulajdonosok társadalmát szolgáló állam révén megteremtődik létbiztonságunk, elérhetővé válik a 
lélek és  a  tudat  fejlődése,  biztosítottá  válik  az  egészséges  és  tudatos  társadalom,  valamint  a 
környezet tisztelete és védelme, amelynek következményeként Földünk ökológiai egyensúlya képes 
helyreállni.

Mivel a világon sosem a társadalmak háborúznak egymással, hanem mindig az államok, ezért az 
állam felett létező, az államot saját javára működtető valós emberi társadalmat a tartós világbéke 
zálogának tekintjük.

4. Cikk

A  Szabad Magyar  Társadalom  tagjai  szabad  emberek,  azaz  korlátlan  jogokkal  és  korlátlan 
felelősséggel bírnak, dolgaikban szabadon döntenek, kötelezettséget szabad akaratukból vállalnak.

5. Cikk

A Szabad  Magyar  Társadalom  élettere,  közös  birtoka  Magyarország  területe,  amely  fölött  a 
nemzetközi jog szerint is a Teremtőnek van joghatósága,  amely joghatóság a Társadalom közös 
akaratán keresztül nyilvánul meg.

6. Cikk

A  nemzetközi  fórumokon,  illetve  más  nemzetek  hasonló  emberi  közösségével,  vagy ennek 
hiányában államával való viszony (külkapcsolatok) létesítésére és  fenntartására a Szabad Magyar 
Társadalom külön társadalmi szervet hoz létre, és erre delegál embereket,  akiket  mint küldötteket 
bíz  meg.  A küldötteken  keresztül  valósul  meg  a  társadalom  minden  egyes  tagjának  együttes 
külképviselete.

Nyelvünkben hordozott ősi magyar szellemi örökségünk alapjául szolgál emberi értékrendünknek.
Ahogy őseink, mi is utódainknak tartozunk felelősséggel.

Rajtunk a Teremtő áldása.

* * *
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