TJgy az

"hagyom6nyos cisi jogok"? Tiirtend'
szeink nagYon i6l tudidk, hogY az

emigr6ci6s, mint bizonY6ra

az otthoni sajt6term6kek is kimerit6en foglalkoztak a II. Endre kir6lyunk 6ltal 1222-ban kibocs6tott, a
jogtiirtdnetben Aranybulla ndven isszabads6glevdl jelent6sdgdvel,
mely okirat a raita elhelyezett arany
pecsdtr6l kapta az Aranybulla nevgt.
A nevezetes okirat 750. dvfordul6j6n, tavaly, rijs6gjaink, foly6irataink
mindent megirtak r6la' Megtudhatta
az olvas6, hogy az orsz6got I. Istv6n
kir6ly 6ta elozijnl6 idegenek politi

mert

i

kai 6s pdnziigyi zsarol6sai, er6sza'
koskoddsai, a zil|lt kiizbiztons6gi 6s
kozigazgatilsi viszonyok, a sziiksdgtelen kereszteshadj6rat, fcikdppen
Merani Gertrud
pedig a kir6lYn6
cselsziivdtivorny6i,
lcttelen
-sei eikt
6s az cit kijriilvev6 idegenek ha-

r6csol6sai annyira felfokoztdk az 6ltal6nos eldgedetlensdget, hogy az

1222 tavasz6n

Szdkesfehdrv6r'ott

tisszegyiilt hatalmas t6meg, ktizttik
a nemieti lrzdsiifciurak, kirdlyi szerviensek, kijznemesek ds als6paps6g,
tov6bb6 a v6rosi polg6rsdg k6pvisel6i nyiltan ktjveteltdk "a regi jogok"
visszaellitAsAt. Az eldgedetlensdg oly
elemi er6vel ttirt ki, hogY a kir6lY
kdnyteien volt a 31 szakaszb6l ell6
alkotm6nYlevelet kiadni'
Az AranYbulla nemcsak magYar'
hanem eur6Pai szemPontb6l is nagY
jelentcis6gti jogalkot6s volt, melyet
f,;taneitUli Janos angol kirdly 6l"tal kibocs6tott Magna Charta csak
hdt dwel el6zott meg'
A Magna Chart6t tijrt6n6szeink
mindig rigY 6llitj6k be mintha.az
lett volna a vildg, vagy legalabDls
Eur6pa els6 alkotm6nyos, jogalkot6S0, izerdnYen megeldgedv: ? .Ti
a m6sodik helyeAranybulldnknak
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az Aranybulla megszdvegezesel .- a
Mugrru Chuttu ismerete insPir6lta
fel'
;;fi". Ez azonban teliesen tdvesnyua
nem
forradalm6rok
loeris. A
gaii mintajri kiv6lts6glevelek lekopiioz6s6t, hanem az 6si jogok visszaatUtanai kijveteltdk' Nagyon 6rdekes
mestudni, hogY mik lehettek ezek a

'
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nem lehetett md.s, mint a pusztaszeri
alkotmtiny;a"SZER", melY az angol
Magna Chartdt Pontosan 322 6vvel
ellzte meg. Ez ut6bbi tdnyr6l azonban mdlYen hallgattak a cikkir6k'
6tengedve a jogalkot6s eme formdjdnak els6bbs6gdt a "nyugatnak",
Leleesve ugyanabba a hibdba, mint
keresztdnysdgiink esetdben, miszerint Szent Istv6n kirdlyunk el6tti
Egy Istent im6d6 ke7€tzre4Aitiink
"pog6nys6g" volt. Ugyanezen a,lapgn
rigylatszik, nem tekintik jogalkot6snik s"- a "Ydrszerzcid6st", sem a
"Szert", merthiszen azok "pog6ny"
alkot6sok voltak. Eme tdvesen felfosott keresztdny szemldlet dikt6lta
kelgyes mell6beszdl6sek kiigazit6sak6nt legyen szabad itt ismertetnem
Arpaahlzi nemzeti jogalkot6sunk
alapi6t, a "Vdrszerz6dest" 6s az ab'
b6f Lredct els6 eur6pai alkotm6nyt'
a "Szer"-t.
El6re kell bocs6tanom, hogY az I'
Istv6n kir6ly el6tti idcikbol hazai
ir6sos emldleink nem maradtak
fenn, mert mint Zajti Ferenc irja'
eld" . . . az ezredik dvben mindent
vonatkozott"
'
mriltunkra
ami
settek,
i. Sritu$y csal6d levdtt6r6b6l Vitdz
Andr6s rbzsny6i kanonok 6ltal ktrzijlt latin nyelvri oklev6l a kijvetke'
z6kr6l tud6lit; "I. Istv6n kir6ly titkos tan6csbelijeivel aldirott ds tiirvdnnyd lett rendelet, melY 6rtelme
szerint Domonkos esztergomi drseknek az magyar keresztdnY egYhinl
nat teenaO feresztiilvitel 6s egyrittal
altala II. Szilveszter p6pa tanacsol6sa folytdn hatiroztatott, hogy az
*ugyutok 6ltal haszn6lt r6gi macva? uetiiL ds vdsetek ' ' ' tovAbb6'
'iow
az egYhdzakban tal6lhat6 Pogaiy Uetfitueli feliratok ds imakdnyiet-. . . t'irz es vassal pusztittassanak
el, hogY azok kiirt6s6val az Pogany
eml6kezds, visszavigy6d6s
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ra ndzve rdmes csap6s 6rte Pannoni6ban lett leteleped6siik ut6n, mert
itten a magukkal Eur6p6ba kihozott
okleveleik ds irataik elhamvaszttat'

tak, miut6n itten eleink a kereszt6ny valldsra tdrittettek." De e "ke-

resztdnyi" cselekedetek l6ngja m6g
I. Istv6n kirdly haldla ut6n is magasan lobogott, mert a Csiki Kr6nika
szerint "I. Bdla kir6lyunk elrendelte
a mdg fellelhetci cisi iratok el6get6s6t."

Hi6ba volt azonban a PAPa 6s az
egyhilz minden buzgolkod6sa a magyar irott eml6kek megsemmisit6sdre, mert a kiilfiildi, fcileg bizdnci

kr6nikdkban ,scit a vatik6ni lev6lt6rban is maradtak fenn olYan adatok, melyeknek alapj6n kds6bbi kr6nik6saink ki tudtak h6mozni legal6bb rdszleteket a "tdrit6s" elcitti dicsci magyar ttjrt6netre vonatkoz6an'
IV. Bdla kir6lyunk N6vtelen legyz'6'
je "A MagYarok Tetteircil" sz6l6
Ldnyvdben hivatkozik egy el<ibbi
korb6l szirmaz6 kr6nik6ra' mert
miivdt rigy kezdi; "...mikent az az
esztendcik szerinti kr6nik6kban megvagyon. . .". Kdzai Simon mester
kr6nik6ja 6s a Budai Kr6nika szerkezete is arr6l tanriskodik, hogy
adataikat rdgebbi forr6sokb6l meritettdk. Kds6bbi tiirtdndszek, mint
Horv6th Mih6ly PiisP6k is, mdr kiilfiildi sz6rmaz6sri adatokat is feldolgoztak. L6ssuk teh6t, mit tudunk
ezekbcil felt6rni a Ydrszerzoddsre ds
a Szerre vonatkoz6lag.
BdIa kir6lY Ndvtelen JegYz6ie igY
kezdi ktinyvdt (Szab6 K6roly fordi
tdsa latinb6l): "Urunk sziiletds6nek
ny olczszdznyolczvannegyedik eszten-

ae3eten, mikdnt az esztendcik :'::
rinti kr6nik6kban megvagYon, a hdt
fejedelmi szemdlY, kiket Hdt Ma-

gyarnak neveziink, megindult a
icvthai fijldrcil nyugat fele" ' ' '

(Maiil Horv6th Mihdly fordit6s6ban
iolyiatva): "V6lasztdsuk Pannonfoldre esett, mert nemzeti hagyom6nvaik, cismond6ik szerint, az volt
egykoron a nagy Etele (Attila) ki-

tliv fdldie, kinek

nemzetsdgdbcil

szermazott Almos, Arpdd atyja'" Utktjzben a Fekete-tenger 6szaki part-

viddkdn, a mai Kiev-Charkow-

'Odessa kijzotti teriileten, melyet
Etelkoznek neveztek, pihen6re ds

meg6llapitott6k az orsz6g minden
szok6sos tcirv6nyeit ds minden igamik€ppen szolg6ljanak a vezait
- 6s elcikel6inek,
zdrnek
Vagy mik6ppen tegyenek tdrvdnyt minden elkcivetett v6tek fdldtt... Es azon helyet, hol mindezeket elrendezt6k vala ,a magyarok tulajdon nevokijn
SZER-nek neveztdk, mivelhogy ott
vettdk szerbe az orsz6g minden dol-

minden dolgaik rendbeszedds6re
megtelepedtek. Ujboli elindul6s
elcitt itt v6lasztott6k meg a hdt
tcirzsbcil ell6 szdvetsdg f6vezdrdiil
Arpddot, Almos fi6t. . ." Es itt kii-

ttjtt6k meg az fgynevezett V6r-, vagy
alapszerz6ddst, mely a nemzeti 6let
es 6llam fejlciddsdre, minden idcire
elhatdroz6 befoly6ssal l6n, mert

gat."

A SZER rdszletes szcivege
- a
szentistvdni kiinyvdget6 buzgolkod6s
miatt
ismeretes, de a tdrgyi
- nem ds
felsorol6sb6l
abb6l a tdnyb6l,

ezen hat pontb6l 6llo szerz6ddsben,

mint els6

alapkdveken, fejlett ki
ut6bb a nemzeti alkotm6ny." (irjdk
Horvdth M. es Kerdkgyrirt6 Arpdd.)
AZ ETELKOZI VERSZERZODE,S
PONT'JAI A KOVETKEZ'K:
I. Amig Arpdd es maraddka dl, a
nentzet mindig Arpdd vdrdbcil -t'og
vezdrt vdlasztani.
2. Amit kdzds erivel szerzendenek, abban mindnydian kiizijsen rd.-

harmincndgy napig tartott, azt es a
vele egyi.itt alkotott kdztorvdnyeket
ds vdgrehajt6si ritasitdsaikat igen
rdszleteseknek kell tekinteniink. JeIentcisdgiikr6l idegen tijrtdn6szek 6s
kr6nik6sok is m6ltdn megemldkez-

szesilIienek.

nek.

3. Miutdn a fcik (fdttdkiik) szabad
akaratb6l ytilasztottdk Arpddot 6s
utddait q nemzet fejedelmdld., sem
maguk, sem utodaik soha ki ne zdrassanak a fejedelem tandcstib6l, az
orszdg kormdnydb6l.
4. Ha maraddkaik kiizilI yalaki
htitlennd vdlndk a 'fejedelem irdnt,
vagy visztilyt tdmasztana kijzte 6s
vdrrokonai kdziitt; o binijsnek vdre
folyjon, mint az 6 v€riik 't'olyt az
eskilndl, melyet Arpdddal egyiltt
veigrehai tottak.
5. Ha e szerzdddst valaki, akdr a
vezdr, akdr a fcik ut6dai kiizill valaha megszegnd: 6riik titok essdk rd.
6. Aki a nemzeti gyilldsekre megjelenni nem akar: kettd hasittassdk.
A tcirtdnelmi forr6sok 6ltal megorzott eme rendkiviil nevezetes kdt
esemdny, biztos felvil6gosit6sul szol96l arra nezve, hogy a magyar nemzet, m|r a IX. szLzad vdgsci negyeddt6l kezdve tartott tiirv6nyhoz6 gytil6seket, alkotott azokon tcirvdnyeket, ds igy tiibb, mint ezer dve gyakorolja a tcirvdnyhoz6s jog6t. A Vdrszerzodes, mint "cisi jogalkotmdny"
kdpezte alapj6t a k6s6bbi alkotmdnyos torvdnyeknek, igy a pusztaszeri
alkotm6nynak is, mely tijbb kritikai
sziimitdst figyelembe vdve 896-ban
lehetett. Ez ut6bbi esem6nyr6l Bdla
kirdly ndvteien jegyz6ie, Anonymus,
kcinyvdnek XL. fejezetdben a kijvetkezciket iria:
"Arp6d vezdr es vitdzei pedig a
Zal6non nyert diadal ut6n, AlP6r
mezejercil megindulv6n, az tgynevezett Kcjrtvdlyt6 mocsdrhoz jov6nek
ds ott marad6nak a GYiimdlcsdnY
erdci mellett harminczndgy napig.
Es azon a helyen a vezdr 6s nemesei

hogy az azt alkot6

J. A. Fressler pdld6ul igy irja le a
jogi tdnyt:
"Pusztaszerre gyrijtd Arpiid.. . a
tijrzsfciket s a ndp elcikel6it ds nemeseit, hogy mint az alapszerz6dds (a
Y€rszerz,6des) kiv6nta, veltik egyetdrt6leg ds ktizijssen, a tdrsadalmi alkotm6nyt s kijlcs<incjs viszonyokat a
szabadok, nemesek ds el6kel6k kiiz6tt tdrv6nyesen ds akkdnt meghat6rozz{k, amint a korszellem 6s a magyaroknak akkor mdg ink6bb szigon1, mint szelid erktilcsei kiv6nt6k.
Mi tartassdk biinnek 6s mi legyen
annak biintetdse, szintdn meghat6roztatott. 34 napon 6t tartott ezen
gyrilds, el6kdpe a kds6bbi orsz6ggyiinagy

t

orsz6ggyrilds

Endre kir6ly Aranybull6j6ban, mely
Magyarorsz69 szabad alkotm6ny6nak ijrcik hatdlyri kirdlyi hitievele."
Szabo Kdroly "A magyar vezdrek
kora" c. munk6j5ban azt irja: "Minden magyar biiszke ijndrzettel mutathat e term6szetes j6zan dsz sziilte
alkotm6nyra a IX. sz|zadban, mikor
mdg Eur6p6nak... (m6s) . .. nemzetei ehhez hasonl6 nemzeti egysdggel is polgAri alkotm6nnyal nem
dicsekedhettek."
Mi6rt van h|t az, hogy jelenkori
ir6ink nem adnak megfelel6 helyet

a pusztaszeri alkotm6nynak, a
SZER-nek, hanem a 322 6vvel k6-

scjbb alkotott angol Magna Chartdt
helyezik el6tdrbe mondvdn, hogy az
az Aranvbull6t hdr ewel megelclzte.
A felelet erre a kdrddsre az rin.
"ezer6ves" tanitesi m6dszerben kell
keresniink, amelyet leginkdbb n6haival6 j6 Paddnyi nyomdn ug1, fejezhetiink ki, hogy a felettiink uralkod6 kategoridnak sziiksdge volt a
nyugati nagys6g 6s a magyar torpesdg hazug kihangsrilyozdsira egy
kollektiv magyar kisebbs6gi €rzes
kialakit6sa 6s fenntartdsa cdlj6b6l.
Ennek eredm6nye kdppen ha fegyverrel nem is, de lelki terrorral le
tudtiik gy6zni a nemzetet ds mialatt
mi "Eur6pa Vdd6b6stydja" szere-

piinkben tetszelegtiink, szomszddaink csendes beszivArgdsokkal
ttibbnyelvriv6 tettdk a nemzetet,

vdgrehajtva Szent Istv6nnak Imre
fi6hoz int6zett vdgrendeletdt, melyet az "Intelmek"-ben rigy fejezett
ki, hog "gyenge az egynyelvii 6s
l6seknek."
egy erkcilcsi nemzet", megvetve ezJ. Ch. Engel a kovetkez6ket irja: zel alapj6t a trianoni orsz6gcsonki"Az cismonda jelzi ndh6ny von6ssal tdsnak. Mert ha azt rendelte volna
ama szervezdst, melyet az orszdg el, hogy aki a magyar fijld kenyerdt
korm6nyz6sa tekintet6ben Puszta- eszi, vagy aki Magyarorszdgon hivaszeren meg6llapitottak. A magyarok talt visel, az ktjteles magyarul bebejiivetele 6ltal ugyanis a fijderativ sz6lni ds magyar iskol6ba j6rni, akalkotm6ny nagy v6ltoz6son ment 6t." kor ma a K6rp6tmedencdben nem
Fent kijzoltekb6l l6thatjuk, hogy voln6nak nemzetisdgek 6s nem lett
nem az Aranybulla, s6t nem is a volna trianon. Az "Intelmek" szelleMagna Charta volt a magyar nem- m6bcjl fakadt az a fon6k helyzet,
zet, illetve Eur6pa els6 alkotm6nya, hogy volt id6
tobb 6vsz6zad
hanem a Yerszerz1d6s alapj6n alko- amikor Magyarorszdgon,
aki nem
tott pusztaszeri alkotmdny, a SZER. beszdlt ndmetiil, vagy latinul , az nern
Ft. Giindcjcs Benedek apdtrir "PLtsz- tudott semmifdle hivatalos iigyet eltaszer" c. kiinyvdben azt irja:. "Hon' intdzni.
szerz6 6seink Puszta-Szeren tartotDe ide kiv6nkozik az elmagyartatitk e hazbban els6 nagy nemzetgyii- lanit6snak az a k{rhozatos tdnye is,
ldsiiket, az rijonnan alakult viszo- hogy I. R6k6czi Gyiirgy, a "bibli6s
nyokhoz kdpest kib6vitve az etelkozi fejedelem" az Erddlybe bev6ndorl6
alapszerzciddst (V6rszerz6ddst), s al- ol6hoknak
b6r azok irni olvasni
kotva azon legels6 torvdnyeket, me- nem tudtak- rom6n nyelvii bibli6- 6s rom6n iskol6kat
lyek alapjdt k6pezdk Szent Istv6n kat nyomatott
irott tijrvdnyeinek, amelyek kds6bb ldtesitett. A magyar iskol6kr6l azona kor kiv6nalmaihoz kdpest idomit- ban "elfeledkezett" ds igy a magyar
va, mint a magyar nemzet alaPjogai jobb6gf is kdnytelen volt gyermekdt
ds tiirv6nvei nvertek szentesitdst II.

EPILOGUS
rom6n iskol6ba j6ratni' A nyelv 6t'
vdtel pedig mindig beolvaddssal j6r'
Nem hallgathatom el az egyhaz
magatartds6t sem, mert amint- Ne'
mei V6rady Imre irja, az egYh{z is
rigy tartotta, hogy egy katolikyt il'
k6bb h6zasodjon egY romannal'
mint reform6tussal vagy unit6rius'
sal, Az ilYen h6zass6gb6l az ut6dok
mdr rom6nok lettek. Nem volt m6s
a helYzet a tijbbi nemzetisdgeink
tekintetdben sem' Ide vezetett az
"Intelmek" tiibb nyelvti ds tiibb er'
kcilcsrisdge, mellyel szemben "l9q^
nagyobb magYar" intelme m6r ke'
nemzet"'
a
scii- jott; "Nyelvdben 6l

Kiilijnos "eset"
kijz6tt

nemzetisdgeink

a zsid6s6g, mely megtanulta

ugyan nyelviinket, 6t is vette-t"llY'
ta.ttut, s6t mrivelds€hez hozz6 is jA'
rult ds migis megmaradt zsid6nak'
Ennek oka az ci saj6t nemzeti vallA'
s6ban keresendci. Ak6rmerre vetette
is a sors, ha nYelvi rokont nem is'
de hitsorsost mindeniitt tal6lt 6s a
vallds szorosabb kaPocs volt mdg a
nyelvi ds kultur6lis azonoss6gnAl is'
Er6tt n"* kell fdlnie a zsid6sAgnak
a beolvad6st6l. Lehet bArmilyen 6l'
lampolgdr, beszdlhet bdrmilyen nyel'
veni migha zsid6ul nem is, m6gis
megmarad zsid6nak.
Mindezekbcil mi, hazdnkt6l t6vol
szakadt magyarok, szomorri kijvet'
keztetdst vonhatunk le' "Nekiink
nincsen ilyen megtart6 saj6t nemze'
ti vall6sunk" ds ha nem lesz, mer a
harmadik gener6ci6ban a felsziv6'
dds lesz a vdgiink'

