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ARANYBULLA SZEREPE
NEMZETT NTETUNKBEN.

750 E\IES

A megtestesiilt Ige .ul.in
II. Endre,
-1,222-ben
te az Aranybulldt. Ig6retes tavaszi
id6 volt.

rnrildsival m6dosult a nemess6g szerepe €s az Strr'ent az orsziggyiil6sre,
rnindenben az Alkotminy szellem6nek megfelel6 form6ban.

***

o'aw,' kirdly kihirdet-

A

Az Aranybulla kihirdet6se utdn
irjik a tort6netir6k
a vildg m6so- carte ugyanis 7 6r,'el
- el6bb kelt.
dik nemzete a magyar. Az angol Magne
rrjlk azt is a tort6netir6k, hogy a magyar Aranybulla igen hasonl atos az
angol Magne cartehoz, mert a magyarok alkotmdnyuk megszerkeszt6s6n6l
figyelembe vett6k az angol Magne Carte torv6nyeit.
A tort6netir6k azonban nem angolok, akik a fenti t€telt jegyzlk, hogy ti.
az angol az els6 nemzet a v1l6gon, mds ir6k irjdk, hogy a ,,magy^r a m6so-

dik".
Hely6nval6 lesz megnlzni, hogy mit ir a rnagyar tort6n6sz. A-bi. rrem
szirmazlkhitriny a fenti megi,,llapitSrsokb6l sem a Magyar Nemzetre.
Horvdth MihSly
csanddi piispok, Kossuth volt kultuszminisztere
magyar tort6n6sz, 1,842-ben kiadott Magyarok Tort6nete c. munkdjiban -II.
Endre 6s kordt t6rgyal6 fejezetben irja:
,,II. Endr6t az orszigos bajok 6s a f6nemess6g k6nyszeritettlk az
Aranybulla kihirdet6s6re. A hfres torv6nykonyv, amely Aranybulla n6v alatt
aml'ryar alkotmdnyos szabadsdgnak mind mdigm d s o d i k alapul szolgdlt, s mint ilyen m6lt6, hogy f6bb pontjaiban el6adass6k...
Mind az orszigos nemeseknek, mind m6s szabadoknak
a mai 6rte-Szt. Iswdn-t6l
lemben, a honfoglal6 magyarsilg 6s vezet6inek ivad6kai
- kir6lyi v6ranyert jogaikat s kivdltslgaikat helyreillitotta. Az elajSndlkozott
javakat
kat
kiv6ve tzokat, amelyeket hadi 6rdemek6rt adtak, mind
-,
visszav6tessenek. Eg6sz vSrmegy€t, virkertileteket a kirdly tobb6 nem ajdnd6kozhat, mert ez a hon-v6delem alapja,
idegeneknekaz orszigtanilcsa n6lktil, a kirily javakat sem ingyen,
sem p6nz6rt nem adhat
ha adott eddig, az a rnagyarok dltal visszavehet6

6s

fentiekb6l azt l6tjuk, hogy 1222 tavasziln II. Endre csak
n kihirdeti, s meger6siti mindazt, amit Szt.Isw6n mSrkihir-

i s m 6 te I te

detettj6val el6bb.
Azonban mindaz, amelyet Szt. Iswdn mint vezdrfonalat szem el6tt tart
az 6 mwkdss6g6n5l, a Honfoglalds el6tt
Etelkozben mir megvolt alapjaiban.
Horvdth Mihdly irja ezzel kapcsolatban, hogy miel6tt Etelkozb6l a
magyarok honfoglaldsra indultak volna
el6bb egyesiilve az ott taldlt
magyarokkal azonos v6rfi kunokkal 6s kabarokkal
vez€rt vdlasztottak.
Szerz6d6siiket ot pontban foglaltdk ossze.
1. hogy a fejedelem ezentil mindig Al-os csalSdjdb6l sz6rmazz6k,
2. hogy amit kozos er6vel szereznek, abb6l a vezetdsiik alatt 616 n6pek
6rdemeik szerint egyformdn 16szestilnek,
3. akikAlmost szabad akaratukb6l fejedelmiil v6lasztott6k, sem 6k, sem
ut6daik a fejedelem tandcsdb5l, s ahaze korm6nydb6l soha ki ne zdrassanak,
4. ha ut6daik koztil valaki a fejedelem ir6nti hfis6get megszegn6,vagy a
torzs-fejek kozott meghasonldst szitana, annak a v6re ontassdk,
5. ha valaki az esktiv6k koziil
akir a fejedelem, ak6r a torzs-fejek
ezen eskiit megszegn6k, a Nemzet -kebel6b6l orokre kizdrassanak.
A honfoglalSs utdn
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Arp6d osszehivta az els6 nemzeti gyfil6st
Pusztaszeren. Itt a torzsfejekkel
6s a nemzets6gfejekkel 34 napig

legyen,
kamaraispdnok, s6harmincad tisztek csak nemesek lehetnek. Zsid6k,
szerecsenek nemes s6gre nem eme th et6k, p €nzv 6lt6st6l, ad6szed6st6l eltil-

tandcskoztak.
R6szletes tud6s(tdst eml6keink nem adnak e gyfil6s eredm6ny6r6l
irja Horvdth Mihdly
Anonymus ez ezt emlit1 egyetlen kttf6,6s 6 is csak
-,
azt mondja, hogy Pusztaszeren ajogok 6s koteless6gek, a n6p, a f6rendek 6s
a fejedelem kozotti viszonyok lettek szorosan meghatdrozva, abftlrkrendeltettek, a torv6nykezds s a biintet6 torv6ny szabilyoztatott. Azonban e n6hiny sz6 is el6g arra, hogy l6ssuk az orszig felosztisilnak, minr k6s6bb

tassanak.

kifejlett helyhat6sdgi rendszernek, itr vetetr6k meg alapjait

1

hogy a nemess6gnek joga van fegyvert is fogni a
- szemben, -hogyha megszegi
kirillyal
a torv6nybe iktatott pontokat. Az id6

fejezi be
Horvdth Mihdly.
Igen keserfi lesz a szijiztink, ha arra gondolunk, hogy milyen furcsa
v6letlen folytdn, eltiint minden az Arpid kordt megorokiten eml6k annyi-
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v6gezetiil

h_ogy mdr AnonFnus is, mdsok is alig eml6keznek
valamire a fentieken
:1'
kivtil.
Az Etelkozb6l honfoglardsra indul6k szerz6d6s6b6l is ldthatjuk,
hogy a
fe-iedelem minden sorsdont6 k6rd6sben egyritresen
dont a torzsfejekkel,
nemzets6gfejekkel, akiket a n6p emel maga ro16,
a honfoglalds utdn
P,yszta.szer en. iy,a nemzetgy'r6st rartanak,
iogy"r rendezkedj enek be...
oseink minden l6p6siiket, mindig az eg€sztrepikororr6g 6rdekeinek
szem
el6tt tartSsixal 6s beleegyez6s6vel tett6t. Az eis6 6s leglinyegesebb
pont a
hon- 6s nemzew6delem.
Ktilon gondoskodds tort6nik a szem6lyes szabadsdg v6delm6r6l is
Pusztaszeren
a gyeng6k, ozvegyek 6s iw6,k gyimolitdsa... stb.
Szolgasdgba magyar
csak nagy hadi b(in6rt alacsonyiitatlk... az itt taldlt
n6pek, akik ezelStt szabadok voltak, s a magyaroknak
onk6nt h6dortak, ezutdn is megartottik szabadsdgukat, s6t azik el6kel6i a magyarokkal
egytitt
foldbirtokot is szerezhertek. csak azok lettek szolgasdgba #*.,
akik ellen_
dlltak a magyaroknak
irja Horvdth Mihdly.
- klrdezzikpusztaszer
A fentiek tudatiban
utdn tobb mint 1000 eszren_
d6vel' napjainkban a fentin6l ktilonb demokrdcia hol van...?
Azt is k6rdez_
ztik a nyugati ir6kt6l, tort6n6szekt6l, val6ban
,,barbhr horda,, volt a hon_
foglal6 magyarsdg?
. Aztlitjuk, hogy az angor Magne carteb6r, amely 1215-benlett kihirdewe, 896-ban Pusztaszeren nem mdsolhattak ki semmit
ltrpkd fejedelem6k- De lStjrtkazt, hogy minden n6p 6s nemzet 6let6ben
azonos az erkolcsi
alap, ha az 6let koriilmdnyei a tovdbbiakban nem is
azonosak.

***
II. Endr6t az Aranybulla kihirdet6s6re
meger6sit6s6re
a honfog_
-- jogok, amely.ket- Szt.
lal6 magyars6g ivad6kai kdnyszeritett6k. Azon
Iswdn
sem-hagyhatott figyelmen kivril az orszfug atapitxanat.
Ez mlgigy is egyre
inkibb hdtt6rbe szorult, a Szt. Iswdn 6s feles6ge iltal betelepiltt
idegenek
6ltal. Iswdn kirfly 6s feles6ge, 6s a kovetkezZ ioraryok is'kiv6ve szt.
L6szl6t
trilsdgosan is h6dolva a kor szellemdnek, ,r..r.rrgu.
egyengetik
ytj!'t

-

a7 egyhSz

koknak.

lobog6ja alatt hazilnkba minden fel6l 6rkezikrilsZ' sz{nd6l

Az Aranybulla kihirdet6se utdn hamarosan a tat6rj6ris szkgurd
v6gig
iriak az ezt meser6z6

haz6nkon. A magyar tort6netir6k feltfin6en keveset
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,,kokr6l. KUI{bldi tort6netir6k
ak6r mint a torok hdborfr6l is
sokkal
- felidtz6 okkal.
l,(ivebben foglalkoznak a tatirji,.rist
Az Aranybulla megerSsit6se utini magyar szizadok tarkiwa vannak
, rlyan esem6nyekkel, amelyeket,,maryar sz1thizils",,,turini itok" cim alatt
szokis emlegetni. Igazi oka ennek legtobbszor a honfoglal6 magyarsigivarl6kainak az uralkod6 rendszer 6ltalva.l6 kisemmiz6se
idegenek jav6ra.
- keny6rhez 6s a
Legtobbszor jogos kovetel6se a magyarsignak a mindennapi
llaza foldj1hez.
HunyadiJdnos korminyz6siga alatt 6ri el a magyars6gazt a szerencs6s
pillanatot, amikor visszadllitj6k jogait rigy, mint Szt. Iswdn kordban volt.
I{unyadinak a Szent Korona el6tt, mint korminyz6nak tett eskiije, a
Magyar Nemzetre visszarthlzza azokat a jogokat is, amelyeket Szt. Iswin
rogzitett azEgyhLzzal, mikor a korondt kapta, s amely Hunyadi idej6re igen
rneg lett ,,m6dosiwa". Sajnos, nagyon rovid ideig tartott ez az id6.
Mdtyds kirdly alatt ism6t fell6le gzlk a maryer nerr,zet, hogy az igaLzsSgot
ism6t elveszftse...
Mohdcsn6l a kolt6 siratja a nemzeret. Pedig Moh6csnSl csak 24 ezer
h6si halott volt, a torokkel vivott
de val6jdban nem magunk v6delm6ben, hanem Nyugat6rt val6 harcunkban.
ReSnk szakadt a 150 esztendeig
tart6 torok megsz6ll6s. De kibirtuk azt is. El6rkezett a torok megszdllds al6l
felszabaduldsunk, amely ut6n a Nemzet az 1687. [V torv6nycikkel, ftiggetlens6g6nek leger6sebb fegyver6t rSruhizta a kirdlyra azt, hogyha a kirily
megszegn6 a nemzetnek tett eskiij6t, fegyverrel ellendllhat a nemzet.
Mohdcsndl 24 ezer magyar h6s esett el, de az 1687 .'|V. torv6nnyel a rnagyar
ftiggetlens69.

Az akkori indokoldsa az volt az 1687. fV tc.-nek, hogy a magyar nemzeth 61 6b 6 | ruhizza a Habsburg-hizra.
Magyar 6s kiilfoldi tort6n6szek munkiib6l ismeretesek ma m6r azon
esem6nyek, amelyek a magyarsigot ilyen ,,h6l6ra" inditottdk. Hiszen a
torok h6doltsdg is onnan zidult nemzetiinkre, ahonnan a. ,,h6la" indokolisa. A magyars6g eme h6l1j5€rt, hogy a ftiggetlens6g6trilruhizta a kirdlyra
a kir6ly ftzetett.
Egy 6ven beliil dlltak a v6rpadok hazinkban. Kolonics, az eszrergomi
6rsek, Caraffa tibornok B6csb6l meg6rkeztek. A protestd.ns magyarr, merr
,,eretnek", a katolikus magyart,,,mert lizad6" vitt6k a v6rpadokra 6s akaszt6fih,ra, 6s a ndpolyi rabszolgahaj6k megteltek magyet rabszolgdkkal.
Ontotta maryar kirdly a magyar javakat b6s6ggel minden olyan eur6pai
^
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n6pnel,
sen

ak.j

az 6

zsoldjiban 6llt

ahaziben.

-

csak magyar ll.zengetthontalanul, 6hq\

Sok feljegyzett 6s fel nemjegyzett v6res cisszecsapds, arnagyarsilgjogai6rt val6 harc, egyengetik Thokoly, k6s6bb R6k6czi Ferenc 6git.Egy emberk6nt 6ll a nemzet R6k6czi mogott, de hidnyzik, 6s nem drkezhet a ktilfoldi
segfts6g. Elv6rzik Rik6czi Ferenc szabadsdgharca, csak ,)6zad6" lesz a
mzryar ism6t. A tort6nelem folyik tovdbb, 6s a Magyar Nemzet 1848-ban
szintln ott 6ll az esktit szeg6 kir6lya el6tt. De a kirdly az 1687/TV. tc. alapj6n
a ,,kir6ly elleni l6zad6kra" behivja az orosz hader6t.
AzI. vllSgh6borri
amely szint6n Habsburg 6s mogottesek szdnd6kai-

a magyarsigra
ziditotta ism6t a legnagyobb tag6di6t. Azt
m6gis ennek tulajdonithatjuk, hogy a nemzetnek v6gre sikeriilt

6rt tort ki
azonban

detronizdlni

a

Habsburgdinasztiilt,6s ezzel az 7687/IIr/. tc., vagyis

a

nemze-

tiink f tiggetlens6g6nek biztosit6sa visszaszfllt a nemzetre 1921 -ben...!
Horthy Mikl6s korminyz6sdga sok magrijhoddst nem hozott a nemzetre. A trianoni csonka orszdgban az Osztrik-Magyar Monarchia idej6b6l
itt maradt terheket is viselve, a rnagyarslg 6ppen olyan hontalanul bolyongott a Haz6brn, mint el6bb. Oridsi kiterjed6sf egyhLzi 6s mds birtokok
megmaradtak azok kez6ben, ahova m6ga Habsburgok kegyelm6b6l keriiltek. A vezet1 r6teg 6ri6si tobbs6gben a Monarchia kordb6l maradt, vagy
csak ivad6kai voltak. Szellemis6giikben
mint a felmertil6 esem6nyek

n6lktil tilrgyelni kezdett a hazink egy r6sz€t mir megszillott hader6vel,
i's letette a fegyvert el6ttiik, megszegv6n a nemzet v6delm6re tett esktij6t.
se

A nemzetre ezzelvisszaszlllt az Aranybulldban ismert jog- al<n6ly,1ll. az
;illamf6 akaratdval szembeszdllt, 6s felvette az Sllamf6 dltal letett fegyvert.
A magyar Alkotmdny 6rtelm6ben az utols6 torv6nyes v6laszt6sok7939ben voltak hazdnkban. Mikor idegen hader6 egyetlen tagja sem volt jelen.
Ez az utols6, alkotmdnyos orszdggy(l€s 1944 okt6ber6ben koalici6ban
egyesiilt. Az Alkotmdny szellem6nek megfelel6en Szdlasi Ferencet nemzetvezet6nek v6lasztotta, rnajd m el6renyomul6 megsz6ll6 hader6 el6l,
Nyugatra k6nyszeriilt. Feloszlawa
a mai napig nincs. Ebb6l ered6en az
- ma Magyarorszigon van, k6nyszerit6
fuanybulla 6rtelm6ben rnindaz, ami
kortilm6nyek hatisdra van, nem a n6p szabad megnyilvdnuldsdnak eredm6nye.
Sz6lasi Ferenc a Szt. Korona el6tt tett eskiij6vel

mait biztosiwal6tja.
Laczk6 Mikl6s munkdjdban, amely Nyilasok 6s nemzeti szocialistdk cimen,
Budapesten j elent rneg 19 66-b an, a legnagyobb mel l6besz6l6ssel sem tudj a
z rnagyerr nemzeti szocialista pdrtok el6retor6s6t meghazudtolni, avillasztSsi statisztikik feldolgozds6ndl.
Hezink kulcsterrilet Kelet 6s Nyugat kozott. Tdbb{Ele n6p ktilonbozp
szdnd6kainak titkoz6j6ben. Igy a II. vildghibori is elvonult folotttinlt,
towe-z(tzva 6let- 6s anyagi javainkat.
A magyar korm6nyz6, Horthy Mikl6s 7944-ben a nemzet megk6rdez6-

mint annak idej6n
Magyar Nemzetnek-mindazon jogait visz- az Aranybulla el6tt, Szent Iswin, s6t el6tte a
szaszirmaztatta, amelyet m6g
honfoglal6 Arp 6d v ez6r 6k iktattik pontokba a pusz raszeri nemzetgy(il6sen.
Ezen a t6nyen nem v6ltoztat az, hogy a kor szerepl6i, a kortdrsak, milyen
szem6lyes 6rzelmeket tdpldlnak a tort6nelmi esem6nnyel kapcsolatban.
jov6t formdl6.
Nemzeti 6letiinkben
A mai Magyarorszigon
megviltozott az lllamforma is, a kirdlysiguicin
koztdrsas6g lett. Eur6pdban sem az els6, hogy m6g figynevezett katolikus
kir6lysdgok is 6tmentek mdr j6val el6bb a koztirsasdgi dllamformdba.
Azonban ezt az 6llamformdt hazdnkban sem a n6p akaratinak megnyilvdnuldsa hoztal€tre, hanem a.megsz6ll6 hader6re tdmaszkod6k, r6szben idegen 6llampolgdrok
moszkovit6k stb. igyekezete.
hogy
a
magyar
n6p iidvosnek taldlja ezt az 6llemform6q azonJ6llehet,
ban, hogy elfogadhassa, ahhoz el6bb ki kell vonulni a szovjet megsz6ll6 csapatoknak 6s alkalmat biztositani a maryar n6pnek, hogy nyilatkozzon sajdt
akaratSb6l az illlamforma k6rd6s6t illet6en is. Mindaddig, amig idegen
hader6
akdr egyetlen egy is
van az orszilgban, semmis minden szerz6dds, minden torv6ny, amelyet- a magyar n6p nev6ben kotnek.
Eppen 6gy semmis azonban minden olyan megdllapodSs is, amelyet
Nyugaton 616 6s ktllonboz6 politikai lobog6kat magukra olt6 szem6lyek,
csoportok, vagy ez rt,gynevezett ,,ma;gyar sajt6" hangad6i, kiilonb6z6 szilnd6kri 6rdekcsoportokkal kotnek az id6re, ha szorl'et megszdllis al6l felszabadul nemzetiink.
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mutattdk k6s6bb
magyarrd lenni nem tudtak, magyar 6rdeket k6pviselni
m6lt6k nem voltak.
A trianoni csonka orszigT milli6 lakos6b6l3 milli6 koldus van
emeli
fel hangjdt a magyarsSg6rt m6lys6gesen agg6d6 egyik legnagyobb ir6, Ol6h
Gyorgy. N6pi v6lsdg van a n6pi Magyarorsz6gon
irja a nagy pr6f6ta,
- pedig rdmutattak,
Milotay Iswin. Az orsz6ggy6l6si k6pvisel6 villxztisok
hogy melyik az a politikaiirinyzat, amelyben a nemzeti magyarsdg kiv6nal-

HunyadiJinos korm6nyz6

a

Az 7956-os szabadsigharc idej6b6l igen marliins megnyilatkoz{sokat

volt m6dunkban tapasztalni e t6ren
az6ta az dn. ,,szabadsdgharcosokkal,'
szdmuk m6g szaporodott is. Hasonlatosak
a nyugaton ktilonboz6 felel6s
helyek fel6 val6 stindorg6sek azokhoz a t6nyked6iekhez, amelyek a torok
hazdnkb6l val6 kivonulisit el6zt6k Egy6ni 6rdekeik szolgilletibrn idegen
6rdekeket csemp6szni be a felszabadul6 orszdgba. Ilyen nyugati
,,h6lira,,
indit6 cselekedetekre azt mondjuk mi, hogy trilsdgosan 6l a Rdkoczi-fEle
szabadsdgharc eml6ke 6.s az r848-as szabadsdgh"r. L"r.*. nemzetiink
lelk6ben. Az 1687/IY. ism6tl6dni tobb6 nem fog.
Az angol Magne carte 6s a mawer Arkotminynak sorsa is hasonl6.
Mint tudjuk a tort6nelemb6l p6lda van arra, hogy az angol alkotmdny kiilfoldon volt
emigrdci6ban, akar a mai magyar orsz6ggy6l6s. 6s m6gis a
- adta vissza az angol
Magne carte
n6p szabads 6g6t 6s ftiggetlens6g6t annak
idej6n.
Mi tudatSban vagyunk annak, hogy a gylztes hatalmak tisztilbanvannak
azzal a jelent6s6ggel, hogy az alkotmdnyos Magyarorszlg soha sem csatlakozott a Keleti Blokk orszigalhoz.igy II. vilaghaborfiiveszitett magyar^
sdg k6rd6s6t nem lehet azonos 6rtelemben
tdrgyalni, mint azok6t,-"kik
onk6nt csatlakoztak a Keleti Blokkhoz. Meggyezld6srink, hogy azEur6p6t
rendezni 6hajt6 hatalmak megtal6lj6k a m6dj6t a n,agyar kerd6s olyan
megold6sdnak, hogy a magyar s6gism6t vi sszanyerj e azt a sze,ep et D6lke ler
Eur6pdban, amelyen, mig magyar volt 6rs6gen, tobb biztosit6kot nyrijtott
eg6sz Eur6p6nak.

Az Aranybulla, II. Endre el:ol l22z-ben meger6sitett honv6delmi 6s
mewar nemzetv6delmi szempontb6l rendkiviil 6rt6kes okmdnya teh6t. s a
mai napig sem veszirett 6rt6k6b6t. andott legyen 6seink eml6ke, mig
magyarok jele, a nap az 6gen lesz.
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ESZTENDEJE, HOGY MEGSZUNT A FUGGETLEN,
S ZABAD KIRALY.VALA SZT o IvIAGYARo RS ZAc

Ami Budav6r visszav6tele utdn k<ivetkezett
1686 szeptember6ben Budavdra felszabadult a kb. 150 esztendeig tart6
torok megsz6ll6s a\6l. Avir felszebadulisa nemcsak lrraryar, de tobb eur6pai n6pek dltal is ktildott zsoldosok harcdnak eredm6nye volt. Aztjelenti ez,
lrogy nemcsak Budavdra, vary Magyarorszig felszabadftdsdn volt a hangsfly, hanem a torok hader6 visszaszoritdsdn, amely akadllyozta az eur6pai
n6pek fejl6d6s6t. Erthet6 tehit, hogy ortilt az eg6sz Eur6pa.
Azonban Budavdra felszabaduldsa mdg nem jelentette a torok hdborri
v6g6t. Buddt5l nem messze, pl. a Baranya megyei Nagyharsiny kozs6g is
csak a kovetkez6 6vben szabadul fel. Az orszig d6li r6sze 6s Erd6ly nagy
harcok sz(ntere, €s ZentilnSlharcSt a torokkel Savoyai Eug6n rnajd 1697ben vivja. A hdborrinak v6ge, 1,699-ben kovetkezik el a kdrolyvdrosi
ma
Carlovici
b6kekot6ssel.
- b6kekot6s, a torok visszavonul6sa ttiln, m6dja lesz elm6lA karlovici
kedni majd a magyaroknak,
veliik az eur6pai n6peknek
hogy mikor
- alatt,vegy zz:utilrr, mikor megsz(int
- a ,,torokvolt rosszabb, a torok hadjirat
v6s2"...?

Mi volt a torok

hadjdrat igazi oka?
Kr6nikdsaink, tort6netirdsunk, a n6poktatis stb. arra 6piiltek fel, hogy a
,,pog6ny torok" a kereszt6nys6g elpuszt(tdsdra tor... Ha ez igaz, akkor mi6rt
nem harcolt e ,,poginy" ellen az egyetemes kereszt6nys6g? Franciaorszig,
Lengyelorsz69pl., akik szint6n a kereszt6nysdg hordoz6i. Az eur6pai torok
hadjiratnak 6ri6si irodalma van nemcsak az eur6pai, de az egdszviidgirodalomban. Legut6bb pl. az Amerikai Geografik Magazin 1987-es novemberi
szima is foglalkozik a ,,csoddlatos" Sulejmannal. Az amerikai tort6netir6,
Harold Lamb 1951-ben megjelent konyve
amely 1954-ben 5 kiaddst 6rt
meg
leirja, az eglsz magyarorszigi Sulejman hadjilratlval kapcsolatos tor- ,,Sulejman the Magnificent" munkijdban. A helyszinen tanulm6t6netet
.c.
nyozott napl6j6b6l r6szleteket hoz.Igy pl. ma tudjuk, hogy a moh6csi csata
utini reggelen, mit jegyzett be... lJgyancsak Herold Lambt6l olvashatunk a
tatirjSrSs igazi okir6l is, aki nem ismeri e hazai Saj6 foly6 kornydk6t, ha
olvassa
megismeri.
- 6rdekes, hogy kiv6ve az ew6pai tort6netir6kat a keleti h6diAz az

-
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t6kr6l azt irjdk, hogy hitiik6rt senkit sem bdntanak. valldsi meggy6z6d,€siket a megszdlldsuk alattl€v6 n6peknek tisztelettel n6zik. '
,
Magyar egyhizi lapban olvastuk az ermlrt 6vben, hogy a
f,alesztinai
Szent Foldon jir6 zardndokok l6tt6k feh6r mdwilnytilbldn-megorokiwe
a
Sulejman szultdn nev6t, aki a megrongdl5dott kegyhelyeket ,iiyd
6pit.tt....
Minden valldsfelekezetnek kegyhelyet dpittetett. A zsid6k sirakratat
is kid_
satta a redrak6dott homoktomeg al6l... Ez a Sulejman, azonos
szem6ly a
,,kereszt6nys6get elpusztitani akar6,' Suleimannal.-.
Ezalatt Eur6piban olyan valldsi kultfra virigzik,amelyre

a tclrr6nelem

a ,,scit6t koz6pkor" b6lyeg6t siiti. El6 emberek alatt 6gnek a m5gly6k,
egy
ljszaka leforgdsa alatt25 ezer ember torkdt vigegael Iz uralkoao

irra.ai.i

Katalin), mert mds valldsrl, mint amit er6irt ez-illialuk tdpldlt korszellem.
A francia Karoling csiszirokt6l a csiu,ziri korondt jogtalanul szerzi
meg
a n6met-6gi v Habsburg Kiroly. vII. Kelemen p6pa
n akarja cs6l
^
szirrS koronizni. Habsburg K{roly durva er6sz"kk"l ^"Zrt
k6rry, zeriti a papat
korondzdsra. Err6l is van irodalom b6ven. A p6pa engedve'az
er6szaknak-^
megkoron6zza. K€nyszeriti azutdn, hogy nyiiatkoztassa ki a p6pa,
hogy 6 V
Hab_sburg Kiroly, spanyol k.'ltry az egyediili hiw6d6
,rrrikodok kozott,
",
tov6bbS', hogy az 6, a csiszir torekv6sei, azonosak az egyh|z
kiv6nalmaival,
6s hogy az 6
e csilszir szem6lye
azonos tisztelettel oveztess6k, mint az
- Kelemen p6pa az erlszakhatSsa
egyhiz f.j. - a pSpa szem6lye. MI.
alatt
teljesiti a,,csiszit parancsdt"...
Ett6l kezdve lesz a nyugat-r6mai
a ,,szent r6mai cshszdr,,
6s a
- birodalommal.
Habsburg Birodalom azonos a szent r6mai
Az ut6kor majd azt irja, hogy MI. Kelemen pdpa a torokker cimbordl,
d. igy irnak majd mindazon egyh6.zi szem6lyekr6l, akrk az egyhLzat de
a csSszirt nem
akarjdk szolgdlni.
A n6met-dgi- v Habsburg Kiroly cs6sz6r
spanyol kirdly
mint hitv6d6, els6sorban kiirtatja mindazokat, akik a- toiekvdseit biralni
- is merik.
Behozza n in].rizici6t, s el6g k6t tan6 _ hamis is _, hogy
csupfn a
,,pogdnnyal val6" cimbor.asigvildjitval el6gess6k. Megindul
,,Lorrorkrry_
"
iildoz6s stb. s eretneks6g" cim alatti megsemmisit6se mindenkinek
6s min_

dennek.

V Kdroly azonben nemcsak a cs6sz6ri koronit szerzj meg a
Karolinokt6l, de a reTet is,, amelyet m6g a frank Nagy K6roly cs6szd\r5
koronizisa alkalmdval (Aechen g00-ban) az oda6rkei6 Hadridn pSpiial
terveznek... El6re Keletnek, Jeruzsdlemig... az a hatalom, amelv
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fcruzsdlemet birtokolja, egyszerre hdrom vlligr€sz politikai €s gazdasfugi
v6rkering6s 6n tar t1a a kez€t.
Atatirj6r6st pl. a Karoling csdszdrok keleti ir6nyri torekv6se vdltja ki. A
rr6met v Habsburg Kdroly torekv6se az eur6pai torok hadjiratot. A torokkel val6 hiborri teh6t nem az€rtvolt, mert a torok a kereszt6nys6get el akarta pusztitani. Ez nem a kereszt6nys6g hdborfja volt, hanem a ndmet-igi
csdszdr Keletre val6 torekv6s6nek, h6ditds6nak hdbonija. Nap6leon terve is
lcsz k6s6bb. Ez atewe Hitlernek is val6j6ban, ha a h6tkoznapi politikai zajt
kikapcsolj uk, l5that6...
Budavdr visszav6tele utdn kovetkez6 6v 11687. okt6ber 18.
Szent
LuMcs ntpjira Lip6t magyar kir6ly, egyben osztrilk-magyar cs6sz6r,- orszSggyfil6st hivott egybe Pozsony v6rosdba. Ez az orszfuggy(lls szrinteti meg a
fnagyar fiiggetlens6get, a szabad kirillyvilasztdst, melyet Szent Isw6n az
Egyhizzal szemben is biztosft ut6dainak, 6s ,,orcikos kir6lyt" v6laszt.
A magyar Alkotminy 6rtelm6ben nem lehet vSlesztist tartani ott, ahol
idegen hatalomnak egyetlen tagja is jelen van, mert a megjelen6s6vel csupin nyomdst gyakorolhat a villtszt6kra, megfblemlitheti 6ket stb... Es hol
van m6g a hdboni vdge... ? Azok, akik a magyarsdgot k6pviselhetn6k az orsz6ggy6l€sben, katonai szol gdlatuk miatt sem lehetnek j elen.
Lip6t magyar kirdly 7664-ben, titokban a torokkel megkoti a vasvjri
b6k6t, dtengedve az ellens6gnekaz orszigtekint6lyes r1sz6t...EztahjrSly az
orszilggyiSlls tudta 6s beleegyez6se n6lktil tette. olyan sflyosan s6rtette

meg a nemzet torv6nyeit
az Alkotm6nyt
hogy mikor kitud6dik kb.
cgy h6nap mrilva, a sajit zsoldos
generdlisai is-,eldmulnak... A nemzer nev6ben a kozjogi megbizottak, az Aranybulliban is biztositott 31. ponror, az
cllen6ll6st az eskiiszeg6 kirillyal szemben foganatositj6k... Lip6t kir6ly erre
a zsoldosait wzitja a rnagyarsdgra, akik towe-z(rzva-6getve mindent maguk
el6tt, a ,,l5zed6kat" szedik cissze 6s viszik ,,fej- 6s j6sz6g-veszt6ssel,, tz eper-

jesi v6rpadokra... Hogy t6ved6sbe ne essiink, kik az eskiiszeg6

6s

Alkotmdnyt s6rt6 kirSllyal szemben az ellen6ll6k, a torv6nyt6ri napl6 ,,16b1e gy zetben" em liti vez6rtiket, Thokoly Imr6t.
Egy6bk6nt ez a cikkely foglalkozik az ,,eperjesi i,w6k- 6s dzvegyek" sorsdval is. Ebb6l vildgos az,hogy ez abizonyos 1668-as pozsonyi magyar orsz6ggyfil6s, a megyarsilgot k6pvisel6 kozjogi szem6lyeket, v6rpadokkal,
bakokkal z6rta hi a,,mzry torv6nyek" meghozatalilnSl.
^r
A tort6netirlsba ez rigy
kertil bele, hogy a kozjogi torv6nyek, amelyekkel a cs6szdrra, ruhlzzSkmindorokre a fiiggetlens 6get, a szabadktr6lyv6lasz105

jel6iil adja, mert a torok al6l felszabaditottdk az orArr6l nem besz6l senki, hogy honnan tudhattdk a magyarok, miIyen lesz a hiborri v6ge 6s mikor lesz v6ge, 12 6vvel el6bb, mint a b6kekot6s ideje el6rkezett... m6g ha ott lehettekvolna is az orszfugglil6sen...
1687 . €vi torv6nycikkek:
Mi... Lip6t, Isten kegyelm6b6l mindig fels6ges vilasztottr6mai cs6sz6r
6s N6met-, Magyar-, Cseh-, Dalm6t-, Horv6t-, Szlov6n- stb. orszigok
kjrSlya, Ausztria f6hercege, Burgund Brabant, styria, Karinthia, Ikajna
hercege, Morvaorszf g 6rgr6fia, Habsburg-Tirol 6s Gorcz gr6fa stb., adjuk
t6st

--

a nemzet hdllja

szilgot.

eml6kezetiil ezeknek rend6ben, jelenw6n mindenkinek, akiket illet:
1.$ Mid6n lelkttnk egy6b gondjai kozott, 6si Magyarorszdgunk kor6bbi
boldog l6t6nek eszkozl6s6re, s visszaszerz€slre az is iidvos seg?deszkoznek
liltszott volna el6ttiink, hogy szab. kir. pozsony vdrosunkba az 16g7. 6vi
Szent Lukdcs napjdra... ,,orszSggy(il6st hirdew6n emlitett Magyarorszigunk
rendinek kozons6ges gyfillst hirdew6n, s azon
magunk is jelen l6v6n
fens6ges f6hercegJ6zsef els6sziilott fifnkat leen-

1r'rr

helyet a karok 6s rendek 6si, r6gi, helybenhagyott szokisa, s el6joga

a

I' i r6l1v5lasztdsban..."

4. cikkely l.$ ,,Mindemellett a karok 6s rendek e pontban is, h6dolatukalSzattal

rrrk, mocsoktalan hiis6giik koteless6giiknek tovdbbi tanit6s6ra,,

kcdvesked6, h6do16 l6lekkel beleegyeztek, hogy az ellenmondds 6s ellendll;is szabadsdg6r6l, II. Endre kirdly emlitett decr6tuma el6bb emlitett m6don
lcirt korondzdsi esktlj6bSl, e jelen torvdnyes rendelettel h.tz6rj6k, s eltdvolit'1
t.tK...

)t

Az 1547. 6viV tc. (Magyar Kozjog Compendiuma) cimii
torv6nytd- A kir6lyi
ri kivonat
Budapesten 1904-ben kiadott konyve szerint 15.
S
- cim alatt ezt i1a:
sz6k betolt6se
A Habsburgi I. Ferdinind teljesen szabadvilasztis mellettjutott a tr6nmely az 1537. 6vi V tc. szerint nemcsak neki, hanem firi ut6dainak is
'e,

6s csatolt r6szeinek korai 6s

rrrinden id6re biztosittatorr, vagyis nemcsak kirdlyt, de dinasztidt is v6laszttltt benne a nemzet...

d6 orokos urukk6, kirdlyukki
korondztassuk..."

Hunyadi Jdnos kormdny z6 €r deme, a,,szabad kir ilyv ilasztds ", aki S zent
Istvdn eme legnagyobb oroks6g6t visszaszerezte a Nemzetnek, amelyet ide-

1687/N.2. cikkely
A mostani csisziri 6s kirdlyi szent fels6g, fens6ges finemii orokoseinek
els6sziilotteit Magyarorszdg s ahhoz csatolt r6szek term6szetes 6s orokos
kirdlyainak nyilvdnitjdk
c. Bevezet6s ut6n ...
minthogy
6
csilsziri
6s kirdlyi legszents6gesebb fels6ge dics6s6ges 6s
,,Es
gy6zelmes fegyvereivel, a kereszt6ny n6v iszonyri ellens6g6t, a torokot, sz6mos v6res 6s dont6 titkozetben megverte. Isten segit6 hatalmilval az 6
naponk6nt 6let-haldlra kinzott nyakukr6l el(izte, s annak tork6b6l, melyben
ekkorig oly hosszas id6t6l fogva legnagyobb vesz6llyel nyog6nek..."
1.$ ,,Ez oly nagy s orokk6 hillSval emlitend6 j6t6tem6nyeknek eml6kezet€re, s alSzetosan kedvesked6 lelkiinknek mindenkorra felismerhet6 jel6til, a Magyarorszdgnak s kapcsolt r6szeinek osszes karai 6s rend6i t inyitatkoztatjuk, hogy mostant6l jov6re, s orok id6kre senki mdst. mint Gnt cimzett 6 cslsziri 6s kirdlyi fels6g6nek sajit igy6k6b6l szirmazott fiforokosei
kozil az els6sziilottet (tgyanezthetirozvin az 1547.6vi v tc., s mds e fel6l
elkotott torv6nycikkek) fogi tk torv6nyes kirdlyuknak el ismerni...',
3. cikkely
Fent tisztelt 6 csiszdri 6s kirdlyi fels6ge fiiigilnakmegveszeked6se qtdn,
kovetkezni fognak a fent irt uralkoddsban a mosrani fels6ges spanyol klrily
firiorokosei, ugyancsak az els6szi.ilottek- csak ezeknet tlrrausa ut6n nyer106

val6 uralkod 6ink egyhizi hiib6riil felajdnlottak. Helytelen teh6t
;tz, ami a tort6netfrisban ezzel kapcsolatban tudatosiwt v^n) hogy Szent
Isw6n ajdnlotta volna fel a koron6t.
A korona 6s a nemzet ftiggetlens6g6nek visszaszerz€se Hunyadi Jdnos
kormdnyz6 Sltal
a nemzet el6tt, minden torok feletti gy6zelm€n6l na,gyobb h5,lira 6rdemesiti
6t. Ennek 6rdemek6nt v6lasztj6k fi6t, Mdtydst
kir6lly6... Ha nem sikeriilt volna Hunyadi kormfnyz6nak a fiiggetlens6g
visszadllitlsa 6s a szabad kirillyvSlasztds joga
akkor I. Habsburg
Ferdinind6k nem hivatko zhattakvolna erre...
Azonban a ,,teljesen szabad kirdlyvdlasztds" alkalm|val ez orsz6g, a
h 6 b o r ri orsziga. Azt i45k, hogy ez alkalommal, nemcsak kirdlyt, de
dinasztidt vSlaszt a Magyar Nemzet... Hol van a Nemzet...? Ki tette a kirdly fej6re Szent Iswin korondjdt a Nemzer nev6ben...? Azok a kozjogi szern6lyek, akiknek szem6lyes jelenl6tiik n6lktil nem lehet kirdlyt vilasztani,
hilt m€g dinasztiSt! csaknem kiv6tel n6lkiil otr maradtak a mohdcsi csarat6ren... Eltikon Tomori 6rsekkel...! 6s m6g csak a kezdet6n vagyunk az
clkovetkez6, s csaknem 150 6vig tart6 torok megsz6lldsnak.
Szent IswSn koronijdt igy szerczte meg I. Habsburg Ferdindnd, mint
b6tyja, V Kiroly e csiszlri koron6t
er6szak 6s hatalom 6ltal.
- orszilggyfil1.s tehdt a friggetlen, sza300 esztend6vel ezel6tt a pozsonyi
Lrcn h6zb61
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bad magyar nemzetet, az osztrik-r6mai csisz6rs6g tag6llamdv6 min6sitette.
c6lja a birodalom mds n6peivel val6 eggy6 olvasztfs
mik6nt a csiszdrsi-

gi int1zmlnynek szokSsa, t(izzel-vassal. Az ellene -val6 lSzzd6k Thokoly
ut6n Rdk6czi mogott sorakoznak fel. Majd Kossuth6k kovetkeznek.

Fiiggetlens6gi torekv6stikben seg(ts6get nem kapnak, mert ,,lizad6k,, csupdn, hiszen az 1687/\f. tc. alapjin z nemzet maga adta a ftiggetlenslglt a

az angol kiiliigyminiszter ezt Kossuthnak megmondja nyiltan. A naglvildg csak a menekiil6 magyarokon tud segiteni... de
a mzryar kozjogon nem... Magyarorszigon segiteni, csak a magyarok tudnak, vagyis a fiiggetlens€get a csdszirt6lvisszaszerezni. Az 1848-as szabadsdgharc alkalmdval, mikor az orosz cirhoz fordul a csilszir segits6giil, arra a
kozjogi tc.-re hivatkozik, hogy a ,,l6zzd6k" fenyegetik ahataln''it. Mikor a
cir megtudja, hogy val6jdban a zsarnok ellen folyik a
6let-hardl
harct a ftiggetlens6g66rt, a szabadsigil€rt ft6t, a cdrevicser ''emzet
ktildi az osztrikr6mai csiszirhoz, hogy k6rje, ne tegye Magyarorszigot akaszt6fa erd6v€,
temet6v6. K6s6 volt. A magyar fiiggetlens6g6rt foly6 krizdelem v6rbe frilt.
Az 6n. ,,Kiegyez6s" csak annyi eredm6nyt hozott a rnagyarsig szimira,
amennyit a csdszir
mert szoritottdk a cip6j6t
megengedett. osztrdk- I567/XlL tc. kimondja,
Magyar Monarchia,- kett6s kirdlysdg. Azonban az
hogy Szent Istvdn korondj6val, csakis osztrdk f6herceg korondzhat6 meg. A
koronShoz tartoz6 orszdgok szerint Magyarorszdg 6s tdrsorszilgai ez id,6kozben acsilszirslgSltalhozzilkapcsolt r6szekkel, felbonthatatlanul 6s egyiitt birtokland6k, hogy Ausztria 6s Magyarorsz6g egyiitt 6s elvdlaszthatatlan
csdsz6rnak. Palmeron,

:ugyanazon uralkod6 6ltal birtokolhassanak.
Mdria krlzia 6s Lotaringiai Kiroly hSzassSga, folyt6n, mint ,,n6szajind6kot", Szent Iswdn korondjlhoz csatoljik Franciaorsz 6g rgy r€sz€t, Erzilsz

Lotaringi6t.
Ferenc Ferdindnd tr6norokos idej6re mdr Romdnia is ,,kirilys5g,, lett.
A romdn kirily n6met-h6zi sarjad6k. Ferenc Ferdin6nd tewe az, hogy
egy rin. nfp-cslszirsdg keret6ben eggy6 formdlja a birodalom n6peit, s
veliik 6s lltaluk a nagy, h6dit6i 6lom, Jentzsdlem, mint vil6ghatalmak biztosit6ka h6rom foldr6sz kozott. A politikai 6.s gazdasigsf6hatalom a csfuszilrs6g6 legyen.
Ez okozhatta ez r. vlligh6bo.6 kitor6s6t. Ez a tew a nyugat-eur6pai or-

szigok, a n6pek szempontjdb6l, de ugyanigy a Kelet fel6 616 n6pek szpmpontjdb6l is k6ros volt.
Az r. vrllgh6borri az osztrdk-Magyar Monarchia felbomldsdt eredm6108

Att6l a napt6l, ahogy a gy6ztes hatalmak a Monarchia felboml6s6t
kimondottdk, Tiianonig 90 nap telt e1... Ezalatt a magyaroknak alkalmuk
lchetett volna bejelenteni, hogy ig6nyt tartanak a tort6nelmi Magyaror:zdgra. Mi6rt nem jelentettdk be...?
Magyarorszig megtartotta a ,,Vjr6lysig" illlamformdt, de a Habsburglrizat detronizdlta. Mint fent l6tjuk, megkorondzni csak a fels6ges auszrriai
l6zb6l val6 f6herceger lehet Szent Iswdn koron6jdval. A Habsburg-hiz
tletronizdlisdval m6gis a fiiggetlens€gvisszaszilllt a nemzetre. A Habsburg
csiszirsig felbomlasztlsival a gy6ztesek nem a tort6nelmi 6s fiiggetlen
Magyarorszigotkivdntlk megcsonkitani
mint ahogy nem azt tett6k
-,
lranem a vilighatalmi pozici6ra tor6 osztrdk-r6mai
csiszSrt. De a fenn6ll6
rrragyar kozjogi torv6nyek Magyarorszdgot, mint a csiszSrsilg alapjdt, meg
kellett semmisits6k. A Thianonban benniinket 6rr nemzeti szerencs6tlens6cet tehdt zz 1668/rY. tc.-b6l kiindul6 folyamatnak
az eltiport nemzeri
t tiggetlens6gnek koszonhetj tik.
A Habsburg-hiz detronizillSsa ut6n a friggetlens6g6t visszanyerr
Nemzet kormdnyz6t vdlasztott Horthy Mikl6s szem6ly6ben. Az 1920[r. tc.
kimondja, hogy a kormdnyz6 felel6s a Nemzet iltel szabedon vdlasztorr
orsziggy(Ilsnek (Aranybulla 31. tc.) A II. vildghfborf utols6 idej6ben a
kormSnyz6 (mik6nt Lip6t kirdly t664-ben) az orsziggyfil6s tudta 6s belecgyez6se n6lkiil, t6rgyaldsokba kezdett az ellens6ggel. Mik6nt Lip6t kirdlyrrak, fgy a kormdnyz6nak sem t(irte el az Alkotmdnys6rt6st a Nemzer,
lranem 6lt az Alkotmdnyban biztositott jogival a. torv6nys6rt6vel szemben.
'riltakozott. Koalici6ba tomoriiltek a ktilonboz6 pdrtok,
amelyek osszesen
n orsziggy(il6s 85%-dt tett6k ki. A fennmxad6 l5o/o az ellens6ggel titokban
t6rgyal6 korminyz6val volt, kozottiik a kommunista 6s a habsburgist a pirt,
;rz 1921'/3. tc. illam 6s tirsadalmi rend elleni szervezked6s miatt torv6nyen
kiviil helyezett csoportok.
A koalici6ban egyesiilt p6rtok annak a pdrtnak vezet6j6t v6lasztott6k,
amely p6rtnak induldsa idej6ben a tort6nelmi Magyarorsz69volt a c6lja. A
nemze6/ezet6 megbizisit a hitbord tarttmira 6s arra az id6re kapta, amig
majd a h6borri befejez6se rtin a rend helyreSll u orszilgben.
A nemzewezet6 eskiij6t a Szent Iswdn korondja el6tt tette le, mint egykor HunyadiJinos kormdnyz6. Hogy m6gis a nernzewezet6i kozjogi tiszts6get viseli, mtgyarizata az, hogy a cs6szirs6g, hogy a ,,korm6nyz6f€l6k'
m€g egyszer ne vesz6lyeztess6k e ,,kir5lys6g" int€zm6ny6t, m6dositottdk a
korm6nyz6i kozj ogi szerepet.
nyezte...
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EzzeI tisztiban volt a fiiggetlen ma'gyar orsziggy1l6s, 6s felk6sztilt red.
Aki vdllalta a nemzewezet6i tiszts6get, az is tiszt6banvolt azzal, hogy mi vdr
azok'ra, akik Szent Iswin korondj6t a csilszirt6l visszaszerezni akarj6k...
v6rtanrik sora jelezte az tt^t. Mikor a nemzetve zet6leteszi az esktit
mint az egyhiz hfi fra, mint volt Hunyadi J6nos is
abban a pillanatban
megsz(int Szent Isw6n korondja csdszdrok politikai eszkoze lenni, visszaszlrrntzott az Egyhiz tulajdoniba. Tdbb6, mint az Egyhiz ,,kivinalmaira,,
nem 6pitheti ,,torekv6seit" a cs6szir.
Mikor szdlasi Ferenc nemzetvezet6 letette az eskiit zz Egyhirz Szent
Korondja el6tt
az EgyhSi k6pviselet6ben jelen volt a hercegprimds,
Ser6di Jusztini6n is
3 (e16112 visszakeriilt az Egyhiz tulajdondba. A szabad kirdlyvSlasztils joga pedig visszaszSilt a Nemzetre. Ugyanfgy, mint
Hunyadi Jinos korm6nyz6, a Korona el6tt tett eskiije alkalmdval. Ha egyszer eljon az lgazsig napja Magyxorszig fol6 is, akkor a Nemzet maga
httirozza majd meg, hogy milyen dllamformdban akar 6lni.
1953. december 3-6n XII. Pius pipa ezt az esem6nyt hivatalosan is
kinyilatkoztatta. A Vatikdn hivatalos lapja, sajt6, r6di6 stb. kozolte. Az
Amerik6ban megjelen6 Katolikus Magyarok Vasirnapja c. lap is lekozolte
c imoldalSn. A p6pa kinyi latkoztatds a s zerint
Magyaro r szig felszabadull- EgyhSz 6s az Allam kozott.
sa eset6n, nem 6ll vissza a r€.gi viszony az
Elkiiloniil. AzEgyhlz Gladata lesz, hogy krisztusibb embert neveljen az
Allam feladata, hogy magyarabb magyart...
Az ,,orokos kirilyt" a p6pai kinyilatkoztatds nem tartotta vissza att6l,
hogy 1956-ban ne pr6billkozzon egy ,,n6pcsiszirs6g" terv6vel. Mik6nt
annak idej6n Ferenc Ferdindnd. Ma sem sz1nlkezen terv6vel tev6kenykedni. Most, a nyugati demokr6ci6t kivdnja megnyerni t6mogat6sul...
Hivatkozvdn, hogy a lr.Lagyar torv6nyek 6rtelm6ben (1687/IV.) ,,orokds',
kir6ly, csak az idegen megsz6ll6k €s ,,l6zed6 magyar kiscsoportok" akad6lyozzik...
A magyarsdgot nem Szent Iswdn korondja tartotta meg a tort6nelemben
napjainkig. Hiszen u f',rp6dok6s a Hunyadiak kordn kivi.il mindig idegen
fejet 6kesitett, 6s idegenek 6rdek6t szolgillta.
A magyarsigot az a korona tartotta meg, amely a Nemzet cimerptjzsiban l6that6l Err6l ir a Torv6nytdri Kivonat ,,... arfgi, eredeti mawar dllami
c(merpajzs (mely fol6 jon majd a szilveszter p6pa iltal ktildott korona),
amely hosszdban k6tfel6 van oszwa, a jobb oldalon, a voros r6.szen n€gy
feh6r vizszintes csik (szelemen), a bal oldalon szint6n voros r6szen hdrmas
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zi)ld halom folott arany korondk, kiemelked6 kett6s feh6r kereszt... Ez a
rrragyarsdg cimerpajzsa. Az aranykorondb6l kiemelked6 kett6s- egykor hdrrrras kereszt volt.
A hdrom zold halom tetej6n ez arany koron6b6l kiemelked6 feh6r kett(is kereszt egy r6gi hdrmas, kereszt6ny kirdlysdgot murat. Azrgazsigsziilet6s6n6l, a betlehemi jiszolnSl, a Keletr6l 6rkez6 Hdromkirdlyok tiszteleg-

rrek. Teh6t nem hdrom kirdly megy J6zust tisztelni, hanem

a

liromkirdlyok, akik koziil egy fekete volt, kett6 nem volt fekete...
Ez a korona tartotta meg a magyarsfgot nemcsak K6rp6t-Dunarnedenc6ben 16v6, de el6bbi tort6nelmiinkben is
vagyis az az erkolcsi 6s
lritbdli er6, amelyet ez a r6gi Korona szimbolizilI.- Ennek a r6gi korondnak
szellemis6g6ben folytatta a II. vilighdborrit a most m6g ftiggetlen szabad
rnagyar nernzet, nemcsak hazija, de Eur6pa v6delm6ben is. Annak idej6n
n eg€sz vil6g sajt6ja m6ltatta azt az onfel6ldoz6 harcot, amelyet ez a marokrryi magyar v6der6 kifejtett. Amerikai stb. katonai szak6rt6k vitatjik nagysig6t a ,,hadiszatr" tudomdnynak is, amellyel sikertilt megdllitani az orosz
rader6t a jelenlegi Sllssfban, s nem 6rhette el a La Manche-csatorndt... A
fiiggetlen szabad Magyar Nemzet megforditotta Eur6pa tort6nelm6t, de
clvesztette a hdborrit. Az6rt sorsit tirgyelni, a hiborit vesztett orszdgok
sorsdval nem lehet 6s nem szabad tdrgyalni. Nem csatl6s 6llama a szovjetrrek, mik6nt a szovjet blokk tobbi orszigai... Tilrgyaljdk le a h6bor6t vesztett, de ftiggetlen szabad magyarsdg igy€t ez erre illet6kes f6rumok, adj6k
vissza tort6nelmi hatdrait, hogy a Kirpdt-Duna-medenc6ben osszekot6je,
ds ne iitkoz6je lehessen Kelet-Nyugat eg6szs6ges 6s eredm6nyes kapcsolatinak.
I

f

300 esztend6vel ftiggetlens6giink elveszt6se ut6n, ldthatjuk, hova jutottunk a n6pek ranglistdjdn. Most tudjuk 6rt6kelni igaziln Szent Isw6n refnk
lragyott nagy oroks6g6t
a fiiggetlen szabad
- sokszor idegenekMagyarorszdgot.
Eml6kezziink 6s nagyon
6ltal irinyitott n6pi politikdval szemben, mindig a ,,nemzetpolitikdt" tartsuk szemi.ink el6tt...l Szent
Iswdn 6s el6tte val6 6seink
itt 6lnek kozotttink az 6 tijw6nyeikben... Az
a n6p, amely elfelejti ez 6sei torv6nyeit, elpusztul. Mi eml6keztink!
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AZ ARAT{YBULLA ES A LATERANI ZSINAT

Az elmrilt esztend6ben a II. Endre magyar kirdly 6ltal 1222-ben kihirdetett Aranybulla 750 6ves 6vfordul6j6val kapcsolattan szdmos ismertet6t
olvashattunk. Ldthattuk ebb6l, hogy a vildg misodik nemzete a rnxwer,
mert tz angol Magne Charter csak 7 6wel id6sebb, amelyet 1215_ben hir_
dettek ki.

A

Szittyakrirt mrilt 6vi mdjusi sz6milban j6magam is irtam az
Aranybulldr6l. Azonban akkori cikkemben is r6mutatta-, hogy a megyar

6s

a

rJj'aw^r jogalkot6 g6niusz teljesitm6nye volt az
A.enybulla..."Azutiln felsorol az ir6 tobb pontot az Arenybullib6l, amib6l
rrrcgdllapithat6, hogy m6djdban volt foglalkozni kimerit6en a tilrggyal, de
r,rgy elt6vesztette a l6nyeget, v^w az volt a c6lja, hogy az olvas6k t6vessz6k
, l a l6nyeget, mert
ami6rt ki kellett hirdetni az Aranybulldr, nem tesz
t'rnlit6st. Miutdn bizonyithat6an
foglalkozott a t6rggyal, igy hatilrozottan
rf lithat6, hogy az volt a c6lja csupdn, hogy a figyelmet a Larerani Zsinatra
r'r'rnyitsa, s hogy a Laterani Zsinat,,szellemi hitterlt", mint ,,magyarjogalktrt6 g6niuszt" lllitsa el6nk, 6s mi is onnan szdmitsuk avililgkezdet6t.
Azonban, he igaz, hogy II. Endre csak szentesitette a Laterinai zsinat
..szellemi h6tter6t" vagyis, hogy a Magyar Alkotm6nyban foglalt torv6nyek
ncm a magyer n6p fiiggetlen, szabad elhat6roz6s6b6l sziilettek, hanem
kiils6 torekv6sek eredm6nye
akkor ma sem lehet sok szavunk a mai
lnagyar rendszert illet6en hazinkban.
Ez sem a rnagyarsigszabad akarat6rrak megnyilvinul'sa, hasonlatosan a Larerani Zsinat rigykod6s6nek, kiils6
'.u-rszeretete

alkotmdnyos nemzeri 6let nem az Aranybulla kihirdet6s6vel veszi kezdet6t.
Irtam, hogy miel6tr a magyarokEtelkozb6l fj honfoglaldsra indultak, el6bb
egymds kozott szerz6dtek ot sarokpont, amelyben megdllapitottdk a jogokat s koteless6geket, avezet6kavezlrhezval6 jog6t 6s viszont.
A Honfoglalds ut6n Pusztaszeren nemzetgy(il6st tartottak ism6t. Mint
tavaly is frtam
minden kozos v6llalkoz6s el6tt 6s ut6n, kozosen hat6roztak minden- kozos vdllalkozdsr6l. puszraszeren Arpddot fejedelemiil
v 6lasztott6k A me gviltozott koriilm6nyek fi gyelembev6tel6vel, az etelkozi
5 ,,sarokpont"-ot m6dositottdk. A Hon- 6s Nemzetv6delem legszigorfibb
szem el6tt ttrtdsival. Tan6cskoz6, bir6skod6 szerveket dllitottak f.l,
-.ghr_
tiroztik a letelepiil6s rendj6t, 6s biztonsigokat szorgdl6 v6der6 fellrllitis1t
hetiroztik, a kivrilr6l johet6 torekv6sek ellen.
Akkori cikkem irisilnil is
mint most is
Horvdth Mihdly r6mai
- kultuszminiszter6nek
katolikus csanjdi piispok, Kossuth
1g42-ben megjelent Magyarok tiirtdnete c. munkijit tartottam vez6rfonalnak.
Elmrilt a jeles 6vfordul6. ugy ldtszik azonban, hogy akadnak 6rdekelts6gek, akik sziiks6gesnek talilljik tz 6rdekl6d6s 6brentartdsft az
Aranybulldval kapcsolatban tovdbbra is.
A Katolikus Magyarok vasdrnapja foly6 6vi 4-es szdm (an. 2g-rakeltezve)
condoljunk csak az Aranybulldra cimmel, ism6t hoz egy kozlem6nyt.
- ,,Jogort6netiink
a mrilt 6vben hdromnegyed 6vezredes fordul6hoz
6rkezett. Alkotmdnyunk alapkov6t, az Aranybullfit az r222-es orsz6ggy6l€s
alkalmdval szentesitette (?) II. Endre kirflyunk. Eme nemzetkozi rrlrorylatban is kiemelked6 jogalkotds szellemi hdtter6nek (?) a Laterani Zsinat
tekinthet6 1179,111. 7215-ben. Az 12r5-ben kiadott Great charter, a h6t
6wel id6sebb angol Bulla hatdsa k6ts6get kjzir6an kimutathat6 a ,.,'agyar
Bull6n..."
irja a tovibbiakban: ,,... az angol inspirdci6kon kivi.il n6ptink szabad-

rnegnyilvdnuldsa, hanem ktils6 hatis eredm6nye
oly mindegy, hogy
rrrilyen vilSgtdj16l val6 er6szakon 6ll a rendszer.
Az elmrilt magyzr tort6nelem bizonyitja, hogy nemzetiink 6ppen rigy
t'lutasitotta a Laterani Zsinat,,szellemi hitter6.t", mint ahogy ma elutasitja a
.,moszkvai szellemi hdtteret".
Mikor II. Endre kihirdette az Aranybullit, teszi ezt 6ppen az6rt, mert a
nemess6g alkotminyos jogait 6rv6nyesiti vele szemben
k6nyszeriti
kihirdetni, mert idegenek
olasz-ndmet-spanyol papok 6s -zsid6 p6nzv6l- olyan m6lt6sdgokat toltenek be II. Endre j6volt6k birtokokat szereznek, 6s
tlb6l, amelyb6l kifoly6an megindulhat hazdnkban az ink:rizici6s perek 6radata, hogy ,,eretneks6g" cim6n 6ppen a honfoglal6k ivad6kait irthassdk. Az
cgyhilziaktehit nagyon hdldtlanok II. Endr6vel szemben, mikor minduntalan azthangsilyozzdk, hogy milyen ingatag, gyenge kirdly volt, merr int6zked6sei arra vallottak, mintha a Laterani zsinat- a Szent Hivatal
szol- miatt
gdja lett volna mdris. Az akkori magyersilg 6ppen eme cselekedetei
rnarasztalja el, s ez volt az oka az Aranybulla kihirdet6s6nek. Id6zziik
Horvdth Mihtlyt a kovetkez6kben:
,,...a2 orszigveszedelme, kivdlt az alkotmdnynak a kirdlyi vdrjavak elpazarlisa 6ltal okozott felforgatdsb6l szirmazik, nincs m6d a haza szivln d6l6
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ti)rekv6sek eredm6nye, amelyet csak szentesitett Rdkosi, de eg6sz vildgosan
l:ithat6 a moszkvai ,,szellemi h6tt6r".
Ha az dllamforma 6s a tdrsadalmi rend nem a n6p szabad akaratdnak

zavatokb6l menekiilni, mint a torv6ny, s a jogtalan adomdnyokar megsemmisiteni..." ,,Ennek eredm6nye azon hires torv6nykonyv lett, amely

Aranybulla n6v alatt a magyar alkotmdnyos szabadsdgnak mindmdig m6sodik alapjdul szolg6l..."
Ilyen jogtalan, s az alkotmdnyt s6rt6 volt Endr6nek, hogy pl. feles6ge,
Gertrrid occs6t a kdptalan dltal kineveztette kalocsai 6rseknel Majd mikor
a p6pa meger6siteni akarta a l6ha 6lere miatt, akkor Bdnk hely6be Horvdts Dalm6torszigbinjlvi nevezte ki... Az 6si magyar alkotmdny 6rtelm6ben
bizonyos egyhl'zi 6s kozjogi m6lt6sdgok, tiszts6gek csak az orszfuggyfills
hozziljirulSsdval tolthet6k be, 6s csak m gyar szilrmazfusi lehet a
-aiorag
visel6je, mert kifejezetten ,,sz6rmazishoz" 6s nem nlvhezvannak kowe.
Irja m6g a cikk szerz6je,hogy az angol Great chartern6l az Aranybulla
annyiban tokdletesebb, hogy szabads6gjogokat is tarta.knaz, hogy ti- a kirlrllyal szemben fegyverrel is fell6phet a nlp,jogainak kovetel6se, illewe
jogai s6rt6se miart, s a kirdlynak a nemzeti kozoss6g elleni mulas zt5s6n5l.
Az Aranybulla eme pontja
szabadsdgjogok
7222-ben mdr _, ha
- mint 300 6ves voh...
csak Zoltdn fejedelemt6l szdmitjuk,
akkor is tobb
Nemcsak mi n6ziink visszafel6
6seink is visszafel6 n6ztek torvdnyeik
- a v1rltoz6 kortilm6nyekhez
alkotdsindl, s a r6gi bevdlt ,jog"-ot
m6dositottrk. A Great charter eme hi6nyz6 z6rad6ke arra vall, hogy ez val6ban a
Laterani Zsinat szellemi hdtter6b6l indult, 1215-ben. A n6pnek biztositott
jogai nem voltak
csak koteless6gei. Thldn 6ppen ebb6l indult el a folyamat, hogy az angol- n6pi kozossEgclljeit szolgSl6 eredm6nnyel 6s v6res harcok ut6n, MII. Henrikkel, tok6letesen leriztz magir6l Anglia a Laterani
Zsinat,,szellemi h6tter6t".
N6lunk viszont
6ppen a szabadsdgjogokb6l ered6en
csak a torok
- korldtlan uralmit kiterjeszteni,
- j,6g7. 6vir{.
h6doltsdg utdn sikertilt
amikor
tc.-kel kicsavartdk
egyetlen fegyver6t, az ellen6ll6s jogit,
^nemzetkez€b6l
,,h6l6b6l a Habsburg hizra,.."!

A Laterini Zsinar
ul6seit a 9. szizadban kezdi, folytatja 1r7g-r2r5. Ez az id6 egybeesik a
mai Eur6pa k6p6nek kialakuldsdval. A n6pv6ndorl6s elmrilt, elktilontilnek
egymdst6l, orszighatirok 6s dllamformdk alakulnak. A kelet-r6mai 6s nyugat-r6mai egyhlz osszeb6kiilni nem tud
ma sem
6lesen elkriloniil- id6szaknak meenek. Az eur6pai n6pek R6mdhoz csarlakoznak.
A harcos
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ll'lel6 vez6rek utdn, a kirdlysdgok, tekint6lyillamok kora kovetkezik. A
egyhdz keretein beltil megalakul a lelki egyhdz c6ljaival nem mindig
't'rmai
cwez6 szervezet, amely k6s6bb vildgot 6tfog6 hatalmas organiz6ci6 lesz, a
Laterani zsinat. T6bb el6k6 szit6 ;jl6sez6s ut6n, 1215-ben lesz a Zsinat c6lja
kinyilvdniwa, amely orszdgok kirdlyi korondt k6rnek a r6mai egyhizt6l
tckint6lyiik emel6s6re, az egyhiz h(ib6reseiv6 lesznek. A tovdbbiakb an illarni 6rdekeiket aljrendelik az egyhiz 6rdekeinek, erkolcsi, szellemi, gazdasiqi 6rdek, s6t a birdskodds is a ,,szent korona" 6rdekeinek szeme el6tt tartlsfval rendez6dik. A Laterani Zsinat term6szetesen a koronds f6ket vildgpolitikai 6s vllilggazdasiei szempontok szem el6tt tartisival kiildi, akik a nepi
t.'rrsadalmakon behil az egyhiz 6rdekeinek megfelel6 osztdlyuralmat teremtik meg a dolgoz6k folott.
J6llehet, hogy kb.1000 esztend6vel ezel6tt igen iidvos volt. Azonban a
lcJI6d6 Eur6piban 6j 6llamform6k sziiletnek a n6pek erkolcsi, szellemi
;rdottsdg6nak eredm6nyek6nt, 6s visszakiildik a korondt R6m6nak
a n6p,
- koz;rz Sllam 6rdek6t helyezve el6bbre. Ami vagy protestdns kirilysdg, rragy
tirsasdg forrnSjiban a lelki-egyhSzt6l egyilltaldn nem kiiloniil el csak a
Szent Sz6k birtokjogdt sziinteti meg.
I gyakorlati 6letben mit jelent a. nemzeti 6rdek el6t6rbe heryezlse, azt
rrz Arpdd-hiz l<thalSsa utdn, mi a Hunyadiak kordban tapasztalhattuk. A
engyelek a mawar Bdthory Istvdn kirdlysdga alatt, aki a Hunyadiakt6l elsamikor kirdllyd lesz Lengyelorszdgban, azonnal megsziin.iltitott m6don
- 6rdeke al6helyezi
teti, ill. a nemzer
a Szent Sz6k 6rdekeit. Lengyelorszdg
soha azel6tt a tort6nelemben
anstSn sem volt olyan vir6gz6, mini
- mint ndlunk Mfityils halilla ut6n aki
lidthory kirdlysdga alatt. Az:utin,
saj6t negybiryjdt is bortonbe vetette, mikor megtudta, hogy a nemzet-6rdekeivel ellent6tes osszedlldsban seg6dkezett
]tJl6szl6 alatt ism6t a Szent
Sz6k befolydsa 6rv6nyesiil a kapzsi, nagyravigy6
Bak6cz Tam6s, ,,megkereszt6nyril" 6s m6gsem ,,kereszt6nytilt" a hada kozrem(ikod6s6vel. A mawarsSg szine-javit, mdr Mohdcs el6tt kiirgdk. v6gtil m6g Mohics is a malrnukra hajtja a vizet, mert tz a magyar {6nemess6g, amely elv6rzik
Mohdcsn6l, 6ppen az 6si alkotmdnyt kovetelve II. Lajost6l, aki felesdge
Habsburg Mdria csalidjira hallgawa, ism6t h6b6rr6 akarja az orszigot alacsonyitani
megoszlik.
- 1000 esztend6 zlatt, ha rugalmas eszmltk6pviselt volna,
Az elmrilt
csoddlatos szerepe lehetett volna. Ha a fejl6d6 tdrsadalmi 6letben, a felmertil6
szociSlis probl6mdk megolddsdre irinyt muratott volna. Ehelyett azonban
f
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mindig h6tul maradt, s k6nytelen-kelletlen ismerte el a dolgoz6 r6tegnek
azt a jogitt is, amit azok mir r6gen kiverekedtek maguknak. p6lddul a rabszolgasig megsziinret6s6n6l l6tni a Szent Sz6k kezdem6nyez6s6t...? Nem.
Hosszri 6vek ut6n, utoljdra ismeri el a rabszolgasdg megsztintet6sdt is.
A legmagasztosabb eszme is megsemmisiil, ha onc6l6vd vdlik...
A lelki 6s gyakorlati 6let mellett a szellemi fejl6d6ssel sem lehet osszeegyeztetni, mert azt azonositani nem lehet a tomegekkel. Kivdl6 egy6nis6geket tomegm6rt6kkel m6rni Isten ellen val6 b(in. A n6pek kozott is, minden n6pnek l',6s az adottsdga. Ndlunk pl. Kdlmdn kirily (1095 -1114) tc.-kel
tlltja u akkor ,,divatos" kegyetlenked6seket. M6g tolvajokkal szemben sem
t(iri az ,,istenit6leteket" , k€z-16b, orr-fiil lev6g5,st. Betiltja a boszorkiny6get6st, indokolva, hogy nincsenek boszorkdnyok. Es a r6mai piacon 1600.
februdr 17-6n elevenen el6getik a kor egyik legnagyobb filoz6fusdt,
Giordano Brunot, ,,eretneks6g" vidj|val, mert hirdetni meri a gondolatsza-

trrk a 2. villghiborri utin k6zt1,.rsasdgg6... Az olasz korona visszament
l,rgos tulajdonosnak, a Szent Sz6knek. Ldthatjuk
nem d6lt ossze

-

vil6s...!

a
a

Hazink a Habsburg-hiz detronizici6jival kirdlysdg maradr. Olyan
UlSszl6-f€le kortilm6nyek kozott, hogy ti. a korona jogai, amelyek nem
szfintek meg a Habsburg-hilz detronizici6ji,val, a trianoni CsonkaMagyarorszigon is az 6llam 6rdeke folott volt. A korm6nyz6
mint egykor Kossuth Lajos is, nem volt a r6mai egyhiz taga. Az egyhiziaknerrrzetck folotti torekv6seinek kozponddban voltunk 6s vagyunk, eg6szen a keletr<lmai egyhSzi &dekig. Madrid-B6cs-Budapest-Vars6. Es ez
me is igy

-

van.

A Honfoglal6skor, az akkori Eur6pa

kialakuldsdn6l a honfoglal6 ma-

gyarsdg szerepe sorsdont6 volt, nemcsak a magyarsigra, de egdsz Eur6pdra.

h 2. vllilghitbord utin

:6jra alakul6 Eur6pdban semmivel sem kisebb

a

badsdgot!

rnagyarsdg szerepe.

Haz6nkban a Hunyadiak utdn Bocskai, Bethlen Gdbor vildgosan l6tj6k,
hogy a m gyar szellemis6get, z mawzr nemzeti 6letet cisszeegyeztetni nem
lehet a Laterani Zsinat mindenek folott val6 gy6ms5g6val. Bethlen Gdbor
mint egykor csdk Mdt6
a korondt is magdhoz veszi. Beszterc6re viszi,
-hogy tzt ak€t egyhizhoz,
amint lehet, visszaszdrmaztassa. Megsemmisiil a
tery Martinuzzi-Frangepin-Zrinyi... akiket az€rtfejeznek le szint6n, s tartjik a nyiri h6s6gben 6 napon keresztiil ,,elrettent6 pdlddnak" holttesttiket a
vdradi piacon
nev6ben. Lizadtaka korona ellen.
-Jlztts
A magyar irodalomban term6szetesen nem taldlunk semmit, a Lateran
n6v alatt a lexikonokban is csak annyit, hogy a ,,p6pai palota". Sajnos,
m6dunkban van ktilfoldi irodalomb an
e magyar tort6nelemmel jobban
- ez ereje n6pek-nemzetek folott,
ismerkedni. De hiszen 6ppen abban van
hogy azok k'ilt6r6j5t, kozoktatdsdt, szellemi fejl6d6s6t a s{6thatalm6rebiz-

rrem csatlakozott volna a nyugati egyhiz
R6mdhoz
elpusztult volna,
:rnnak figyelembe kell vennie a jelen id6t- is
ha most a helyiinket nem
taldljuk az 6jraalakul6 Eur6p6ban
most is -,
elpusztulunk.

tositsa.

7929-benLateraniEgyezmlnyjott l6tre az olasz dllam 6s a Szent Sz6k
kozott. Az olasz ndp Mussolinivel az 6len, a korona 6rdek6t aldhelyeztett6k
az olasz n6p 6rdekeinek... Tort6nelmi jelent6s6g6volt. A kir6ly megmaradt
ugyan, de a korona 6rdeke megsz(int az 6llam folott. A2. v1l6gh6,borri utSn
Mussolini halott. Az olasz n6p pedig eml6kezik a magyarok 6s
-Lengyelorszigplldijira. amikor
a Hunyadiak, ill. Bdthory .'t6n- a korona a nemzet birtokiban rnaradvdn
csak alkalom kellett, s az lett, a
Laterani zsinatvisszanyerte szerep6t a- n6p folott. Az olaszok teh6t dtalakul116

Akik azt mondjdk, hogyha annak idejdn a magyarsig

- a Habsburg-hizat egyhangflag detroAz I. vllSghibori utin a nemzet
niz6ha. Az ellen6ll6si jog visszaszillh a nemzetre (16871rv.)... Azonban tovdbbra is hiib6re maradt a korondnak.
A II. vilighdborfba, mint ,,kirdlysig" sodr6dotr. A hdborri v6ge fel6 a
kormdnyz6 megszegte a nemzet v6delm6re eskrij6t
a nemzet tudta 6s
beleegyez6se n6lkiil, kiilon b6kdr6l kezdett tirgyalniaz- ellens6ggel. A nem'zet az ,,ellen5ll6s" jogit gyakorolta
s2srngs5 zSllt akorm6nyz6 6s kis elerry6sz6 klikkj6nek szdnd6kaival, az -onv6delmi harcot tovdbb folytatta.
Az 1956-os esem6nyeknek ez a t6ny adta a jogalapot...!
Ugyanis akorrninyz6 szdnd6kaival, az 7939-es
hdborrit el6z6 alkotm6nyos vllasztdsok utini orszdegyfil6s kiilonboz6- p6rtjaib6l alakult 6s a
nemzet nagy tobbs6g6t jelent6 koalici6s korminy gyakorolta az ,,ellenillis
.jogdt"...!

A koalici6s kormdny nemzetvezet6t viiasztott. A

nemzetvezet6

a.

- a
idej6n

legnagyobb koriiltekint6ssel szem el6tt tartotta a Nagy Thnit6mester

magyar tort6nelem tanulsdgait. Az esktit6teln6l
mint annak
Hunyadi
m6g a hiborris bombazdporok kozott- is a legnagyobb Iigyelemmel, kozjogi
stb. torvdnyek szem el6tt tartisival jdrtak el. A tort6nelmi
pillanatndl
amikor e nemzet a hiib6ris6g igijab6l megszabadulhat annyi

-
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€vszilzad utdn
minden a torv6nyeknek megfelel 6 szerv, szervezet jelen
volt.
AzEgyhLz nem tiltakozott tdvolmaradisival, hanem tudomdsul vette a
tort6n6seket. K6pviselet6ben jelen volt Ser6di Jnsztinifin, esztergomi hercegpr(mds. Neki jutott a tort6nelmi szerep a Laterani Zsinat r6sz€r6l,hogy
seg6dkezett a. magyar Phonix
a rr.awar szabadsdg
felemelked6s6ben.
- Magyarorsz6gon,
E tort6nelmi esem6ny utdn -megszInt a korona joga
R6ma tobb6 nem ktildhet hazinkbaegyhizf6t, sem uralkod6t, mert a Szenr
Iswdn
ill. az 6si mew,' alkotmdny 6letbel6pt6vel ,,...legfeljebb csak
szentesitheti 7y1"
akit a magyar orszilggyil6s felterjeszt.
-, tehdt 6s akik
Az 6rdemes cikk(r6
egyet6rtenek vele
hiSba firadozlk azon, hogy a mawar alkotmdnyos
6let kezde t€t a Laterani Zsinat ,,szellemi hdtter6nek" dllitsa a magyarsdg el6.
A 2. vllSghiboni v6g6n, az orszig szovjet megszdllds al6 ke^ilt. Mai
napig ott van. A val6ban ,,utols6 m. kir. kormdny" teh6t nem tarthatott
vdlasztdsokat, hogy a nemzetnek dtadhatta volna visszaszerzettjogait
-,
hogy annak birtokiban, a kovetkez6kben maga vilaszthatott volna Srllamformit 6s tirsadalmi rendet. Ha a hdborf nem kiils6 fegyveres er6 megszllllsit vonta volna maga. utin
avillasztdsok a legrovidebb id6n belfil ki
Iettek volna irva. Erre ta;n:6 a -koalici6s korminyon kiviil 6116 eleny6sz6
ellenz6ki pirt, valamint mindazok a pirtok 6s szervek, amelyek a vll6gh6bori utdn, 1221/3 tc.-kel (6llami 6s tdrsadalom rendj6nek er6szakos felforgatdsSra ir6nyul6 cselekedetek!), be lettek tilwa, de a fold alatt tovdbb folytattilkaz,,Sllam6s tdrsadalom er6szakos felforgatlrsilrair6ny:ul6 j6t6kait (szabadk6mfivesek, kommunistfk stb.) 6s a koalici6s korm6nyt6l Gh6r lapot
kaptak. Egyenl6 es6lyekkel indulhattak volna a vdlasztlsokon, 6s alkalmuk
lett volna, esetleg ,,elsopr6" gy6zeknet aratni...
A feh6r lap birtokdban
6k mdsk6ppen cselekedtek...
Az 6si magyar Alkotmdnyjelenleg ugyanolyan helyzetben van, mint egykor az angol Great charter volt
az orsziggy1l6s kiviil a hat6ron, a nemzer
idegen megszillSs alatt. Az 6si magyar
alkotm6ny elleni torekv6sek hasonlatosak ahhoz, ahogy a Hunyadiak utdn kovetkez6 id6kben volt. Es mint
mikor a torokok kivonuldsa utdn bekovetkezett az 1687/lv. az ,,ellen6ll6s
jog6t az oroszok kivonuldsa folotti orom6ben a nemzet ism6t a Habsburehilznakajind€kozza",ill. automatikusan visszafll. Es majdjon az 6j sajhtheicegprimdsunk, az ij Kolonics 6s az 6j caraffagenerdlis, s az (tj birtok, 6jv6rpadok egyik magyarnak, mert kommunista, a mdsiknak mert nyilas...
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Mi az 7944. okt. 10. tc.-kel a nemzetre

visszaszSllt 6si magyar alkotgy6ztes hatalmakat, az Egyesiilt

rrriny nev6ben k6rjiik a h6bordt nyert
Nemzeteket, az Egyesiilt Nemzetek minden taglllemit kiilon-kdlon, tetry6k lehet6v6, hogy a magyar iigyet miel6bb tlrgyalja az Egyesrilt
Nemzetek bizottsdga. Mert hazink nem szatelit, az 6si maryer alkotmdrryon 1116 nemzet
sohasem csatlakozott a Szovjetuni6hoz...! Es nem
- ,,fiiggv6nye" lenni senkinek, se Nyugatnak, se
kivdn a jov6ben sem
l{eletnek. T6bbd nem,, iitkoz6pont" Ke let-Nyug at talSlkozisdban, hanem
iisszekot6 kapocs akarunk lenni.
Az illet6kesek megtaliljik a rn6dj6t annak

mik6nt az angol tort6nelcmben y6fg
hogy az alkotmdnyos magyar orsziggy6l6.s
betolthesse tor-,
t6nelmi szerepdt
amely val6ban ,,tort6nelmien rovid lesz", tandcskozhat,
s feloszlatjik.igy ,z az iil6s lesz, amely a ,,hon-atyilk" nev6t legendissi teszi.
F.zzel az 1939-es orszilggyiSlls szerepe megsziint...
Osi alkotmdnyunk
Etelkozt6l Iswdn kirdlyig
Nem kell el6szedni 6ri6si tort6nelmi munkdkat. Pillanatokon beliil
rnegtudhaduk pl. a Columbia Enryclopedia 1953-as kiaddsdb6l, hogy az
:rngol Great Charter, vary a magyar alkotmdny-e az id6sebb.
Anglia kialakuldsdn 5l azt irje, hogy a r6maiak visszavonuldsa ttin, a sziget 6slak6i
keltdk - (rek - britek
6let-halilharcot folytattak a ddnokkal
- H6dit6 Vilmos 6s angolszdsz serer sziget birtok66rt. Ez aharc 1066-ban
geinek gy6zelm6vel 6rt v6get. Ekkor kezd6dik a mai Anglia kialakul6sa.
1215-ben a Magna Charter (Great Charter) foglalja eggy6 az 6slakosok 6s
H6dit6 Vilmos anglo-szaxon n6peit. Olyan 6w6nyfi nemzetgy(l6st, mint
fu p dd6k tartottak Pusztaszere n, 7265 -b en tartottak az angol parlamentben.
lJgyanaz az Encyclopedia ,,|vp6d" n6vn61 l6thatjuk a mai Magyxorszilg
kialakulis6t is
,,Arp6d" szril. 840-ben, meghalt 907-ben (?), a magyarok
vezlre volt, aki- bevezette 6ket a mai orszdgba, 6s ut6daib6l szirmaztak az
uralkod6k 7301-ig..."
A Honfoglal6k tehdt a ptsztaszeri nemzetgy(l6sen dinasztiit alakitottak mdr...

Horvdth Mihdly
Kossuth kultuszminisztere irja
hogy a puszta-,
szeri nemzetgy(il6sn6l ez :6j, vagy a m6dosult r6gebbi torv6nyek
alkotSsdr'5l, az Etelkozi 5 sarokpont volt az irinyzd6.
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t. A fejedelem mindig Al-ot csalddj6b6l v6lasztass6k.
Amit kozos er6vel szereznek - termelnek - abban mindenki 6rdeme

2.

szerint r6szesiiljon.
3. A vez6rek, akik Almost fejedelemiil s urukul szabadon vilasztottik, s
tz 6 ut6dark, a fejedelem tan6csitb6l, s ahaza korm6nydb6l soha ki ne zdrassanak.

4. Ha ut6daik koziil valaki a fejedelem irdnti h(is6get megszegn6,vagy
kozte 6s a torzsokfejek kozott meghasonldst szitana, annak ,.16r. ontass6k,
valamint a szerz6d6kv6re ontatotr ez eskiin6l, amellyel magukat Almos
6s csalSdj6nak
lekotott6k.
5. Ha valaki a fejedelem 6s a torzsokfejek ut6dai koziil ezen eskiit megszegn6, orokre iltkozott legyen, s kizdrass6k anemzetkebel6b6l.
Ezen ot pont teszi v6zolat6t a magyarok id6vel b6vebben kifejtett, s p6ratlan Alkotmdnydnak
fejezi be Horvdth Mihdly.

Pusztaszern6l tehdt-a fentiek szem el6tt tartSsival, de avilltozott korlllmdnyeknek
leteleped6s, stb.
megfelel6en b6viilnek, vdltoznak a fenti

torv6nyek -kozigazgatis, torv6nykez6si,
dllamv6delmi stb. Megmaradt

azonbanvSltozatlanul nagyon sok, pl.: a termeltjavak 6rdem szerinti elosztisa, hadi 6rdemek, kiv:il6 erkolcsi, szellemi 6rdemekjutarmaz6sa,gyeng6k,

6wik, oregek, betegek v6delmez6se. Rabszolgasd gint€zm6ny6t nem ismerte a lll'agyar, de.a kozoss6g ellen elkovetett b6n6rt sajdt v6riiket is szolgas6gba dontott6k. onk6nt h6dol6 n6pek 6ret6t kfm6lt6k, s 6rdemeik szeiinia
magyarokkal egyenl6en, kivfltsdgokat is kaptak.

Az 6si magyar alkotmdny szelleme
mint ldtjuk
mai szemmel
n€zve szocializmus volt, magyar m6dra. Arpad halila ut6n legkisJb fia, Zolt6n6lt, de gyerek volt, ,,el6gte len az
orszigkormdnyira"- irj^ Horvdth Mihdly. ,,A nemzet fejei tanicsot tartottak a hon igazgatisir6l, s n6mi beltigyekr6l int6zkedni. Mindenekel6tt korminyzatoktt, s hadi vez6reket vdlasztottak, akJk ez orszfugot Zoltfun feln6r
t€ig igazgattdk. A kozbizodalom Lehelt, Bulcsrit 6s Botondot ielolte ki a
magas m61t6s6gra.. . Ez a tanilcs keriiletenk6nt torv6nysz6ket s bir6t rendelt
a fejedelem helyettesdiil. E bir6k it6leteikben oly szorosan koreleztettek
ragaszkodni a nemzeti torv6nyekhez 6s szokisokhoz, hogy ha azokat valamely esetben megs6rtett6k, a n6pnekjoga volt az it6let megsemmisft6s6re,
s a v €tkez6 bir 6t tiszt€t6l megfosztani... "
Az ,,ellendllds joga" tehdt csak zoltiln fejedelemt6r az Aranybulldig is,

r,ilrb mint 300 6ves volt... Elfogadhatjuk-e azt, mint a Laterani zsinat
t1179-1215) szellemi hdtter6t? .... Nem!
Apostoli kereszt 6s kirdlyi korona...
Kiilonboz6 m6don kiszinezve irj6k le, hogy hajtottakereszwiz al6fej6t
.r,,barbdr-poginy-Szsiai horda"... Isw6n kirdly kegyetlen m6szdrrdsdnak
,'r'cdm6nyek6ppen. Ezen esem6nyeket pedig 6ppen az6rt kell az ut6kornak
risv megismerni, hogy dtokkal gondoljon csak az orsz6g6pit6 kirdlyra, s
t'sz6be nejusson kutatni az akkori t6nyked6sek rug6it, s esz6be nejusson
z ut6kornak ar r a az Alkotmdnyra gondolni, amely nid6ben 6rv6nyes lehe r('tt
csak az Aranybulldre
Pedig, ha II. Endre korfban az
- nemess6gnek m6g az 6siemllkezzen.
.rkkori
Alkotminy adta az er6t a kirdllyal szemben
,r nemzetv6delemre
m6g inkibb kothette az orsz6g6pit6 knillyt 1222
-, 200 6wel el6bb,
.'l6tt, vagyis tobb mint
mint az Aranybulla.
Az igazsig az, hogy akkor m6r a magyarok legnagyobb r6sze kereszt6ny
volt eur6pai 6rtelemben is
Bizfnchoz tartozott. Geyza fejedelem kirdlyi
- gorog cs6sz5rt6l.
korondt is kapott Duk6l J6nos
Sarolta, a feles6ge, Iswdn
k i rdly 6desa nyja., a bizilnci csiszir csalddj dval nevelkedett.
Az tudja, aki valaha is olvasott milr arr6l a rettent6 harcr6l, amely a
kclet-r6mai 6s nyugat-r6mai egyh6zk6z6tt folyt abban az id6ben- ma is
-, mig vdgtil is elszakadtak egym6st6l. Mindegyik kolcsonosen ,,pog6nyrrak" ki6ltva ki a mdsikat, s ,,egyediil tidvozit6nek', tarwa saj6t mag6t. Az
cur6pai orszdgok R6mdhoz csatlakoztak, Magyarorszdg kulcstertilet lesz a
k6t egyhdz egymds ellen val6 torekv6s6ben. R6mdhoz veI6 csadakozdsa
cldonti sorsdt D6lkelerEur6pa kulcsdnak. Az akkori magyarsSgot azonban
rrem eg6szen ,,hit-beli", hanem nemzetpolitikai ldt6kor serkentette, hogy
rniel6bb csttlakozzanak. Ha akkor a magyarok nem csatlakoznakenyugati
cgyhLzhoz, az akkori nyugati egyh|z n6pei
az akkori Eur6pa megsemrnisitette volna. A kor-szellem, amely ,,keresztes
hadak" k6p6ben vonult
v6gig Eur6pdn, s volt pl. Kilmin kirdly idej6ben az akkori l6tsz6m6 mawars6gra egyszerre 400 ezres had zridult, mint ,,pog6nyt" elsoport volna
benntinket. volt veliik baj is
fegyveres harcok is, stb.
a kegyetlenke- De err6l halld6seik miatt, amelyhez k6pest- a tatir-torok ,,kismiska" volt.
.r

gatnak a kr6nik5k.

Horvdth Mihdly irje

-

Iswdn fejedelem az orszfugot

megkezdett St. Mdrtonhegyi-Pannonhalma-Benedekrend
r20

tiz

egyh6zmegy6-

re osztotta, hogy az rij hit konnyebben terjedjen. Esztergom, Kalocsa, B6cs,
Veszprdm, Gy6r, P6cs, Eger, Csan6d,Yic 6s Gyulafeh6wfir. AGeyza 6kal
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kolostordt fel6-

pitette, 6s m6g n6gy apfitsigot alapitott: p6csv6rad, szalavilr, Bakonyb6l 6s
czobor he gy6n. Az egyhizme gy6ket gezdagon megaj 6nd6kozta, piispokokkel, elolj6r6kkal ldtta el, s ezeknek segits6gi.ikre volt m6g abban is, hogy
maga is
mage kore gyfijtott sok-sok esetben tcimegeket, s terjeszterre
kozottiik-az ij hitet. Apostolkodott!
Mivel azonban ezen egyhizi int6zked6sekhez a r6mai p6pa iltal kellett
a meger6sit6s, a kalocsai piispokot, Astricot R6m6ba krildte, k6rve ihala ez
r'rjhitre t6rt magyarok egyhSzi bejegyz6s6t , s az egyhlzi eloljdr6k, prispokok
stb. meger6sit6s6t. Egyben pedig a kor szokdsa szerint, a p6pit6l a maga sz|mdra koron6tk6rt.
Sylvester, annyi ezrek megt6rit6s6n orvendezve, nemcsak a tett int6zked6seket s a kinevezett piispokoket er6sitette meg, hanem a jov6re is jogot
adott neki 6s ut6dainak, a magyar egyhiz iigyeit rendezni
v6gre maga 6s
ut6dai (tehit a lr'agyar uralkod6k) szin;.ira egy kett6s kereszter
6s koronit
kiildott... 5z6 szerint ezt irta le Horvdth Mihdly, azaz a R6mdhoz val6 csatlakozds kortilm6nyeit.
Mint a cim is mutatja, el6bb apostoli befejezett egyhilzi eredm6nyt
jelentett R6m6nak 6s nem ,,t€.rit6ket k6rt", mdsodsorban
mint
,,kir6lyi",
a kor szokisa, a tekint6ly kifejez6je.
Az apostoli j og az els6, az 6lIam feltigyeleti j oga az egyhLz folott, Isw6n
kirdly ut6dainak
magyar nemzetnek.
- ^ii^ Iswdn kirdly alkotm6nya melyet kihirdetett
Horvdth Mihdly
a nemzeti 6letben tort6nt- 6riisi villtozdskor, el sem maradhatott
volna
elveszett, csak tored6keiben van meg 6s az ut6na kovetkez6 kirdlyok alkotminy m6dositdsaiban, amelyekben
mindig u orsz6g6pit6 kir6ly
tc.-eire hivatkoznak. II. Endre az Aranybull6ndl
is. Az alkotmdnytored6kekb6l 6s a kovetkez6 kirilyok alkotmdnym6dositisaib6l tisztdn kivehet6.
hogy a tiz egyhizmegye 6l6re, a kdptalanok, kolostorok 6s egyhlzi int6zm6nyek 616re kifejezetten mawar szirmazilsi
tehdt nem magyarositott
vlsv(j
hanem megyar szirmezSs(!
vezet6ket lehet illitani. Hasonlatos
- is. Ahol az Sllam 6s nemzerv6deehhez-,a f6bb kozjogi m6lt6sdgok helyzete
lem
nemzetnevel6s 6s nemzetgazd6lkodds osszpontosul! Honv6delem!
Konnyfi tehdt meg6rteni, hogy mi6rt kell elmarasztalni az egyhlziak
r1sz€r6l,6s mi6rt kell az ut6korral itkoztatni Iswdn kir6lyt!
Az 6si mzgyar alkotmdny 6s a Krisztus-hit osszee gyeztethet6.
Akik a ,,Laterani zsinat szellemi hdtter6nek" kivdnjik nektink,,kozoktatn7" a mawar alkotminyos nemzeti 6letet, illjon itt a Magyar Kozjog
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t ltrmpendiuma. 1904-ben, Budapesten kiadott torv6nytir. A ,,cs6sz6ri 6s
l.rrilyi" torv6nytir val6szin(ien
sziiks6gesnek kb. r0 6vvel az
I vildghdborf kitor6se el6tt is ^z6uftartotta
az 6si alkotmdnyra val6 hivatkozdst, hogy
.rrrnak alapjin, lrr6g az egyh6,'zi hiib6ris6ghez val6 ragaszkoddst is
a mi

rryakunkba akassza.
...Mdr az ilzsiai torzsszewezet a kozszabadsig eszm6j6n alapult. A torzsi vez6rek nem uralkod6k, anndl kev6sb6 despotjk, hanem a torzs n6pe

.rltal szabadon vdlasztott vezet6i a torzs 6let6nek, oltalmaz6i a torzsi
l,rgrendnek, kormfnyz6k, birdk 6s hadvez6rek, a torzshoz tartoz6 nemzet',[gek fejeinek 6s az osszes szabadoknak kozremfikod6s6vel
tov6bb6
...Nincs sziinet alkotmdnyoss6gunkban a kirilysdg keletkez6se
miatt,
.rrni azt is mutatja, hogy nem a kirdlysig alkot6sa az alkotminy, de orokolte
tis fenntartotta tz a nemzet a r6gi id6kb6l, m6dosiwa annak elveit 6s int€zrrr6nyeit, az onalkotta fj nemzetorginum a ,,kirdlysdg" terrn€szet€.nek kivf-

rnlmaihoz k6pest... 6s
...A2 6si dllamfelfogdst, a kozszabadsiglrzetdt azonban nem a monar,'hikus principium beoltdsa (kirSlysdg), sem a Krisztus vallisa nem semmisftette meg, meg nem tendilt erre, kiegyeztethet6 volt vele...
Ez az, amit a magyarsilga tort6nelem folyamdn meg6rteni nem tudott.
I logyha olyan alkotmdnyunk volt mlr torzsi szervezetben, hogy az a,
l(risztusvallSssal ,,osszeegyeztethet6 volt", akkor a Laterani Zsinatszellemisfg6nek mi6rt volt annyira ,,eretnek", hogy t1zzel-vassal irtotta eml6k6t is.
lis tort6netirdsunk, kozoktatfsunk mi6rt csak a Laterani Zsinattel ds az egylrizi hfb6rs6ggel kezd6dik?... Ide6rwe a Magyar Kozjog Compendiuma
ti'nt id6zett torv6nytdr kovetkez6 bejegyz6s6t is:
A kereszt6ny hit felv6tele (mdr ti. a R6mihoz val6 csatlakozils) a majelleg6t l6nyegesen megv6ltoztatja. A
lzsia1!
iryar nemzet6let 6seredeti
l)og6ny erkolcsok hely6be l6pett kereszt6ny erkolcs ez illlami 6letre kihat, s
,r kereszt6ny erkolcs 6s szellem alapjin kirdlysdg e hatdst er6sk€zzelvezeti,
tlrv6nyesiti...

E t6tel szerint volt h6t nemzeti szellemis6gtink rigy irilnyiwa, hogy
;illand6an szemtink el6tt lebegjen, ,,6s-6zsiai jellegiink" 6s ragaszkodjunk
;rlrhoz, ami azt megvilltoztaga. Ezzel egyszerre 6ket is vertek mikoz6nk 6s
;izsiai v6reink koz6
mi kend6zztik a jelleget, ami 6ket jellemzi.
S ebben az 7904-ben kiadott torv6nytdrban
szinte fenyeget6leg az
1848-as esem6nyekre vonatkoztatva
ut irjik ...Nagyon t6vednek azok, akik azt- hiszik, hogy az 1848-ban bekovetke-
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zett itzlakrilfsokkal eleny6szett az a 900 lvszizados (mdr csak ennyi 6ves az
el6bbi ,,6salkotmdny"!) kozjogi rendszer
a korona kozjogi rendszere.
Eppens6ggel nem!...
Mig,o Arp6d-hizat ,,kihaltt6" nem nyilvdnitottjk, nem sikeriilt hfib6r16 tenni Magyarorszdgot. Szt. Liszl6 osszeforrasztatja a k6t kirdlyi koron6t
is. Pajzsdra nem egyhizi, hanem nyilaskereszret tesz. val6szinfien aztkivinta szimboliz6lni, hogy mindk6t egyhlzv6delemben r6szesiil, egyenl6 hat6skorrel Nemzetiink 6let6ben
de mindkett6vel szemben
ha kell, megv6djiik nemzeti szellemis6giinket...
val6szinfien az6rt-,az 6si fegyver

1

keresztben.

csik M6t6 6s Apor vajda erre az 6si alkotmSnyraval6 hivatkozissal kiildik vissza R6bert llSrolyt, akit a p6pa kirilynak kfildott Magyarorsz igra...
A p6p6nak nincs joga kirdlyt kiildeni, legfeljebb csak annyi, hogy szentesitse azt, akit a nernzet felterjeszt. Az 6llam fehigyeleti joga 6rv6nyestil az
egyhizi iigyekben... Elbukik Cs6k Mdt6, Apor vajda 6s a nemzeti p6rt.
R6bert I{-iroly kirily lesz
az orszilg 6s nemzet
egyhilzi hfiblr.
- telik annyi Csik Mlt6 6s- kordig
Hunyadi Jdnost6l id6ben nem
mint a
mi korunkt6l Rik6czi Ferencig. Az 6si alkotminy szellemis6ge-,vak(t6an
vlligit a rablincra vert, minden nemzeti javakb6l kiforgatott magyxsfug
e 16tt. Hunyadinak, mikor e gyhangrilag kormdnyz6v i v ilasztjik, e ls6 t6 nyked6se a nemzet fiiggetlens6g6nek visszafllitdsa. Esktij6vel visszaszilrmaztatja 6s els6 tc.-e, hogy m6g a hercegprimds sem fordulhat a Szent Sz6khez
az orsziggyfil6s tudta- 6s beleegyez6se n6lkiil... Erv6nyben az 6si
Alkotmdnyl A pdpa III. calixus fejedelmi bibort 6s keresztet kiild
Hunyadinak. Az 6si Alkotmjny 6s a Krisztusvallfs
cisszeegyeztethetl!
Mint Iswdn kirdly kordban volt...
Ha az 6si Alkotminy Hunyadival vissza nem 6llt volna, Mityils kirdlyt
a Duna jeg6n kirdllyd vilasztani nem lehetett volna!...
A Szent Sz6k
Laterani Zsinat
czilley Ulrikot krtldte Hunyadi
nyak6ra...

-

-

Sem a mohdcsi v6sz, sem a torok megszdllls nem tudta az 6si
Alkotmdnyt kitorolni a nemzet lelk6bdl... Mikor a torok h6doltsdg utfin az
t 687 /rv. kicsavartlk le ge r6sebb fe gyver6t
az ellenill6s j og6t
akkor csapott lingra a szivekben 6rzott fiiggetlens6g6s szabadsig ldngja,
az 6si
Alkotm6ny szlkri,jalegjobban. Mint ahogy sohasem voh ,,rur6ni 6tok,', nem
volt ,,magyar szlthizis" az 6si Alkotmdny jegy6ben, most sem volt. Egy
emberk6nt Sllt az orszig Rdk6czi Ferenc mogott... R6k6czi Ferenc az 6si
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\lkotm6ny alapjSn dllt, amely ,,Krisztusvalldssal cisszeegyeztethet6" 6s a
''zcnt Sz6k kidtkozta!... Hzzairulils cimen. Az egyhtzi itkot az akkori her, t'r-rprimds, KeresztelyAgostsz6szv6laszt6fejedeG-,
aki a gy6ri egyhlzme"vc pr.ispoke volt, hirdette ki. Az Isw6n kirily 6s R6ma kozotti megillapo,l,is 6rtelm6ben idegen ebben az egyhSzi m6lt6s6gban nem is tilhetett volna.
M6g a halott Rik6czinak sem voh kegyelem
csak 200 esztend 6 rnilva,
-,
l')06-ban,,kegyelm6b6l" az idegen eredet(i kirdlyunknak,
hozhxtlk haza
tt lrait.
Az 1848-as Szabadsigharcunkat ugyancsak az 6si Alkotmdnyb6l t6pl6lr.ik. Eppen a ,,Laterani Zsinat szellemi hdtter6nek" ,,kozoktat6i,, szeretik
lt'ltiintetni ,,forradalomn2ft"
mint 1956-ot is
ahol az if ak egyik perc-,
r ,il a mdsikra a
,,szabadsdg-fiiggetlens6g" jelszavdval 6s Thlpra Magyar vers'.t'1,lerizzLk a zsarnokot , €s a koztilrsasdgot kikitlq6k...
Az 6si magyar Alkotmdnyr6l c. cikkemben leirt minden ismertet6t
I lorv6th Mihdlyt6l
a Kossuth koztirsasdgi kormdnyinak kultus zminiszrcr6t6l id6ztem. Magyarok
Tort6nere cimen, 1842-benadta ki. Hat 6vvel az
I lJ48-as szabadsdgharc kirobban 6sa el6tt... Ez azt jelenti, hogy
a konyv kia,L'rsdt6l is 6 6v telt el, s 6rr a vet6s azok el6tt is, akik ha nem tudtdk volna
,'16bb... megudtdk Horvdth Mihdly 6s Kossuth 6s t6rsaikt6l, hogy az 6si
Alkotmdnyban van egyedril 6s kizSr6lag a fiiggetlen, szabad Magyarorszdg.
lbh6t nem egyik perct6l a mdsikra sz6l6 fellobbands volt. Dej.k Ferenc a
kiegyez6skor erre c6loz, amikor azt mondja FerencJ6zsefnek: ,,...amit er6
,is hatalom elvesz, azt az id6 6s szerencse visszahozhatja, de amir6l a nemzct onmaga mond le, annak visszaszerztse neh6z 6s
k6ts6ges!"
1944. okt.10. tc.-kel az id6 6s szerencse
6s 6lettiket is dldozni tud6
li'rfiak
visszahozta', a nemzet pedig, mint azel6tt,
nem mondott le az 6sj
Alkotmdnyban orok id6kre lefektetett jogair6l
most sem mond 1e... se
l(eletre, se Nyugatra!...
Amely oldalr6l az Aranybulldval 6s Laterani zsinattal kapcsolaros cikk
czt a fenti szoveget kivdltotta belSlem
a most 125 6ves Kossuth-fi3le szalradsdgharc eml6kdt, mint,,vez6.rsz6nokok"
tobben m6ltatt6k. Ismerve
rnost a kett6 kozotti difGrenciit, azt k6rdezzrik, hogy milyen m6don tud-
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6s a hfibdris6get?

