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Búcsú az évezredtől -alkotmányosság reményében



Alkotmányos viszonyokat kívánhatunk az új évezredre mindannyiunknak, gyerekeinknek, az országnak és talán Európának.

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum egy civil kezdeményezés azzal a céllal, hogy tegyük meg, amit lehetséges, társadalmi körülményeink alkotmányosságáért.
Az alkotmányosság, különösen a magyarság körében kulturális sőt identitás-kérdés. A pillanatnyi hatalmi erők ebben a kulturális közegben nyilvánulhatnak meg. Azonban 10 évvel 1990 után is még megkérdőjelezetlen tabukerités veszi körül az alkotmány fontos vonatkozásait, az alkotmányos létezés alapvető elemeit. 
Az alkotmányos ügyek rendezésében döntő az országlakosok, mai szóval az állampolgárok alkotmányosság-igénye, lelki-értelmi szuverenitás-képessége. Vajon van alkotmányosság-élményünk, -igényünk, -vágyunk, -ábrándunk? Talán csak nem így nevezzük, talán nem nevezzük meg, de mégis benne van sóhajunkban, örömünkben, kétkedésünkben?
Az ezredforduló globális átrendeződése idején, az Európai Unióba való belépésünk küszöbén kényes feladat eldönteni, hogy szabad-e vagy kell-e foglalkoznunk az alkotmányosság gondolatával. 




Az Alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenysége azon alapszik, hogy mostoha körülmények között is keresnünk, kutatnunk, ismernünk, művelnünk kell az alkotmányosság lényegét.
Vállalhatjuk-e a lelki, politikai és anyagi terhet, amit a múlt, a jelen és a jövő alkotmányos értelmezése jelent - vagy másként nem is tehetünk, mert bevalljuk vagy sem, tudjuk-e avagy sem, de ma is meglévő nemzeti lényünk érhető tetten, a mélyben ma is ható sajátosságunk fejeződik ki az alkotmányos jellegű, az alkotmányos viszonyokat feltételező gondolkodásunkban – ha csak kicsit is komolyan vesszük magunkat, ha akár csak fogalmakat szeretnénk alkotni, sőt használni?
Lehet, hogy a magyarság egészének az alkotmányosság útján van lehetősége élni életét, szervezni társadalmát, belépni Európába, kialakítani a jó viszonyt szomszédaival, beleilleszkedni a globális folyamatokba és megtalálni a harmóniát önmagával – mint nemzet, mint az ország, mint kisebb csoportok, mint családok, mint Isten képmására teremtett emberi lények?




Az Alkotmányosság Műhely és Fórum kezdeményezésével nagy reményeink és várakozásaink voltak.

Tudtuk hogy alkotmányozásra kevés remény van 1990-ben, 2000-ben, és a sor folytatható. De nincs reménytelenség. Ott van Werbőczi példája, aki sziszifuszi munkával a török hódoltság előestéjén alkotta meg Hármaskönyvét a fiatalkorában megélt Mátyás királyi korszak feltörekvő reményeivel és a Mátyás utáni korszak egyre borúsabb kilátástalanságában. Ugyan a török uralta Budában volt élete végén a magyarok főbírája, ugyan a Hármaskönyv nem emelkedett jogerőre formálisan, mégis vagy négy évszázadig hatott a törvényhozásra.
Ha fogalmunk sincs az alkotmányosságról, akkor az alkotmányozási alkalmat sem ismerjük fel, akkor az alkotmányosság mibenlétét sem tudhatjuk. A rendszerváltás élményével, sikereivel és kudarcaival a hátunk megett körbe kell járnunk az alkotmányosság taburendszerét – van-e értelmük a tiltásoknak, vagy csak a rutin teszi, hogy símábbnak érezzük, ha nem bolygatunk olyasmiket, amire nem köteleznek világszervezetek, uniós bizottságok, tömegtüntetések, szomszéd országok, hanem csak józan lelkiismeretünk venné jó néven – ha hallgatnánk rá?
Ha egyszer lesz hagyományos értelemben vett alkotmányozási alkalom, akkor arra előbb kell felkészülni. Ha nem lesz alkotmányozó nemzetgyűlés a közeljövőben, akkor is fontos, hogy véleményünk, gondolatunk legyen az alkotmányosságról, mert ez alapján lehet képünk a törvényességről, a törvény-alkotásról és törvény szelleméhez igazodásról, az igazságról, viszont nélküle csak mechanikus jogkövetők lehetünk, kiszolgáltatva a jog lelketlen és önmagában értelmetlen betűjének.
Európában a társadalomról, az emberi életről alkotott fogalmaink mozaikkockái az alkotmány keretében állhatnak össze képpé, értelmes  egésszé – legyen szó környezetvédelemről, kisebbségi csoportokról, vallásról, emberi szabadságról és felelősségről, nemzeti önazonosságról és a nagyvilághoz kötő kapcsolatrendszerről, gazdasági és politikai versengés emberi korlátairól, irodalomról és tudományról, érzelmi és értelmi kultúráról, és emberi világunk megannyi más meghatározó oldaláról.
A magyarság körében érzelmileg is kötődünk az alkotmányosság intézményéhez, ami első hallásra alig hihetőnek tűnik, de ha megbizonyosodunk felőle, ezzel nem ijesztgetni kell másokat, hanem kívánatos közös élménnyé tenni, együttélésünk bevallottan központi elemévé.
Mit tehettünk 1999-ben?
Írtunk egy levelet a 2000/1-es törvénytervezetekről az Igazságügyi Minisztériumba (lásd a kötetben).
Mit tettünk 2000-ben?
Előkészítettünk, megfogalmaztunk egy “Millenniumi Alkotmányozási felhívást” a Magyarok V. Világkongresszusára, amelyet a Magyarok Világszövetsége rendezett (lásd a kötetben).
Mit tehetünk 2001-ben?
Jó volna előkészíteni és szorgalmazni egy ünnepi megemlékező törvényt a Magyar Országgyűlésben a magyarság alkotmányosságáról.
Ez nem jelentene a tankönyvek szerinti alkotmányozást. Ez nem jelentené a magyar alkotmányos hagyomány 1944-es német megszállás előttig visszanyúló jogfolytonos elismerését. Ez nem jelentené az alkotmányos viszonyok hatalmi átrendezését.
De jelentené az alkotmányosság fontosságának elismerését. 
Jelentené, hogy az Európai Unióban azon országok közé számíthatunk majd, amelyek komolyan veszik a saját állami törvényes rendjüket meghatározó uniós jogszabályoktól független alkotmányosságukat (szinte mind ilyen, mindegyik országban tudják, hogy az alkotmányosság kérdését nem lehet átlépni).
Jelentené egy megemlékező törvény, hogy az alkotmány kérdései az oktatásban, kutatásban megbecsültebb helyet kapjanak.
Jelentené, hogy az értelmetlenül merev tabukerítés lassan enged a szorításából, merevségéből.
Ha nem is lesz alkotmányozás, egy ilyen az alkotmányos hagyományról megemlékező törvény vitája a törvényhozók figyelmét is ráirányíthatja az alkotmányosság természetére, részletkérdéseire.




Fogadják érdeklődéssel ezt a figyelemfelhívónak, beszámolónak szánt összeállítást. Remélhetőleg megtaláljuk a módját annak, hogy folytatni tudjuk a munkánkat. Remélhetőleg sikerül egy az alkotmányos hagyományokról szóló és az alkotmányosság jelenkori, jövőbeli jelentőségét megemlítő törvényt eredményesen szorgalmaznunk.
És talán hozzájárulhatunk mindezzel a magunk részéről, a magunk környezetében legalább egy majdani, esetleges alkotmányozás sikerességéhez is.




Összeállításunk nem teljes, terjedelmi okból sem férhetett bele minden tanulmány, minden írásos észrevétel (nemhogy a jegyzetelés nélkül maradt szóbeli megjegyzések).
Talán sikeres lesz egy internetes honlap kialakítása, amely technikailag lehetővé teszi, hogy a megszaporodó mennyiség ne jelentsen gátat.
Kérek minden érdeklődőt, segíteni hajlandót, minden lehetséges támogatót, hogy szándékunkat komolyan véve, ha van rá módjuk, akkor segítsék célkitűzéseinket szellemi részvétellel, anyagi eszközökkel, szervezéssel, “lobbizással”.
A címek változni fognak, feltételeink nem kialakultak, nem rögződtek, ezért akik az Alkotmányossági Műhely és Fórum munkacsoportot el akarják érni, az alábbiakkal próbálkozzanak.
www.extra.hu/alkotmany
megujulasiroda@mail.alba.hu   fba@nextramail.hu




Nyilatkozat-tervezet az alkotmányossági kérdés időszerűségéről
Az Alkotmányossági Műhely és Fórum 2000. december 19-i összejövetelén tárgyalják a következő évi programlehetőségeket. Erre az alkalomra készült az itt következő nyilatkozat-tervezet.

Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoport tevékenységében - abból a felismerésből, meggyőződésből kiindulva tevékenykedünk, hogy a magyar nemzetnek az alkotmányos állapota alapvető ismérve, hogy az alkotmányos állapot a nemzet egészének közös ügye (területtől függetlenül, illetve a magyar államhatárokon belül sem csak az aktuális hatalmi elit belügye), hogy az alkotmányosság alapvetően kulturális kérdés (nem csak hatalmi védfal), hogy az alkotmányos állapot a rendszerváltás további alakulásának majd a társadalom további életének egyik fontos tényezője.

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum célja, hogy az alkotmányosság kérdéskörében elemző tanulmányokat folytassanak, tisztázó vitákban vegyenek részt, a széles nyilvánosság elé vigyék az alkotmányosság ügyét, szorgalmazzák az alkotmányos gondolkodásmód megerősödését, és hogy ha alkotmányozásra kerül sor, akkor a társadalom arra minél felkészültebb lehessen, ha pedig netán az alkotmányozás elmaradna, akkor is alkotmányos helyzetével a társadalom minél szélesebb köre minél inkább tisztában lehessen.

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum tagjai az alapul vett szemléletükről hangsúlyozzák, hogy az alkotmányosság írott, alkotmány erejűnek tekintett szövegek és valós társadalmi állapotunk összhangjaként értelmezhető, hangsúlyozzák, hogy alkotmányosságunk a társadalmi valóságunk és szellemi-lelki állapotunk talaján ítélhető meg, hogy alkotmányos helyzetünk javításának egyaránt fontos módja a tételes alkotmány kérdésének rendezése, a jelen és várható jövő kihívásainak számbavételével, valamint az alkotmányos ismereteink, felfogásunk kiművelése, széles körű erősítése.

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum tagjai megvalósítandó programnak tekintik a Magyarok V. Világkongresszusán elfogadott "Millenniumi Alkotmányozási Felhívást", és ennek szellemében kívánnak tevékenykedni, eszerint kívánnak hozzá járulni az ezredfordulós ünnepi megemlékezéshez, különösen a következő ezredévet indító 2001 év eseményeihez, az alkotmányosság ügyében megtehető fontos, reális lépésekre fordítva a közfigyelmet, amelyek a társadalmi összetartozás minőségét döntően alakíthatják.

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum alapítói az alkotmányosság kérdései között kiemelkedően fontosnak tekintik a foglalkozást a következő témakörökkel:
1)	a magyar alkotmányos hagyomány (amelyet szentkorona-tan néven tartott számon a századelő közvéleménye), 
2)	a nemzet és alkotmányosság ügye (amelyet a trianoni békével előállott helyzet tett fontossá, hiszen az alkotmányos hagyományú nemzet és az állam határai nem esnek egybe), 
3)	a szabad és tényleges alkotmányozó hatalom kérdése, a katonai megszállástól mentes állapotunk valódi alkotmányozási lehetőségei (hiszen katonai megszállás alatt a nemzet szabad akaratából alkotmányosságáról dönteni nem képes), 
4)	az Európai Unióba való belépésünk alkotmányossági vonatkozásai (egyrészt vajon alkotmányos tudatunkat, értékeinket ápolva, megtartva önálló nemzeti léttel akarunk belépni vagy önálló nemzeti létünket formáló alkotmányosságunkat feladva - másrészt talán a külvilágban is a mai válságból kiutat keresvén előtérbe kerül az alkotmányosság intézményének és állapotának vizsgálata több szinten is, értve ezalatt regionális, nemzeti, kontinentális vagy globális kereteket), 
5)	a gazdasági szabályozás tudományban, köztudatban általánosan elhanyagolt alkotmányos vonatkozásaival (mert az alkotmányos elvek döntő mértékben sérülhetnek gazdaságszabályozási megoldások révén, lásd a föld és tágabban a terület sőt környezet tulajdonát; az életfontosságú élelmiszeripar ágazatát; egyéb stratégiai fontosságú ágazatokat; a személyes, csoportszintű és nemzeti identitást, létet meghatározó, gazdasági keretekben kezelt tényezőket, mint műemlékek, sajtó, oktatás stb), 
6)	a különböző további társadalmi "ágazatok" alkotmányosságának felvetésével (oktatás, egészségügy, kultúra, stb), 
7)	és általában a társadalmi igazságosság klasszikus és a társadalmi hatékonyság modern elvének összeilleszthetőségével.
8)	az európai és ezen belül a magyar alkotmányossági felfogásban a filozófiai alapok áttekinthető tárgyalásának, elemzésének felvetésével (erős figyelemmel az összes többi pontra)

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum tagjai kiemelik azt az elvi meggyőződésüket, hogy az "újkori időkben" korábban el nem képzelhető mértékben kiéleződött gazdasági és pártpolitikai versengésnek a korunkban tapasztalható kihívásokhoz mérten megerősített és megújított alkotmányosság adhat tényleges és megformált keretet - ebből következően tekintik az alkotmányosság kérdését olyannak, amely nem rendelhető alá sem gazdasági sem pártpolitikai érdekeknek - sem a valóságban, sem a látszat erejéig.






A Magyarok V. Világkongresszusán
Millenniumi alkotmányozási felhívás
(20000. május 22-23.)

1)	A világkongresszus kezdeményezi és támogatja az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását (hangsúlyozva, hogy arra készülni kell az összehívásának pontos idejétől függetlenül).

2)	A világkongresszus az alkotmányozó nemzetgyűlésre való felkészülés jegyében megerősíti és kiterjeszti az Alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenységét (Fórum), amelynek
·	feladata az alkotmányozás koncepcionális és részletekre kiterjedő alternatíváinak számbavétele, kimunkálása, összegzése az alkotmányozó nemzetgyűlés számára - keresve a kapcsolatot más hasonló jellegű kezdeményezésekkel, tudományos műhelyekkel, intézményekkel,
·	feladata továbbá, hogy egy éven belül, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) javaslatot készítsen elő és tegyen az Alkotmányozást Előkészítő Tanács létrehozásának módjára és összetételére.
·	A Fórum munkáját az MVSZ segíti.

1)	A világkongresszus feladatul jelöli meg az MVSZ számára, hogy 2001. évben Alkotmányozás Előkészítő Tanácsot hozzon létre, amelynek
·	célja, hogy a kormánnyal és a parlamenttel tárgyalásokat kezdjen az alkotmányozó nemzetgyűlés jogi kereteinek kialakításáról,
·	célja továbbá, hogy az alkotmányozás gondolatával és részleteivel a szélesebb közvélemény elé lépjen,
·	összetételében törekedni kell arra, hogy felsőház-szerűen egyházak, önkormányzatok, köztestületek, érdekképviseletek, egyéb fontos civil szervezetek, hazai nemzetiségek és a határon túli magyar nemzetrészek olyan képviselői és olyan felkért szakértők munkálkodjanak benne, akik személyesen is elkötelezettek az alkotmányozás ügyében.
·	a Tanács munkájában megalakulása után az MVSZ részt vesz, és munkáját segíti.

a hozzátartozó másik szöveggel, "melléklettel" 
(amely szintén felolvasásra került):

A Magyarok V. Világkongresszusán
állásfoglalás az alkotmányozásról
(20000. május 22-23.)

Magyar közéleti, kormányzati és parlamenti szervek, hazai és határon kívüli fórumok, tudományos munkaközösségek, más szakmai testületek és személyek évek óta foglalkoznak új magyar alkotmány előkészítésével, és jellege valamint tartama módozatainak meghatározásával. Nem lehet ugyan naptárilag kiszámítani, mely időpont válik majd alkalmassá az alkotmányozásra, bizonyos azonban, hogy a szabályozás elveiben és tartalmában való nemzeti közmegegyezésen alapuló munkálkodás mindenképpen szükséges. Erre figyelemmel - 2000. május 22. napján - Magyarok V. Világkongresszusa az alkotmányozás kérdéskörében a következő elvi követelmények és gyakorlati intézkedések megvalósítását igénylő állásfoglalást fogadta el és hozta nyilvánosságra:
1)	Az alkotmányozásnak (az idejétmú1t. sokszor toldozott-foltozott-módosított, alkotmányként használt 1949. évi XX. tv. helyett) az ezredfordulós társadalmi megújulást ke1l szolgálnia, véglegesen és jelképesen lezárva az ország 1944-től 1991-ig tartó megszállásával jellemzett korszakot, kinyilvánítva a történelmileg létezett magyarországi alkotmányos államrendszerekkel való jogfolytonosságot.
2)	Az alkotmányozásról a törvényhozó hatalomtól független - törvényesen megalakítandó - alkotmányozó nemzetgyűlés döntsön. A kormányzat gondoskodjék a nemzetgyűlés jogi feltételeinek megteremtéséről.
3)	Az alkotmányozás segítse elő a világ magyarságának nemzeti egységesülését (integrációját).
4)	Az alkotmányozás nem sértheti a Magyarországon élő nemzeti és más kisebbségek érdekeit.
5)	Az alkotmányozás érvényesítse a sok évszázados történeti alkotmány nemzetfenntartó szellemét és közjogi értékeit.
6)	Kétkamarás országgyűlés felállításával lehetővé kell tenni, hogy az első kamarában helyet foglaló politikai pártokon kívül a második kamarában a törvényi feltételeknek megfelelő egyházak, az önkormányzatok, a köztestületek, az érdekképviseletek, a hazai nemzetiségek, a határon kívüli magyarok, a civil közéleti szervek is képviseletet kapjanak. 
7)	Az alkotmányozás az emberi. állampolgári és közösségi jogok és kötelezettségek, továbbá az állami és közigazgatási szervezet meghatározásán és működése jogi szabályozásán kívül rögzítse a társadalom alapvető gazdasági, pénzügyi, kulturális, szociális, egészségügyi és egyéb társada1mi viszonyaira kiterjedő állami és önkormányzati felelősséget is.
8)	Az alkotmányozás biztosítsa az egyéni és közösségi érdekek ésszerű és igazságos egyensúlyát.
9)	Igazodjék az alkotmányozás a világ demokratikus alkotmányaihoz, vegye tekintetbe a hazánkkal szomszédos országok alkotmányos kérdéseket érintő rendelkezéseit, legyen figyelemmel a nemzetközi egyezményekre, az Európai Unió alkotmányos elveire (különösen a szubszidiaritásra), s hasznosítsa a hazai alkotmány-előkészítés eddigi eredményeit.
A Magyarok V. Világkongresszusa felhívja a Világszövetség elnökségét, hozza létre az alkotmányozó nemzetgyűlést előkészítő tanácsát, s tűzze feladatául, hogy - az alkotmány-előkészítés más társadalmi, tudományos, hivatalos. szakmai és laikus szereplői tapasztalatainak, véleményének felhasznátásáva1 és velük együttműködve - egy éven belül dolgozza ki az elvi követelményeknek megfelelő alkotmányozás tartalmi programját.
A Világszövetség elnöksége kezdeményezze, hogy az elkészített programot a közéleti és a tudományos fórumok, majd a nemzetgyűlés tagjai vitassák meg, s annak alapján az alkotmányozó nemzetgyűlés hozza meg alkotmányozási döntését.

A két utolsó bekezdés szövegét tartalmazza a millenniumi felhívás is. 
Az ismétlődésre azért kerülhetett sor, mert több szövegváltozatból 
szavazással került sor a kiválasztásra.






Elképzelhetetlennek tűnt számomra egy fél évvel ezelőtt, 2000. májusban, hogy az alkotmányossági programot befogadó világszövetség léte váljon kérdésessé még ezévben. Ezért örültem neki akkor, hogy a munkacsoport világszövetséghez fűződő viszonya olyan határozott formában került megfogalmazásra, és kisebb jelentőséget tulajdonítottam a másik, a tulajdonképpeni elvi kérdéssel foglalkozó résznek. Úgy véltem, hogy annak alaposabb megfogalmazására még felkészületlenek voltunk, ahhoz kell még egy év. – FÁ.
Észrevételek a 2000/1 tervéhez - I.

a 38.562/1999. IM számú előterjesztésről
(a Kormány részére a Szent István-i államalapítás 
emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról) 

"Fogságban van a Szent Korona" (Nemeskürty István) - ki kell szabadítani, következik a tennivaló.
Terjedelmesebb elemzés hosszabb időt, hónapokat igényelne. Ezért szövegszerű javaslat formájában A szövegjavaslat Courier betűtípussal különül el a kötetben egyébként használatos Times betűktől. A vastagon kiemelt Courier betűs szavak nem szerepeltek a hivatkozott előterjesztésben, a zárójelbe tett szavaknak pedig a kihagyását javasolta a fenti írás. szólunk hozzá az előterjesztéshez, a teljes felülvizsgálatra törekvés nélkül, alapul véve egy rövid törvény lehetőségeit:
A (magyar állam ezeréves folytonosságának és az azt megtestesítő Szent Koronának kiemelkedő történelmi jelentőségére tekintettel.....) keresztény magyar királyság megalapításának 1000-ik évfordulója és az alkotmányos magyar államhatalom folytonosságát megtestesítő és teljességét megszemélyesítő Szent Korona kivételes történelmi jelentőségének méltó megünneplése jegyében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
1.§ A Szent István-i (államalapítás) keresztény királyság megalapítása a magyar történelem meghatározó eseménye, ezért emlékét az Országgyűlés e törvényben is megörökíti. 
2.§ (1) Magyarország Szent Koronáját és a hozzá tartozó jelvényeket a történelmi budai királyi vár Zsigmond kápolnájában (az Országgyűlés épületében) őrzik.
(2) A Magyarország Szent Koronájához tartozó jelvények
a)	a királyi jogar
b)	a koronázási palást
c)	az országalma
d)	a koronázási kard

3.§ Magyarország Szent Koronáját és a hozzá tartozó jelvényeket a nemzeti ünnepségeken bárki ingyenesen megtekintheti.
4.§ (1)Magyarország Szent Koronájának (a Szent Koronának) és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelme és megóvása, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtétele a három (öt) tagból álló Koronaőri Testület (a továbbiakban: Testület) feladata.
    (2)A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az országgyűlés elnöke, (az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke).
    (3)A Testület a működésével kapcsolatos szervezeti és eljárási szabályokat maga állapítja meg.
5.§(1) A Magyarország Szent Koronáját őrző, erre a célra létrehozott fegyveres testület a Koronaőrség.
   (2) A minden más fegyveres erőtől független Koronaőrség kizárólag a Koronaőri Testületnek van alárendelve.
6.§ Záró rendelkezések.

Indokolás:
 ad. preambulum:
Magyarország Szent Koronája és a tőle elválaszthatatlan Szentkorona-eszme hangsúlyozottan nem az állam ezeréves folytonosságát, hanem az alkotmányos magyar államhatalom folytonosságát testesíti meg, és az alkotmányos magyar államhatalom teljességét személyesíti meg! Ezeréves évfordulót ünnepelünk, de nem az egész ezerévet köszöntjük, semmiképpen nem mosva össze az alkotmányos és az önkényuralmi időszakokat. Ellenkező esetben a legutóbbi, az országot eddig helyrehozhatatlan erkölcsi, biológiai és gazdasági romlásba juttató önkényuralmat kötnénk össze alkotmányos korszakokkal, emelnénk valamiképpen azok sorába, aminek semmilyen összefüggésben nincsen helye. Ezen túl: a Szentkorona-eszme minden önkényuralom teljes elutasítása. Tudvalévő, hogy az alkotmánytan művelőinek többsége jogpozitivista beállítottsággal az alkotmánytörténet körébe utasítja a Szentkorona-tant, míg az alkotmánytörténet képviselői a múlt eseményeihez kötve, mai értelmét nem keresve tárgyalják azt. A Szent Korona kiszabadítása rabságából a Tan mai értelmének ismeretét követeli meg, mert ellenkező esetben nagyobb eszmei kár következik be, mintha semmi sem történt volna. A Szentkorona-eszme soha nem volt közvetlenül törvényhozás tárgya, (s ez a jövőben sem szükséges), éppen ezért közvetett hatályon kívül helyezése (a Szent Korona kiemelt, történelmi értékű művészeti tárgyként kezelésével és a hozzá fűződő jogi nézetektől és tételektől való elszakításával) sem lehetséges, de a benne rejlő értékek elvetése miatt káros a társadalomra. Ezek feltárásához és értelmezéséhez a régebbi jogtudományi irodalom (Hajnik Imre, Timon Ákos, Eckhart Ferenc és mások) tanulmányozása és elemzése is szükséges.
A magyar alkotmányosságnak a Szentkorona-tanban gyökerező, arra visszavezethető tételei 
−	(a teljesség igénye nélkül, a historizálás vádját kerülendő mellőzve a jelenkori szakkifejezéseket) különösen a következők: 
−	a hatalomátruházás, 
−	az ebből következő hatalommegosztás, 
−	a korlátozott és ellenőrzött hatalomgyakorlás, 
−	az állami szuverenitás, 
−	a jogkiterjesztés, 
−	a Szent Korona tagság (1848-tól a magyar állampolgárok összessége) mellérendeltsége (egyenjogúsága), 
−	az egyenlő alkotmányos szabadság,
−	a népcsoportok egyenjogúsága, 
−	az önkormányzatiság elve, 
−	a népszuverenitást megelőző és magába olvasztó nemzeti szuverenitás, amely szerint minden hatalom forrása a magyar nemzet (az állampolgárok összessége), 
−	a törvénysértés jogot nem alapít, 
−	az önkényuralmi hatalomgyakorlás tilalma, 
−	az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás joga (ius resistendi), 
−	az alkotmányos hatalom jogfolytonossága, 
−	a szerves jogfejlődés, 
−	a közösségi értékek és érdekek védelme,.....
A Szent Korona kiszabadítása felveti a magyar történelmi közjog újraértékelésének, a nyugat európai jogi formákkal és értékekkel együttes, méltó kezelésének feladatát és kötelességét, különösen a millennium idején. Ennek legkisebb igényű követelménye a főhatalom teljességét, minden alkotmányjogi tényező felettiségét jelentő különleges államszemélyiségnek jogalanyként szerepeltetése, soha meg nem szűnt jogalanyiságának elismerése a magyar állam megtestesítőjeként.

ad.1.§
Történelmileg pontosabb a keresztény magyar királyságról beszélni, tekintettel a magyarság jóval régebbi szervezett közösségi életének ismert ill. még feltárandó tényeire, az államalapítás szerves, hosszú folyamat jellegére, az államfogalom gazdagodó árnyalataira, a száz évvel korábbi honfoglalásra, más elgondolkodtató tényeket és elméleteket nem említve.
ad.2.-5 §
Az oklevelek tanúsága és a régi magyar közjogi irodalom szerint a legszabatosabb, legértelemgazdagabb elnevezés: Sacra Corona Regni Hungariae - Magyarország Szent Koronája, ami utal a különleges államszemélyiségre, annak a hatalom legnagyobb teljességét kifejező, - az államfő és államforma felett létező - mivoltára.
A Szent Korona hatalmi ágak felettiségéből következik helyileg is szuverénhez illő elhelyezése, nem pedig együttlakásra kényszerítése a végrehajtó és államfői hatalommal, vélhetőleg állandóan kitéve a látogatók érdeklődésének, vonzást jelentve a különleges tárgyakat érintő romboló, merénylő szándéknak, pedig története során csak az utóbbi tíz évben tették ki állandó kutató pillantásoknak, mintegy kiszolgáltatottsága jeléül. A Szent Koronával való találkozás nem lehet mindennapos turisztikai látványosság, hanem kivételes ünnepi alkalom. Ha mégis az országgyűlésben helyezik el, megtekintését korlátozni kell, “gondviselését” (amint a régebbi törvény írja) a végrehajtó hatalomtól független, csak a Koronaőri Testületnek alárendelt, morálisan és lelkileg is alkalmas személyekből álló őrség láthatja el.

A koronaőrség jogállása egyrészt magának a tárgynak a védelmi, őrzési feladatiból következik, akár titkosszolgálati eszközökig, legmodernebb technikáig, a koronaőrség személyi összetételének a szokásosnál messze gondosabb kiválasztásáig terjedően, másrészt Magyarország Szent Koronájának eszmeiségéből, a szuverenitás teljességét jelentő jelképi szerepéből következően pedig meghatározó, hogy az intézményi keretek kialakításában is érvényesüljön: Magyarország Szent Koronája egyértelműen minden hatalom - a kormány, parlament, köztársasági elnök feletti státusú. 
A Koronaőri Testület tagjai a nemzeti szuverenitást hordozó országgyűlésnek tisztségük alapján ténylegesen felelős ill. felelősé tehető személyek legyenek.
Az előbbieket legalább alapvonalaiban figyelembevevő ünnepi megemlékező törvényhozás eléri a kívánt célt, vagy annál esetleg némileg többet, míg ellenkező esetben megsérti  a nil nocere törvényhozásra is érvényes elvét.
Észrevételek a 2000/1 tervéhez - II.

a 38.835/1999. IM számú előterjesztésről
(a Kormány részére a Magyar Köztársaság Alkotmányáról).

Az alkotmányosság kérdése még több nehézséget vet fel, mint a Szent István-i államreform vagy Magyarország Szent Koronája méltó megünneplése. Ez az alkotmányról szóló előterjesztés lényegénél fogva nem tartozik az alkotmányozás fogalmi körébe. Kétségtelenül jár bizonyos politikai előnyökkel, amelyek kisebbek lehetnek a várható hátrányoknál, így annak ódiumával, hogy egy tízéves politikai folyamat alkotmányossági eredményét, (benne kényszerű felemásságait, politikai alkuit) ezredfordulós jelentőségűvé emeli a törvényhozás. Jó dolog-e, a magyar nép érdekében való-e a befejezetlen rendszerváltozás, elmaradt rendszerváltás végleges voltának ilyen, akarva - akaratlan deklarált kifejezése?
Igy csupán a preambulum szövege által indokolt az a megjegyzés nélkülözhetetlen, hogy a történeti előzményekre hivatkozó szövegnek ki kell fejeznie a magyar történelem és közjog tényeihez való szerves kapcsolódást, melyre ez évfordulós törvényről írott véleményben utalunk. Az előbbiek szerint meghaladja vizsgálódásunk körét annak elemzése, hogy a tízéves alkotmányfejlődés mennyiben (miért vagy miért nem) jelent ilyen szerves kapcsolódást. Az elkövetkező időszak alkotmányossági munkálkodásának éppen ezen kapcsolat megteremtése a feladata, a továbbélő - felélesztendő - magyarországi jogi hagyomány és értékek, a nyugat európai és kontinensközi (globális) jogi értékek és a rendszerváltoztató tíz esztendő alkotmányos vívmányai összegezésének és továbbépítésének jegyében.

Budapest 1999. szeptember 12.
Fáy Árpád A levelet az előterjesztő Igazságügyi Miniszterhez küldtük meg. A vélemény vázolásában többen közreműködtek, így Dr Samu Mihály is. A vázlatot végső formájába Dr Zétényi Zsolt öntötte. - FÁ

Magyarok Világszövetségének elnöke
Tisztelt Alkotmányossági Fórum ! Értsd a Magyarok V. Világkongresszusának Alkotmányossági Fórum nevű albizottságát 2000. május 22-23-án – FÁ.

Egy nemzet erkölcse és kultúrája a múlt műve. Akár az anyanyelv. Közéjük sorolható a nemzet a1kotmánya is, amely évszázadokon át összetartó abroncsa volt közösségi életünknek.
Elevenen működő alkotásunk. S ha a nyelvet folyamatosan ápolnunk kell, fejlesztenünk, hozzáigazítanunk az idők változásaihoz, ugyanezt kell tennünk törvényt teremtő képességünkkel is.
Különösen manapság, az európai integráció és a világméretű eltömegesedés korában, amikor eredetiségünk minden értékére múlhatatlanul szükségünk van. Bartók és Kodály a XX. század elején sem divatból teremtették meg a népzene reneszánszát, hanem azért, hogy pontosabban tudjuk, kik vagyunk, mik vagyunk és hogy a múlt hatalma hogyan segítheti életünket. A magyar alkotmány ugyanolyan hagyományunk, mint a néphagyomány. Teremtsük meg mi is a reneszánszát!

Bátorságot, s jó munkát kívánok az Alkotmányossági Fórum minden résztvevőjének.


                                                                                    Csoóri Sándor


Előadások – tanulmányok
A 2000. májusi világkongresszus
alkotmányossági fórumára készült írásos mellékletből
Dr Somodi István: Új magyar ezredév - új magyar alkotmány
A 2000. januári első előadó a “SZÁZAK TANÁCSA 1999.” kötetben (350-354.p., Trikolor kiadó) megjelent tanulmányát javasolta előadásáról való beszámoló szövegként. Azért vettük az ő előadását elsőként, mert 4 évvel korábban, az 1996-os Magyarok IV. Világkong-resszusán egyedül az ő felszólalása szólt alkotmányozásról (az akkori felemás helyzetben).
A négy évvel ezelőtti felszólalás szövegét a Magyarok V. Világkongresszusának III., áprilisi Hírlevele közölte a 40-ik oldalon. Az akkori felszólalás szövegezői között voltak mások mellett: Dr Bernáth Zoltán, Dr Csapó József, Fekete Gyula, Matuska Márton, Dr Molnárfi Tibor, Dr Pecze Ferenc, Dr Rózsa Ernő, Sándor András - az MVSZ Nemzeti Együttműködési Bizottság tagjai. Örömmel vettük e kör tagjainak az érdeklődését, bekapcsolódását az egyébként tőlük függetlenül indult Alkotmányossági Műhely tevékenységébe.

Ünnepre készülünk, és a nagy magyar ezredforduló leendő eseményei a gyötrő gondok közepette is erősen foglalkoztatják a gondolkodó közvéleményt. A töprengő magyarok körében azonban újra meg újra előkerül a nyugtalanító kérdés: Mit ad, ad-e érdemlegeset, maradandót ez az ezerévben-egyszer-esik ünnep az utánunk születőknek, a jövő Magyarországának? Ha kimondjuk, ha nem, érezzük: száz-kétszáz év múlva, ha lesz még magyar, ebben a tekintetben is mérlegre tétetnek cselekedeteink és a lassan kibontakozó kép elég messze van attól, hogy emelkedett lélekkel várhassuk a nagy napok ünnepi harangkondulását.
Mert ahogy egy ideje már látható, ez az évforduló is lezajlik majd valahogy a hazai ünneplés szokásai szerint, aztán belevesz az időbe, anélkül, hogy maradna belőle valami. Létrejött a lebonyolítás hivatalos szervezete, amely megkísérli, hogy szép gondolatokkal és mérsékelt anyagiakkal a maximumot nyújtsa. Feldolgozza az eléje került javaslatokat, közöttük a kérelmeket, amelyekre - örök válasz - soha nincs elég pénz, azután megvalósít belőlük annyit, amennyit tud. Ezalatt, mintha nem is lenne ünnep, dúl a közéleti harc, nemritkán béka-egérharc, ahol a békateknő-pajzsok csattogása köti le a közfigyelmet a nemzeti sorsproblémák helyett. Az ország irányítása roskadozik a csődtömeg és a váratlan bajok súlya alatt, az ellenzék szorgosan fűrészeli a kormányt, miközben alig gyógyul a legfontosabb, az ország maga. A külpolitikai tapintat vélhetően hangfogókat rak majd az emlékezés olyan fejezeteire, amikor "más magyar kard mennyköve világított" a tájon, és dühödt ellenerő destruálja továbbra is a "régi erkölcs s spártai férfikar" bátortalan kultuszát. Szent István és a nemzeti. mitológia feltámadt pár napra, elhangzik néhány ide nem illő kötekedő megjegyzés, - és máris itt van a parlamentáris rendszerekben mindent félresöprő új kampány: a következő választás vérremenő csatája.
Némelyeknek természetesen eszébe jut és emlékeztetnek, hogy száz évvel ezelőtt mi-mindennel ünnepelt a múlt-Magyarország. Mások megállapítják, hogy olyan arányú alkotó emlékezés - országgyűlési határozatok, törvények alapján létrejött iskolák százai, máig álló művelődési intézmények, emlékművek, középítkezések - most aligha lehetséges: elvitte Trianon, később az internacionalista összefogás, napjainkban pedig a nemzeti vagyon esztelen elprédálása.
De amihez emlékművek sem kellenek: állami létünk törvényes alapjainak tényleges helyreállítása, annak se látszanak a jelei. A biztos fundamentum hiányának eme súlyos problémájával alig gondol a laikus társadalom: azzal, hogy Magyarországnak ma egyszerűen nincs ezeréves létéhez méltó és a korszellem követelményeihez okosan igazodó egészséges alkotmánya. Éppen most, amikor függetlenségének önkéntes és részleges bár, de újabb és tartós feladására készül. Pár éve mozdult ugyan valami, meglehetősen átlátszó szándékokkal, hogy indokolatlan sürgetettséggel, a társadalomnak a szükséges időt-módot meg nem adva, egy meg nem érlelt tervezetet fogadtasson el a labilis politikai hangulatok alapján, egyetlen ciklusra megválasztott parlamenttel. Ezt a közvélemény elutasította: azután az egész téma - csak egyszerű téma?, hiszen az ország működésének nélkülözhetetlen talpköve ez, Aranybulla-súlyú ügy! - lecsúszott a napirendről.
Állapítsuk meg: akkor teljesen indokoltan. Bár a társadalmat erről se világosították fel, Magyarország "ezeréves alkotmánya " tulajdonképpen ma is hatályban van, mivel erőszak, törvénytelenség jogot ezen a területen sem alapozhat meg. A törvényes állapot hiánya 1944-tól 11991-ig, a szovjet megszállók kivonulásáig tartott: érvénytelen tehát minden eközben született, "alkotmánynak" nevezett idegen séma, és nemzeti létünk szolgálatára nyilvánvalóan alkalmatlan az ezek több-kevesebb korrekciójával felújított helyettesítő provizórium is.
További probléma, hogy a régi magyar alkotmány évszázados törvénykezési folyamatok együttes eredménye, a modern alkotmányjog pedig számos országban egyetlen jogszabályban foglalja össze az állam és a polgárok jogainak és kötelességeinek alapjait. Mindenek előtt azt kell tehát a magyar társadalomnak eldöntenie, hogy az alkotmányozásnak melyik útját választja: a régi, folyamatos törvénykezéssel kialakult alkotmány továbbfejlesztését, vagy egyetlen, az újabbkori felfogásnak megfelelő alaptörvény létrehozását. Értékrend-beli többletet valószínűleg egyik megoldás sem mondhat magáénak: működhet jól az ország könyvtárnyi joganyag és egyetlen kódex alapján is. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a huszadik század viszonyaira inkább az utóbbi alkalmas, azt azonban lelkiismeretesen elő kell készíteni.
Nos, ha valóban van nagyszabású, emlékmű-értékű valami, amit a kétezredik év generációi adhatnak a jövő magyarságának, az a független, demokratikus Magyarország új Alkotmánya a toldozott-foltozott idegen sablon helyett, amelynek fenntartását valójában egyetlen érdek indokolja: a hazai és idegen érdekeltek zavartalan halászata a zavarosban. És leszállva az árvizektől gyötört hazai talajra: mindez nem is igényel millió koronákat, mint a száz évvel ezelőtti pompázatos ünnep. Erre persze a süket is vak is köztudatot és a tudatos ellenérdekelteket rávenni keserves győzködést kíván, de ha már kitört a hegyen-völgyön demokrácia, tenni azért lehet valamit.
A sok mulasztás mellett, amit elkövettek az elmúlt évtized felelősei, van egy, ami messze súlyosabb, mint sok más: az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásának elmulasztása. Világtörténelmi tény: új korszakok elején mindent megelőző feladat, ezer ok indokolja: olyan katasztrófák, cezúrák, létforma-változások után, amelyeket a magyar világ átélt, egyszerűen mellőzhetetlen teendő. És mégis: ma nem kezdeményezi senki illetékes.
Az üggyel szembeni közöny azonban nem akadályozhatja, hogy a társadalom - és ezt követően maga a törvényhozás - ne tegyen mielőbb valamit. Magát az Assemblée Constituante-ot persze néhány népszónoknak összehívni, különösen egy magát konszolidáltnak képzelő ország viszonyai között, ma nem lehetséges. Létre lehet viszont hozni, egyelőre társadalmi szerv formájában, az Alkotmányozó nemzetgyűlés Előkészítő Tanácsát. Létezik olyan szervezet: a Magyarok Világszövetsége, amelynek, mint a magyarság egészéért felelősséget hordozó tömörülésnek kikezdhetetlen nemzetpolitikai és morális alapja-joga van erre. Választási és meghívásos alapon össze kell gyűjteni azt a két-háromszáz feddhetetlen, rátermett ember, aki nem párt-paritásos alapon nekifog és gyorsan - kevesebb mint egy év alatt - lefekteti és nyilvánosságra hozza az alapelveket. Nem kodifikációs anyagot, nem kész szövegtervezetet, hanem az új alkotmány lényeges követelményeit, a történelmi "Mit kíván a magyar nemzet" -elv alapján.
Hogy ilyen megoldás lehetséges, arra precedensként szolgálhat a Százak Tanácsának létrejötte. A társadalmi szervezetek tagjai minden hatósági közreműködés és napi politikai befolyásoltság nélkül megtalálták azokat az embereket, akiket hiteles, a nemzeti érdekek szolgálatában képviseletük gyanánt elfogadott személyeknek tartanak. Ilyenek és mások: felelős, közbizalmat élvező személyiségek alkalmasak arra, hogy az előkészítés alapvonalait felvázolják. Természetesen helyet kell kapni közöttük a Magyarországon kívül élő, kényszerűen nem magyar állampolgár magyaroknak, és a Magyarországon élő, a közös sorsot vállaló nemzetiségek képviselőinek is. 
Ez a vállalkozás politikailag nem támadható. Gyaníthatóan sok érdek fűződik ahhoz, hogy a téma hivatalosan ne kerüljön egyhamar napirendre, de a hozzá vezető társadalmi konzultáció igényét nem lehet lesöpörni az asztalról. Ha az alapelvek együtt vannak, megvan a további tárgyalás alapanyaga, ellehet indulni hivatalos dimenziókban is.
Hogy a feladat mennyire a nemzet puszta létébe vág, részletes kifejtés és a sajátlagosan jogi problémák érintése nélkül is elég utalni néhány alapkövetelményre, amely alkotmányos deklarációt kíván:
- Az állampolgár, különösen a szűkös viszonyok között élő dolgozó állampolgár létbiztonságának problémája nem hárítható el a liberális gazdaságfilozófia szintjén. A sorsa alakulásában vétlen ember nem kallódhat-pusztulhat nyomorban, betegségben, tudatlanságban. A nemzet fennmaradása újabb szóval újratermelődése - érdekében ennek alkotmányos garanciáját az államnak vállalnia kell.
- Egy ilyen viszontagságos sorsú kis nép életében a nemzeti szolidaritásnak létfontosságú szerepe van. Alaptörvényi rögzítést kíván az a követelmény, hogy maga az állam vállalja a lehetséges mértékű felelősséget azokért a magyarokért, akik szuverenitásának területén kívül élnek.
- Különösen az utolsó fél évszázad tapasztalatai alapján, az alkotmánynak hangsúlyozottan tartalmaznia kell az államfő, a miniszterek és az országgyűlés teljes és feloldhatatlan elkötelezettségét a nemzeti érdek elsődlegessége iránt, amit nemzeti irodalmunk "A Haza minden előtt" posztulátumában szabott meg. Ennek megszegése az alkotmányban elvileg megállapítandó hazaárulás.
Ami magát az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását és működését illeti, ez szervezési kérdés is, a szónak magasabb színtű értelmezésében. Az élő-működő ország nem maradhat folyamatos törvényhozási tevékenység nélkül. Ha az Országgyűlés az alkotmányozás feladataival is foglalkozik, vagyis átveszi a klasszikus alkotmányozó nemzetgyűlés szerepkörét, meg kell osztania idejét-erőit a napi törvényhozási feladatok és az alaptörvény kidolgozása között. Ez gyakorlatilag vagy lehetetlen, vagy elnagyolt munkát eredményez, vagy időtlen-időkre elnyújtja a feladat végrehajtását. Eközben a választási ciklusok más-más összetételű parlamentet juttatnak pozícióba, ennek mindenféle következményével elviekben és kivitelben egyaránt. Mindezeket végiggondolva mutatkozik meg igazán, milyen bizonytalanságokkal, évtizedes nehézségekkel jár, hogy az átalakulás annakidején nem ezzel kezdte meg az új rend alapjainak lerakását.
Kézenfekvő megoldásként kínálkozik viszont, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a meglévő, a megválasztott parlamenttel párhuzamosan üljön össze, a társadalom választott kiválóságaiból és szaktudósaiból. Ennek a konstrukciónak számtalan politikai és technikai előnye van, lényeges akadálya pedig csak egy: a politikai pártok ellenállása, ha nem tudják, vagy nem akarják felfogni a feladat halaszthatatlan voltát és a megoldás előnyeit. Szembenálló vélemények esetén is kimunkálhatók a módusok, ha meg van az akarat: ha a pártrészvételi felfogás hívei úgy gondolják, hogy jelenlétük ebben a testületben is elengedhetetlen, delegáljanak pártképviselőket, de a fórum ne váljon a napi politikai csatározások második vonalbeli küzdőterévé. Nem formai kérdés az alkotmányozó testület elhelyezése sem: szimbolikus jelentősége van, ha a közélet a külsőségekben is kifejezi a munka fontosságának elismerését. Adott a helyszín: a Parlament épülete, a rendszerint üresen kongó volt főrendházi ülésterem.
Ezt az ügyet nem lehet örökké halasztani: Anélkül, hogy a törvényhozó testület rendszeres munkájában szakadás állna be, annak folyamatos tevékenysége mellett a másik fórum nyugodt ütemben kidolgozhatja az új alaptörvény tervezetét. A szokásos presztízs-viták időigényét is figyelembe véve, három év erre biztosan elegendő, és még a jelenlegi országgyűlés népszavazásra bocsáthatja a javaslatot. Működésének ez lenne a koronája, s ezzel - harmadikként ugyan az átalakulás után - valóban beírhatná nevét az új Magyarország történetébe. Célszerű is lenne, ha az ügy nem húzódna át a következő ciklusba: ki tudja, hogy addig milyen bajok milyen visszahúzó ellenerőket segítenek vissza a hatalomba.
Nyomatékot ad a feladat azonnali vállalásának, hogy az ország ezekben az években az "Európához való felzárkózás" bizonytalanságában él, és ez a nemzet életének számos területén feszültségeket teremt. Nemzeti érdekeink azt kívánják, hogy az alkotmányos állapotot az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően, bár annak velejáróit mérlegelve kell helyreállítani. Értékelve a csatlakozásból származó előnyöket is, kiinduló pontunk csak az lehet, hogy egy évezrede európai nemzet, európai állam vagyunk: európai eszményekért, Európa zavartalan fejlődéséért véreztünk évszázadokon át; a világnak európai színvonalú értékeket adtunk; népünk elvárja, hogy Európa is így fogadjon bennünket. Ehhez elengedhetetlen, hogy saját alaptörvényünk deklarálja európaiságunkat, egyben megállapítsa nemzeti érdekeink nemzetközi összefüggésekben fel nem adható oltalmát





Összefoglalás:

A társadalom gondolkodó fele mély aggodalommal nézi, hogy Magyarországnak tíz esztendő elmúltával sincs ezer éves létéhez méltó és a kor követelményeihez racionálisan igazodó alkotmánya, továbbra is a toldozott-foldozott idegen sablon koloncait vonszolja, mert elhalasztotta a lehetőséget, hogy a rendszerváltást Alkotmányozó Nemzetgyűléssel kezdje.

Mérsékelt a politikai valószínűsége egy leendő kormánynak is, amely közelesen megszerzi a kétharmados döntés parlamenti bázisát, arról nem is beszélve, hogy az alkotmányozás nem egy labilis politikai hangulatok alapján négy évre megválasztott testület dolga, és egy üzemszerű teendőkkel agyonterhelt parlamentnek fizikai lehetősége sincs az elmélyült alkotmányozási munkára. Az európai beilleszkedés nem kecsegtet sok mozgási szabadsággal; fel nem adható nemzeti érdekeink oltalmát ezt megelőzően kell rögzíteni.

Nagyon sokan úgy látják: Politikai akarat kérdése, hogy az ügy kikerüljön a kátyúból. A munka megkezdése tovább nem halasztható, és ehhez semmiféle kétharmados engedélyre nincs szükség. Van megoldás: a folyamatosan dolgozó parlamenttel párhuzamos, egyidejű alkotmányozás. A rendszerint üresen kongó főrendiházi ülésteremben a történelmi alakulatok és a társadalmi erők fórumaként üljön össze az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Előkészítő Tanácsa, dolgozza ki az alapvonalakat, majd ezek társadalmi vitája után magát a törvényt. Ehhez kormányintézkedés és egyszerű országgyűlési határozat kell, a nemzeti közvélemény támogatását pedig a Magyarok Világszövetsége tavaszi kongresszusa minden bizonnyal megadja. Erre három év elegendő.

A jelenlegi kabinet történelmi eredménye lenne, ha mandátumának visszaadása előtt a Millenniumot az új Magyar Alkotmány tervezetére kiírt népszavazással ünnepelné.

ad: Somodi István: ÚJMAGYAR EZREDÉV - ÚJ MAGYAR ALKOTMÁNY. (SZÁZAK TANÁCSA, 1999. - Bp., Trikolor Kiadó. 350-354.p.)




Dr Samu Mihály: Az alkotmányozó hatalomról Dr Samu Mihály 1999. december 10-én elmondott előadásának az általa átnézett és jóváhagyott szövege.
Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az én témámmal kapcsolatban alapvető kérdés, hogy ki alkotmányozzon? Dr Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság, Korona kiadó, Budapest, 1997. Ez a kérdés azért vetődik föl, mert a köz- és a jogászi gondolkodásban ma vitathatatlan megállapítás az, hogy az országgyűlés létesíti az alkotmányt. A jogászi gondolkodásban viszont ugyanakkor fölvetődik a kétség, vajon helyes-e az, ami meghonosodott a II. Világháború után? 

A II. Világháború után ugyanis az a gyakorlat alakult ki, hogy az alapvető alkotmányos rendelkezéseket a parlament hozza, és 1949-ben is a parlament alkotta az Alkotmányt (1949. évi XX. tv.)
Ez a valójában a szovjet típusú etatisztikus gyakorlat. A szovjet gyakorlatban mellőzték ugyanis az alkotmányozó gyűlést, és pártrendelkezés alapján, vagy párt-állásfoglalás alapján fogadták el az alkotmányt. Vagyis a diktatórikus gyakorlat miatt mellőzték azt a demokratikus értéket, hogy az alkotmányozást széleskörű néprészvételre (közvetlen demokratikus döntésre) kell alapozni. Ez a szovjet-típusú hozzáállás ma kritikátlanul továbbél Magyarországon.
A ’89-90-es fordulat után ez a szemlélet megmaradt. A kerekasztal tárgyalásokon ugyan fölvetődött az, hogy létesüljön alkotmányozó gyűlés, és az alkotmányozó gyűlés fogadjon el alkotmányt. Ennek ellenére a politikusok, különböző pártok képviselői úgy döntöttek, hogy csak a parlament létesítse az alkotmányt. Ennek következtében az alkotmánymódosításokat a parlament végzi ma is 
A jelenlegi helyzetben az akadályozza az alkotmányozást, hogy úgy vélik, a parlamentben nincsen olyan erő, vagy nincsen olyan túlerő, vagy szükséges erő (tehát a kétharmados többség), amelyik az alkotmányt elfogadhatná, az alkotmány új elveit megfogalmazhatná, és kötelezővé tehetné. 

Ha a polgári, demokratikus fejlődési eredményekre gondolunk, akkor ez a kétség miért fogalmazható meg? Ennek egyik történeti oka az, hogy a polgári forradalmak során, határozott, demokratikus kívánalomként rögzítették, hogy legyen külön alkotmányozó gyűlés, vagyis a törvényhozástól különüljön el az alkotmányozó hatalom, az alkotmány elfogadása. Ez az angol és a francia forradalomban bekövetkezett, megmutatkozott a közvetlen demokratikus tevékenységként.A francia forradalom természetesen a maga zavaros állapotai következtében a törvényhozó hatalom és az alkotmányozó hatalom elkülönülését következetesen nem érvényesítette. De elvként rögzítette azt, hogy az alkotmányozó hatalom és a törvényhozó hatalom elkülönülése szükséges, sőt még kialakították azt az örökkévalósági klauzulát is, hogy az alkotmányozó gyűlés által létesített alkotmány örökre szól, tehát azt módosítani nem lehet. Ennek ellenére tudjuk, hogy rövidesen módosították, és a francia forradalom eseményeinek megfelelően sajátos módon alakult az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom viszonya. Azonban végül is az alkotmányozó és törvényhozó hatalom elkülönülésének a követelménye fönnmaradt. Ez olyan vívmány, ami ma is megfontolandó, és a mai hatalom-elméleti, politika-elméleti és közjogi gondolkodásban is benne van. Olyan fórumnak kell létesíteni az alkotmányt, amely a vezetést ellátók számára is szabályokat rögzít. Ezt az egyik német gondolkodó abban fogalmazta meg, hogy nem a játékosoknak kell meghatározni a játékszabályokat, vagyis nem a parlamentnek kell meghatároznia a politika játékszabályait és az egész országra érvényes szabályokat. 

A társadalom demokratikus fejlődése kiváltotta tehát a követelményt, hogy legyen közvetlen alkotmányozó hatalom, amely a népszuverenitás megtestesülése. A népszuverenitás megvalósulása végett kívánták '89-90-ben is a népre bízni az alkotmányozást, de ez nem sikerült. Emiatt joggal vetődik fel a kérdés, vajon nem lehetne-e elvi alapra helyezni az alkotmány előkészítését és olyan fórumot létesíteni a későbbiekben, amelyben nem a játékosok határozzák meg a játékszabályokat, vagyis elkülönül az alkotmányozó hatalom új alkotmány létesítésére. 
Végbe mehet olyan folyamat, amely előkészíti és megvalósítja az érdemi alkotmányozást. Úgy tűnik, hogy jelenleg e folyamatban a parlamenti pártok passzívaj, viszont a civil szervezetek várhatóan ki tudják alakítani az alkotmányozással kapcsolatos koncepciót, és hogyha az alkotmányozás követelménye meghonosodik mint kívánalom, akkor ez intézményesülhet is. Mi ezt az intézményesülést próbáljuk előkészíteni.

Az alkotmányozással kapcsolatban a népszuverenitás következetes érvényesítése mint követelmény jelentkezik, de ehhez is kapcsolódik egy sajátos, a szovjet politikai kultúrában meghonosodott szemlélet: miszerint a népszuverenitás megtestesülése a parlament. Ez azért nem adekvát, mert a népszuverenitás nem szűkülhet csupán a parlament tevékenységére, a népszuverenitásnak az egész társadalom érdekeit a nép közakaratát kell kifejeznie. Márpedig, ha csak a párt-politikai közvetítés jelentkezik a népszuverenitással kapcsolatban a parlamenten keresztül, akkor leszűkül a népszuverenitás, és lehetővé válik a hatalom kisajátítása a pártok által. 

A népszuverenitás valójában nemcsak a parlament, és nemcsak a kormányzati és közigazgatási szervek és pártok szerveződésében és működésében fejeződik ki, hanem a népszuverenitás megtestesítői mindazok a közéleti fórumok, amelyek a képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményeiben megnyilvánulnak, tehát nemcsak a képviseleti intézményekben, hanem a közvetlen demokratikus fórumokon és nemcsak országos szinten, hanem helyi szinten is. Ha a népszuverenitást így fogjuk föl, akkor utalni kell arra, hogy a jelenlegi megoldás (a parlamenti alkotmányozás) nem segíti elő a népszuverenitás érvényesítését. 

Alapvető kívánalom a népszuverenitás tartalmának megragadása és intézményesülése. Hangsúlyozni kell a képviseleti és a közvetlen demokratikus fórumoknak a jelentőségét. Ezt alapul véve intézményesülhet az alkotmányozó hatalom a népszuverenitás kifejezésére, amely a távlatokra vonatkozóan meghatározza azokat a szabályokat, amelyek az egész társadalom együttélésére vonatkoznak, megadva az együttműködés kereteit. 
Erre tekintettel megállapítható, hogy az alkotmány tételei az egész társadalom együttélésére vonatkoznak, s emiatt kell hangsúlyozni, hogy az alkotmány nemcsak jogszabály. 
A jogi gondolkodásban ma tételként úgy fogják föl, hogy a jogforrásoknak sajátos hierarchiája van, és ennek csúcsán áll az alkotmány, amelyet követ a törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet és így tovább. (Csak azért mondom, hogy és így tovább, mert a jogforrások között szerepelhet a bírói joggyakorlat vagy a bírói precedens rendszer is.) Tehát a jogforrási rendszer tekintetében emeljük ki csak az alkotmányt. Ez az alkotmány tartalmi lesülyesztését vonja maga után, s elvileg alapozza meg az államcentrikus szabályozást, amely tagadja, hogy a parlament mellett alkotmányozó gyűlés létezhet. Ezzel szemben az alkotmány tartalma átfogóbban és mélyebben fejeződik ki abban, hogy az egész társadalomra vonatkozó normarendszert kell fölölelnie.

A jelenlegi hivatalos “koncepciót” államcentrikus alkotmányozásnak minősítjük. Az államcentrikus alkotmány koncepciója szerint az alkotmány elsősorban arra hivatott, hogy az állami életet rendezze (a politikai élettel együtt). Az állami és politikai élet szabályanyaga természetesen átfogó szinten benne lehet az alkotmányban. Azonban az alkotmánynak nemcsak az állami életre vonatkozó alapvető rendelkezéseket kell tartalmaznia, hanem az egész társadalom életére vonatkozót: ez fölvetődik főképpen a különböző társadalmi szférákkal kapcsolatban, vagyis a hatalmi, a gazdasági, a kulturális és a szociális szféra alapnormáit öleli fel..
(Nem hagyhatom figyelmen kívül a szociális szférát sem; az előző kormányzat azt hangsúlyozta, hogy a szociális jogokat ki kell iktatni az alkotmányból azért, mert az állam képtelen a szociális jogokat biztosítani. Ez nem fogadható el, mert az alapvető társadalmi létföltételek biztosítása, a jogbiztonság, a közbiztonság, a biztonságos létföltételek érvényesítése megköveteli, hogy az alapelveket rögzítse a szociális élet tekintetében is az alkotmány – nem szűken állami, hanem átfogó társadalmi normaként.
Ebből következően az alkotmány nem tekinthető csak jogszabálynak, hanem sokkal szélesebb tartalmú, amely lényegében átfogó társadalmi norma. A társadalmi élet alapvető normarendjének demokratikus tartalmi követelménye pedig a szabadság rendje. 

A demokratikus alkotmánynak a társadalomban az életviszonyok különböző területein érvényesíteni kell a szabadság alapvető követelményeit. Pontosabban a szabadság olyan követelményeit kell érvényesíteni, hogy Szabadon élhessen mindenki, de oly módon, hogy korlátokat állít föl a társadalom. Nem a szabadosság, hanem olyan szabadság, amelyikben érvényesülnek az egyének és közösségeik jogai és kötelességei, ám nem sérthető mások szabadsága. 

A szabadságnak az a tartalmi definíciója érvényesítendő, amelyik mindenképpen utal arra a társadalmi tényre, hogy az ember társadalmi lény, amely nem önmagában létezik, hanem a társadalmi közösségekben. A társadalmi közösségekben való lét biztosítja az egyének szabadságát, boldogulását, de rögzíti azokat a korlátokat is, amelyekkel megakadályozza a társadalomban az antiszociális folyamatoknak az érvényesülését: akár a bűnözést, akár a közösség ellenes magatartásokat, vagy a társadalom érdekeire veszélyes tevékenységeket. 
(Ezzel az alkotmányban a szabadság rendje oly módon érvényesül, hogy vannak korlátok is.) A társadalom alapvető viszonyait illetően, az együttélés, az együttműködés tekintetében az alkotmánynak kell rendelkeznie arról, hogy a különféle szervek milyen módon kötelezettek a társadalom érdekében tevékenykedni. A társadalom szabadságrendje föltételezi a képviseleti demokráciát, az általános választójogot és ehhez kapcsolódó politikai jogokat, de föltételezi a közvetlen demokráciát is a közéletben, a közösségek önszervező szerepét, öntevékenységét, méghozzá azt a tevékenységet, amelyik a közéleti ügyek megoldásával kapcsolatos. 
Ily módon az alkotmány olyan közéleti norma, amely a közösségi együttélés alapvető vonatkozásai számára keretet ad, meghatározza a jogosultságokat és a kötelezettségeket (a jogosultság és a kötelezettség kölcsönös kapcsolatát). Ez kifejeződik természetesen nemcsak a jogilag szabályozott életviszonyok területén, hanem minden életviszonyban.  
A közélet szabályozását illetően az alkotmányban rendezni szükséges természetszerűen a parlament hatáskörét. Erre vonatkozóan ma az a leegyszerűsítő megfogalmazás van, hogy a parlament lényegében törvényhozó. Ez azonban pontatlan, mert a parlament a közügyek megvitatási fóruma, amelyben a közgondok, a közügyek megvitatása, ehhez kapcsolódó bizonyos akaratképzés történik különböző határozatokban és törvényekben. Másodlagosan jelentkezik a törvényhozás, és ehhez kapcsolódik egy harmadik, ezt Bibo István hangsúlyozza: az ellenőrzés. Tehát a parlamentnek ellenőrző tevékenységet is kell végezni az alkotmány előírásainak megtartásával kapcsolatban, illetőleg azok érvényesítésével kapcsolatban (ehhez kapcsolódik az alkotmánybíráskodás).

A parlament tevékenységét illetően azonban van egy további leegyszerűsítés, miszerint lényegében a pártok képviselőiből áll össze. Vajon elfogadható-e az, hogy a párt-politikai szféra közvetíti a társadalom átfogó gondjait? Elegendő-e a politikai úton történő közvetítés a parlament számára, vagy pedig nem? A kérdést azért vetem föl, mert nyilvánvaló, hogy nem, ugyanis a társadalom olyan sokrétű életviszonyokból, szférákból, alrendszerekből áll, hogy mindegyiknek valamilyen módon történő kifejezése szükséges a közélet vonatkozásában (különösen az alkotmányozás folyamatában). Emiatt nem elegendő a pártok által elvégzett közvetítés. Ezért vetődik ezután föl a civil szervezetekkel kapcsolatos közéleti tevékenység, és azoknak az átfogó társadalmi együttélést kifejező fórumon történő megjelenítése. A civil szféra kifejez bizonyos sajátos társadalmi érdekeket, összefüggéseket, értékeket, ezek megnyilatkoztatása is kívánatos az alkotmányos intézményekben. Ezért jutottam arra a következtetésre, - és általában az alkotmányjogászok zömmel elfogadják ezt a magyarázatot - hogy szükség van kétkamarás rendszerre. Tehát csupán a párt-politikai képviselet, a politikai közvetítés nem elegendő, mert ez kisajátításhoz, a politikai pártok érdekeihez való kötődéshez vezet, nem pedig az egész országnak, az egész nép érdekei kifejezéséhez, emiatt szükséges a második kamara. 

Az alkotmányozó hatalomnak egy fontos további problémája az is, hogy vajon hogyan ragadható meg a civil szervezetek közéleti szerepe. Ezzel kapcsolatban az irodalomban főképpen a korporációs rendszer vetődött föl (és az önkormányzatok szerepe), hogy a korporációkon keresztül érvényesüljön a civil szervezetek közéleti szerepe. (Ez azonban egyoldalú magyarázat, és főképpen a fasiszta korporációs rendszerekben jelentkezett, ezért ettől ódzkodnak, hogy ez nem fogadható el a modern demokráciában.) 
A modern demokráciákban ennek ellenére átfogó módon a civil szerveződések és az önkormányzatok megnyilatkoztatása kívánatos, közöttük lehetnek a korporációk is, és azok a hagyományos intézmények, amelyeknek közéleti jelentőségük volt és van. Tehát többek között szükséges az egyházaknak, a szakmai szervezeteknek, a különféle kulturális, gazdasági és szociális szervezeteknek, a szakszervezeteknek valamint a nemzeti kisebbségeknek a képviselete a második kamarában. - Ma a legfőbb előítélet az egyházak mellőzése a képviseletből; a korábbi viták során utasították ezt el. A korábbi viták nem voltak tekintettel arra, hogy az alkotmányos rendben a szellemi élet intézményeinek a szerepe biztosítandó, és a szellemi élet keretébe tartoznak az egyházak, de ide tartozik a Magyar Tudományos Akadémia, ide tartoznak a közoktatási intézmények, egyetemek stb. Összefoglalóan: a szellemi intézményeknek a második kamarában történő megnyilatkozása kívánatos lenne.

Hangsúlyozandó, hogy az alkotmányban nem csak a képviseleti igényel szabályozást, hanem a közvetlen demokrácia formáinak is szükséges az alkotmányos rögzítése. Miért lényeges ez? Azért, mert a mai politikai gondolkodásban jellemző, hogy elismerik alkotmányos szinten, hogy a népszuverenitás közvetlen hatalomgyakorlás és képviselet útján érvényesül (de már voltak olyan következtetések, amelyek azt mondták, hogy elsősorban képviselet útján, és csak rendkívüli esetekben népszavazás útján; ez a megfogalmazás mindenképpen helytelenítendő, mert a közvetlen demokráciának nem egyedüli fóruma a népszavazás). 
A közvetlen demokráciának több formája és több fajtája alakult ki. A népszavazás tekintetében rögzíteni kellene azokat magában az alkotmányban, hogy milyen esetben kell a népszavazásnak a törvényhozás fölötti fölényét biztosítani. Tehát bizonyos alapvető, átfogó társadalmi kérdések tekintetében a népszavazást kellene döntő fórummá minősíteni. Az államközi kapcsolatok tekintetében, akár a különféle integrációkhoz, régiókhoz való kapcsolódás és más hasonló sorsproblémák tekintetében a népszavazásnak és nem pedig a parlamentnek kellene dönteni. - A helyi népszavazás tekintetében pedig rögzítendő, hogy a közvetlen demokrácia nem merül ki az önkormányzati szervek megválasztásával, hanem annak további külön fórumai és külön lehetőségei vannak. A helyi demokrácia tekintetében is lehetne érvényesíteni a helyi népszavazást, amikor alapvető közösségi döntésekről van szó – például egy városnak, egy községnek az alapvető érdekeiről (mondjuk nagyobb beruházások kezdeményezéséről). Ilyen estekben inkább helyi népszavazás, nem pedig a pártok szerveződése alapján működő önkormányzati szervek döntsenek. 
A mai helyzet hiányossága, ellentmondásossága abban is kifejeződik, hogy más módon történik a polgármester választása, más módon történik a képviselő testület választása, vagy a közgyűlés választása megyei szinten … mindez a kuszaságra utal, és annak a tisztázatlanságnak a következménye, hogy nem hangsúlyozzuk a közvetlen demokrácia alapvető dogmatikai, tételes kimunkálását. Az alkotmányos szabályozás jelenleg erre nem terjed ki. 

További kérdés , hogy a nép ellenőrzése az alkotmány szintjén hogyan fejeződhet ki. Van-e olyan megoldás, amelyik lehetővé teszi, hogy a nép nemcsak megbíz, nemcsak választ, hanem ellenőriz is? Ez az ellenőrzési rendszer az államon belül átgondolt, ebben az ellenőrzésben nagyon jelentős szerepet játszik a jogszolgáltatás és a közvetlen ellenőrzési tevékenység, jelentős még a közvélemény is, de a konkrét tevékenységek tekintetében intézményesen megoldatlan. Ez az ellenőrzés tehát olyan módon intézményesítendő, hogy az aki megbíz, annak legyen joga ellenőrzésre is. Erre vonatkozó intézményes megoldás a visszahívási jog. 
A visszahívási jog mellékes téma, mert azt mondják, hogy ez kivihetetlen, a modern demokráciák ezt nem ismerik. A visszahívási jogot illetően végig kell gondolni azt, hogy mi az ellenőrzés módozata, és az ellenőrzés eredményeképpen megállapított mulasztásokkal kapcsolatos felelősség hogyan állapítható meg. 
Ezen a ponton belép a közéleti felelősségnek olyan vonatkozása, amelyik nemcsak abban az esetben jelentkezik, hogyha valamelyik vezető bűncselekményt követett el, hanem abban az esetben is, hogyha a megbízást nem teljesíti, vagy visszaél a hatalommal. 

A hatalommal való visszaélésnek rengeteg formája van, nemcsak a korrupcióban mutatkozik ez meg, hanem akár az arrogáns hatalomgyakorlásban is, akár abban, hogy besuvasztják a szabályok közé, vagy a döntések közé azokat a közvetlen csoportérdekeket, amelyek a társadalom közéletével ellentétesek. Ez természetesen olyan jelenség, amivel az alkotmányozásban foglalkozni kell, és azt hiszem, hogy ilyen alapon lehetne biztosítani nagyjából koncepcionálisan, vagy nagy átfogó összefüggések tekintetében az alkotmány sajátos tartalmának az érvényesítését. Ez maga után vonná természetesen azt, hogy az alkotmány részletesebb szabályokat ad az egész társadalomra vonatkozóan; tehát nemcsak az állami életre, hanem az egész társadalom közügyeire vonatkozóan – a közéleti felelősség biztosításával.

Ezeknek a problémáknak a fölvetésével lehetne azután elérni, hogy az alkotmány tényleg tartós szabályozó legyen. Legyen olyan tekintélye, amelyik az emberek számára mondhatni azt, hogy a "vezércsillagot" jelenti, tehát azt a sajátos intézményt, amiben megtestesülnek bizonyos szimbólumok is, és ezeknek a szimbólumoknak olyan jellegű hatása lehet a mindennapi együttélésre, hogy elősegítik a társadalomban a humánus együttélést, együttműködést. Nemcsak a szabályokra tekintettel, hanem az ezeket tartalmazó emberi demokratikus értékekre tekintettel is.





Dr Pölöskei Ferenc: A polgári alkotmányosság intézményei Az 1999. december 10-én elmondott előadáson készült hallgatói jegyzetként.
Tisztelt Konferencia! Én azt szerettem volna, ha itt egy kerek asztal alakul ki, ha egy kerek asztal mellett beszélgethettünk volna. Egy kicsit engem zavar ez a nagy pulpitus. Sokkal inkább a párbeszédnek, az egyszerű közvetlen párbeszédnek vagyok a híve. Remélem a jelenlévőket nem zavarja ez a magassági különbség a pódium és a sorok között. 
Az első kérdésem: a mai időpont alkalmas-e vajon, jó volt-e ennek a mai tanácskozásnak a kitűzése akkor, amikor a parlamentben tegnapelőtt, és napokig előtte is már bizottságokban egy nagy vita folyt az államalapításról, a Szent Korona eszméről. Ezt nem kerülheti meg a mi tanácskozásunk sem. Ezért itt a parlamentivel párhuzamos jellegű társalgás, vita, tanácskozás folyik. Ami nem baj, mert hiszen úgy láthattuk a parlamenti vita során is, hogy  a konszenzustól nagyon messze vagyunk ebben a kérdésben.
Itt is vannak érvek, meg ott is, és azt hiszem, hogy azok a képviselők, akik részt vettek ebben a vitában, a költségeiknek, a költségtérítéseiknek soha még olyan nagy arányát nem vették igénybe, mint most, hiszen a történészek, jogtörténészek, középkorosok, újkorosok egész hadát foglalkoztatták. Gyakran a képviselők nem is az ő maguk véleményét olvasták fel, vagy mondották el, hanem a szakmabeliekét, akik ezzel foglalkoznak. 
Annyi értelme mégis volt ennek a parlamenti vitának, hogy kimutatta az ellentéteknek a fókuszait. A Magyarok Világszövetségének ez a bizottsága (az Alkotmányossági Műhely) már jóval korábban megalakult, és foglalkozott a kérdéssel. A parlamentben ilyen jellegű műhely-vita nem bontakozott ki, legföljebb a bizottságokban, ami nem volt plenáris vita, amire nem készültek föl, ami inkább ad hoc jellegű volt, odavetések, fél mondatok halmaza. Egy nagy elkésettséget tapasztalhatunk a parlament részéről. 
Mi a fő probléma? Két végletet figyelhettünk meg a parlamenti vita során. Az egyik tulajdonképpen csak eszköznek (hogy egy mezőgazdasági példát is mondjak, mint egy halászati eszköznek), egyszerű ereklyének tekinti a Szent Koronát. Ez pedig egy abszolút szélsőséges vélemény. A Szent Korona azért mégiscsak az államiságunk fenntartásának, fennmaradásának a jelképe, szimbóluma volt hosszú évszázadokon át. Annyi megpróbáltatás után ezért van is okunk az ünneplésre most, az 1000 éves évforduló kapcsán. 
A másik vélemény az abszolutizálás: a változó Szent Korona tannak, és nem is a Szent Koronára gondolok elsősorban, hanem a tannak, az abszolutizálására és ennek az elhelyezésére a Magyar Köztársaságban. Ezt tartom a vita alapjának, az alapkérdésnek. Ennek a vitája nem történt meg. Nem is történhetett meg, mert a magyar történelemben a Szent Korona összefonódott a királysággal. 
A köztársasági mozgalom megjelent Magyarországon, mondjuk a háború előtt, 1912-13-ban Nagy György vezetésével. Akkor ezt törvénnyel tiltották be. És törvényt hoztak a királyság intézményének védelméről. 1919 után is sok mindent engedtek mozogni, különböző eszmerendszerek, mozgalmak léteztek, létezhettek, de a köztársasági mozgalmat  betiltották. Arról nem lehetett vitát tartani. 
A köztársasági államformát ugyan meghozta az 1946-os I. törvény, de a Szent Koronáról nem rendelkezett, és nem is került be a köztudatba. Ennek a beillesztése van ma előttünk  - erről én többet nem akarok beszélni, majd a Zétényi Zsolt és Kocsis István beszélnek erről. Az állam, vagy a nemzet szimbóluma a Szent Korona? Az országé vagy a nemzettesté? 

A parlamentben egy-két vélemény is elhangzott, amik hibás vélemények. Az egyik például az, hogy a köztársasági váltás, tehát az államforma váltás összekapcsolódott a társadalmi struktúra demokratizálásával, a modern polgári jogállamiság kibontakozásával, és erre a francia forradalom példáját hozta föl az egyik képviselő a parlamentben. 1789-et. Holott mi történt Franciaországban? Franciaországban - még Batsányi írja egyébként le - 1791-ben Párizsban még alig akadt néhány ember, aki a köztársaságot kívánta volna. És meghozzák az alkotmányt, az első írott, szerkezetbe foglalt alkotmányt. Ez a francia alkotmány (1791. február 3-án, 4-én), még monarchikus alkotmány. Tehát a forradalom megtörtént, még a monarchia keretein belül! 
Mikor változik meg a helyzet? Akkor, amikor XVI. Lajos menekül, segítségért siet, amikor szembefordul a forradalom vívmányaival, amelyik a polgári jogállamiságot jelenti. Tehát a monarchia felváltása a köztársasággal a polgári forradalom idején nem automatikusan következik be, hanem akkor, amikor a monarchia szerkezete, vagy a fejedelem, vagy az államfő, vagy a király, vagy a császár akadályozza az új, a polgári erő (és ez a gazdaságon nyugszik) törekvéseinek az érvényesítését. Ha nem akadályozza a monarchia a polgári törekvéseket, akkor marad a monarchia. 
Ha egy nagy sokkhatás ér egy társadalmat, egy országot, akkor térhet át a köztársasági államformára. Nézzük a skandináv országokat, vagy akár az angol jogfejlődést. Azt láthatjuk, hogy Angliában miután az uralkodó nem gördített akadályt a jogállamiság kifejlesztése elé, tehát a politikai szabadságjog rendszerének a megvalósításához, a hatalom megosztáshoz hozzájárult, ezért maradt. És a skandináv országokban is maradtak a monarchiák. Tehát csak különös helyzetek hozhatják és hozzák létre a köztársaságot. Az I. Világháború előtt az összeomlott Németország, a vesztett Németország, vagy a széthullott Osztrák Monarchia nyomán jönnek ezek az államformák létre. 

Lehetne sok minden másról is vitatkozni, mindarról, ami a parlamentben tegnap elhangzott. De az alapkérdés az, amit Varga László hozzászólása hangsúlyozott. Háromszor is mondta, hogy ő köztársaságpárti. Ha valaki annyiszor mondja, akkor itt valami baj van. Valami baj van azzal, hogy ugyanakkor támogatja a Szent Korona magaslatra emelését, tiszteletét, és egyes a jövőben is meglévő közjogi szerepére is utal. 
Ma reggel Torgyán József is a televízióban (azt már biztos többen látták reggel, ebben a 3-as tévében) elmondta, hogy a Kisgazda Párt kezdeményezte 1946-ban a köztársaságot. Csakhogy ez tényleg nem járta át a magyar szellemi életet, érzelemvilágot. Tehát ez az a feladat, ami előttünk van.
Szerintem az államalapításnak a méltó megünnepléséről nyilván egy törvény fog rendelkezni. Ez lehet a jövő évi 1-es, lehet az ezévi utolsó törvény. Ezt most nem tudjuk, de nyilván erre sor kerül, erre szükség van. 

Olvashatjuk a Fáy Árpád meghívó leveléből is, hogy, nincs alkotmányozási helyzet (alkotmányozási kényszernek is szokták ezt mondani), de azért méltó lett volna az államalapítás 1000. évfordulóján egy új alkotmány, méltó lett volna az ünnepléshez. 
Azt hiszem, hogyha a közös akarat ehhez meglenne, akkor erre sor kerülhetne. Ehhez persze az kell, hogy a kétharmados törvények megszűnjenek, vagy lehetőleg ott is valamifajta egyetértés alakuljon ki. 
A demokratikus alkotmányosság és az alkotmányozás, nem mindig azonos. Néha az alkotmányozás hozza létre az alkotmányt, de néha egyes országok átvesznek már kész, más országokban jól bevált, a jogállamiságot tükröző alkotmányokat. Ilyenek például a Balkánon vannak. A török alól felszabadult balkáni államok egyszerűen átveszik a belga alkotmányt, az 1831-eset. A mi 31 törvénycikkünk is, az 1848. áprilisi törvények, tulajdonképpen átveszik elsősorban a belga, francia, amerikai alkotmányok idevonatkozó rendelkezéseit. 
Kétségtelenül szükség lenne a régi alkotmány felváltására. Méltó lenne az 1000. évfordulóhoz, hogy megszűnjön végre az "1949-es", aminek nemcsak a dátuma, de a szerkezete is rossz, amelyben először hatalmi ágak szerepelnek, és utána jönnek az emberi-politikai szabadságjogok. A klasszikus polgári jogállamiságból születető alkotmányoknál, a népjogokkal, a szabadságjogokkal kezdődnek az alkotmányok, és utána jönnek a hatalmi ágak. 
Hány hatalmi ág? Erről sok vita folyik. Montesquieu hármat jelölt meg: törvényhozó, végrehajtó, bírói hatalmat. Azóta már Glatz Ferenc is elmondta az Akadémián, hogy az Akadémia a negyedik hatalmi ág, a sajtót is mondják hatalmi ágnak, a közigazgatást is. De lehet mondani, - egyetértek Samu Mihállyal – a civil társadalmat is, amelyiknek persze előfeltétele egy megfelelő, erős középrétegeknek a kialakítása, ami egyelőre még az ismert gazdasági és egyéb okok miatt várat magára. 

Az alkotmányról annyit, hogy három föltételét emelném ki annak, hogy rövid távon belül egy új alkotmányt hozzunk létre:
I. Van annyi egyetértés, ez van többségben, ami lehetővé tenné az új alkotmánynak a megalkotását. 
1)	Egyetértés van abban, hogy az alkotmány ne a régi (1949-es) legyen, hanem új legyen. 
2)	Az emberi szabadságjogok szerepeljenek az első részeiben, utána jöjjenek a hatalmi ágak, a civil társadalom is, ami ide tartozik - ebben is egyetértés van. 
3)	Egyetértés van a hatalmi ágak rendszerében is, és a rendszerváltó törvényekben 1989-90-ben (egyesülési jog, piacgazdaság, többpárti parlamentáris demokrácia) - ezekben megvan egyetértés. 
Mindez nagyon nagy arányát alkotja majd az alkotmánynak nyilvánvalóan akkor is, hogyha az alkotmány – és ebben talán vitatkoznék Samu Mihállyal – mindent nem foglalhat magába. Törvényekre kell ruházni, vagy kormányrendeletekre, tehát alsóbb szintű jogforrásokra kell, mondjuk a pénzügyi igazgatást vagy adóigazgatást és egyéb kérdéseket, mert minden az alkotmányba nem fér bele. 
Hogyha a nyugati alkotmányokat megnézzük, - most csak a közeli osztrák alkotmányt – akkor itt csak a legfontosabb kérdések szerepelnek. És az alkotmány persze gyakran megjegyzi azt, előírja pontosabban, hogy milyen kérdéseket kell törvényeknek, tehát a törvényhozó hatalomnak rendeznie. Ezáltal azt is el lehetne kerülni, hogy nagyon gyakran kerüljön sor alkotmány módosításra. Mert ez borzasztó nagy, nehéz feladat. 
De milyen kérdések tartoznak bele mégis az alkotmányba? Erre most nem térek ki. Meg lehet nézni egy alkotmányt, akármelyiket a nyugati alkotmányok közül. 
	Nyelv. 
Nyilván a magyar nyelv, de a kisebbségnek biztosítandó nyelvhasználat jogának benne kell lenni. Ezáltal a példaadásnak a kötelezettségeit is teljesíteni tudjuk. 
	A politikai szabadságjogok rendezése.
Nagyon érdekes ez a szabad költözés ugye, hogy ez már régi követelmény, régen nem volt, aztán lett 48-ban, és ez most megint nem valósul meg. 
Csak hát ennek is több része van, mert régen a röghözkötöttségből kellett a szabad költözés lehetőségét megnyitni. Ráadásul volt az illetőség – ez az 1871-es községi törvény szerint kimondja a kötelező illetőséget egy községben. Ahhoz, hogy ott valaki letelepedjen, annak feltételei is voltak. Ezt nem sorolnám ide a politikai szabadságjog közé, de persze vitatkozni lehet. 
	Az állam felépítése, 
	az állampolgárság feltételei, 
	magántulajdon, 
	piaci gazdaság, 
	a nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás (Európai Unió, NATO)
	a fegyveres erők helyzete, és a felhasználási lehetőségei is mind ide tartoznak. 
Az egyetértés nagyon sok, és a döntő kérdésekben szerintem, megvan az alkotmányozáshoz szükséges társadalmi egyetértés feltétele. 

II. Egyéb kérdésekben pedig hol lehetne megteremteni az alkotmányozási konszenzust ott, ahol nincs meg jelenleg? Hol várhatók a viták, amelyekben az alkotmányhoz szükséges egyetértés létrejöhetne - szerintem? Senkivel nem is konzultáltam erről, talán most gondolkodom róla. 
	A jogintézmények egyes részei tartoznak ide, amelyekben vannak viták, de megoldhatóak, ilyen például ugye a Számvevőszék szerepe, 
	a mentelmi jog, mint jogintézmény, 
	az Alkotmánybíróság, 
	a választási bíráskodás, ami most nincs meg, de korábban a magyar történeti jogban ez megvolt. 
És tovább sorolhatnánk a példát ezen a téren. Ezek persze sarkalatos kérdések, éppen ezért nagyon nehéz a megvalósításuk is, és ez kockáztatja az új alkotmánynak az elfogadását, ezek a körülmények, tényezők. 

III. Vannak nehezebb kérdéskörök is.
	Egy vagy két kamara. 
Samu Mihály is beszélt róla, teljes mértékben ezzel én egyetértek. Különben a nemzetiségi képviselők nem tudom, hogy kerülnek be a parlamentbe. A tardosbányai szlovák és a tótkomlósi egy nemzetiségi kerületet alkot? Abban vesz részt? Itt nagyon nehéz eltekinteni e területi elvtől. Egy második kamarában ez megvalósítható lenne. Az Alkotmánybíróságnak is kevesebb dolga lenne. Még egy szűrőn mennének át a törvények, és a szakszerűség érvényesülne.
	Az államfő választása. 
Ez is egy nehezen megoldható kérdés. Ki választja, milyen legyen a jogköre. 
	Alkotmányozó nemzetgyűlés. 
A történeti példák ezt sugallják. Lehet kibővített országgyűlés, egyes országokban Németországban, Olaszországban ez van ma. Vagy a parlament maga, vagy a közvetlen demokrácia, amiről Samu Mihály beszélt. Ebben a kérdésben nem a képviseleti demokrácia érvényesül, hanem a közvetlen. Tehát népszavazás magyarul. 
Ma még én úgy látom, nem tisztultak ki a frontvonalak a parlamentben. Nem tisztultak ki a pártok programjai, bázisuk nem alakult ki, mozgó bázisról van szó, amit a nem-szavazók arányában mindig föl-föltüntet a különböző közvéleménykutatások sora – nem nagyon hiszek én ezeknek a kimutatásoknak, vagy nem mindig hiszek. Sokan nem tudnak eligazodni, a szavazati arányok is erre utalnak az egyes időközi képviselő választásoknál. Ezért sem biztos, hogy jó, ha például egy adott parlament, amikor odaér az elnökválasztáshoz, akkor szavazhat ebben az ügyben.
	Az autonómiák ügyében nagyok a viták. 
Két autonómiai fogalom van, az egyik a közigazgatási, tehát a területi, a másik a testületi. A közigazgatási: a megye, a város, ilyen város, olyan város, amilyen várostípusok vannak, vagy lehetnek. Mert ez is egy kérdés, nincs eldöntve. 
	Az összeférhetetlenség. 
Ami most van, az egy fércmunka. Azt állítom, mert aszerint minden összefér mindennel. 






Fáy Árpád Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot, Püski kiadó, 1999., a 8. oldalon: Alkotmány szintű kérdések az ezredfordulón Az 1999. december 10-i konferencián elmondott előadás szövege. A konferenciát az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportja rendezte.
Had mesélem el bevezetőül, hogy én hogyan jutottam el az alkotmányosság kérdéséhez. Egészen másik úton, megközelítésben az eddigi előadásokhoz képest, és ez a különbség talán érthetővé is teszi az eltérést megközelítésünkben.
A rendszerváltás, és azon belül főleg a gazdasági, gazdaságpolitikai, gazdasági struktúrát alakító intézkedéseket és döntéseket, történéseket szemlélve fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen alkotmányos sérelmek sorozatának voltunk a tanúi és részesei. 
Például a privatizáció. 
Az alkotmány azt mondja, hogy alapvető kérdésekben az államapparátus nem játszhatja ki a társadalom egyik részét a másikkal szemben, különösen nem államhatalmi eszközökkel. Tehát nem részesítheti meghatározó előnyben, vagy hátrányban a maga kötelező erejű intézkedéseit felhasználva. Ha megnézzük, hogy mi volt privatizáció terén, akkor viszont pont ez megtörtént, mert a hivatali pozícióra, a korábbi hatalmi kapcsolatok kihasználására épülő privatizáció lényegében az államhatalmi eszközökkel való visszaélést jelenti.
Ráadásul semmiféle kompenzációs mechanizmus nem kísérte a privatizációt, amelyik a szerkezeti átállást követően, időben később az első menetből kimaradóknak is esélyt kínálna az önszervezésre, az önálló egzisztencia megteremtésére, az önálló piaci lét kialakításához, az ember méltó társadalmi, gazdasági aktivitás lehetőségéhez, legfőképpen az addigra megformálódó "piaci", gazdasági monopóliumoknak való kiszolgáltatottság elleni "védettséghez". 
A megvalósult "sokkterápiát" indokoló vélemény az volt, hogy ha az átállást, a piacosítási villámháborút nagyon elhúzzuk, akkor erre a toporgásra rámehet az ország jövője, valamifajta téblábolási mocsárba merülhetünk. Ezért legyen egy gyors privatizáció - ami azonban "emberileg" (alkotmányosságot kereső szemmel) csak úgy volna elfogadható, hogy akik a gyors első körben lemaradnak vagy különösebb hátrányban részesülnek, azok utólag az előnyben részesültek segítségével egyfajta vigasz-ágat kapjanak, méghozzá a társadalom egészét átfogóan széles körben. Kisvállalkozóként, egyéb minőségben ők is startolhassanak, mégpedig az addigra megerősödött piaci helyzetűekkel szembeni végletes kiszolgáltatottságtól mentesen. 
A gondolat ezen az úton messze vezet, mert ha biztosított, hogy a rendszerváltás után 10-20 évvel is lehessen startolni, akkor olyan rendszer alakul ki, amelyben a rendszerváltás után születetteknek is megadatik a lehetőség, magyarán ebben a társadalomban ezután tartósan fennmaradnának azok a viszonyok, amelyekben talpra lehet állni, amelyekben aki dolgozik, vállal, az meg is él, amelyekben a piaci teljesítményre egyáltalán lehetőséget sőt bizonyos segítséget, ösztönzést ad a környezet, amely viszonyok között megerősödik a remény és a bizalom érzése.
Pont a fordítottja történt, akik előnyhöz jutottak, azok nem piaci eszközökkel jutottak ehhez az előnyhöz. Az előnyüket megtartandó pedig további adminisztratív eszközök segítségével próbálják stabilizálni, monopolizálni az eddig megszerzett előnyüket. Tehát akik kimaradtak az első részben, azok jó eséllyel néznek arra, hogy ez a hátrányuk tartós lehet, sőt erősödhet is. 

Nagyon nehéz volt az alkotmány gondolatához eljutnom, mert az emberek széles körében ez a mai helyzet egy evidencia - amely meg is felel az elmúlt évtizedek szellemiségének, tapasztalatának -, nem pedig orvosolandó állapot. Azt mondják, hogy vannak szép elvek, na de hát a valóság..., az ember embernek farkasa…, nézd meg mi volt a kommunizmusban…, olvasd el mi volt Marx idejében a kapitalizmusban, miért számítasz valami másra? 
Az ember mentegetődzik, hogy no de hát ha józanul, ha tisztességesen valamit végiggondolunk, akkor ebből ez a kilátástalanság nem feltétlenül következik. És akkor egyszer csak, legalábbis számomra, beugrott, hogy az alkotmány lenne a modern polgári társadalomnak az az intézménye, amelyre támaszkodva lehet némileg korrigálni a nyers erőviszonyok szerint rendeződő társadalmi folyamatokat. Ha megnézem, hogy mi volt a rendszerváltás elmúlt 10 éve... Abban a "szerencsés" helyzetben vagyok, hogy hallgathattam például Sárközy Tamás előadásait 1986-ban, meg 88-ban is, amikor is ő minden skrupulus nélkül azt mondta, hogy kész helyzetet kell tekinteni, majd a nyugdíjasok sírnak egy kicsit, majd a munkanélküliek egy kicsit zsörtölődnek, hogy hideg a pokróc, meg nem tudom én mi, de nem szabad rájuk figyelni, mert különben a sok bába közt elvész a gyermek, elbizonytalanodik az átalakulás, nem kell félni a "győzelemtől". 
Ilyen értelemben az alkotmányos elveknek a társadalmi változások vezérlésében való tudatos taktikai kívülrekesztése visszavezethető legalább a 80-as évek elejéig - az én ezirányú érdeklődésemet alapul véve (nem beszélve a megelőző hosszú évtizedek hasonló szemléletéről, amiről azonban kevésbé van személyes élményem).
Miben különbözik ez a megközelítés a szocialista évek szemléletétől? Abban, hogy alapvetően elfogadja a kereslet-kínálati versengés piacát, de a monopóliumok nélkül. A mégis, "kényszerűen" létező monopóliumokról, és azok versenyt, konkurenciát, egyáltalán piacra lépést korlátozó szerepéről viszont nemcsak hogy tudomást vesz, hanem azzal szemben némi védettség megteremtését az egyik alapvető állami feladatnak tekinti, amelyre az alkotmánynak kellene kötelezettséget előírnia.
Tehát gyakorlatilag felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e a modern életben valamiképpen megfogalmazni olyan alkotmányos elveket, amelyeket ha például egy valóban pártatlanul és szakszerűen működő alkotmánybíróság alapul vesz, akkor ott a törvényhozásnak ez gátat jelentsen egyes társadalmi rétegek kijátszásában?
Amikor elkezdtem keresni azt, hogy például milyen gazdasági szabályozási eszközök tekintetében lehetne alkotmányos elveket megfogalmazni, hogy mik azok a pénzrendszerrel kapcsolatos alapvető kérdések, amikkel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy alkotmányos szellemben a pénzrendszert szervezni ilyen-olyan határokon kívül nem volna szabad, akkor valaki letette elém a Kocsis Istvánnak a könyvét,Kocsis Istvánnak a Szent Koronáról szóló könyveiben az az írói módszere, hogy miután bemutatott meglehetősen részletesen hajdani írásokat, szokásokat, hagyományokat, megpróbál elvonatkoztatni a tárgyalt kortól, az eredeti szövegtől, és keresi a hagyomány mai, aktuális értelmét. Könyveinek a számomra meghatározó két-három soros részei azok voltak, amelyekben lefordította mai nyelvre, értelmezte a régi szövegeket, régi elveket. Például értelmezte, kiemelte a "törvényszegés jogot nem alapít" elvet az alkotmány tekintetében, amely a magyar közjogi gondolkodásnak régóta fontos része.  és azt mondja, hogy te itt mesterkedsz jobbra-balra, közben van egy magyar alkotmányos hagyomány. 
Komolyan meg kell vallanom, hogy abban a mélységben, ami ma ezeken az előadásokon elhangzott, és amit az ő műveiket olvasva van módom látni, sejteni, ilyen értelemben nekem semmiféle ismeretem, személyes vonzódásom, vagy taszításom, vagy antipátiám az alkotmányos hagyomány ügyében nem volt. Legfeljebb talán e mégiscsak létező, bár hivatalosan éppen megtagadott hagyomány szellemisége hathatott reám az irodalmi műveken, a hazai kultúra hajszálerein keresztül.

A társadalom egészét szem előtt tartó stratégiai meggondolások szintjén nem kellett volna, hogy ilyen legyen a váltás 1990 után. És hogy ez az "eredeti előnyfelhalmozás" mennyire nem magától értetődő még Magyarországon sem, arra példa lehet a 80-es évek személyi jövedelemadó kompenzációs bevezetése. Ismertük már a kompenzáció fogalmát, méltányosságát. Hát ennyit bevezetőként.

Abban a furcsa helyzetben vagyok, amit nem tudok lefordítani magyar nyelvre, hogy számomra mai fogalmakkal érthető legyen, azzal nem tudok mit kezdeni. 
Vegyük például azt a megállapítást, hogy a Szent Korona gyakorlatilag a magyar államnak, mint jogi személynek a megjelenítője. Amikor ezzel a megfogalmazással találkoztam, akkor onnantól kezdve sejtettem, hogy ez egy nagyon fontos út az alkotmányos hagyományunk megértésében, értelmezésében. De azt mondja Zétényi Zsolt, hogy még mi minden mást is jelent a jogi személyiségen túl, hogy milyen különleges egy jogi személyiség! Ebben teljesen igaza van. De nekem ez volt az első lépés, hogy mint egy korai jogi személy megfogalmazását tekintsem a Szent Korona eszmét. Innen már tudtam tovább menni. 
És amikor a Kocsis István azt mondja, hogy ez egy isteni sugallat, üzenet, hogy angyal hozta és Máriának volt fölajánlva a korona, akkor ezt nekem mai praktikus ésszel meg kell fejtenem Ha szabad említenem, egy tanulmányom ezzel kapcsolatban megjelent a Püski Kiadónál, Alkotmányos piacgazdaság címmel, amelynek a végén, a 110. oldal táján próbálom részletezni, hogy számomra – teljesen függetlenül vallási érzelmektől – az Istentől kapott korona onnan kezdve érthető, amikor én ezt az isteni minőséget le tudom úgy fordítani, ahogy a mai gyakorlati ésszel az ember azt mondaná, hogy ezen az Isten sem változtatna, vagy ne változtasson még ő sem, vagy csak ő változtathatna de ember aztán semmiképpen nem. Tehát abszolút biztosnak tekintem, olyannak, ami a pártpolitikai küzdelmek hatóköréből ki van vonva, és ebben konszenzus van! 
Ha így indulunk neki, akkor egy komoly de nem reménytelen munka elemezni a történeti közjogot és annak egy mai fogalmazását produkálni. Enélkül azonban (amint arra Zétényi Zsolt is utalt) nem lehet arra számítani, hogy ez a későbbi nemzedékeknek startköve lehet. A remény, hogy meg lehet találni az elfogadható értelmezéseket, a mai ember számára, az egy nagyszerű lehetőséget jelent nekünk, mert tényleg fantasztikus konstrukciók vannak a magyar történeti közjogi hagyományban. 
Például arra gondolok, hogy a király fölött, a parlament fölött, minden fölött van egy korona, tehát azt mondja a hagyomány, hogy bizonyos alapelveket olyan erősnek ismerek el, hogy elvileg sem engedem meg, hogy legyen egy olyan államelnök miniszterelnök, bármilyen diktátor vagy akármilyen parlamenti testület, aki ezeken átléphetne. Ha ezt széles konszenzus elfogadja, és az ország eszerint él, akkor mint az éghajlati körülmények állandósulnak, adják meg létünk közjogi kereteit (tehát hogy itt nem trópus van és nem sarkvidék, hanem ez az éghajlat, amiben élünk). Ugyanilyen adottságként jelentkezhet az, hogy számíthatok arra, hogy a társadalom bizonyos alapelveket velem szemben nem fog átlépni. És akkor már van egy fogalmam arról, hogy mit jelent az, hogy Magyarországnak alkotmányos volt a történelme, itt a viszonyok alkotmányosak voltak, persze relatíve, a korhoz képest. Hogyha összevetem Ausztriával, összevetem Oroszországgal, vagy a Török Birodalommal, vagy egyébbel a maga korában, akkor hirtelen leegyszerűsödik a kérdéskör, és igen vonzóvá és fontossá válhat az, hogy miként lehetne ezt az alkotmányos hagyományt alapul venni, erre építkezni a mai körülmények között is.
A történelem során a legnagyobb ellenvetés ezzel az alkotmányos hagyománnyal szemben az volt, hogy hiába szilárdabb a hajdani és modern alkotmányoknál, ha túl merev, ha merevségével már nem biztonságot, hanem a külvilágtól való elzártságot eredményezi. Hiába védelmez a külső abszolutisztikus törekvésektől, ha merevsége miatt belső monopol-törekvéseknek szolgáltat ki. Ezt nem abszolút ellenérvnek látom, hanem egy fontos szempontnak, hogy a hagyományt nem mechanikusan kell követni, hanem tudatosan (de társadalmi tisztességgel) mérlegelve, és keresve az előnyök megtartásának és a hátrányok lehető kikerülésének a módját.

Innentől kezdve pedig szeretnék váltani, és szeretném elmondani azt a fajta alkotmányképet, ami nem a történeti közjogból vezetődött le számomra, hanem bizonyos gazdaság-szabályozási, pénzrendszeri kérdésekből. 
Az alkotmánynak valahogy a természetes személy és az ő életét körülvevő meghatározó társadalmi intézmények kapcsolatában tulajdonítok egy mérvadó, fontos helyet. 
A természetes személy nem úgy fogalmaz, hogy megfogalmaz egy alkotmányos elvárást, hanem rá ráhatással van a művészet, ő műalkotásokban látja megfogalmazva a gondolatait, vallási gondolatokban, irodalomban, különféle hagyományokban, szokásokban, egyszerűen amit normálisnak, megszokottnak, elviselhetőnek, kívánatosnak érez - amiket ő nem bont le paragrafusra. Tehát a természetes személy egyfajta kultúrkör, kultúrközeg környezetében él. Az alkotmánynak közvetlenül nem az egyes emberek elvárásait kell megfogalmazni, hanem ebben a "kultúrális talajban" kell hogy gyökerezzen, arra kell támaszkodjon. 
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Az ábrában a másik oldalon, az alkotmány és a társadalmi intézmények között van a törvényhozás, mint egy olyan folyamat, egy olyan rendszer, amely a társadalmi intézmények részletekbe menő szabályozását definiálja, alkotja meg, újítja föl folytonosan. Ha ezt a kettőt vetem össze, például az alkotmányt és a rendőrségnek különböző apró részletekbe menő szabályozását, akkor kétféle műfajú, léptékű szabályozással állok szemben. Azt hiszem Bernáth Zoltán mondta, hogy hogy néz az ki, hogy apró kapuügyeletet szabályzó szabályzatoknál közvetlen alkotmányszöveget vegyenek alapul. Ebből mindennap használatos rendszert nem lehet csinálni, mert egyszerűen túl messze van a két szöveg egymástól, közte ott kell legyen a törvényhozás, amely nem lépheti át az alkotmány alapelveit (ahogyan az általa szabályozott kapuügyeleté sem), de biztosítania kell a működőképes szervezet (példánkban a kapuügyelet) szervezeti követelményeit. 
Ha megértőek akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy a rendszerváltás természetes feladata, hogy az alkotmányosság, a törvényesség és a jó működést biztosító részletszabályozás síkjait harmonikusan kapcsolja egymáshoz. Ehhez azonban először az alkotmányosság kérdését magát is meg kell értenünk, el kell fogadjuk a hagyomány létét például, rendezni kell alkotmányos jelenünket.
Az alkotmány nem determinálja, hogy a parlament milyen törvényeket hozzon. Az alkotmányos alapnormákat betartva a parlament nagyon kreatív és széleskörű szabadsággal rendelkezik abban, hogy konkrétan hogy alakítsa ki az egyes intézményeket a társadalomban. Az alkotmány legfontosabb, tulajdonképpeni funkciója az, hogy a törvényhozási mechanizmusokat, a mechanikus törvényesség-értelmezést ne engedje szembe fordulni a legalapvetőbb társadalmi értékekkel. Kaffka kastélya az alkotmányos szellemiség hiátusáról ír, arról, amikor nem mi szabjuk meg már a folyosók, a bürokratikus rendszerek értelmét, hanem azok foglyaivá válunk. Az alkotmányosságnak örök Ariadné fonalának kell lennie a társadalmi intézmények egyre bonyolultabbá váló labirintusaiban, rendszereiben.
Úgy érzem, hogy ezt a képet nem korrigálja a magyar alkotmányos hagyomány tekintetbe vétele sem. Az alkotmányos hagyomány alapul vétele egy járható, egy tovább kibontható megközelítés. 
Az alkotmányban nagyon fontos, hogy ott alapvető társadalometikai normák legyenek megfogalmazva, hogy az kvázi egy társadalmi szerződés. Azt lehessen mondani, hogy az alkotmány mindenkire kötelező és megadja a legáltalánosabb fogódzókat. Hogyha például olyanokról van szó, mint emberi jogi intézményrendszer, ami most a II. Világháború óta fejlődik és egyre terebélyesebb, akkor számomra evidenciának tűnik, hogy nem egyenlő szintről van szó. Tehát ha én az emberjogi intézményrendszer lényegét beemelem az alkotmányba (ami egyébként nagyon helyes), attól kezdve az alkotmány többszintű (amint eddig is, mindig is az volt, legfőképp a történelmi alkotmányok, még ha nem is hangsúlyoztuk). 
Ebben a többszintű alkotmányban az emberi jogok rendszere nem jelenti a legmagasabb szintet (ami nem az emberi jogok kérdésének a lebecsülése, hanem a társadalmi emberi lét összefüggésekben való értelmezése). Az emberi jogi követelések és megoldások tehát nem válthatják ki az alkotmányt és az alkotmányosság kérdésének az egészét. 

Szeretnék egy példát hozni arra, hogy képtelenség alkotmány nélkül a törvényekkel irányítani, szabályozni a mindennapi életünket. A gazdasággal kapcsolatos törvényeinkben a kamat fogalma, kamatos kamat fogalma egy minden napos elfogadott alapelem, amelyről sokféle törvény rendelkezik, amelyet sokféle törvény alapul vesz, a létéhez igazodik. 

Ha fölrajzoljuk a kamatgörbét, az egy exponenciális görbe. Ha elkezdjük törni a fejünket azon, hogy hogy lehet az, hogy egyik történeti korszakban tiltották a kamatszedést, a másikban pedig azt mondták, hogy ez a normális gazdasági működés alapeleme, akkor az embernek hamarost adódik az a válasz, hogy a különféle vélemények a kamatgörbének különféle szakaszait vették alapul. 
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Az a szakasza a görbének, ahol a felvett hitelnek vagy kölcsönnek mégcsak a dupláját kell mondjuk visszafizetni, ez az első bevezető "A" szakasz volt az, amelyet szem előtt tartva szorgalmazták, hogy a kamat művelet a gazdaság mindennapjainak a szerves része kell hogy legyen. 
Ha viszont egy kicsit tovább megyek, ahol már a felvett hitelösszegnek öt-hatszorosát kellett visszafizetni, és még annál többet, mert az ott (a "C" szakaszban) elég gyors emelkedést vesz, akkor érthetővé válnak mai ésszel is azok a sokszor évezredekig tartó korszakok, amelyekben azt mondták, hogy kamatszedés pedig tilos. A kamatszedést betiltók nyilván nem arra a görbeszakaszra gondoltak, ahol 2 százalékkal többet kell visszaadni a felvett összegnél, hanem arra amikor olyan sokszorosát kellett a felvett pénznek visszafizetni, aminek már méltányolható, reális gazdasági ügylet ellentétele nem lehetett. 
Az élet minden részén vagyunk így, hogy választunk valami eszközt, és akkor arról egy idő után kiderül, hogy csak bizonyos határig terhelhető. Egy talicska is megpakolható úgy, hogy szétmegy, és rengeteg egyéb példát lehet találni. Semmi sem írja elő, hogy egy technikai megoldást, eszközt nekem totálisan kellene elfogadnom.  

Az alkotmány az a sarokpont, ahol legáltalánosabban még paragrafusokba szedve tudunk fogalmazni. Például azt hiszem, hogy előbb utóbb csak oda fog vezetni a fejlődés, hogy lesz egy olyan rendelkezés, amely vagy a kamatmechanizmust nevezi néven és megjelöli használatának a korlátait, vagy általánosságban fogják megfogalmazni a gazdasági vagy pénzszabályozási eszközök használatának kereteit (amely az esztelen kamat-alkalmazást sok egyéb fonákság között ugyanúgy kell tiltsa). Ha a méltányolható gazdasági realitástól, tartalomtól a szabályzó rendszer mechanikus működése miatt egy bizonyos mértéken túl elszakadunk, akkor ez az elszakadás már nem értelmezhető úgy mint egy jogos követelés, mint megfelelés az alkotmányos és törvényes rendben született megállapodásnak, hanem éppen ellenkezőleg, az alkotmányosság sérelmeként kell kezeljük, korrigálva a törvényt, a megállapodást.
Az ilyesféle tiltás, határkő egyébként nem példa nélküli. Hasonló logika mentén tilos a rabszolga-szerződés. Hiába kifogástalan rajta minden alakiság, hiába van dátum, tanuk, szerződő felek és szerződés tárgya, szolgáltatás és ellenérték, határidők és garanciák, szankciók, mégis tilos - mert gazdaságon túli, mondhatnánk alkotmányos alapelvet, az emberi méltóságot sérti.

Hasonló kérdés az intézményi autonómia ügye. Boross Péter előadásában kapott nagy hangsúlyt. Az intézményi autonómia önállóságának legvégső határa az alkotmány lehet, de lehet annál sokkal szűkebb is, ha pl egy helyi önkormányzatnak van alárendelve. Ha az alkotmányon túl kíván terjeszkedni egy intézményi autonómia, akkor azzal a társadalom egészét fenyegeti. Nem értelmezhető egy modern, európai kultúra szerint alkotmányos társadalomban, ha az intézményi autonómia az alkotmányon túllép. 
Természetesen a nemzetközi, nemzetek feletti vallási, gazdasági, politikai stb struktúrákba való beilleszkedés tovább bonyolítja a kérdést, de akkor már nem nemzeti, a társadalmon belüli intézményekről van szó (nem is nevezik úgy).
Még további dilemmát jelent a nemzetközi, nemzetek feletti rendszerekbe való illeszkedésnél, hogy ezen a téren az alkotmányossági elvek miként és meddig kérhetők számon. 1848 valóságos történelmi logikája pont erre a kérdésre fűződött fel indoklásaiban. 
Más oldalról fel lehet vetni, hogy az alkotmányosság globális vagy kontinentális méretekben milyen "architektúrát" fog felvenni: hídszerűt vagy valamilyen egységes boltozatét. Hídszerű alatt értem azt, hogy valamiképpen a nemzeti alkotmányok pilléreire támaszkodik majd, a boltozatszerűn pedig azt, hogy egységes védőburkolatként, de a nemzeti pillérek nélkül alakítja ki az alkotmányosság nemzetek feletti szerkezetét.
Sok szempontból azt vélem, hogy a nemzeti alkotmányosság pillérei nem zárhatók ki a jövőből.
Visszatérve a nemzeti alkotmány és az autonómia kérdésére, ha egy szervezeti autonómia azt igényli, hogy ő az alkotmányosságot semmibe vehesse, az ő döntéseinél elemző kritikai szempont ne lehessen az, hogy ez megsérti az alkotmányt (alkotmányos elveket), akkor nyilvánvaló hogy valami olyan modellt kíván érvényre juttatni, ami mindazt az értéket próbálja lenullázni, vagy óvatlanul nullázná le, amit az alkotmányossághoz hozzá tudunk képzelni és ez gyakorlatilag az európai normák szerinti emberi létet is jelentheti. Tehát számunkra ez nagyon fontos és alapvető kérdés. 

Nemcsak állami intézmények vannak, nemcsak ügyvédi kamara és egyebek vannak, hanem vannak a gazdasági vállalkozások is. Ezek is szervezetek, méghozzá elvileg maximális önállóságra utalt, és széleskörben elfogadottan szinte minden más szempontot megelőzően profit-vezérelt szervezettípus, amelynél a résztvevők boldogulása elvileg úgymond a saját gazdasági teljesítményük és szerencséjük függvénye - az egyéb meghatározó feltételekről ritkán esik szó.
A rendszerváltás során az ember, még ha tanult is közgazdaságot, csak pislogott, hogy miféle érvek hangzanak el a legképtelenebb történések igazolására. Egy tanulságos eset volt, amikor Friedman professzor, a monetarizmus  Chicago-i atyamestere, aki Chilében mindent "helyre rakott", a 90-es évek elején útban Prágába menet kiszállt a Ferihegyi repülőtéren inni egy kávét, átszállni egy másik gépre, és pár perces interjút adott. Mi a véleménye arról, hogy hogyan kell Magyarországon privatizálni? Nagyon röviden azt válaszolta, hogy nem tudja elképzelni, hogy annyira nívótlan, és annyira józan ész ellen szóló módon menjen végbe Magyarországon a privatizáció, hogy a bürokratikus, az apparátusban elfoglalt pozíciókat jutalmazva osztozzanak a gazdasági erőkön. Ezen nyilatkozat szerint a valóság meghaladta Friedman úr képzeletét.
Tehát akikre mint a nagyvilág tekintélyeire itthon a spontán majd a sokk-terápiaszerűen gyors és szelektív részvételű privatizáció ügyében az "államilag elismert" szakértők hivatkoztak, azok ha megkérdeznénk őket, sokszor maguk sem vállalnák a történtek ideológiai igazolását (főleg nem a magyarországi és más országokbeli eredményeket látva). A privatizáció sok tekintetben nem volt más, mint hogy taktikai meggondolásból lyukat beszéltek a hasunkba azért, mert így valakik előnyhöz jutottak, illetve azért, mert nekik sem volt fogalmuk lényegi dolgokról, de ezt nem akarták bevallani (nem voltak a Kocsis István által hivatkozott égi igazság megszállott hívei), inkább a megszokott rutin szerint másokat továbbra is ők oktattak, ők vizsgáztattak stb-stb. Az élet reméljük túllép rajtuk, de milyen áron, milyen maradandó hegekkel? 

Piacról, államról és vállalkozásról egy olyan kategorizálás fogalmazódott meg bennem, amit egy az alkotmányosságot tisztelő gazdaságpolitikának feltétlenül alapul kellene vennie. Ezt a kategorizálást, ezeket a különbségeket a gazdaságelméletben is feltétlenül figyelembe kellene venni - mind a belső gazdaság-szabályozásban, mind az európai uniós tárgyalások alkalmával.
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Az egyik (1) a piac és állam fölötti gazdasági szereplőknek a világa. A Coca-Cola egy jól előtérben lévő mammut ebből a fajtából, de behelyettesíthető sok más olyan céggel, amelyiknek az évi költségvetése, esetenként jövedelme olyan nagyságrendű, mint Magyarországhoz hasonlatos országokból álló csoportnak az együttes költségvetése. Őket mint piaci szereplőket piac-szabályozási eszközökkel rendbe rakni, feléjük az igazságot érvényesíteni, őket mint versenyzőket fegyelmezni, ez Magyarországnak nem lehet célja, tiszte. Ez a magyar gazdaság-politikának nem lehet feladata. Viszont az lehet a magyar gazdaságpolitikának a feladata, hogy őket ne nézze szabad piaci versenyzőknek, hanem vegye tudomásul, hogy itt van egy olyan alakzat, ami számunkra nem piaci, hanem külső gazdasági-politikai tényező. Ez az adottság úgy létezik számunkra, mint Hold az égen, mint tenger a tengerpartok között…. ez realitás, ennek megfelelő kapcsolati eszközöket kell használjunk. Ne próbáljuk a velük való kapcsolatot a piaci intézmények adta illúziók fogságában elrendezni, mert értelmetlen volna.

A következő (2) a piac feletti szereplő, az államon belüli, tehát mondjuk Magyarországon belüli meghatározó nagy cégeknek a sora. Ezek is képesek Magyarországon az árakat befolyásolni, ezek is képesek befolyásolni törvényhozási döntéseket, szintén, de hogyha az állam sarkára áll és világosan különbséget tesz a szabályzó állam és a szabályozott gazdasági szféra szereplői között, akkor ezekkel a cégekkel az államnak normális (szerepazonos) kapcsolata alakítható ki. És akkor ezek a cégek már nem lesznek élősködő teher az ország nyakán, nem lesznek egy kezelhetetlen probléma a gazdaságpolitika számára. Ezen cégek sem "kezelhetők" tehát piaci-szabályozási eszközökkel, ezeknek is hiába épít ki az állam piaci intézményeket, attól nem lesznek klasszikus versengő piaci szereplők.

A következő (3) a klasszikus, versengő piaci szereplő, aki ki van téve a kereslet és kínálat mozgásainak, ő árat nem tud szabályozni, viszont van akkora ereje, hogyha valahol átverik, ha valamelyik munkatársa meglopja, rossz szerződéseket köt számára a jogász, stb, akkor azt a hibát kijavítja. Kifizeti a veszteséget, szerez magának más szakembereket, másik ügyfeleket keres, és megél. Tehát az önszervezésre képes, és az önálló boldoguláshoz megfelelő kapacitással rendelkező valódi piaci szereplő. Ezen cégek világát az államnak piaci szereplőnek kell néznie, és piaci intézményekkel kell körül vennie.

Következőre (4) azt lehetne mondani, piac alatti szereplő. Ez is a piacról él, a bevételből. Számára a kereslet-kínálati mozgások adottságok. Viszont hogyha ő kap egy bodicseket, őneki valaki nem fizet, ővele szemben valaki visszaéléseket csinál, akkor esetleg nem tud védekezni. Tehát kiszolgáltatott. Nem a termelési teljesítménye miatt, hanem a társadalmi és gazdaságszerkezeti viszonyok miatt. Esetleg a bíróságok nem megfelelő működése, adóhatóság visszaélései, melléfogásai folytán ő már padlóra kerülhet. Tehát már más infrastruktúrát igényelne, más elbánást, mint egy klasszikus, a piacon verhetetlen, agyonverhetetlen versengő vállalkozások világa. Az ő infrastruktúrájuk megoldatlan, nincs is külön koncepció rájuk, ha jól tudom (nem tekintve a vállalkozási alapítványokat, inkubátorházakat és más, a koncepciózusan kiépítendő infrastruktúrát látszólag pótló, az ilyen irányú igényeket csak összezavaró segélyhelyeket).

A következő (5) az önellátó, önszervező szféra, ez Magyarországon nagyon széles, mert a mezőgazdaságban a sok kis tulajdonos, és a sok gépíróként, vagy nem tudom miként önálló egzisztencia tartozik ide. Ő már nem piaci szereplő. Jó, ha egy helyre el tudja adni a tevékenységét. Önmagát igyekszik ellátni, ez a célja. Nem segélyekből akar élni, hanem a saját munkájából, de gazdasági infrastruktúra tekintetében neki azt mondani, hogy menjen az igazságát keresni ugyanarra a bíróságra, mint ahova egy középmezőnyhöz tartozó vállalkozó, ugyanolyan feltételekkel, ez vagy tudatlanság, vagy visszaélés azzal, hogy valaki bármit mondhat neki, akár hatósági, akár politikai pozícióból. 

Ez az ember az őt körülvevő külső viszonyok sajátságai miatt van a versenyképes önszervezésre alkalmatlan helyzetben és nem azért, mert az ő személyes indíttatása, az nem elég harcos. Rendkívül fontos lenne ezt az önellátó, önszervező szférát tudomásul venni, a létét egyáltalán mint tartósan létjogosultat elismerni. Például amikor a mezőgazdaságban arról volt szó, hogy az 1-5 hektáros kis gazdaságokat le kell törölni a színről, vagy pedig élni kell hagyni, az ugyanilyen kérdés volt. Ennek a szférának elvileg más infrastruktúrára, szolgáltatás rendszerre van szüksége mint a másik négy eddig tárgyalt kategóriának. Ez a szféra nem a szabad verseny hátsó udvara, utánpótlás-kerete, hanem sporthasonlattal élve az amatőrök világa. Nem lehet FIFA szabályokat számonkérni a grundon, és nem lehet minden grundot bezárni.
Nemrég találkoztam egy írással, amelyben az ősgazdaság néven említették ezt a katergóriát, amelynek szereplője beosztja az eszközeit, a saját megélhetését próbálja biztosítani, kivételes esetben megy csak piacra, például mezőgazdasági termelőként a szomszéd helységbe. Ez az ősgazdaság nem a technikai újítás, nem az átütő innováció fellegvára, csupáncsak már önálló megélhetést, minimális létalapot biztosít a segélyezettség helyett. Vajon valóban semmiképpen nincsen helye a Nap alatt? A modern közgazdasági eszméktől fűtötten vagy kétszáz éve próbálják módszeresen felszámolni, likvidálni az "ősgazdasági", önellátó jellegű gazdasági szférát az elképzelhető minden eszközzel, amelyekből a szocialista TSZ-esítés, falurombolás még közvetlen emlékezetünkben lehet, az ajándékok áfa-tartalmának számonkérése viszont egy napjainkban is élő képtelen törekvés. Talán a mai helyzetben abba lehetne hagyni ezt a hajszát, és rendezni lehetne az "ősgazdasági", az "önellátó", az "önszervező" stb néven illethető szféra helyzetét, kiépíteni a szükséges infrastruktúráját, megalkotni állami szabályozási eszközrendszerét.

A hatodik (6), a gazdaságon kívüli, a segélyre szoruló, az utolsó, amit választottam kategóriaként ebben a táblázatban - aki garantáltan saját magáról nem tud gondoskodni. Vagy mert nincsenek eszközei hozzá, mert a város közepén 5. emeleten szoba-konyhában lakik, vagy mert tanulatlan hozzá, vagy mert szellemileg nem alkalmas rá, vagy érzelmileg van tartósan olyan állapotban, ez a tényleg segélyre szoruló ember, vagy mert egyszerűen beleesett abba a sávba, amelyben állami erővel, tulajdonképpen alkotmányosságot sértve felszámolták ősgazdasági, önellátási minimális lehetőségeit is.

Ez a kategorizálás a piaci szereplőket vette sorra nagyságuk, reagáló képességük, befolyásuk, tőkeerejük stb. alapján. Nem foglalkozott az egyes ember szerepével a létező vállalkozáson belül, és nem foglalkozott az állami alkalmazottak, nyugdíjasok, stb. kategóriákkal, akik csak az árupiacon lehetnek vevők, de mint termelők, piaci kínálat előállítói nem jönnek számításba.

Megjegyzem továbbá, hogy a fenti kategorizálás igényli a piac fogalmának sokféle értelmezése közül legalább kettőnek a különválasztását: az árupiacét, és a kereslet-kínálati mozgások rendszerében visszaigazolt termelő tevékenységet folytató vállalkozások halmazát, keletkezését, működését, vetélkedését és együttműködését, megszűnését. Ez utóbbit, a gazdasági szervezetek, vállalkozások halmazát próbáltam részhalmazokra bontani. Ezek a piaci vagy gazdasági rendszer elemei, elemi tényezői. Az árupiac pedig a termelő vállalkozások egymáshoz kapcsolódó csere-rendszereinek a világa, összessége, a felülete - függetlenül a cserélők pillanatnyi, múltbeli vagy jövőbeli viszonyaira. 
Az árupiacon minden vállalkozás egyenlő, mert a közvetített, a cserélt javak, szolgáltatások számítanak, és nem az, hogy azokat ki nyújtja. Azonban az árupiac helyzete, folyamata semmit sem mond szinte arról, hogy mi van vállalkozások homlokzata mögött. Márpedig a társadalom közérzete, alkotó ereje, gazdasági potenciálja főleg hosszú távon attól függ nagyban, ami a piacképes vállalkozások homlokzata mögött van: tulajdonosi szerkezet, munkakultúra, innovációs képesség, stb-stb.

A modern államnak szinte menedzselnie kell állampolgárait és azok helyzetét, vállalkozásait a gazdasági életben oktatással, egészségügyi és más közállapotokkal, és közelebbről gazdasági infrastruktúrával, jogi körülményekkel, tulajdonosi konstrukciókkal, újrakezdési feltételekkel, pénzrendszeri kondíciókkal és így tovább: az alkotmányos létet biztosító intézményi feltételekkel. Az alkotmányossági elveket meg kell fogalmazni a kor elvárásai szintjén, a gazdasági rendszer tekintetében is, és annak megfelelően kell kialakítani, működtetni a gazdasági rendszert.

Ellen lehet vetni, hogy miképpen hozhatok szóba bármilyen kategorizálást, ha egyszer az alkotmányosság egyik központi eleme az állami eszközzel való megkülönböztetés tilalma. Hát éppen ezért - mert ember és ember méltósága, jogai és kötelességei között nem szabad különbséget tennie az alkotmánynak. Azonban a gazdasági rendszer absztrakciói az embertől elidegenedésre képes algoritmusokat eredményeznek, amelyek sérteni képesek az emberek alkotmányos viszonyrendszerét.
A gazdasági környezet léte, a többsíkú, síkonként eltérő törvényszerűségek szerint működő gazdasági rendszer léte nem választás kérdése. Ahhoz, hogy az emberi méltóságot, szabadságot, mindenféle jogot minden élő emberre elvileg egyformán értelmezhessük, ahhoz tekintetbe kell venni például a gazdasági élet egyelőre feloldhatatlan tagoltságát, és e tagoltság visszahatását az emberi létre. Ha tehát alkotmányos jogokat garantálunk az embereknek, akkor gondolkodni kell e jogok realitásáról is, intézményi feltételeiről, biztosítékairól, garanciáiról. A gazdaság nem más, mint az emberi tevékenységek, viszonyok iparszerű rutinizálása a gazdasági megállapodások kereteiben. A gazdaság egyik fontos célja a hatékony termelés, a hasznot hozó gazdálkodás, és ennek érdekében alakítja ki szervezési technikáit, megoldásait is - nem pedig az alkotmányos viszonyok maximálására törekedve. Ezt látni, tudni, kezelni, kompenzálni kell. Tehát az élő, természetes emberi személyek alkotmányos egyenlősége, egymás mellé rendeltsége érdekében kell differenciálni a gazdasági tevékenység feltételrendszerét egyes szempontokból - ami nem utolsó sorban a gazdasági teljesítmény emelkedését, a társadalmi stabilitás, bizalom javulását is eredményezi.

Úgy képzelem, hogy ha egy alkotmány az Európába való tagozódásra, vagy a globálisan átalakuló világban Magyarországnak vagy magyarságnak a helyét segíteni akarja, akkor annak ilyen kérdésekig el kell jutnia. A jelenlegi helyzet még az, hogy gazdaságpolitikai célszerűségből minden fenntartás nélkül képes egy "rendszerváltó" kormány reform-szlogennel lakáshitel kamatokat 30%-al megemelni (forma szerint pénzügyi racionalitásra hivatkozva, ténylegesen meg talán nem függetlenül lakáspiaci erőátrendezést célzó monopol-törekvésektől), a szétfolyó privatizáció, a bank-konszolidáció kapcsán meg csak a karjait széttárni, és a mai napig nem helyesbíteni (mert fél, hogy a bankok helyre tételéhez szükséges gazdasági és főképpen politikai elszántság nem állna mögéje). 

Hogyha sikerülne az alkotmányról való gondolkodást abba az irányba elvinni, hogy legalább bizonyos kérdéskörökben gazdaságszabályozási, pénzszabályozási kérdéskörökben eljutnánk az alkotmányossági alapelvek megfogalmazásáig illetve megnevezéséig, az fontos előre lépés lenne. A mai helyzetre még az a jellemző, hogy '94-ben az alkotmánybíróságnak volt egy nyilatkozata a földügyben, Göncz Árpád köztársasági elnök beterjesztésére válaszolva, és ott vagy testületi véleményként, vagy valamelyik bírónak az egyéni véleményeként az a mondat került leírásra, hogy már annyira modern ez az alkotmánybíróság, hogy ők tudják, hogy egy alkotmánybírónak és az alkotmánynak eleve, tehát elvileg (mint ahogyan a 2x2=4) közömbösnek, semlegesnek kell lenni minden gazdaságpolitikai kérdésben. Más szóval úgymond a gazdaságszabályozáshoz a jó alkotmánybíró nemhogy nem tud, de nem hajlandó hozzászólni, sőt éppen attól jó alkotmánybíró hogy nem hajlandó ilyen kérdést vizsgálni. Nem akarom abban az irányban folytatni, hogy inkább az a kérdés, hogy kinek jó ez. Ezt a hozzáállást tévedésnek, nagy képtelenségnek érzem. 
De megtörtént és jellemzi a helyzetünket. Ha valaki abba az irányba akar elindulni, hogy mondjuk pénzrendszerrel kapcsolatban alkotmányos kitételeket akar megfogalmazni, akkor ehhez képest kell előre lépnie, tehát nehéz helyzetben van. 

És lehetne sorolni egyéb területeket. Samu Mihály azt mondja, hogy végig kellene gondolni a kultúrával és társadalmi szolidaritással kapcsolatos ügyeket is alkotmány szintjén. 





Éliás Ádám: A kossuth-i pénzrendszer alkotmányosságáról
Az alkotmányozásban a történeti folytonosság igénye a Szentkorona meghatározó jelentőségére vonatkozóan, nemcsak a közjogi tan, hanem az eszme tekintetében is fennáll azok részéről, akik a nemzet szerves történeti fejlődését nem akarják feláldozni a modernizáció és integráció olcsó jelszavainak oltárán. A Szentkorona-eszme lényege a Krisztus-követés,  - ahogyan ez a Korona képi világának és viszonyrendszerének tárgyi és jelképes valóságából, látható-tapintható objektivitással kétségtelenül következik. Már nem csak az egyházak, teológusok, vagy egyes hívő közösségek, hanem az egész magyarság feladata, hogy nemzeti mivoltának lényegét, a Krisztus-követést, Krisztus civilizációs tanításának megértése által alkatában-alkotmányosságában-alkotmányozásában tudatosan érvényesítse.

A pénzrendszer kialakítása korunk viszonyai között  a legégetőbb, legsürgősebb alkotmányozási kérdések közé tartozik. Ennek  Megoldásához is Krisztus civilizációs tanításában találhatjuk meg a szellemi-morális forrást, - nem pedig a pénzhatalmi globalizáció “szakmai” propagandájának virtuális elveiben. Témámmal Drábik János és Síklaky István előadásához kapcsolódom Az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum 1999. őszi előadásaira való utalás., akik meggyőzően bizonyították ebben az előadássorozatban, de egész munkásságukkal is, hogy a jelenlegi pénzrendszer gyökeres átalakítása nélkül a természeti és szociális világválság krízisében süllyedhet el civilizációnk, mert a jelenlegi pénzműködés szükségszerűvé teszi a világméretű katasztrófát

Éppen a magyar történelem adott a pénzrendszer sikeres átalakítására olyan példát, amelynek tanulságai napjainkban is követendők. Ez a példa az 1848/49-es szabadságharc pénzügyi története. Amikor Kossuth pénzpolitikája szóba kerül, újra és újra meg kell állapítanunk, hogy ma a magyar köztudatban erről az a kép él, amelyet a korabeli legreakciósabb és legostobább császári propaganda terjesztett. Ez a tragikus helyzet az elmúlt százötven év mindenfajta rontásainak és a jelen pénzhatalmi propagandájának következménye. A megvesztegethetetlen tanú, a népi emlékezet azonban, világosan megőrizte az igazságot a népdal szövegében: “Azért nincs itt most jó világ, /Mert nem a Kossuth-bankó jár. / Nincsen arany a hazába, / Mert begyűlt a sas gyomrába.” 

Kossuth pénzpolitikájának alapelve a teljes nyilvánosság volt. Abból indult ki, hogy a pénz a társadalomé, a nemzet egészéé, így semmilyen taktikai, vagy egyéb megfontolás nem igazolhatja a titkolózást a nemzet előtt pénzügyi kérdésekben sem. A nyilvánossággal visszaélőket szigorúan és azonnal büntetni kell, a nemzeti pénz elleni külső mesterkedést pedig meg kell akadályozni. Először a Pesti Hírlap majd a kifejezetten erre a célra alapított Kossuth Hírlapjában a Pénzügyminisztérium minden intézkedését és adatát azonnal közzé tette. (Ma az MNB olyan titkolózást folytathat, hogy – a miniszterek saját bevallása szerint – még az illetékes kormánytagok sem tudhatják pl. az emisszió helyzetét.)

148/49 szabadságküzdelmei nem 1848. március 15-én Pesten, politikai krízis következtében, hanem 1848. március 3-án, Pozsonyban, pénzügyi krízis következtében kezdődtek. Az osztrák bankó iránti bizalmatlanság már 1848. januárban, majd a párizsi forradalom hatására februárjában vezetett egyre fokozódó nyugtalansághoz majd lázadásokhoz országszerte a pénzbeváltó helyeken. Az osztrák bankókon ugyanis ezüstpénzre történő beváltási kötelezettséget tartalmazó írás volt, s mindenki élni akart a beváltási lehetőséggel. Az Osztrák Nemzeti Bank nem tudott eleget tenni beváltási kötelezettségeinek (nem is akart), s a nyugtalanság nőttön-nőtt. Egy e kérdésről szóló képviselői indítványhoz kapcsolódva terjeszti be Kossuth 1848. március 3-án híres felirati javaslatát, mely a szabadságküzdelmek kiindulópontja lett. Három dolog kérését javasolja a császártól:
-	pénzügyminisztérium  létrehozását, mert a helyzetet már máshogyan nem lehet kezelni, csak magyar minisztérium felállításával,
-	ha viszont pénzügyminisztérium van, akkor felelős magyar kormánynak is lennie kell,
-	ha pedig ezáltal a pénzügy alkotmányos rendezése valósul meg Magyarországon, akkor ezzel összhangban a Monarchia másik felében is váltsa fel alkotmányosság az abszolutizmust.
Az országos ülés március 4-én óriási lelkesedéssel fogadta el Kossuth felirati javaslatát, s ezzel kezdődtek meg a szabadságharc eseményei.
A kezdetek, majd a következő másfél év eseményei azt bizonyítják, hogy 1848/49-ben a politikai-katonai szabadságharc mellett PÉNZÜGYI SZABADSÁGHARC is  zajlott, sőt időben megelőzte és előkészítette a katonai szabadságharcot.

Kossuth pénzügyminiszteri tevékenységét nagyívű, tudatos stratégia fogta egységbe. Ennek fázisai:
-	az osztrák bankjegyek beváltása a bécsi nemzeti banknál ezüstre,
-	a magyar nemesfém kiviteli tilalma (és ezekkel az intézkedésekkel az ércalap megteremtése a saját bankjegy kibocsátása érdekében,
-	országos gyűjtés indítása, hogy az áldozat által létrejöjjön az az össztársadalmi tudat, hogy a kibocsátandó pénz “a mi pénzünk”, mert nemzeti összefogással erősítettük meg az új pénz ércalapját,
-	szerződés a kereskedelmi bankkal a pénzkibocsátás tárgyában,
-	a pénzkibocsátás technikai feltételeinek megteremtése,
-	az új magyar nemzeti pénzjegyek kibocsátása, egy rendkívül rugalmas és életszerű pénzszemlélet szerint:
·	kamatozó kincstári utalványok Kossuth 1848. május 23-i rendelete alapján, - 5 % kamattal, 3, 6 és 12 hónapos lejárattal, 50 és 100 forintos címletekkel, kisebb összegű jegyzés esetén kisebb címletű ideiglenes nyomtatványokkal. 50 és 100 forintos címletekkel
·	bankjegyek Kossuth 1848. májusa 23-i rendelete alapján, - határozatlan idejű, ércfedezetű, ércre beváltható, - 5 millió forint ércfedezettel 12,5 millió forint tervezett kibocsátással (2,5-es szorzó alkalmazásával), - 2 forintos címletű 1848 augusztus 5-i, 1 forintos címletű 1848 október 6-i pénzügyminiszteri kibocsátó rendelettel.
3 államjegy: az országgyűlés 1848 augusztus 26-án megszavazott törvénye, majd az 1848-as és 1849-es költségvetésekről, s azokon belül a hitelkeretekről 1848 augusztus 29-én megszavazott törvények alapján, határozott idejű törlesztéses bázisú, nem kamatozó, fedezete “a közálladalom minden mostani és jövőbeni közjövedelme”, tervezett kibocsátási összeg 61 millió forint, amelyet a kormány hitel gyanánt használhat fel, - 5 forintos címletű: 1848 szeptember 6-i pü.m. rend., 100-as címletű: 1848 okt. 22-i pü.m. rend., 10-es címletű: 1849 március 20-i pü.m. rend.
4 Kincstári utalványok:  az OHB rendeletéből a pü.m. 1849. január 21. rendelete alapján, a képviselőház 1849. január 9-i engedélye szerint, - 15 és 30 krajcáros váltócédulák, majd a bankjegyek ércfedezetének Windischgraetz általi elkobzása utáni kiscímlethiány miatt, 1849. július 26-án Szegeden kelt pü.m. rend. alapján 1 és 2 Ft-os címletű.
5  Ércpénzek: A képviselőház 1849. január 9-i engedélye alapján, jan. 21. pü.m. rend., 1 és 3 krajcáros magyar feliratú rézpénz, 6 és 12 krajcáros ezüstpénz.       
    1 és 2 forintos címletekkel
·	államjegyek3  5,10 és 100 forintos címletekkel (1000 forintos címletű is tervezve volt)
·	kincstári utalványok4   15 és 30 krajcáros “váltócédulák”
·	ércpénzek 5  1 és 3 krajcáros rézpénz, magyar felirattal, 6 és 12 krajcáros ezüstpénz
 
-	a költségek országgyűlési beterjesztése, elfogadása, az 1848-as és 49-es költségvetésekhez kapcsolódó hitelkeretek megállapítása.

A döntő fordulat: a kormány Debrecenbe menekülésekor Kossuth a bankjegyek ércalapját Pesten hagyja. Windischgraetz elkobozza, s azt hiszi, hogy ezzel a magyar pénz összeomlik. Ehelyett a Kossuth-bankók zavartalanul továbbműködnek, soha nem látott gazdasági pezsgés következik be, a honvédsereg mindent megkap, amire szüksége van, rekvirálások nem történnek, a tavaszi munkák zökkenőmentesen folynak, a hadi- és egyéb üzemek teljes kapacitással dolgoznak: 1849 március-áprilisára beérik a pénzügyi szabadságharc győzelme. Mindkét hadsereg, mindkét kormány hivatalai és belföldi beszállítói magyar pénzt használnak Magyarországon, annak ellenére, hogy a császári hatalom a megszállt területeken mindent elkövet a magyar pénz ellen. 
Infláció nem volt; devalváció a császári hatalom erőszakos fellépései miatt helyenként és időnként előfordult, de különös módon nagyobb arányban vesztett ilyenkor mindig az értékéből az osztrák bankjegy, mint a magyar, így relatíve a devalváció is a magyar pénz erősödéséhez vezetett.
Kossuth bebizonyította, hogy ha egy öntudatra ébredt társadalom saját kezébe veszi a pénzhatalmat, akkor ércfedezet nélkül, s külső, uzsora-feltételű hitelek nélkül is gazdasági virágzás indul be, s a nemzet érdekei érvényre jutnak.
Az 1848/49-es pénzügyi szabadságharc dicsőséges és sikeres történet. Nem önmaga életképtelensége, ellentmondásai okozták bukását, hanem mindenekelőtt a vezetés hűtlensége az eredeti eszmékhez, a hatalmi szempontok mindent felőrlő kultusza, s csak harmadsorban a katonai túlerő. A Kossuth-i pénzrendszer, önmaga, éppenhogy csodálatos életképességet, gazdasági felvirágoztatást, konszolidáló erőt bizonyított. A történelemben először, s azóta utoljára, egy nagy ország nemzeteinek társadalma kezébe vette a pénzhatalmat, s a demokratikus érdekérvényesítés szellemében élt vele. 
Hiába volt azonban ez a teljesítmény és az érte-miatta hozott sokféle súlyos áldozat, ha e történetre csak mint érdekes, netán szórakoztató, romantikus eseményre tekintünk. Bitófára hurcolt vértanúk, börtönben sínylődöttek, megrokkanást, betegséget, éhínséget, korai halált szenvedők áldozata akkor nyeri el igazi értelmét, ha a későbbi nemzedékek erőt, bátorságot, gondolatot kapnak példájukból saját, időszerű problémáik megértésében és megoldásában. 
A pénzügyi szabadságharcot kísérő szenvedés nem Kossuth pénzpolitikájának hibás mivoltából fakadó okok következménye, hanem a külső erőszak eredménye volt. Tények tömege bizonyítja, hogy Kossuth példátlan körültekintéssel, gondossággal, mindent alaposan mérlegelő szakszerűséggel tette meg kezdeményezéseit és intézkedéseit. A pénzügyi szabadságharc gazdasági értelemben soha nem is szenvedett vereséget. A gyarmatosító császári hatalom, - gyáván visszaélve a magyar vezetés szellemi-morális megingásával és az orosz katonai segítséggel – rendőri, adminisztratív eszközökkel semmisítette meg eredményeit. Ma már tudjuk, hogy ebben döntő szerepe volt a megriadt nemzetközi pénzhatalomnak is: fölöttébb veszélyes volt számára az a példa, hogy egy nemzet képes lehet saját kezébe venni, nemzetivé és társadalmivá tenni a pénzhatalmat, s ezáltal nem nyomor, hanem gazdasági felvirágzás következik be.
A pénzügyi szabadságharcról alkotott mai, közkeletű, hamis ítélet történeti érzéki csalódás eredménye: a katonai bukás tényét rávetíti a győztes és sikeres pénzügyi szabadságküzdelem képére, egy panorámába fogja össze a két történetet, s ezáltal bukottnak hiszi az utóbbit is. Holott az új pénzrendszer cáfolatát, kudarcát csak gazdasági okok bizonyíthatták volna, nem pedig katonai-rendőri intézkedések. A gazdaság pedig éppen az új pénzrendszer működőképességét bizonyította. Negatív bizonysága ennek a hosszú éveken át tartó nyomor, amely a Kossuth-i pénzrendszer adminisztratív, erőszakos szétverését követte. (Itt most nem részletezhetem, de számtalan bizonyítékot találtam arra vonatkozóan is, hogy a feltételnélküli kapituláció katonailag sem volt szükségszerű.)
Ma újra időszerű a pénzügyi szabadságharc, s a szabadságküzdelemnek immár csak ez a formája időszerű, hiszen a katonai fellépés értelmetlen, s nincs is kivel szemben megtenni: a gyarmatosítás napjainkban nem katonai, hanem pénzügyi eszközökkel történik. Éppen ezért a vele szemben folytatott védekezés szellemi természetű kell, hogy legyen, s erre csak egy öntudatára (újra) felébredt nemzet lehet képes.
Ennek az új pénzügyi szabadságharcnak egyik legfőbb színtere az alkotmányozás: hogyan határozza meg önmagát, működését, belső mivoltát és külső viszonyait egy nemzet. A történeti hagyományból szervesen fakadó új identitás megtalálásához szeretnék néhány szempontot az alkotmányozásnak a pénzrendszerrel összefüggő területeire vonatkozóan felvetni.

1.	Minden, a társadalom fölött hatalommal rendelkező személy és szervezet hatalomba kerülésének módját, valamint hatalomban történő működését az alkotmány szabályozza. Az így hatalomban lévő személyek és szervezetek hatalmi ágakká rendeződnek: a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalom struktúráit alkotják.
A pénzrendszer hibás működése következtében kialakult egy új hatalmi ág: a pénzhatalom. Teljes joggal minősíthető hatalmi ágnak, mert rendelkezik a hatalmi ágak két legfontosabb vonásával: kategorikus kényszerítő eszközei vannak és hierarchikus jellegű. (Ezért, sokakkal ellentétben, nem tekintem hatalmi ágnak a tömegkommunikációs médiumokat, mert ezek nem rendelkeznek semmiféle kényszerítő eszközzel, s egészük – a média teljessége – nem hierarchikus szervezetű. A tömegmédia, a tényleges negyedik hatalmi ág, a pénzhatalom által uralt, a társadalom befolyásolására szánt eszköz.) ez az új hatalmi ág azonban – ráadásul nemzetközi-nemzetekfölötti jellegű lévén – az alkotmányban semmiféle legitimációval nem rendelkezik. Úgy működik tehát – sokak szerint a hatalmi ágak közül a leghatékonyabban -, hogy eleve kivonja magát a hatalomlétesülés és – működés demokratikus-alkotmányos szabályozottsága és ellenőrzöttsége alól. Nincs kényszerítve arra, hogy a demokratikus rendszerekben minden hatalom alapját képező közbizalomért megküzdjön. Ennélfogva megállapítható, hogy a demokratikus rendszerekben minden hatalom alapját képező közbizalomért megküzdjön. Ennélfogva megállapítható, hogy a demokratikus államrend szervezetében egy testidegen, diktatórikus struktúra működik. Gyakran hivatkoznak arra, hogy ez a hatalmi struktúra megfoghatatlan, hiszen valójában az államrend törvényes intézményein keresztül fejti ki hatását. Való igaz, hogy ez a hatalmi ág, bár brutálisan hatékony a külső valóságban, mégis, rejtőzködő természetű, s nem alkot (nem is alkothat) egy formálisan megragadható külső szervezetet, a pénzhatalmi világrendszer legfőbb uraitól a helyi rezidensekig. Ebből azonban nem az következik, hogy nem létezik, hanem csak az, hogy illegitim módon létezik, élősködően belefonódva a legitim intézmények és szervezetek struktúrájába, ezeket az intézményeket és szervezeteket, s ezeken keresztül a társadalom egészét fokozatosan hatalmába kerítve.
Ez tehát alkotmányellenes helyzet, amelyet meg kell szüntetni. A megoldás abban az irányban keresendő, hogy ez a törvénytelen, hatékony, valóságos és rejtőzködő negyedik hatalmi ág nem szervezetében, hanem működésében lepleződik le. Ezért a működését lehetővé tévő pénzrendszeri hibákat kell az alkotmány kategorikus erejével kiiktatni.
Néhány, erre vonatkozó javaslat (bárki megítélheti, hogy ezek az emberi jogokkal és a demokratikus alapelvekkel teljes mértékben összhangban vannak):

2.	Az Alkotmányban kell kimondani, hogy a magyar pénz a magyar társadalomé, s az afölötti szuverén hatalom joga a magyar társadalmat illeti meg. E hatalom átjátszása idegen érdekeknek éppen olyan alkotmányellenes lépés, mint például idegen katonai erő behívása az országba saját nemzettársak ellen.
3.	Alkotmányosan kell szavatolni, hogy a pénz fölötti hatalom intézményeinek gyakorlati lépései, társadalmi érvényű kérdésekben (kibocsátás, hitelrendszer, más valutákhoz való viszony, stb.) össztársadalmi célokat szolgáljon.
4.	Minden törvényes hatalom kötelességévé kell tenni alkotmányosan, hogy lehetetlenné tegye pénzmonopóliumok kialakulását. Alkotmányosan kell rögzíteni, hogy a magyar pénzrendszerben szavatolni kell a pénz forgásbiztosítottságát.
5.	Alkotmányosan kell garantálni, hogy a társadalmat érintő pénzügyek állami kezelésében és intézésében tilos mindennemű titkosság. Alkotmányellenes minden olyan intézmény és működés, amely a pénzügyek nyilvánosságával visszaélhet. Az idegen valutákhoz való viszonyt úgy kell szabályozni, alkotmányos súlyú garanciák mellett, hogy a magyar pénz rovására történő külső spekuláció lehetetlenné váljon, amely a magyar pénzügyek nyilvánosságát használhatná fel. 
6.	Alkotmányosan kell rögzíteni, hogy a hitel éppúgy össztársadalmi intézmény, mint maga a nemzeti valuta, ezért mind a belső hitelrendszert, mind az esetleges külső hitelügyeleteket (hitel–felvételt, vagy –kihelyezést) szigorú, közvetlen társadalmi ellenőrzés mellett lehet működtetni, illetve végrehajtani.
7.	A nemzeti szabadságjogok fogalmát ki kell egészíteni a pénz fölötti hatalom feltételével. Enélkül ugyanis csak látszatszabadságban élhet a nemzet, mert a gyarmatosítás éppolyan hatékony, sőt hatékonyabban is végbemehet, mintha katonai erővel történne.



Kocsis István Kocsis István: A Szent Korona tana, Püski, Budapest, 1996.
-	A Szent Korona Misztériuma, Püski, Budapest, 1997.
-	A szakrális fejedelem, Püski, Budapest, 1999.
-	Magyarország Szent Koronája, Püski, Budapest, 2000.: A Szent Korona tan múltja, jelene és jövőjeAz előadás szövegét az előadó utólag pontosította, a vastag betűs kiemelések és a bekezdések a jegyzet-készítő kiemelései.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én most azt szeretném, ha országgyűlési képviselő lennék, mégpedig azért, hogy előterjeszthessek egy fontos törvényjavaslatot... Miről szólna ez? A bevezetése arról, hogy én nemcsak végighallgattam, végigszenvedtem tévénézőként, később rádióhallgatóként a már többször emlegetett és színvonaltalanságával kiemelkedő 1999. december eleji parlamenti vitát, hanem a méltó következtetést is levontam. Mi lenne a következtetésem, azaz a törvényjavaslatom? Az, hogy az országgyűlési képviselőknek, mielőtt elfoglalják helyüket az ország legjelentősebb épülete legjelentősebb ülésterme padsoraiban, kötelező legyen egy jóindulatú vizsgáztató bizottság előtt bizonyítani, hogy középfokon ismerik – de ha ez az igény túlzónak fog bizonyulni, akkor legalább alapfokon – a magyar nemzet történetét és a magyar közjogtörténetet... Mert a Szent Koronáról szóló vitán az is kiderült, hogy a hozzászólók 95 %-a nem tudja, mi a Szent Korona misztériuma és tana, és hogy többségük Szent István uralkodásának nagy kérdéseiről sem tud érdemben nyilatkozni. 
Szent István Intelmeit például csak félreértelmezni voltak képesek... De mivelhogy még várat magára, hogy hangadó politikusaink rádöbbenjenek arra, hogy az országgyűlésben volna a helyem, én a törvényjavaslat előterjesztése helyett szép szerényen elkezdem előadásomat... A Szent Korona tanának jelentőségéről szólnék mindenekelőtt, mégpedig egy szomorú tényből kiindulván: A mai magyarság többsége nem is tudja már, hogy mit jelent a Szent Korona tagjának lenni, nem tudja, mi a Szent Korona tana, és felfogni sem képes már, mit jelentett a Szent Korona misztériumában élni... Mit jelentett? Mit jelentett a magyar történelemnek a Szent Korona tana által meghatározott korszakaiban? Mit jelentett például Zsigmond királynak, aki megíratja a világtörténelem legszebb oklevelét? Zsigmond király egy 1390. évi oklevélben az adományosnak a kiváló érdemeit abban látja, hogy “abban az időben, mikor felségünk méltóságának gyarapítása végett győzelmes seregével Magyarország területére jött, Péter comes az említett Magyarország java és méltósága érdekében a seregnek híven és hatalmasan ellenállva, birtokainak és javainak felgyújtásával és elpusztításával őszinte és állhatatos hűsége miatt, amelyet Magyarország szent koronája iránt tanúsított, félelem nélkül, kevéssé igazságosan igen nagy károkat szenvedett a mi követőinktől és akkori híveinktől”. 
Fel tudjuk ezt mi fogni, XX. századi emberek? Igen, Zsigmond magyar király megjutalmazza Péter comest, mert az a Szent Korona iránt tanúsított állhatatos hűsége által vezéreltetve, akkor kelt fel őellene, Zsigmond magyar király ellen, amikor ő magyar  király létére szembefordult a Szent Koronával. Zsigmond ez oklevelében nem kevesebbet tesz, mint azt, hogy szembeállítja a Szent Korona iránti hűséget a törvénysértő királyhoz való hűséggel, s ezzel nemcsak elválasztja a Szent Koronát önmagától mint királytól, de hitet tesz amellett, hogy a Szent Korona az a főhatalom, amelynek a király csak azzal a feltétellel részese, ha nem fordul szembe “Magyarország javával és méltóságával.” Zsigmond adománylevelében elismeri, hogy a Szent Korona a közjogban a király fölöttese. Mi a titka a Szent Korona és Zsigmond király viszonyának? Miért viselkedett így Zsigmond? Zsigmond már tudta, mi a Szent Korona misztériuma és tana. Hozzáfűzöm utóbbi mondataimhoz, hogy legkevésbé azt nem értettem a Szent Koronáról szóló parlament vitát hallgatván, hogy a Szent Korona megbecsültetéséért küzdők miért nem hivatkoztak Zsigmond király oklevelére? Mert akkor nyilvánvalóvá vált volna, hogy a Szent Koronát eleink nem jelképnek tekintették, hanem az államhatalom alanyának: jogi személyiségnek, aki a közjogban fölöttese a királynak? 

Újabb példát hozok fel bizonyítani akarván, hogy a Szent Korona közjogi tana miképpen segítette hozzá a magyar nemzetet rendkívül nehéz időkben, nehéz drámai helyzetekben hatalmas közjogi győzelmekhez... Utazzunk az időben...  Mohácson át egészen a törökvilág végéig... Bethlen Miklós hatalmas közjogi küzdelméig. Miképpen győzedelmeskedik Bethlen Miklós a magyar közjog, valamint a Szentkorona-tan megtörhetetlenségében bízva? Mi van az 1691. évi  Diploma Leopoldinumban, mit biztosít? Erdély közjogi státusa magyar marad; az uralkodó mint magyar király (ha fejedelmet iktatnak be, akkor mint ennek hűbérura) az országgyűléssel együtt alkotja a törvényhozó hatalmat; Erdély önálló államiságát fenntartják, de mint a Szent Korona országáét. A közjog szempontjából a legfontosabb a 3. paragrafusa: Megerősítést nyernek Erdély törvénykönyvei, az Approbatae és a Compilatae Constitutiones, valamint a régi magyar  királyok törvénykönyvei, Werbőczy Tripartituma, továbbá a helyhatósági törvények és a szász municipális jog. A Diploma megalkotása kinek az érdeme elsősorban? A Bethlen Miklósé, I. Lipót főhivatalnokaié, az erdélyi rendeké, I. Lipóté? 
A Diploma Leopoldinum tulajdonképpen az erdélyi rendek állásfoglalását fogadja el Erdély és az uralkodóház, Erdély és az egész Habsburg Birodalom, illetve Erdély és Magyarország viszonya kérdésében. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy az erdélyi rendek és az uralkodóház, illetve a birodalmi központi kormányzat érdekei azonosak-e 1690-ben? Nem azonosak. Az uralkodó és a központi kormányzat központosítani akarna és nagy örömmel törölné el az erdélyi alkotmányt, alakítaná át az alkotmányos monarchiát abszolút monarchiává. A császár-király bizonnyal igen terhesnek érzi, hogy Erdélyben (mint a korabeli Magyar Királyságban is) a törvényhozó hatalmat nem egyedül, hanem az országgyűléssel együtt alkotja. Maga a Diploma is csak akkor válik Erdély alaptörvényévé, amikor az országgyűlés is elfogadja...  De akkor mi teszi lehetővé, hogy a Bethlen Miklós és az erdélyi rendek akarata érvényesüljön az 1691. évi Diploma Leopoldinum megalkotásakor, miért tekintette a központi kormányzat is a Bethlen Miklósék győzelmét szükségszerűnek, elkerülhetetlennek? 
Miért bizonyulnak erősebbnek az erdélyi rendek, mint a törökverő, -kiűző hadseregnek parancsoló magyar király, aki egyben a Német-római Birodalom császára? A helyzetet nyilván nem az erőviszonyok határozzák meg. Akkor mik? Mi a rejtélye az 1691. évi  Diploma Leopoldinumnak? A tét óriási... Ha a tárgyalásokon a Bethlen akarata érvényesül, akkor Erdély a Szent Korona országa marad, ha a német államférfiaké, akkor a Német-római Birodalom részévé válik. Az első napon még úgy tűnik, hogy Bethlennek egyáltalán nincsenek esélyei. Az utolsó napon már ő diktál. Mi történt? Hogy Bethlen Miklós viszonylag könnyen győzedelmeskedhetett az Erdély új helyzetét tárgyaló konferencián, azt sokan a kedvező időponttal magyarázzák: a török fronton a birodalmi hadsereg újabb sikereket már nem ér el, fennáll egy komoly török ellentámadás lehetősége... 
Van azonban Bethlen Miklós közjogi győzelmének három másik, a szakirodalom által kellően figyelembe nem vett  magyarázata is. 
Első: tárgyalópartnerei, a bécsi főhivatalnokok járatlanok mind a magyarországi, mind az erdélyi magyar közjogban, a  központosítottabb, így egyszerűbb közjogi státussal bíró részéből valók a Habsburg Birodalomnak, a fejlettebb (az alkotmányossághoz jobban hozzászokott) erdélyi rendi társadalom bonyolult közjogi helyzetét áttekinteni sem tudják, és ugyancsak alábecsülik az erős, kipróbált intézményeire támaszkodó közjog lehetőségeit. 
Második: Nem hisznek úgy igazukban, mint Bethlen Miklós, aki hisz a Szent Korona jogainak, akaratának sérthetetlenségében. 
A harmadik a legkülönösebb: a Szent Korona mindenekfelettiségében, sérthetetlenségében való hit I. Lipót magatartását is meghatározza... 
Bethlen Miklós győzelmét elsősorban éppen  a Szentkorona-tannal magyarázhatjuk tehát? Bethlen Miklós számára persze nem azt jelentette a Szent Korona, amit I. Lipót számára: ő szeretve tisztelte, utóbbi félve... Hogy I. Lipót a török kiűzése után milyen csábításnak volt kitéve, arról fogalmat alkothatunk, ha elolvassuk Kollonich Lipót főpap-főhivatalnoknak a Magyar Királyság magyartalanítását ajánló 1689. évi tervezetét. A király nem hallgat a magas rangú tisztségviselőre és főpapra, s így megmenti lelkét. 
Miképpen változott át I. Lipót a magyar alkotmány, valamint a Szent Korona hívévé? Legfontosabbnak mindenképpen azt tarthatjuk, hogy Lipótot és Bethlen Miklóst szembefordítanák érdekeik, de akaratuk azonossá válik a Szent Korona misztériumában... 

Sok közjogi győzelmet bemutathatnék még. És felhívnám a figyelmet arra, hogy középiskoláink és egyetemeink történelemtanárai oktalanul panaszkodnak, hogy a Mohács utáni magyar történelmet tanítván nincs mire hivatkozniuk a diákok nemzeti önérzetét erősítendő... Oktalanul bizony, hisz a Mohács utáni magyar történelem tele van hatalmas győzelmekkel: e győzelmek, igaz, nem csatatéri, hanem közjogi küzdelmek eredményei... E közjogi küzdelmekről persze országgyűlési képviselőink sem beszéltek az említett vitán. Miért? Válasz helyett még egy példát felhozok a magyar történelemből, egy XIX. századi példát. 
Hogyan is kezdődött a reformkor? Maga az 1825–27. évi országgyűlés úgy kezdődött, hogy a király megsértette a Szent Korona tanát, megsértette az alkotmányt. Az országgyűlés figyelmezteti a királyt esküjére és hitlevelére. Széchenyi István, miután egyévi jövedelmét, azaz hatvanezer aranyforintot ajánl fel egy magyar tudományos akadémia alapítására, fontosabb dolgot is tesz. Felmegy Bécsbe tiltakozni, mégpedig Metternich főkancellárhoz... 
Két memorandumot is ír, egyikben egyebek között ez áll: “Nem kívánom megvizsgálni, mennyire igaz vagy hamis, hogy a mondott rezolúcióban az abszolutizmus elvét kell látni. Csak azt akarom megkérdezni, lehetséges-e, hogy a rendek, amelyek semmilyen más értelmet nem találhatnak benne, bizalommal legyenek ezek után, és nem megbocsátható-e amaz aggodalmasságuk, amelyet nem tudnak elrejteni és amelynek folytán elsősorban ama pontok felől szeretnének megnyugodni, amelyek alkotmányunk princípiumát teszik.” Majd így ír: “Igazán nem volna nehéz őfelsége jogainak legcsekélyebb csorbítása nélkül is megnyugtatni a rendeket, és annyival, amennyi egészen rövid idő alatt is megtörténhetik, megnyerni a bizalmukat. Ennek elérése céljából  legközelebbi rezolúciójában őfelségének röviden ki kellene nyilatkoztatnia őszinte alkotmányos érzületét, amiképpen koronázásakor felesküdött rá.” Majd így: “Lehet-e hűséges alattvalója királyának az, aki nem ragaszkodik foggal-körömmel országa törvényeihez? Nem hihetem, amiképpen mindig kételkedni fogok annak valódi belső értékében, aki jogát nem tudja férfiasan megvédelmezni...” 
Metternich azon megjegyzései közül, amelyeket a Széchenyi  ezen  memorandumához fűzött, a következőket tarthatjuk legjelentősebbeknek: “A magyar alkotmány megtartását minden tekintetben olyan szigorú államhivatali kötelességnek s egyszersmind a jog és az ész olyan határozott parancsának tekintem, hogy az ellenkező egész politikai életem megsemmisítése árán találhatna akár csak meghallgatásra is.” Majd: “Okos és igazságos király sohasem fogja fenyegetni ezt az alkotmányt. Ami nyolcszáz éve dacol az idők viharaival, az bizonyítottan szilárd.” A király  pedig  aláírja az előbbiek szellemében megfogalmazott új leiratot, és ebben valóban megköveti az országgyűlést. És ezzel megnyílik a reformkor közjogi kapuja. 

És most már talán összegezhetünk is: A Szent Korona megbecsültségével a magyar történelemben semmi sem vetekedhetett. A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került. Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet... Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben.
Emlékezzünk arra is, hogy a  régi korokban azért volt sok a törvénytisztelő ember a Szent Korona országaiban, mert a Szentkorona-tan nem az alattvalói tudatot, hanem a Szentkorona-tagság közjogi fogalma meghatározta felelősségérzetet, valamint az egyenrangúság és a méltóságteljes magatartás kultuszát erősítette: mert az országlakosi magatartásban a mellérendelés és nem az alárendelés elvének az érvényesülését segítette elő.
A Szent Korona képes volt feloldani a katolikus–protestáns ellentétet. Ennek köszönhető, hogy hivatott protestáns államférfiaink éppolyan  odaadó hívei a Szent Koronának, mint hivatott katolikus államférfiaink. Mi a titka például a katolikus és Habsburg-párti Pázmány Péter és a protestáns és Habsburg-ellenes Bethlen Gábor közeledésének, egymásra találásának? Az, hogy tudván tudják: lehet más a vallásuk, lehetnek másfélék politikai elképzeléseik, de eggyé kell válniuk a Szent Korona misztériumában és a Szent Korona tanában. És itt van a magyar nemzet megmaradásának a titka: Addig Magyarország mindig talpra állt, amíg a magyar nemzet képviselői – akármilyen pártiak – tiszteletben tartották a Szent Korona tanát, eggyé tudtak válni a Szent Korona misztériumában. 
Prohászka Lajos fogalmazta meg leghitelesebben, hogy mit jelentett, mit jelent a magyar nemzet kálvinista részének a Szent Korona.  “... a kálvinizmus – írja –, amely az innenső világból minden szent tényezőt alapjában száműzött, mint »magyar vallás« épp oly híven ragaszkodott a nemzettestnek ehhez a »középkori« szentséges felfogásához, mint ahogy később a liberalizmus is az eszmének csupán kereteit tágította, de misztikus alapjaihoz nem nyúlt hozzá.”
Felfoghatatlanabbnak tűnhet, miért örvendett oly nagy tiszteletnek a Szent Korona a nemzetiségek körében is. Pedig nincs ebben semmi rendkívüli. A Szentkorona-tan a történelmi Magyarország nemzetiségei számára elsősorban a megmaradásuk, nemzetiségi kibontakozásuk feltételeit biztosító jogok tiszteletben tartását garantálta. Másképpen volt ez a rendi társadalomban és másképpen a polgári társadalomban. A rendi társadalomban a régi (középkori) szerződésekbe foglalt kollektív jogok érvényesültek. 1848, illetve 1867 után a vármegyei önkormányzat léte (mely a többségben levő nemzetiség akarata szerint lehetett nemzetiségi), valamint a nemzetiségi, illetve az iskola- és egyházügyi törvények szavatolták a nemzetiségek megmaradását, érvényesülését. A Kárpát-medencében utoljára a Szent Korona tana volt képes megteremteni a feltételeit a nemzetek, nemzetiségek békés egymás mellett élésének. Joggal mondhatjuk: A Szentkorona-tan a Kárpát-medencében harmóniát teremtett, az ellene forduló nacionalizmusok diszharmóniát – Trianon után.
De annak ellenére, hogy Szent Korona a szabadságjogoknak, így a nemzetiségi szabadságjogoknak is legfőbb garanciája volt, a nemzetiségi viszály ébrentartói a Szent Korona tanára is hivatkoztak, amikor a magyar nemzet és a magyarországi nemzetiségek közötti ellentétet élezni akarták. Igen ügyesen tehették. A magyarországi nemzetiségi kérdés, a magyar nemzet és a nemzetiségek viszonya megromlásának egyik oka ugyanis a következő: A nemzetiségi mozgalmak hangadói – éppen azért, mert a magyar király a német-római birodalom császára is, és székhelye nem Magyarországon van – feltételezik (sugalmazzák is nekik a magyar államiság bécsi ellenfelei), hogy a király szabadulni akarna a magyar alkotmánytól, de még inkább a Szentkorona-tantól mint hatalmát gyöngítőtől... És e nemzetiségi vezetők különös taktikát választanak: szövetséget próbálnak kötni a német-római császárral azonos személy: a magyar  király ellen... 
E taktika nyilván akkor válik veszélyessé, amikor a nemzetiségi mozgalmak irredenta mozgalmakká válnak. Ez a múlt század negyvenes éveiben következik be. Ekkor még nem küzdenek a Habsburg Birodalom bomlasztásáért – és ez összefüggésben van az említett különös taktikával –, de küzdenek az önálló magyar államiság ellen, meg akarják bontani a magyar korona országai területi épségét, fel akarják számolni a magyar alkotmányt, hatálytalanítani akarják a magyar közjogot. Így nem irredenta mozgalmak még a Habsburg-házi osztrák császár szemével nézve, de irredenták ugyanazon Habsburg-házi magyar királyéval nézve. A román mozgalom például a Szent Korona országai közé tartozó Erdélynek a két román fejedelemséggel, Moldvával és Havaselvével való egyesítéséért küzd, de az így létrehozandó Nagy-Románia korabeli elképzelésük szerint az Osztrák Császárság része lett volna. 1848-ban majd e célkitűzés jegyében fog össze a szász mozgalommal.
1918-ig egyébként elképzelhetetlen volt, hogy felelős magyar politikus szembeforduljon a Szentkorona-tannal, megtagadja. Sokszor tűnt úgy nagy politikusainknak, hogy apolitikus beszélni róla. De valamirevaló magyar politikus soha nem tagadta meg, soha nem fordult szembe vele – egészen 1918-ig, amikor Károlyi Mihályék tudatlanságukban, érzéketlenségükben semmibe merték venni. Azzal, hogy megtagadták a Szentkorona-tant és az egész történelmi magyar közjogot, védekezésképtelenné tették az országot. Ha 1918-ban a Szent Korona tana sértetlen marad és így ébren képes tartani továbbra is a magyar nemzet önvédelmi ösztönét, megteremti az egységes magyar ellenállást – mint annyiszor a magyar történelem nehéz időszakaiban –, akkor a trianoni diktátumra valószínűleg nem került volna sor. De ha mégis, akkor a diktátum végrehajtását tudta volna megakadályozni a magyar nemzet. A népszavazást mindenképpen kikényszeríthette volna a magyar politika. S a nem magyar többségű vidékek népei éppen a Szent Korona tanában bízva nyilvánították volna ki akaratukat, hogy magyar állampolgárok akarnak maradni.
És most már feltehetjük az egyik legfontosabb kérdést: Miképpen alakulhatott ki a Szent Korona tana? Miképpen tudták felfogni a nagy magyar politikusok a késő-középkorban (ekkor válik kötelező erejűvé a Szent Korona tana, az alkotmányért folytatott hosszú közjogi küzdelem eredményeképpen), hogy a magyarság számára semmi sem fontosabb, mint annak elfogadtatása, hogy a magyar közjogban a király rangban és hatáskörben ne első, hanem második személy legyen, azaz annak elfogadtatása, hogy a királynak felettese legyen, a Szent Korona – jogi személyként, a magyar államhatalom alanyaként... 
Könnyű megérteni eleinket, ha azt is tudjuk, hogy az ő tudatukban e kérdés miképpen jelentkezett... Leglényegesebbnek azt tarthatjuk, hogy ők azért ragaszkodtak ahhoz, hogy a régi idők szakrális királyának a jogutódja a Szent Korona legyen, mert még értették, érezték, hogy mekkora a különbség a szakrális király és a minden szakrálistól mentes király között, s hogy minden bizonnyal semmi sem volt számukra elrettentőbb, mint az, hogy a késő-középkorban beköszöntő új kor királyai már nem elégszenek meg az országlakos Isten-iránti hűségével, hisz nem tekintik, nem is tekinthetik magukat már Isten akarata közvetítőjének, "Hídnak" országuk és az "Ég" között, és ezért jobban ragaszkodnak a hatalomhoz, mint bármelyik szakrális király, s hatalmuk erősítése érdekében a hűségeseket szolgákkal helyettesítik be... 
Ámde a változásokkal együtt megjelenő nagy veszélyek felismerése csak erősítette a magyar nemzet méltó képviselői elhatározását, hogy “az elrejtőzött, sehol már fel nem található” szakrális király felségjogait (teljhatalmát) az egyetlen “el nem rejtőzött, megtalálható, jelenvaló” szakrális személyre, a Szent Koronára ruházzák át... 
Hogy ennek jelentőségét felfoghassuk, válaszolnunk kell a következő kérdésre is: Az a korai, szakrálisnak nevezhető társadalom, amelynek alapja a hűség és amelyben a Föld tulajdonképpen Isten tulajdona, és a hatalommal (sem a politikusi, sem a birtokosi hatalommal) gyakorlatilag nem is lehetett visszaélni, meddig tartott? Nem azonos időpontban ért végett a különböző földrészeken és egyazon földrész különböző országaiban sem... Mivelhogy a hűség (a csak Istent megillető hűség) a szakrális királyságnak az alapja, Magyarországon  a késő-középkor elejéig tartott volna a szakralitás meghatározta életmód, ha a Szent Korona tana nem menti át a következő évszázadokra...
Lássuk mindezt részletesebben:
Milyen hűségről beszéltünk? Valódi hűség csak szakrális királyságban képzelhető el. Ki tehát a hűséges? Aki képtelen megtagadni Istent. Hűséges az, aki felismeri az utasításokban, törvényekben, parancsokban Isten akaratát, aki így engedelmeskedni csak Istennek engedelmeskedik... E felismerés alapja engedelmességének... A lényeges kérdés a következő: Valóban csak Istent illeti meg a hűség, vagy a királyt is? A királyt is, ha a király Isten akaratát közvetíti, azaz valódi szakrális király... Fogyott a hűség, írja IV. Béla 1265-ben, és bizonnyal arra gondolt, hogy akik tőle haszon reményében pártütő fiához átpártoltak, azok nemcsak hogy nem mint helyzetével visszaélő zsarnokot, hanem mint Isten akaratának közvetítőjét tagadták őt meg... Arra gondolt tehát Béla király, hogy akik őt mint szakrális királyt tagadták meg, azok tulajdonképpen Istent tagadták meg... IV. Béla más oklevelei pedig ki is mondják, hogy a hűség “minden politikai erénynél előbbre való”, valamint azt is, hogy a hűség az, amelyben “minden király és minden ország hatalma áll”. 
Szűcs Jenő feltételezi, hogy az volt leglényegesebb, “hogy az »államhűség« megfogalmazást nyerjen”, de nyilván nem erről van szó, hanem a hagyományos hűségről, mely csak Istent illeti meg, illetve  a királyt is, ha a király Isten akaratát közvetíti, azaz valódi szakrális király.

A tulajdonhoz való viszony pedig akkor változik meg, amikor a valódi hűség (az Istent megillető) hűbérúrnak (mint királynak, mint arisztokratának stb.) járó hűséggé silányul. Az átalakulást, amelyet a mából visszatekintve alig vagyunk képesek felfogni, nagyon is komolyan vette a korabeli társadalom. A királyi udvarokba beköltözik a félelem, mert az uralkodók ettől kezdve rendszerint visszaélnek hatalmukkal. A félelem aztán természetesen elüldözi a hűséget, és maga köré vonzza a szolgaságot... Hogy az európai társadalom néhány évszázad alatt hova züllik, megtudhatjuk Machiavellit olvasva. Az ő fejedelme már nem törődik Isten akaratával, s legfőbb uralkodói célja eléggé szégyenletes, mert nem más, mint a hatalom megtartása. Az újkor királyai már farizeus királyok, hazudják még, hogy Isten kegyelméből uralkodnak, Isten kegyelméből birtokolják a földet, amellyel híveiket, szolgáikat megjutalmazzák, de ők tudják legjobban, hogy uralmuknak és gazdagságuknak semmi köze Isten kegyelméhez... Leghitelesebben Dante írja meg az Isteni színjátékban, hogy mit él át az európai keresztény világ... De a magyar válasz a nagy kihívásra ez alkalommal talán a legméltóbb... A magyar válasz a Szent Korona tana...

Közeledvén most már a Szent Korona közjogi tana kifejtéséhez, hangsúlyozom, hogy a Szent Korona tana hosszú közjogi küzdelem eredménye. És e közjogi küzdelem célja az alkotmányos monarchia megteremtése. Csodálkoztam nagyon, hogy a parlamenti vitában ezt senki sem vetette fel, miképpen azt sem, hogy a Szent Korona tanának a kialakulása nem a királynak volt érdeke, hanem a nemzetnek. Igen, egyes királyok akarata és érdekei ellenére teremtik meg eleink a Szentkorona-tant, kemény és hosszú közjogi küzdelemben. 
Mit tudunk meg a király megbecsültségéről: a királyban való hitről a közjogfejlődés XII–XIII. századi forrásaiból? 1222-ben megszületik a magyar közjogfejlődés kezdeti szakaszának legfontosabb oklevele, az Aranybulla. Az Aranybulla kérdésköréből mi most annak a hangsúlyozását tartjuk legfontosabbnak, hogy a XXXI. cikkely nemcsak az ellenállási jogot mondja ki, hanem kifejez valami mást is, mégpedig azt, hogy a király és az állam, a király személye és az állam személyisége, azaz a király és a korona már nem azonosak: már elválasztandók egymástól. Ez az említett cikkely a 2. §-ból is következik, hisz ellenállni és ellentmondani a királynak akkor lehet, ha az méltatlanná válik a koronájához – megszegvén fogadalmait. 
Gondoljuk ehhez hozzá: valódi szakrális király nem válhat méltatlanná a koronájához. Akkor tehát az Aranybulla éppen azt kérdőjelezné meg, hogy a király szakrális személy? Másképpen fogalmazva: Az Aranybullát feltétlenül a II. Endre méltatlanságára adott méltó válasznak tekinthetjük? Valószínűnek inkább azt tartjuk, hogy II. Endre úgy viselkedik, mint később Mátyás király... Szakrális királyként tekint arra a jövendőre, amikor álkirály (minden szakralitástól mentes uralkodó, aki mindazonáltal azt hazudja, hogy Isten kegyelméből uralkodik) fog uralkodni Magyarországon...
A II. Endre századában ugyan nem alakul még ki a Szentkorona-tan, de az Aranybulla évétől kezdve mintha már éppen az lett volna a közjogi küzdelmek elsődleges célja, hogy  kialakulhasson... Komoly következtetéseket vonhatunk le Kézai Simon XIII. század végi krónikája megdöbbentő: nem a múltba, hanem a jövőbe mutató eszméitől is. Ha Kézait olvassuk, bizony elámulunk azon, hogy a korabeli eszmék, törekvések milyen közjogi változások bekövetkezését sejtetik... Akármennyire hihetetlen, Kézai a Szentkorona-tan legfontosabb tételét fejti ki: a király a törvényekkel nem fordulhat szembe, mégpedig azért, mert van valami, aki a közjogban a király felett áll. Feltűnő az is, hogy Kézai nem úgy beszél a közösségről mint a nemzet tagjainak összességéről vagy mint a nemzet tagjai összességének képviselőiről, hanem mint közjogi absztrakcióról. Másfél évszázad múlva, 1440-ben fognak így beszélni a korabeli országgyűlés határozatában a Szent Koronáról...
Mi a Kézai titka? Megfogalmaz valamit, ami a törvényekben még nincs benne: aminek még nincs dekrétumba foglalt fedezete. Amit megfogalmaz, az mégis létező valami az ő korában. Talán néven nem nevezhető még, de már létező... A korabeli koronaeszmét fogalmazza meg. Egy olyan koronaeszmét, amelyben a király már nem szakrális fejedelem... Közeledünk a korszakhoz, amelyben a Szent Korona válik a szakrális király jogutódjává... 
Mikor válik azzá? Az Anjou-korszak utáni királyválasztáskor (1387) az országgyűlés tagjai feltételeket szabnak a királynak, s ezt mintha már a Szent Korona közjogi tanának azon tétele alapján tennék, hogy a király személye és a közhatalom egymástól elválaszthatók. De mivel a közhatalomban már a rendek is részesülnek, kezdik felfogni, érteni, hogy a Szent Koronához nekik, a rendeknek éppen azért van közük, mert a Szent Korona jogalany, tulajdonképpen "Ő" a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. 
Rövidesen pedig olyan különleges helyzet alakul ki, amelyben Magyarország főemberei a hatalmat a király nélkül, de a Szent Korona nevében gyakorolják. A királyt, Luxemburgi Zsigmondot mint esküszegőt a magyar rendek  letartóztatják – és a Szent Korona már ekkor (explicit) alanyává válik egy időre az államhatalomnak. S ha a Szent Korona az államhatalom egyedüli alanya, az országos tanács jogszerűnek tartja, hogy a kiállítandó okleveleken a Szent Korona pecsétje szerepeljen. Ugyanekkor az esztergomi érsek felveszi a Szent Korona kancellárjának címét. Az ország rendjeinek képviselői tehát a Szent Korona nevében kormányoznak. Amikor néhány hónap múlva Zsigmond király kiszabadul, akkor természetesen újra gyakorolhatja a királyi hatalmat. 
A Szentkorona-eszme hatékonysága, közjogfejlődést meghatározó ereje 1440-ben megerősödik. Annak ellenére erősödik meg, hogy a Szent Koronát ekkor csempészik külföldre. Mi is történt ekkor, 1440-ben? A magyar rendek királyt választanak, I. Ulászlót, és nem áll rendelkezésükre a Szent Korona, "aki" által a királyi jogokat átruházhatnák a királyra, “az alkalmas királyra”, ahogyan Ulászlót az 1440. évi országgyűlés határozatai alapján megfogalmazott ünnepélyes okiratban nevezik. Ez oklevél, melyben a rendek megmagyarázzák, miért kénytelenek Ulászlót a Szent István fejereklyetartójáról levett pótkoronával megkoronázni, árnyaltan, hitelesen fejezi ki azt a Szentkorona-eszmét, amely már közjogi tanná való válása utolsó előtti pillanatában van. Mit is fejtenek ki ebben a rendek? Amikor azt kell megmagyarázniuk, hogy a Szentkorona-eszme szellemében a Szent Koronával való koronázásról le kell mondaniuk, akkor a Szent Koronát mint legszeretettebb, legféltettebb, legerősebb, sőt misztériumának tulajdoníthatóan legféltebb felfoghatatlan és megnevezhetetlen valamit vagy valakit: mint "Legnagyobbat" és "Mindenekfelettit" a legmélyebb alázattal és tisztelettel meg is tagadják, mondván, hogy “ha azt visszaszerezni nem lehet, minden hatás híján legyen és minden jelképisége, misztériuma és ereje erre az új koronára értessék...” És ezek után kifejtik azt a királyi jogkört is, amely már összhangban van a korabeli magyar koronaeszmével, azaz úgy fejtik ki, mintha az már egy érvényben lévő Szentkorona-tan része volna. Amikor ezt ezen az országgyűlésen megfogalmazzák, nem mondják még, hogy "a Szent Korona tana alapján...", pedig mondhatnák...

Még egy kérdést feltehetünk: Miképpen teljesednek ki a magyarral párhuzamosan a többi európai koronaeszmék? Az európai nemzetek koronaeszméi közül az angol volt a legfejlettebb, ezért ennek fejlődését próbáljuk meg bemutatni összehasonlításképpen: Az angol rendeknek már az 1308. évi nyilatkozata ugyanazt fejezi ki, amit Zsigmond király 1390. évi híres oklevele, mely szerint a magyar király megjutalmazza Péter comest, mert az a Szent Korona iránt tanúsított állhatatos hűsége által vezéreltetve, akkor kelt fel őellene, Zsigmond magyar király ellen, amikor ő magyar király létére szembefordult a Szent Koronával. Vagy amit a magyar rendek mondanak ki 1386. évi, Mária királynő távollétében hozott határozatukban: semmire, senkire se lesznek többé tekintettel, csak az ország és a Szent Korona érdekeit tartják szem előtt, s ha mást követelne tőlük a királyi felség, akkor szembefordulnak vele. 
Az angol rendek sem mást nyilatkoznak, hanem csak azt, hogy az angol tanácsosok esküjét úgy kell értelmezni, hogy ha kell, a királlyal is szembeszegülnek a korona jogai védelmében. Igen, aligha lehet elképzelni az angolnál fejlettebb koronaeszmét. De az angol koronaeszméből nem fejlődött ki közjogi tan. Miért? Szerintünk az angol koronaeszme elsősorban azért nem alakult át közjogi tanná, mert ez átalakulást a nemzeti történelem rendkívül nehéz drámai fordulatai kényszeríthetik ki – s az angol nemzet újkori története folyamán szerencséjére nem került megoldhatatlannak tűnő drámai helyzetbe. 
Persze nem állítjuk azt sem, hogy a koronaeszmék közjogi tanná válása szempontjából közömbös, hogy gátolja-e abszolutisztikus uralmi rendszer a közjogfejlődést, vagy sem. E kérdés megválaszolásakor abból indulhatunk ki, hogy minden nép koronaeszméje demokratikus, hisz abban a küzdelemben fejlődik, amelynek célja az abszolút monarchia kialakulásának a megakadályozása, illetve az alkotmányos monarchia kialakulása feltételeinek a megteremtése.

Mondottuk már, hogy a Szent Korona tana szerint a király Magyarországnak nem első, hanem rangban második személye, a Szent Korona után következő... De hogy azt is megértsük, miképpen tekinthették eleink személyiségnek, "élő személyiségnek" a Szent Koronát, fel kell villantanunk a Szent Korona misztériumának kérdésköreiből néhányat.
Foglalkozzunk először is a Szent Korona személyiségének a kérdésével: A Szent Korona közjogi tanát a magyar ember évszázadokon át megkérdőjelezhetetlennek, hatálytalaníthatatlannak tekintette, de nemcsak azért, mert tudatában volt annak, hogy mit köszönhet e tannak a magyar nemzet, hanem azért is, mert lenyűgözte magának a Szent Koronának a  nagyon is bonyolult személyisége. Évszázadokon át beszélnek nemcsak magyarországiak (magyarok és nem magyarok), de külföldiek is a Szent Korona tulajdonságairól: megtéveszthetetlenségéről, nagylelkűségéről vagy éppen szigorúságáról, valamint a Szent Korona akaratáról. Trau dalmáciai város vezetői 1387-ben mint legnemesebb, de szenvedő személyről írnak a Szent Koronáról a velencei köztársaságnak írott levelükben.
Rátérve a Szent Korona misztériumának bonyolultabb kérdéseire, először is azt állapítsuk meg, hogy a Szent Koronának természetesen nem volna misztériuma, ha nem volna valóban szent. Miért szent a Szent Korona? Mert a Szent Koronát Istentől kapta  – meghatározott céllal, meghatározott üzenettel  – a magyar nemzet. Ez az üzenet az Igazsággal van összefüggésben. Az "Égi Élő Igazságról", a legyőzhetetlenről van szó, arról, aki Isten Önvédő megnyilatkozása, a legnagyobb Erő, a legszilárdabb Hatalom. A magyar mitológiában gyakran Hadnemtő néven szerepel az Égi Igazság, a magyar szépirodalomban pedig Ő a Magyarok Istene. A régi magyar küldetéstudatban a magyarság különleges szerepe ennek az Élő, Égi Igazságnak a méltó szolgálata. A középkor öntudatos magyarja mindezt ily röviden mondta el: "A Szent Koronát angyal hozta." 
Mi járult hozzá a Szent Korona misztériumának erősödéséhez az abban való mélységes hiten kívül, hogy a Szent Koronát Istentől kapta a magyar nemzet? Elsősorban a következők: A tény, hogy hatalmat átruházni csak a Szent Koronával történő koronázással lehetett. Annak bizonyossága, hogy Magyarországot Szent István a Szűz Mária, illetve a Nagyboldogasszony (a kettő együtt: a Magyarok Nagyasszonya) oltalmába ajánlotta. Az abban való hit, hogy a Szent Korona mint személyiség nemcsak jóságos cselekedetekre képes, hanem  a szigorú büntetéstől sem riad vissza. A Szent Koronáról szóló első jelentős  írásmű szerzője, Révay Péter koronaőr (az 1608. és 1618. évi koronázások egyik szertartásmestere) például igen fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy Salamon király a Szent Korona megsértésével miképpen hívta ki maga ellen a sorsot. Azt is elmeséli Révay Péter, hogy I. Ulászló király “a távollevő Koronát engesztelő áldozatként” esett el a várnai csatában.” 
Mi az, ami még nehezebben érthető a mai ember számára? A Szent Korona nem csak annyi, hogy alanya a magyar államhatalomnak... Minden magyar erőfeszítés benne találja meg az értelmét: Őt erősíti, Őbenne marad meg. Benne van Szent István és Bethlen Gábor és Széchenyi István minden próbájának az értéke, de a mi próbánk értéke is: minden magyar vállalás értéke benne összegeződik... A Szent Korona az ég egy darabja... A Szent Koronára függesztvén szemünket tekinthetünk az örökkévalóságba.... Azt hisszük, szentségében, misztériumában mindaz benne van, amit szentnek, misztikusnak, titoknak tekintett a magyar nemzet eszmélése óta... Ezt az egész titokzatos világot látnunk kell, ha meg akarjuk érteni a Szent Korona titkát, ami a magyar mitológiában benne van – a kezdetektől napjainkig. 
Ha a misztériuma felől közelítjük meg, akkor bizony a Szent Korona a magyar nemzet szent titka. A magyar nemzet fennmaradásának, létének szent titka... A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről, magyarságról, magyar küldetésről... Figyelembe kell vennünk bizony mindezeket, ha meg akarjuk érteni, miért akarták annyira eleink, hogy a Szent Korona legyen a szakrális király jogutódja. 

Most már hozzáfoghatunk a Szent Korona tana vázlatos kifejtéséhez:
A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. Ő a legfőbb személyiség a magyar közjog bonyolult világában. A Szent Koronában egyesülnek a végérvényesen megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom részesei: a mindenkori király és a mindenkori politikai nemzet. A Szent Koronát mint jogi személyt a hatalom teljessége illeti, tagjainak (a király és a politikai nemzet) egyike sem törhet a Szent Korona egész hatalmára, azaz teljhatalomra. Igen, a Szent Korona tana nemcsak a király, hanem a nemzet hatalmát is korlátozza. Mind a király, mind a nemzet cselekvési lehetőségeit szűkíti (és nemcsak akkor, ha a hatalom akarásáról, birtoklásáról, hanem akkor is, ha pl. alkotmányozásról van szó), hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát. Legfőbb garanciája a Szent Korona a hatalommegosztás véglegességének (itt nyilván nem a hatalommegosztás modern elvéről van szó, hanem arról, hogy a  hatalomból miképpen részesedik a király és a nemzet), az alkotmányosság megtartásának. A királyt esküje és hitlevele és a hatalommegosztást kimondó törvények kötelezik arra, hogy ne törjön abba a magasságba, ahol a Szent Korona mint közjogi absztrakció áll. Egyébként a hatalomnak a király és a nemzet között való megosztására hivatkoznak legtöbbször a régebbi korok országgyűlésein... Nyilvánvaló, hogy miért... Erre hivatkozva tulajdonképpen azt tették nyilvánvalóvá, hogy Magyarország törvényesen csak alkotmányos monarchia lehet a Szent Korona tanának kialakulása óta. Ha a király és főhivatalnokai szembefordultak az alkotmányos monarchia szellemiségével, akkor az országgyűlés méltóképpen válaszolt: ha az alkotmánysértés nem számított súlyosnak, akkor sérelemként tárgyalták, ha viszont súlyos volt, akkor megállapították a jogfolytonosság megszakadásának tényét, majd helyreállították a jogfolytonosságot. A királynak fontos törvényjavaslatokat csak a sérelmek orvoslása és a jogfolytonosság helyreállítása után vitatták meg, s annak, hogy ettől a rendek nem tágítottak, rendkívül nagy volt a jelentősége. 

Folytatom a Szent Korona tanának kifejtését a Szentkorona-tagság közjogi fogalmának a bemutatásával: A Szent Korona nemcsak közjogi absztrakció (az államhatalom alanya), hanem  élő organizmus, "Test", melynek részei, tagjai vannak. A történelmi Magyarországon tagjai voltak mindazok, akik részesei lehettek a törvényhozó és végrehajtó hatalomnak a történelmi magyar államban: a király és a politikai magyar nemzet: 1848-ig a nemesség, 1848, illetve 1867 után származásra és nemzetiségre való tekintet nélkül az ország minden szavazó polgára. Ma tagjai mindazok, akik leszármazottai a Szent Korona egykori tagjainak. És itt felhívom a figyelmet arra is, hogy nem mond ellent a Szent Korona tanának, hogy a választójog kérdésében is érvényesüljön a jogkiterjesztés elve. Ez elvnek ismeretében természetesnek tűnik, hogy a Szentkorona-tan szellemében is el lehet fogadni az általános választójogot. De arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az általános választójoggal mennyire vissza lehet élni. Az írott és elektronikus média manipuláló lehetőségei egyre korlátlanabbak.
A Szentkorona-tagság közjogi fogalmának felmérhetetlen a jelentősége: legfőbb garanciája a hatalommegosztás végérvényességének, megtörhetetlenségének. A magyar állam szuverenitását, területi épségét pedig az garantálta, hogy a Szentkorona-tanban nemcsak a király és a politikai nemzet tekintettek a Szent Korona tagjainak, hanem a területek is: országok – a Magyar Királysághoz tartozók és a vazallusállamok –, tartományok, városok.
A koronázás hitelesen szemlélteti a nemzetnek és a királynak  a Szentkorona-tan által meghatározott viszonyát. A nemzet mint a Szent Korona (a főhatalom alanya mint legmagasabb rangú jogi személy; így is mondhatnánk: legmagasabb közjogi méltóság) alaptényezője átruházza a királyra a Szent Korona tanába foglalt királyi felségjogokat, a hatalom egy részét, e hatalom gyakorlásának a jogát, azaz a koronázással avatja a királyt a Szent Korona másik főtényezőjévé. A király pedig a koronázáskor hitlevelet ad ki s esküt tesz arra, hogy mind a végrehajtó, mind a törvényhozó hatalmat megosztja a nemzet képviselőivel, azaz nem zárja ki a Szent Koronából a nemzetet, nem fogja megkísérelni a főhatalom megszerzését, azt meghagyja annak, aki a közjogban fölöttese: a Szent Koronának.
A Szentkorona-tagság fogalma összefüggésben van a Szent Korona tulajdonjogával, melynek alapelve: Minden birtokjog gyökere a Szent Koronában van, következésképp  a birtok a Szent Koronára száll vissza. A Szent Korona tulajdonjoga egyébként azt is jelentette, hogy Magyarország területén idegen állampolgár nem bírhatott földtulajdont. (Ha nem így lett volna, Magyarországot a Habsburg-korban valószínűleg olcsón felvásárolták volna.) Ennek látszólag ellent mond az a tény, hogy külföldről betelepített családoknak a király földet adományozhatott... Sok példát fel tudunk hozni erre. Az ellentmondást annak ismeretében oldhatjuk fel, hogy a megadományozottak már csak mint a Szent Korona tagjai (tehát mint magyar állampolgárok) válhattak Magyarországon földbirtokosokká. 
Hogy is volt ez? A honosítás, az ún. indigénák befogadása tulajdonképpen a Szent Korona jogaihoz tartozott, hiszen honosítást is a Szent Koronának tett szolgálatokra hivatkozva kérhetett a király az országgyűléstől, s az így jutalomképpen honosított és megadományozott tagjává is vált a Szent Koronának, miután ünnepélyes esküt tett arra, hogy “az ország törvényeinek mindenben engedelmeskedni fog, és ennek az országnak a szabadságait tehetségéhez képest meg fogja védeni, és azok ellenére semmit sem fog elkövetni, az országból annak semmi várát és semmi részét sem fogja elidegeníteni, hanem egész igyekezettel azon lesz, hogy az elidegenítetteket visszaszerezze.” 
Mindeddig tulajdonképpen csak a földtulajdonjog kérdésével foglalkoztunk. Tegyük ezért nyomban hozzá a fentiekhez, hogy nemcsak a földtulajdon volt a Szent Koronáé, hanem a stratégiai fontosságú iparágak (pl. a bányaipar) vagyonával kapcsolatos jogok összessége  is a Szent Koronát illette. És miképpen régen a bányák, kamarák jövedelmei is a Szent Korona tulajdonának elidegeníthetetlen részei voltak, ma a mai stratégiai fontosságú iparágak vagyonával kapcsolatos jogok összessége illeti a Szent Koronát. Folytathatnánk előadásunkat a Szent Korona tanának más fontos kérdései bemutatásával, ám erre ez alkalommal nincs terünk. 

Következzék inkább előadásunk utolsó, de talán legidőszerűbb kérdése: a jogfolytonosságé... 
Induljunk ki abból, hogy a törvénysértés jogot nem alapít elve alapján a magyar történelemben mindig helyreállt a jogfolytonosság, ami annyit jelentett, hogy az abszolutizmus megszűnése után a magyar nemzet hivatott képviselői országgyűlésen, illetve nemzetgyűlésen meg nem történtté nyilvánítottak mindent, ami az abszolutizmus idején a látszat-törvényhozás terén történt. 
Könnyen bizonyítható, hogy a Mohács utáni nehéz évszázadokban a magyar államiság azért maradt meg, mert eleink a jogfolytonosságot sohasem mulasztották el helyreállítani. Jogfolytonosságot állított helyre a magyar nemzet I. Lipót korában, II. József után, 1791-ben, 1867-ben, 1920-ban. Az 1944 márciusában megszakadt jogfolytonosságot 1990-ben lehetett volna helyreállítani. Ám a rendszerváltoztatás hangadói a jogfolytonosság jelentőségét nem tudták felfogni.
Mit kellett volna tennie a magyar nemzetnek 1990-ben? A Szentkorona-tan szellemében, annak tantételei tiszteletben tartásával hozzá kellett volna kezdenie a jogfolytonosság helyreállításához egy jogfolytonosság-helyreállító nemzetgyűlésen és nem országgyűlésen. 
Miért a Szent Korona tanának szellemében, annak tantételei tiszteletben tartásával? Mert Szent Korona (mint jogi személy) továbbra is a magyar államhatalom alanya, s így a Szentkorona-tan nem csak emléke egy dicsőbb magyar múltnak, hanem érvényben levő, kötelező erejű közjogi tan... Kezdhetnénk ennek bizonyítását a Szentkorona-tan azon tétele hangsúlyozásával, mely szerint miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát... De nem szorul bizonyításra, hogy a Szent Korona közjogi tana ma is kötelező erejű, hisz a magyar nemzet törvényes képviselői a Szent Koronát sosem tagadták meg, s a Szentkorona-tant sem hatálytalanította soha alkotmányosan összeült magyar nemzetgyűlés vagy országgyűlés...
Mindezeken kívül mivel kellett volna megindokolni a jogfolytonosság helyreállítását? 1944 márciusában külföldi hatalom – a német harmadik birodalom – erőszakkal vonta ki Magyarországot a Szent Korona védőboltozata alól, de az 1945. évi nemzetgyűlés bizonyára mindent megtett volna, hogy ugyanúgy határozhassa meg a jövendő Magyarországa politikai életét, mint az 1920. évi nemzetgyűlés... Ám ekkor az orosz birodalom akadályozta meg, hogy a jogfolytonosság helyreálljon... 1990-ben jogszerűen semmi mást nem lehetett volna tenni, mint helyreállítani a folytonosságot. 
Nem könnyű felfogni, hogy az 1990. évi  a rendszerváltozáskor a magyar nemzet képviselői miért riadtak vissza attól, hogy a jogfolytonosság helyreállításának kérdését érdemben felvessék. Annak ellenére nem, hogy a jogfolytonosság helyreállítása, tudjuk, nem oldható meg egykönnyen, de még a helyreállításnak a tervezete sem vethető papírra egyik napról a másikra... 
Ami bizonyos: Egyetlen percre, de csak egyetlen percre mindent érvényesnek kellett volna tekinteni, ami a jogfolytonosság megszakadása órájában érvényes volt. De a következő percben már el kellett volna kezdeni a hatalmas munkát, melynek során megítélhették volna a magyar nemzet ezzel megbízott tagjai – az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjai –, hogy a történelmi magyar alkotmányból mi vált korszerűtlenné, illetve mivel kell feltétlenül kiegészíteni. 
Miért nem vállalták a jogfolytonosság helyreállítását azok, akiknek megadatott, hogy felelős beosztásban részt vállalhassanak a rendszerváltoztatás irányításában? Megszűnt volna a megszállás alatt létrejött államadósság, érvényét veszítette volna a bősi vízierőműről szóló szerződés... Mégsem vállalták. Miért? Nem tudom... 
A jogfolytonossághoz való ragaszkodásról egyébként senki sem állíthatta volna még csak azt sem, hogy magyar sajátosság. Van angol jogfolytonosság, van spanyol jogfolytonosság stb. És ma sem neheztel a világ sem az angolokra, sem a spanyolokra, mert nem mondanak le a régi közjogukkal való folytonosságról. A jogfolytonosságot, persze, lehet tagadni. De a jogfolytonosság tagadása nem más, mint a törvények megvetése. Egy jogfolytonosságot vállaló országban a törvény gyémántból van, egy jogfolytonosságot tagadó országban üvegből.
Legsúlyosabb aggodalmunk: Nem másra, mint a magyar nemzet akaratára hivatkozva semmisítenék meg a jogfolytonosság-helyreállítás ellenzői a méltán nagy hírű történelmi magyar alkotmányt. És a magyar nemzet többsége elámítottan hallgat vagy bólogat. A népszuverenitás elvének félreértelmezésével ámították el. Igen, most felvetettem a népszuverenitás elvének a nagyon is bonyolult kérdését. Nem tehettem mást, hiszen ma nálunk sokan “alkotmányozni” akarnak, s “alkotmányozóink” abból indulnak ki, hogy a népszuverenitás nem lehet korlátozott, annak ellenére nem, hogy a mintaállamok közül háromban a közjog alappillére éppen a népszuverenitás korlátozottsága. Éppen az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában és Franciaországban. Ki merné felvetni ezen országokban, hogy az alkotmányt cseréljék ki - mondjuk a belga alkotmányra? Miért szabadabb (a népszuverenitás elvének tökéletes érvényesítésére érettebb) “alkotmányozóink” szerint a magyar nemzet, mint a francia, angol vagy amerikai nemzet? Mert ha nem szabadabb, akkor nem tagadhatja meg a történelmi magyar alkotmányt, nem tagadhatja meg saját múltját. Nem cserélheti ki a tulajdonában levő aranyat azonos súlyú agyagra.
A történelmi magyar alkotmány megsemmisítésének hívei figyelmét a következőkre hívhatjuk fel: Fejlett közjoggal, alkotmánnyal, közjogi intézményrendszerrel bíró államokban (így az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban) a népszuverenitás nem teljes, hanem korlátozott, hiszen az alkotmányt (legyen az írott, mint az Amerikai Egyesült Államoké, vagy történelmi, mint Angliáé) ezen országokban nem lehet megsemmisíteni (hatálytalanítani, kicserélni stb.) a népfelség elvére hivatkozva – és semmiféle népszavazás eredményére és semmiféle nemzetgyűlés vagy országgyűlés határozatára hivatkozva. 
Hasonlóképpen  a II. világháború utáni Magyarországon sem lehetett volna a történelmi magyar alkotmányt megsemmisíteni...
Kérdezhetjük: Akik most elvárnák a magyar nemzettől, hogy népszavazáson erősítse meg, hogy nem ragaszkodik ahhoz, amit már 1946-ban elvettek tőle, talán már el is hitették önmagukkal, hogy 1946-ban a magyar nemzetnek legfőbb gondja volt, hogy múltjának legszebb alkotását: a történelmi magyar alkotmányt végre megtagadhassa? 
A döntő kérdésnek tehát az tűnik, hogy mi is történt 1946-ban? Egy Dzsugasvili nevű politikus (ismertebb neve: Joszif Visszarionovics Sztálin) eldönti Moszkvában, hogy a hadserege által megszállt országok mindegyike köztársaság lesz. Miképpen hangzott el a parancs, nem tudom. Még a korabeli magyar államférfiú, a köztársaság-párti Nagy Ferenc sem tudta, hogy pontosan miképpen hangzott el... De nyomasztotta, hogy nem népakaratot, hanem parancsot teljesítenek. És feltehetjük a következő kérdést is: Miképpen válhat a jelenkori magyar közjog alapjává egy idegen ország leghírhedtebb diktátorának a parancsa?  Legfontosabb kérdésünk tehát az: Mi legyen a jövendő magyar közjogának alapja? Valóban Sztálin parancsa?
Nem. A magyar nemzetnek nem kell feltétlenül éppen azt a megoldást választania, amelyik együtt jár mindannak a tagadásával, ami múltjában értékes. Ragaszkodhat a sajátosan magyar közjoghoz, a történelmi magyar alkotmányhoz, a Szent Korona tanához – semmi másra, mint önvédelmi ösztönére hallgatván, s kijelentvén, hogy ami történelme során a legveszélyesebb helyzetekben mindig megmentette, az nem megsemmisítendő, nem kicserélendő. Ez esetben a magyar jogfejlődés, jogfelfogás alapelvei alapján a jövendő magyar politika irányítói, illetve a magyar nemzet képviselői egyszer csak oktalannak és jogszerűtlennek fogják nyilvánítani az ezeréves magyar jog és az egész magyar történelem megtagadását, és – helyreállítva a közjogfolytonosságot a Szent Korona védelme alatt, a Szent Korona tana által érvényesülő törvénysértés jogot nem alapít elve alapján – megteremti a közjogi feltételeit a magyar nemzet megmaradásának, megerősödésének.
Végezetül gondolkozzunk el a következőkön: Miért ne vállalhatná a magyar nemzet a Szent Koronát, a Szent Korona tanát és misztériumát? Miképpen lenne képes megtagadni éppen azt, akinek a segítségével évezreden át úrrá tudott lenni megannyi súlyos drámai helyzeten? Bízzunk abban, hogy nem sorvadt el még teljesen a magyar önvédelmi ösztön... Hozzuk fel még Mindszenty József példáját, aki a jogfolytonosságot nemcsak a közjogban, hanem a hitéletben is helyre akarta állítani – a Regnum Marianum felvetésével... Ne másra próbáljuk ráébreszteni az összmagyarságot, mint arra, hogy minőségibb életet kell élnie, azaz vissza kell térnie Istenhez, meg kell becsülnie Isten ajándékát: a Szent Koronát... És  elgondolkozhatunk azon is, mit jelent, milyen következményekkel járhat annak megtagadása, akit Isten küldött... Ha méltóképpen válaszolunk e kérdésekre, akkor nyilvánvalóvá válik, miért olyan fontos ma a Szent Korona megbecsültetéséért folytatott küzdelem. Köszönöm, hogy meghallgattak.





Dr Zétényi Zsolt Dr Zétényi Zsolt: A Szent Korona-eszme mai értelme, Püski, Budapest, 1997.: A Szent Korona eszme a második ezredfordulónAz előadás szövegét az előadó utólag pontosította (amelyben a többi részre jellemző vastag betűs kiemelések nem szerepeltek).
Aligha van a magyar eszmetörténetnek, a történeti alkotmány és közjog kérdéskörének izgalmasabb, vitatottabb és méltatlanul mellőzöttebb értéke, mint a magyar Szent Korona tana. Aligha volt nagyobb szükség hagyományos, évszázadok alkotmányos küzdelmeit kiállott, közösségek tartós békés együttélésével megpecsételt, a kor kihvásainak próbáját álló alkotmányos elvekre, mint most, az évente, napi politikai szükségletek szerint változó alkotmánylevelek “gyakorlatias” időszakában.
	Aligha van példa arra a helyét kereső Európában, még kevésbé az etnikai reneszánsz, a felfokozott nemzeti érzés állapotában lévő, a békeszerződések hozta mesterséges államkeretek feszültségei és szétrepülő darabjai okozta sebek által szenvedő Közép-Európában, hogy egy nép ne forduljon a kincstalálók örömével igazi, megtartható és megtartó eszmei örökségéhez. Ezen örökség egyik legbecsesebb darabja, felbecsülhetetlen értékű igazi gyémántja a magyar Szentkorona-tan. Különleges, egyedi érték, korunknak szóló üzenettel, amelyet meg kell fejtenünk, ki kell bányásznunk évszázadok rétegeiből, elválasztva a múló idővel értéktelenné vált salak és törmelék anyagát a maradandó kincstől.
	Aligha találkozunk ellentétesebb véleményekkel – lekicsinyléssel, ódivatúság, tudományos megalapozatlanság, történelmi meghaladottság, osztályérdekű misztifikáció vádjaival, értetlenséggel egyfelől, az egekbe emelő magasztalással, lelkesedéssel, büszkeséggel, történelmünk eszmei gyümölcsének, közjogi gondjaink gyógyrjának kijáró várakozással másfelől – egy közjogi-alkotmányos-történeti jelenséggel kapcsolatban, mint amilyeneket a magyar Szentkorona-tanról olvashatunk.

A 2000. év küszöbén, amikor a magyar Országgyűlés napirendjére került a Szent Korona kiszabadtásáról szóló törvény tervezete, amely “a Szent István-i államalaptás emlékének megöröktéséről és a Szent Koronáról” szól, különös fontosságot kapott az a kérdés, hogy az ezredforduló országgyűlése vajon különleges múzeumi tárgyként, ereklyeként, vagy - amint valójában helyes - , különleges államszemélyiségként és jelképként rendelkezett-e a Szent Koronához méltó elhelyezésről és gondviselésről. Más szóval: megjelent-e a soha törvénybe nem foglalt, ezért hatályon kvül nem helyezhető Szent Korona-eszme, akár csak az emltés szintjén úgy, mint a Szent Koronával együtt jelenlévő , régebbi tételes törvényeinkre visszavezethető és azokból levezethető közjogi tantás, ami, – bocsássuk előre – nem más, mint az alkotmányos hatalomgyakorlás elmélete. Tudjuk már, hogy az ezredforduló törvényhozása megtagadta ennek az eszmének még az említését is. Azt is tudjuk : ez az eszme eltörölhetetlen, mert sohasem foglalták törvénybe, s mert elvei áthatják a civilizált nemzetek gondolkodását, ha nem is ezen a néven.
Mi is az a Szent Korona-eszme vagy -tan? gy r erről az 1995-ös, bővtett és átdolgozott kiadásban megjelent Magyar Állam- és Jogtörténet egyetemi tankönyv:
“A Szent Korona tana szerint az uralkodó és a rendek együtt alkotják a szent korona testét (totum corpus Sacrae Regni Caronae), melynek a király a feje (caput Regni), s a rendek a tagok (membra Regni). A Szent Korona tanát egy ún. Szent Korona birtoktan egészetette ki, amely szerint minden földtulajdonjog gyökere Magyarországon a szent koronától ered (radix omnium possessionum). S mivel így a szent korona személyesíti meg a főhűbérúr uralmát, a szent korona lesz az örökös olyankor, amikor a családban más örökös nem marad, s a birtok visszaszáll az adományozóra. A szent korona szerzi meg a hűtlenek birtokait is.” Megjegyezzük, hogy a birtoktan az 1848-iki áprilisi törvények óta eredeti teljes értelmében nincsen hatályban, mivel megszűnt az ősiség. A tan nagyobb részét máig nem hatálytalanították.

Hogyan alakult ki ez a közjogi tanítás?

A korlátozott, közös, megosztott és ellenőrzött hatalomgyakorlás szentkoronás elve megjelenik az ősszerződésnek is nevezett vérszerződés ismeretlen történetírónk, Anonymus megjelenítette, (1200 körül íródott Gesta Hungarorom c. legrégibb ismert történelemkönyvünkben) - 884-re tett - történetében, mely a legitim hatalomról vallott honfoglalás-kori és azelőtti nézeteket - mert ezeket a krónikás jól ismerhette - akkor is jól kifejezné, ha a leírás nem volna pontos. "Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből...Az eskü ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa."
Szent István intelmei éppen a kor alkotmányosságát kifejező értékeket és elveket foglalják össze, - mint utolsó sorában mondja " mindez......alkotja a királyi koronát" - közöttük azt, miszerint "A tanács állít királyokat, dönti el az ország sorsát, védelmezi a hazát ..."
Elemei ott vannak 1222-ben az Aranybulla XXXI. cikkelyében, amely szerint a királynak ellentmondani, ellenállni akkor lehet, ha megszegi fogadalmát, ezzel megkülönböztetve a királyt és a koronát, mert a hitszegő királynak éppen a Szent Korona iránti hűség miatt kell ellenállni.
	Kézai Simon a XIII. század második felében kifejti a tan sarkalatos tételeit: a hatalom ősforrása a nemzet, ő ruházza át a királyra, aki azért nem fordulhat szembe a törvényekkel, mert a közösség felette áll, hiszen a “közösség ... a vétkes kapitányt és bírót leteheti”. Ezt az Úr 700. esztendejébe datált történetben írja, fejedelmet értve a kapitány és bíró elnevezés mögött.
	Nagy Lajos 1351-es dekrétumában megjelenik az “una et eadem libertas” (a minden nemes “egy és ugyanazon szabadsága”), amelyet  nem Werbőczy csempészett be a magyar közjogba. Egy 1386. évi törvényben – Mária királynő távollétében – kijelentik a rendek: “... az állam javát és az ország, valamint a szent korona közös hasznát tartjuk szem előtt s még ha a királyi felség akarna is ellene tenni, ellenszegülünk neki...”.
	Méltán nevezhetjük a magyar történelem legszebb oklevelének Zsigmond király egy 1390. évi oklevelét, mely az adományozást így indokolja: “abban az időben, mikor felségünk méltóságának gyarapítása végett győzelmes seregeivel Magyarország területére jött, Péter comes az említett Magyarország java és méltósága érdekében a seregnek híven és hatalmasan ellenállva, birtokainak és javainak  felgyújtásával  és elpusztításával őszinte és állhatatos hűsége miatt, amelyet Magyarország Szent Koronája iránt tanúsított, félelem nélkül, kevéssé igazságosan igen nagy károkat szenvedett a mi követőinktől és akkori híveinktől.”
A király kitüntette a Szent Korona hűségében neki ellenálló főnemest!
	Amikor az esküszegő Luxemburgi Zsigmondot letartóztatják a rendek, az országtanács Magyarország Szent Koronájának pecsétje, azaz Sigillum sacre corone regni Hungariae felirattal készített pecsétet, mintegy a Szent Korona nevében kormányozva.
	A XV. század közepén, az 1440-es Országgyűlésen kiadott alkotmánylevél – Bartoniek Emma szerint – szabatosabban beszél a magyar király hatásköréről és a hatalom-átruházás elméletéről, mint később Werbőczy: “... XV. századi felfogás szerint a magyar királyi hatalom forrása a magyar nép, illetőleg annak akkori képviselői: az Országgyűlés, mert a koronázás mindig az országlakók akaratától függ, és a korona hatékonysága s ereje az ő jóváhagyásukon alapul. Ez a felfogás egyfelől a magyar tradíciókból, de másfelől – s ez kétségtelenül megállapítható – az egykorú európai jogtudományból is táplálkozik.” “És a XV. század folyamán alakult ki ... régebbre visszamenő gondolattöredékekből – az a rendkívül érdekes teória is, mely a ‘Szentkorona tagjává’ teszi a magyarokat, vagy legalábbis egy részüket.” Hasonló véleményen van Hóman Bálint és Szekfű Gyula is.
	Amikor Werbőczy a nemesi szabadságokkal bíró, a Szent Korona tagjaként nevezett populus Werbőczyanust megemlíti, mint a szabadságok alanyát, a közjogi-politikai magyar nemzetről, közjogi viszonyról beszél, amelynek nyelvi, kulturális tartalma nincs. Ebből – amit a XIX. században már natio hungarica néven neveznek – lesz a jogkiterjesztés révén a minden magyar állampolgárra kiterjedő nemzetfogalom, amely magában foglalja az 1848-as áprilisi törvények, majd az 1868-as nemzetiségi törvény alapján az ország különböző vagyoni állapotú, nem nemes és nem magyar nemzetiségű polgárait a magyarokkal és nemesekkel együtt. Ettől, a “natio hungarica”-tól teljesen különbözik a “gente Hungarus” elnevezés és fogalom, amely a magyar nemzetiségű embereket jelölte, a magyar nép, mint etnikai-nyelvi egység tagjait.

A Szentkorona-eszme – Werbőczytől függetlenül – létező tény, mert a Hármaskönyv 1514-es dátuma előtt évszázadokkal és utána a XX. századig számos történelmi helyzetben felismerhető az államfőtől és a politikai nemzettől megkülönböztethető és különálló eszmei szubsztanciához való igazodás, még az uralkodóval szemben is, vallási beállítódásra tekintet nélkül. Ezt – mint a magyar közjog fejlődésének irányát és jellegzetességét – felismerte, összefoglalta a kodifikátor, tudva, hogy műve alávettetik a tudós kortársak és az utókor ítéletének egy olyan országban, ahol ezrével élnek jogtudó emberek.

Igy ír 1943-ban megjelent tankönyvében Bölöny József a Werbőczy által összefoglalt és a XX. század első felében is irányadónak tartott tanról:
	A szent korona közjogi elmélete Werbőczy formulázásában (Az 1914-ben elkészült Tripartitum,azaz Nemes Magyarország szokásainak Hármaskönyve. I. rész. 3. cim. 6. és 7. §, 4. c. II. rész 3. cim. 3. és 4. §.) – elhagyva a történelmi sallangokat és a részletezést – a következő:
	“A birtokadományozásnak jogát és teljes hatalmát az uralkodással és országlással együtt a közösség a maga akaratából az ország szent koronájának joghatósága alá helyezte és következésképpen fejedelmünkre és királyunkra ruházta –... a fejedelmet is csak a nemesek választják és a nemeseket is csak a fejedelem teszi azokká ... És az ily nemesek az imént magyarázott kapcsolat és részesedés alapján a szent korona tagjainak tekintendők, akik a törvényesen megkoronázott fejedelmen kívül senki más hatalmának nincsenek alávetve.”
	“A fejedelem mindazonáltal egyedül a maga akaratából és önkényesen, kiváltképpen az egész magyar nemzet régi szabadságának ártalmára semmit sem rendelhet; hanem össze kell hívnia és meg kell kérdeznie a népet, vajon ennek az ilyen törvények tetszenek-e vagy sem?”

Ezt írja Bölöny:	“A hosszú évszázados fejlődés alapján kialakult és ugyancsak évszázadok óta fennálló szentkorona elmélet szerint a magyar birodalmat megszemélyesítő szent koronának tárgyi alkotóeleme az államterület, személyi alkotóelemei pedig a nép és az uralkodó.
	Az államterület szűkebb fogalma alá tartozik az állam mindenkori tényleges területe, tágabb fogalmában azonban benne foglaltatnak mindazok a területek, melyekről a szent korona jogérvényesen le nem mondott, illetőleg amelyekre vonatkozó jogát az általa elismert jelenlegi viszonyok megváltozása esetére fenntartotta. A történelem folyamán nemcsak a hűbéres országok tartoztak ezen az alapon a szent korona területéhez, hanem a török hódoltság alatti területek, sőt az 1571 óta önálló állami életet élő Erdély is. A koronaeszme kapcsolta az erdélyi fejedelemséget állandóan Magyarországhoz. (A felkelő magyar rendek, János Zsigmond, Bocskai, Bethlen Gábor egyaránt elismerik ezt és hivatkoznak erre a kötelékre.)
	A nép (nemesek, állampolgárok – nemzet –) eleinte mint a szent korona alattvalóinak, később mint tagjainak összessége képezi az államot megszemélyestő szent korona alkotóelemét....
	Az uralkodó, mint a szent korona feje, annak egyik – a néptől különböző – személyi alkotóeleme. A király ugyan államszerv is, ez a minősége azonban csak másodlagos. Elsősorban alkotóeleme az államnak, függetlenül attól, gyakorolja-e államszervi működését, s ha igen, személyesen teszi-e ezt. Benne van az államban, nem áll azon kvül vagy felül. Egyenlő jogú alkotóeleme annak a néppel (nemzettel). Bármelyikük hiányában csonka a szent korona teste; elválaszthatatlanul egybeforrasztja őket annak joghatósága.”

Jól tudjuk, hogy léteztek más középkori koronatanok is, Angliában, Csehországban, Lengyelországban és másutt. Mi volt a különleges, az eltérő a magyar koronaeszmében?

Eckhart Ferenc és Benda Kálmán nyomán adhatunk rövid választ erre a kérdésre.
	Néhai Eckhart Ferenc a kitűnő jogtörténész, aki könyvet rt a magyar szentkorona-eszme történetéről (Budapest, 1941) két lényegi különbséget állaptott meg. Az egyik, hogy a koronához fűződő tanok Magyarországot kivéve sehol sem kapcsolódtak valamely tényleges koronához. A király-koronázás érvényessége sem függött a koronától, annyira nem, hogy általános szokás szerint az uralkodók új, egyéni koronát csináltattak maguknak, úgy is mondhatnánk, a mindenkori divatnak megfelelőt. Ezzel szemben nálunk a koronázás csak akkor volt érvényes, ha a szent koronával történt, s a koronaeszme sem valamely elvont, csak ideálisan létező koronához kapcsolódott. Ahogy Eckhart rja: “Az ideális korona és a reális szent korona vagy jobban mondva a korona eszméje és a tényleges korona összefüggése nálunk kezdettől fogva fennállott. A korona gondolatát a magyar mindig Szent István koronájához fűzte.”
	A “magyar korona-gondolat eredetiségét” bizonytja a másik eltérő vonás – mondja Eckhart Ferenc – a korona iránti hűség gondolata. Más országokban a hűség az alattvalót a király személyéhez kapcsolta, s az Árpád-korban nálunk is gy volt. A XV. században azonban a magyar alattvaló már nem az uralkodóhoz, hanem a szent koronához hű. “Ez a hűség közvetlen, szinte személyes kapcsolatot létest a korona és az alattvalók közt.” A birtokadomány jogcme sem a királynak, hanem a koronának tett szolgálat. “Adományrendszer és koronaeszme összefüggésbe kerülnek tehát egymással. Ezt más országokban nem találjuk meg.”

E két különbséghez a Szentkorona-eszme javára nem elfogult Benda Kálmán nem vitathatóan helyes megállaptása szerint egy harmadik is hozzáfűzhető.

“Azáltal, hogy a felségjogok egy része nem az uralkodóé, hanem a szent koronáé, a szent korona nevében a király és a rendek csak együtt intézkedhetnek. Ezzel az uralkodói abszolutizmus kifejlődése komoly nehézségekbe ütközött, hiszen a Országgyűlések végzéseit nehéz lett volna megkerülni. Távol áll tőlem azt álltani, hogy ez az uralkodói akaratot kontrolláló, sőt nem egy esetben elgáncsoló rendi erő mindig előnyös volt. A bécsi abszolutizmus elleni harcban azonban komoly és hatékony fegyvernek bizonyult.”

Hivatkozik Rudolf császár és király XVI. század végi erőszakos ellenreformációs törekvéseire. Ezek során a Habsburg Monarchia protestánssá lett országaiban a császár arra hivatkozott, hogy a jobbágyok földesuraik joghatóságának való alávetettségéhez hasonlóan a polgárság felett kizárólag az uralkodó rendelkezik, mint a városok felett joghatóságot gyakorló hűbérúr. A városokban fegyveres erőszakkal vették el a protestáns templomokat és űzték el a papokat, tantókat, megszüntetve a protestáns vallásgyakorlatot. Az osztrák tartományokban és a Szent Korona országaiban hiába fordultak a fenyegetett városok a nemességhez segtségért. A protestáns vallású nemesség elzárkózott minden támogatás elől, mondván, hogy nincs jogi alapja a beavatkozásnak, mert “őfelsége szabad a városokkal”. A magyar nemesség azonban a magyarországi városok védelmére kelt, mondván, hogy földesuruk a Szent Korona, gy ügyeikben az uralkodó csak a Szent Korona tagjaival együtt rendelkezhet. A gálszécsi gyűlésen egybegyűlt nemesség 1604-ben jelentette, hogy azok olyan törvényes joguk, melyet “fegyverrel is készek megvédeni”. Hamarosan meg is tették. Ez vezetett el Bocskai István és a Habsburg-ház képviselői által megkötött 1606-os bécsi békéhez, amely hosszú időre szavatolta a vallásszabadságot a Szent Korona országaiban. A magyar szentkorona-eszme különlegessége tehát: kizárólag Magyarország Szent Koronájához fűződik, meghatározza a korona iránti hűség gondolata, és nem utolsósorban a király és a rendek együttes törvényalkotási joga. E három elemet nem találjuk meg más népek koronatanaiban.  

	A magyar Szentkorona-tan egyedi, különleges és önálló életet élő, a nemzeti jogfejlődést összegző és meghatározó közjogi tan. Igaz, hogy korona eszme más nemzeteknél is volt (cseheknél, lengyeleknél, nyugat-európaiaknál, különösen Angliában), de ezekből nem – még a legfejlettebb angolból sem – lett közjogi, azaz meghatározó, kötelező erővel bró tétel, vagy tételrendszer, nem fejlődött ki belőle az állam személyisége. Magyarországon igen. Miért? Mert a magyar nemzet, társadalom önvédelmi ösztöne és önfenntartó ereje, az önkormányzati gondolat a politikai szükségszerűség erejével kényszertette ki a közjog alaptételeinek megjelentését egy elvont, mégis valóságos eszmei köntösben. Hiszen az Árpád-ház kihalásával változó uralkodóházak a belső és külső viszályok közepette nem jelentették a főhatalom állandóságát, megbzhatóságát, sérthetetlenségét, megingathatatlanságát. Márpedig Magyarország megmaradásához erre, ennek hitére, követelő közjogi-politikai parancsára, eltéveszthetetlen zsinórmértékére volt szükség. Ezért született meg a Szentkorona-tan, a szakrális eredettel és erővel bíró fejedelmi család és annak uralkodó tagjai helyébe állítva a Szent Koronát. Létrejötte és alakulása összetett társadalmi-politikai folyamatokban kereshető a Szent István előtti törzsszövetségi korszaktól századunkig. Ezen folyamatok már csak nyomokban követhetők oklevelekből és törvényekből, annál nehezebben, minél régebbi korokat szólaltatunk meg. A modern történetrás ezért sem azonostható az elmúlt korok történelmével, politikájával és közjogával.

	Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya? – teszi fel a kérdést 1931-ben megjelent tanulmányában Molnár Kálmán, a neves jogtörténész professzor, aki e szavakkal szól a szentkorona-tanának jogászi konstrukciójáról:
	“A Szent Korona tana vagy elmélete nem jogtétel, nem jogszabály, amit a tudományos kritikát kiálló források valamelyik adatából lehet kiolvasni, hanem tudományos rendszer, tan, elmélet. A tudományos kritikát kiálló alkotmányjogi források sok-sok adatának összevetéséből, szellemtörténeti és jogászi értelmezéséből és értékeléséből jutunk el a sok részadat nagy szintézisére, vagyis a szent korona elméletére. És pedig nem “a tudományos kritikát kiálló források adatainak” semmibevételével vagy figyelmen kvül hagyásával, hanem azok fölé emelkedve. A tudományos kritikát kiváló források adatainak összedobált cefréjéből az adatok lelkét kivonatolva, a jogtudomány szűrőjén átszűrve és lepárolva. Ez a tiszta párlat, a konkrét adatok nagy szellemtörténeti és jogelméleti szintézise: a szent korona tana.”

Napjainkban újra erősen érzékelhető a szentkorona-eszmétől való idegenkedés, az ún. baloldali erők, libertinus szabaddemokrata, posztkommunista pártok és csoportok részéről. Az egyszerű szótöbbséget igénylő  millenniumi törvényjavaslat körüli viták érzékeltették, hogy a Szent Korona valódi kiszabadtásának ellenzői vallásos és revizionista eszmeként bélyegzik meg a szentkorona-tant, leválasztani igyekezve a Szent Koronáról, mint ereklyéről, melynek létezését kénytelenek elismerni.

Elsősorban vallásos eszme-e a szentkorona-tana? Nem kétséges, hogy a szentkorona tanához jelentős vallásos, transzcendens, szakrális, azaz a természetfölöttiséget, az isteni szférával való közvetlen kapcsolatot kifejező nézetek fűződnek. E nézetek legsommásabb és legegyértelműbb megjelenésében a Szent Korona isteni eredetű. Ez az isteni eredet jelenthet isteni megérintettséget, isteni hatalom-erő közvettését. A szakrális beálltottság legszebb példája Révay Péter koronaőr 1613-as rásának következő részlete:

“Tanúnak hvom azokat, akár hazafiak, akár idegenek, akik messziről meglátták e felségjelvényt, mondják meg őszintén, nem fogta-e el őket valami páratlan tisztelet iránta. Elsősorban pedig a mieink érzik ezt, akik tudják, hogy isteni kinyilatkoztatás és angyali parancs folytán Magyarország első királya, Szent István szerezte meg ezt a Koronát, és azt vallják, hogy nemcsak a királyi homlok ékességéül és fenségére kell megőrizni, hanem sokkal inkább azért, hogy a magyarok számára örök jelképe és emlékezete legyen a megismert és felvett keresztyén igazságnak. Ezért sajátos tisztelettel övezik, szentségként imádják, és nem tudom, erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a Korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet és engedelmességet.” ...
“A Koronát mintegy a törvények törvényének tekintik, a magyarok neki szoktak fizetni büntetést és váltságdjat, neki tesznek ünnepélyes esküt, neki hagynak és gérnek egyházi és világi örökségeket, neki adják vissza minden vagyonukat, mint valami forrásnak, melyből minden ered, ezért számos várat és a szabad királyi városokat a Szent Korona tulajdonának nevezik, szentül és sértetlenül megtartják a törvényt, hogy ezeket sem magának a királynak, sem bárki más halandónak nem szabad más hasznára vagy javára fordtani vagy (ahogy mi mondjuk) elidegenteni. Végül is akkora ereje van, hogy aki megsérteni szándékozik, nemcsak felségsértésben bűnös, hanem a vallás és az istenség ellen is vétkezik.”

	Ez a katolikus felfogás bontakozott ki a a XVIII. században a Regnum Marianum (Mária országa) gondolatában, amelynek gyökere a Szent István legendáiban található meg, ahol olvashatunk Szent István országfelajánlásáról, melynek során az országot és képletesen a koronát a magyarok által Nagyboldogasszonyként tisztelt s ily módon az ősi hitvilággal egybekapcsolt Szűz Máriának ajánlotta fel, végleges, felbonthatatlan kapcsolatot keresve és találva Istennel. 

Az igen erős szakrális megközeltés, egybekapcsolva a magyar őstörténeti előzményekkel való találkozási pontok keresésével és hirdetésével jelenik meg igen meggyőző erővel, nagy apparátussal,  hivatkozási anyaggal Kocsis István utóbbi évtizedekben rt műveiben. Nemcsak a történész Kocsis István, hanem a művészettörténész Papp Gábor és az ötvös Csomor Lajos, a fizikus Ferencz Csaba és társai, a katolikus teológiai elemeket igen jól alkalmazó Molnárfi Tibor, vagy a Pázmány Péter Tudományegyetem kiadásában 1999-ben megjelent tanulmány-gyűjtemény szerzői, közöttük a közjogi részt ró Tóth Zoltán József élnek erőteljesen a szakrális-transzcendes elemek hangsúlyos felhasználásának eszközével. Ennek magyarázata részben abban van, hogy évtizedekig lehetetlen volt világnézeti megalapozottsággal közelteni a szentkorona-eszméhez, mellőzni az elfogulatlan kritikus egyrészről-másrészről jellegű szóhasználatát. E küldetéstudatos rások gyökere, a közösségi erkölcs és azonosság tudat végzetes meggyengülésében, a szerzők azon törekvésében rejlik, hogy a közösséget ki akarják emelni végzetes szellemi tespedtségéből.
André Malraux, a jeles francia író mondta : “A XXI. századi emberiség vagy vallásos lesz, vagy nem fog létezni.” Még inkább igaz ez a magyarságra.
Mégis. vallástalan, s mi több hitetlen világunkban választ kell adnunk a helyét kereső, vergődő tömegek kételyeire és kérdéseire, valamennyiünk érdekében.

Ezért nagyon fontos az, hogy van a szentkorona-eszmének egy sokkal racionálisabb, kevésbé filozófikus és teológikus megközeltése is. Ez a közjogias megközeltés Werbőczytől, majd Hajnik Imrétől Timon Ákoson át Eckhart Ferencig vagy Bölöny Józsefig jellemző a jogi irodalomra. Talán elegendő, ha e felfogás, s általában a közjogi megközeltés jellemzéséül a marxista-korszakban sokat átkozott, romantikusnak, sőt hamistónak álltott Timon Ákost idézzük, hiszen ha valakinél, nála meg kellett jelenjen a sokat brált szakraditás és transzcendens felfogás. Mégsem azt látjuk. Timon gy r “A Szent Korona elmélete és a koronázás” cmű 1920-as tanulmányában: “A magyar nemzet a koronát, Szent István koronáját szentnek tartja s ezzel a felfogásával a monarchikus államformában élő nemzetek között egyedül áll, ez a felfogás a magyar nemzetben akkor vert gyökeret, akkor lépett előtérbe, amidőn egyfelől a koronázás ténye alkotmányjogi jelentőséget nyert, elvesztette tisztán egyházi jellegét, másfelől kifejlődött a korona közjogi fogalma, misztériuma.”
Tanulmánya más helyén ezt mondja: “A magyar nemzet az államot, mint az összesség érdekében szervezett társadalmat, a Szent Koronában látta megtestestve, ehhez képest a Szent Koronát úgy fogja fel, mint egyfelől a magyar államiság szimbólumát, mely kifelé más államokkal szemben a magyar nemzet szuverenitását, nemzetközi önállóságát jelképezi; másfelől személyestve, mint a nemzetben gyökerező, a királyt és a nemzetet együtt megillető közhatalom birtokosát. A Szent Korona mysztériummal br, a főhatalom benne rejlőnek tekintetik.  Világosan látjuk, hogy e közjogi mysztérium egyszerűen a Szent Korona különleges államszemélyiség mivoltát jelenti. A Szent Korona tannak tehát igen is van egy olyan világias, kizárólag észbeli eszközökkel megérthető felfogható értelme, amely önmagában magyarázatot ad létjogosultságára, s alapot ad annak a tévképzetnek az elutastására, hogy itt valamely vallásos és csakis vallásos, következésképpen  a tételes vallásokban nem hvőket  kirekesztő nézetről lenne szó. Helyes értelmezés szerint a Szent Korona tana elfogadható világnézetre és vallásos meggyőződésre tekintet nélkül mindenki által. Ennek példáit már az 1920-as első törvénycikk vitájában láthatjuk, ahol például Rupert Rezső az ismert oktobrista párti politikus úgy szólalt fel a Szent Korona-eszme mellett, hogy nem hagyott kétséget a legitimista felfogás elutastása iránt, mondván “Ez a javaslat deklarálja a nemzetnek azt a függetlenségét, amit 1849-ben az ő tragikus bukásával fel kellett adnia.” vagy arról szólt, hogy  a nemzet “elnemzetietlenedett, keresztény erkölcsei megfogyatkoztak és ennek eredményeként következett be 1918. október 31. és 1919. március 21. is.” Hozhatnánk még példákat a világias felfogásra. Elégedjünk meg legújabb korunkból Sándor András 1997-ben kelt soraival: “... A Szent Korona – Magyarországon – nincs összekötve a születéssel öröklődő monarchia intézményével és a klasszikus monarchikus államformával: ez csak addig állt fenn, amg az Árpád-háznak nem szakadt magva. Azóta a nemzet visszakapta államformára vonatkozó cselekvési szabadságát, de mindig Sub Specie Sacrae Coronae. Ennélfogva a Szent Korona egy sajátos köztársaság strukúráját testesti meg. ....

Ennek a “sajátos köztársaság”-nak lényege az állandóság és a rugalmas változékonyság egységes szerkezete. A Szent Korona stabilitás-fenntartó szerepével Kossuth kormányzóelnök tisztsége, mely élethossziglan, illetve alkotmányosan körülrt bizalmatlanság nyilvántásával visszavonásig érvényes, jobban összefér, mint az akár hét évenként rendezett elnökválasztás.”
Mindezek tükrében bátran mondhatjuk, hogy a Szent Korona nemcsak hogy nem korlátozódik, nem szortható a szakralitás területére, még akkor sem, ha tudjuk, milyen óriási jelentősége van ennek, hanem hozzátehetjük: igazi demokráciát és önkormányzatiságot kifejező eszme. A Szent Korona szuverenitása időben, térben, erőben össze nem mérhetően nagyobb, mi több: más, mint a népszuverenitás. Tudjuk ugyanakkor, mind a történelmi régmúltban, mind azóta királykoronázásról- királykoronázásra, évszázadról-évszázadra, a nemzet volt az, amely saját szuverenitását a Szent Koronának adta, erőstve egymást nemzet és Szent Korona. A magyar nemzet nem tudott volna létezni, ahogy létezett évszázadokig, Szent Korona nélkül, de a Szent Korona is elvesztette volna valódi közjogi hatalmát nemzet és ország nélkül. A Szent Korona tanában jelen lévő magasabb rendű népfelség elve a közjogi és történelmi-politikai értékek, (mint a Tripartitum I. rész 9. cmében foglalt nemesi szabadságok, a nemzeti, vallási függetlenség és az önkormányzatiság elve) tiszteletén és követésén alapuló nemzeti szuverenitást jelenti.
Az ezredvégi vitákban néha fölvetődő kérdés, hogy a Szent Korona-eszme nemzetszuverenitása ellentétes-e a népszuverenitás elvével? A sommás válasz: semmiképpen. Az árnyaltabb felelet pedig úgy szól, hogy a Magyar Állam szuverenitásának hordozója az állami létre szervezett nép, vagyis a nép a maga közhatalmi szervezetében, egyszóval a nemzet. A Szent Korona-tan a nemzetszuverenitás alapján áll. Való igaz, hogy a királyság idején fontosnak tartották az államfő, azaz a király és a nemzet mellérendelődésének hangsúlyozását, tehát azt, hogy egyik se csorbthassa a másik jogait. Ez a vélemény a köztársasági államformában meghaladottá vált anélkül, hogy a Szent Korona-tan lényegét érintené. A Szent Korona szuverenitása időben, térben, erőben össze nem mérhetően nagyobb, mi több: más, mint a népszuverenitás. Tudjuk ugyanakkor, hogy mind a történelmi régmúltban, mind azóta a királykoronázásról-királykoronázásra a nemzet volt az, amely saját szuverenitását a Szent Koronának adta, erőstve egymást nemzet és Szent Korona. A magyar nemzet nem tudott volna létezni úgy, ahogy létezett évszázadokig, Szent Korona nélkül, de a Szent Korona is elvesztette volna valódi jelentőségét, közjogi hatalmát, nemzet és ország nélkül. A Szent Korona tanában jelen van a magasrendűen értelmezett népfelség elve, a közjogi és történelmi-politikai értékek, mint a minden állampolgárra kiterjesztett eredetileg nemesi szabadságok, nemzeti-vallási függetlenség és az önkormányzatiság elve. A Szent Korona-eszme tehát nem akadálya a demokrácia különböző formái, a népszavazásban megmutatkozó közvetlen, vagy az Országgyűlés által gyakorolt közvetett demokrácia működésének, ha ez a működés a benne megtestesülő alkotmányos elvek és értékek szerint történik. Ebben a felfogásban a demokráciát eszköznek és nem célnak tekintjük egy magasabb, primátust élvező érték, a közösségi érdek szolgálatában. Az gy értelmezett demokráciát érték- és szabálytudatos egyének részvételével látjuk elfogadhatónak és célravezetőnek. A Szent Korona-tagság az értékek és szabályok önkéntes követőinek közössége, a történelmileg kialakult normák és fontossági sorrendek, a jóról és rosszról  érvezredek során kikristályosodott nézetek és döntések világa, maga a kulturális-történelmi-lelki minőséget kifejező magyar nemzet. A semmilyen törvényben nem szabályozott, törvényhez nem kötött Szent Korona-tan ezért nem jelent tilalmat és korlátot a közösségi döntések számára, hanem célt és irányt. A benne foglalt értékek pedig egy magasabb rendű, közösségfenntartó demokrácia alapértékei, amelyeknek tiszteletben tartását tételes alkotmány rendelkezései és a nemzetek közösségének jogelvei és tételes szerződései megkövetelik. Arra a végső aggályra pedig, hogy a népszuverenitásnak egy bizonyos liberális liberális felfogása minden hatalom végső és kizárólagos forrásának a népet tekinti, mg más felfogások dogmatikailag nyitva hagyják ezt a kérdést, elismerve a nép döntési jogát, nem tekinthetjük alkotmányos szempontból értékelhető akadálynak. Hiszen nemcsak a magyar Szent Korona-tan, hanem az újkor legfontosabb emberi jogi dokumentumai is sérthetetlen, velünk született jogokról szólnak, ezáltal áthághatatlan korlátot álltva a népszuverenitás elé. Amikor az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948-ban rögzti, hogy “Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.” ezzel folytatva a tizennyolcadik századi angol, amerikai és francia emberi jogi nyilatkozatok szellemiségét és szóhasználatát, nemkülönben a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya, vagy az Emberi Jogok Európai Egyezménye, persze akkor sem történik más, mint az államtól függetlenül létező, az állam és annak választott képviselői által is kötelezően tiszteletben tartandó elvek sérthetetlenségének megállaptásáról. A természetjogi alapokon álló mai nemzetközi jogi szabályozás tehát ugyanúgy kötelezően előrja alapvető értékek tiszteletben tartását, amint ezt évszázadokkal az emltett okmányok előtt a magyar Szent Korona tana is kötelezően megszabta. Amikor megtörtént a sztálinista alkotmány magyarországi 1989. évi átfogó módostása, ez a módostás is az elidegenthetetlen, velünk született jogok szellemében rendelkezik. gy az Alkotmány 54. § (1) bekezdése, mely szerint “Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani”, vagy az Alkotmány 7. §-a, amely biztostja a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját, elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, melyek a természetjogi, azaz isteni vagy mindenképpen államtól független magasabb eredetű elvek tiszteletét jelentik. Folytathatnánk a sort a hatályos Alkotmány 2. § (3) bekezdésével, amely tiltja a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységet, feljogostva mindenkit az ilyen törekvésekkel szemben való fellépésre. A népszuverenitást tehát igenis áthághatatlan korlátok veszik körül, pontosan annak az értékelvű, államtól függetlenül létező értékeket tisztelő szemléletnek a jegyében, amely alapját jelenti a szabadság, jogegyenlőség és az önkormányzatiság elveire épülő Szent Korona-eszmének. Ebből következőleg a Szent Korona-eszme és a népszuverenitás szembeálltása nemcsak a gyakorlatban nem jelent létező nehézséget, hanem dogmatikai kibékthetetlenséget sem. Még mai, hitünk szerint átmeneti alkotmánylevelünk alapvető emberijogi rendelkezései is összhangban vannak a Szent Korona tanával. A korábbi esztendők alkotmánybírósági gyakorlata a láthatatlan alkotmányt  építő igyekezetében többször bebizonyította, hogy el tud szakadni a tételes alkotmányszövegtől mégcsak nem is az értékek jegyében, amint ez a jogbiztonságnak az igazságossággal és igazságtétellel, vagy a diszkrimináció tilalmának a tulajdonhoz való joggal történt szembeállításakor láthattuk. Ha ez lehetséges és alkotmányos volt az értéknélküliség jegyében, akkor miért ne volna lehetséges és alkotmányos az alkotmány alapelveit hordozó Szentkorona-eszme jegyében. Ha vannak általános jogi és erkölcsi értékek, ha van jogfeletti jog - amint a német mondja: überpositives recht -, ha az angolszász eredetű joguralom eszméje magasabb értékek tiszteletén alapul, ha az amerikai társadalom a protestáns, azaz vallásos etika és jogfelfogás alapján épült fel, akkor miért éppen az évezredes jogi kultúrát megjelenítő Szentkorona eszméjét kellene elvetnünk?

A Szent Korona-eszmével szemben felhozott, napjainkban hangoztatott másik érv a revizionizmus, az irredentizmus vádja. Való igaz, hogy a tanban benne van az ország-terület képletesen, virtuálisan értendő feloszthatatlansága. 

Ennek szellemében közjogi kötelességet rögzt a királyi koronázási hitlevél 3. pontja: “Magyarország és társországainak mindazon részeit és tartományait, amelyek már visszaszereztettek s azokat, amelyek Isten segedelmével ezután fognak visszaszereztetni, koronázási eskünk értelmében is, a nevezett országhoz és társországaihoz visszakapcsolandjuk.” Ez az géret, teszi hozzá Bölöny, akkor válik időszerűvé, ha visszafoglaltatnak olyan területek, melyek korábban a magyar szent korona fennhatósága alatt álltak.

	A Szent Korona tan tehát nem az ország-visszaszerzés közvetlen parancsát, hanem annak sokkal inkább eszmei-virtuális igényét fejezi ki. Ezért nem tartozik a hatalmi politika dimenziójába!

A Szent Korona területének integritása mindig rugalmasan az országlakosok érdekeivel és lehetőségeivel együtt értelmezendő. Ennek nemcsak az erdélyi fejedelmek (Bocskai, Bethlen) megnyilatkozásai adják szép példáit, hanem a legújabb kor is. A trianoni béketárgyalásokon  bátran kért népszavazást az elszaktani akart területek hovatartozásáról gróf Apponyi Albert, holott határozott nézete volt a történelmi ország integritása.
	Ugyangy járt el gróf Bethlen István az igazságos rendezést megközeltő 1938-40-es bécsi döntések előtt 1933-ban tartott cambridgei és londoni előadásain, amikor olyan dunai államszövetség körvonalait vázolta, amelyben Szlovákia, Kárpátalja és Horvátország “teljes nemzeti autonómiával és önrendelkezési joggal” rendelkezne, s szabadon dönthetne hovatartozásáról, Erdély pedig önálló államiságot kapna.
	Az erdélyi kérdésnek a történelmi Magyarországon belül, de az önkormányzás legnagyobb fokával, magyar, német és két román bánság létrehozásával való rendezését javasolta Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944-ben Genfben kormánytámogatással megjelent “Transsylvania Past and Future” cmű munkájában.
	Mindezek a javaslatok, beleértve a Kárpát-medence-i népcsoportok és területek szövetségének gondolatát is, megfelelnek a Szent Korona integritás-eszméjének.
	
         A Szentkorona-eszme jegyében, a hatályos nemzetközi jogrenddel összhangban ezt mondhatjuk Magyarország határairól és területi épségéről, mint virtuális épségről:
	“Magyarország mostani határait az ország több mint kétharmadát, lakosságának több mint felét elszaktó, igazságtalan és a térségben súlyos viszályok magvait elhintó 1920-as Párizs környéki kényszerbékék határozták meg, elutastva a magyar nép jogát az önrendelkezésre, megtagadva a népszavazás lehetőségét. Ezeket a határokat újabb békeszerződés rögztette 1947-ben, Párizsban, némileg súlyosbtva az előző diktátumot. Az európai status quo-t védi az 1975-ös Helsinki Záróokmány és más nemzetközi okmányok. E határok Magyarország terhére – a nemzetközi jogba ütköző jogtalan támadás vagy kényszer esetét kivéve – nem változtathatók meg.
	A magyar nemzet elszaktott, jelenleg idegen államok területén lévő, csaknem ezeréves magyar állami létre visszatekintő részeinek nem hagyták meg a békeszerződésekben és más okmányokban előrt szűkös jogokat sem, még kevésbé a hábortatlan közösségi-nemzeti létezéshez szükséges, az etnikai, kulturális, biológiai, gazdasági továbbéléshez, a szülőföldjükön való közösségi és egyéni megmaradáshoz nélkülözhetetlen önkormányzati jogostványokat.
Ezért Magyarország
-	kifejezve eltökéltségét minden, a békeszerződéseket alárt, azokért felelős nagyhatalmak által az emltett jogokat intézményesen szavatoló nemzetközi rendezésre, ...

... jelenlegi államhatárainak bármilyen megerőstését igazságtalan történelmi megaláztatása jelképes megismétlésének tekinti,
nem kvánja a mostani határainak bármilyen szerződéses garantálását vagy vele szemben területi követelésekről való lemondást – mint lehetetlen és súlytalan kikötést –, s maga sem tesz ilyen nyilatkozatokat. ...

Az államok között igazi béke ára a népek, nemzetek és részeik nyugalma és biztonsága a jogok lehető legnagyobb teljességében.
A határok és területek védelme kizárólag elvi alapokon nyugodhat. Ez az elvi alap: az önrendelkezés joga, a népek és nemzetek egyenjogúsága és egyenlő méltósága.”

	Az előbbieknek megfelelően a Szent Korona integritása mindenekelőtt a népek és népcsoportok önrendelkezését , egymásmellé rendelését, egyenjogúságát, különösen a határon túli magyar nemzetrészek önrendelkezésének kivívását és megóvását jelenti. Hallatlan mértékű szellemi, erkölcsi, gazdasági és politikai romlás közepette sem adhatjuk fel a hitet a Szent István-i gondolat valamilyen korszerű átértékelésében és megvalóstásában. Látnunk kell azt is, hogy a Szent Korona-eszme értelme, így a területi integritás értelme sem a megalkotott törvényektől függ, mert a Szent Korona tana nem törvényi szöveg, ezért nem léptethető hatályba és nem helyezhető hatályon kvül. Egyes elemeit a többiekkel együtt kell értelmezni és alkalmazni, amint a területi integritást is az egyének és népek egymás mellé rendelésének, egyenlő jogainak, önrendelkezésének, testületi és területi autonómiájának jegyében, a régi natio hungarica legújabbkori értelmében, a magyar állampolgárok, a külföldön élő magyarok és a külföldön élő, a magyar Szent Koronához, azaz Magyarországhoz kötődő nem magyarok sajátos együttélési formájának jelképeként. 

	Amint a Szent Korona-eszme nem parancsolja hódtó háborúk indtását és egyáltalán erőszak igénybevételét valaha elvesztett területekért, ugyanúgy az is elmondható, hogy minden egyebet megkván az elszaktott nemzetrészek érdekében. Ezért is  szükséges egy korszerű új nemzetfogalom felvétele. a magyar alkotmányba.	Milyen alkotmányerejű szöveg képzelhető el az erős, kizárólagosan nemzeti elkötelezettség és a nemzetközi politikacsinálók zlésének megfelelő jellegtelen kisállami viselkedés határai között, mintegy középútként?
	Példaképpen, vitaindtónak ilyen sorokat képzelünk el:
	“... (1) bek. A Magyar Köztársaság Magyarország Szent Koronájának állama. Minden lehetséges és megengedett eszközzel képviseli, védi és oltalmazza a magyar nemzet tagjainak érdekeit.
... (2) bek. A Magyar Köztársaság a nemzetközi jog szabályait tiszteletben tartva új szabályok elfogadását kezdeményezve és támogatva, mindent elkövet a hazai és határain túlra szaktott magyarság jogainak, érdekeinek és létfeltételeinek megóvása érdekében.
... (3) bek. A Magyar Köztársaság joga és kötelessége, nemzetközi tevékenységének alapvető, másnak alá nem rendelhető célja a történelmi magyar államtól elszaktott területeken őshonos magyar nemzetrészek jogainak védelme és képviselete.” 

	A Szent Korona-tan tiszteletéből és megfelelő korszerű értelmezéséből számos következtetés és teendő állaptható meg. A nemzet főhatalmának megszemélyestéséhez, a Szent Korona különleges államszemélyiség mivoltához való ragaszkodás mindig is védelmet nyújtott az alkotmányfejlődés önkényuralmi mintáinak alkalmazásával szemben. A tan megtestesti, egyértelműen kifejezi a magyarság demokratikus hagyományait, a jogegyenlőség és a nemzet tagjai közötti szerves együttműködés követelményét. Alkotmányos lehetőség van arra, hogy Magyarország törvényhozása megnyissa a honostás lehetőségét azon akár nem magyar anyanyelvűek számára is, akiknek legalább egy felmenőjük magyar állampolgár volt, módostsa a választójogi törvényt és az Alkotmányt oly módon, hogy a magyar állampolgárok lakó- és tartózkodási helyükre való tekintet nélkül választójoggal rendelkezzenek. A Szent Korona tagságának teljeskörűségéből következik, hogy a választójog megilleti a külföldön élő magyar állampolgárokat függetlenül attól, hogy milyen érvek szólnak mellette vagy ellene, és természetesen attól is függetlenül, hogy azok a szavazatok milyen politikai irányzatot segtenek majd.
	A magyar állampolgárság és a választójog ügyével azonos, bizonyos tekintetben nagyobb súlyú, stratégiai kérdés a teljes magyarság országgyűlési képviselete állampolgárságra és választójogra tekintet nélkül.
	A Szent Korona tagságát legkorszerűbb felfogás szerint valamennyi magyar állampolgár, a külföldön élő nem magyar állampolgár magyar anyanyelvű személyek és azok alkothatják, akik nem magyar anyanyelvűek ugyan, de Szent Korona tagsággal bró felmenőtől származnak és kifejezik határozott szándékukat a Szent Korona-tagságra. Ilyen módon egy állampolgárságtól nem mindenben függő közösséget lehetne létrehozni, megoldást nyújtva a nyugat-európai unióba való belépés után jelentkező utazási nehézségekre is, ebben a körben vzummentes utazást, magyarországi orvosi ellátást, bizonyos társadalombiztostási ellátásokat, megélhetési, vállalkozási és más kedvezményeket szavatolva az ilyen csökkent állampolgársági státusszal bró személyeknek. Ennek alapján nyerhetnének országgyűlési képviseletet a felálltandó második kamarában a határon túl élő magyar népcsoportok és egyéb olyan nem magyar népcsoportok, amelyeket történelmi szálak, gy a Szent Korona-tagság kapcsolnának Magyarországhoz. 

	Hangsúlyosan kell hivatkozzunk a Szent Korona-eszme regionális összetartó erejére a lényegéből következő önkormányzati, más szóval autonómia-elv rá hivatkozással való képviseletére és érvényestésére a közép-európai térségben. Gondoljunk arra, hogy a Szent Korona-tagságban vármegyék, országrészek, szabad királyi városok, egyházak, tehát mai szóval testületi és területi, személyi elvű és közigazgatási autonómiák szerves rendszere működött évszázadokon át.
	Más szerzőkkel együtt mondjuk, hogy a Szent Koronában szervezett nemzeti önazonosság és a nemzetek közötti érintkezés általa meghatározott módja a mai napig tartalmaz hiteles mondanivalót. Szellemében vissza lehet utastani a nemzeti sokféleség megtagadására felszámolására irányuló világtendenciákat anélkül, hogy a nacionalizmus eszközeit vetnénk be, hiszen e világegységestő, globalista  törekvések lényege a nacionalizmusból eredő hibák nehézségek fölnagytása és a nacionalizmussal együtt a nemzeti önazonosság elutastása. A Szent Korona-eszme tehát olyan antiglobalista eszme is, amely a nacionalizmus jegyeit keletkezésétől fogva nem viseli magán, mégis a sajátosság, a közös történelmi múltú népek közösségének  mintája, s egyúttal a magyar nemzet önazonossága megőrzésének nagyon fontos eszköze lehet. 

	A Szent Korona-eszme – időben megelőzve a sokat hivatkozott nyugat-európai és amerikai deklarációkat – azonosságmegőrző, az értékellenes nemzetköziséget hitelesen elutastó, a nemzetek közötti békét és együttműködést valóságként felmutató gondolatkör, amely választási lehetőséget nyújt, ha úgy tetszik, harmadik utat jelent a nemzeti bezárkózás és a nemzetközi gazdasági és kulturális egyneműsítés jegyében történő értékvesztés állapotai között. Még rövidebben szólva. ehhez az egész világon páratlan, különleges tárgyhoz és államszemélyiséghez, a magyar Szent Koronához fűződő nézetrendszer az emberi jogok és alapvető szabadságok megóvásának hatásos fegyvere, a legújabb kor kihvásaira adható hiteles  közép európai és egyben magyar válasz lehetősége és igérete.
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I.
Aligha vigasz az ezredvég gyakorló jogászának, akinek évi tízezer közlönyoldalnyi új jogszabályt kellene figyelemmel kísérnie, hogy száz évekkel ezelőtt praktizáló kollégája éppilyen áthatolhatatlannak és kiismerhetetlennek találta a magyar jogszabályok erdejét. Nem meglepő hát, hogy a rendcsinálás igénye is hamar felmerült: Hunyadi Mátyás 1486-ból való Decretum majusa több múlt századi jogtudós (Wenzel Gusztáv, Hajnik Imre, Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen) szerint is a hazai jog kodifikációjának első kísérlete. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a szokásjogi anyag összegyűjtését és írásba foglalását célzó munkálatok, hogy alig két évtized múltán napvilágot lásson Werbőczy István Hármaskönyve. Magától értetődő azonban, hogy a Tripartitum önmagában nem jelenthetett üdvözítő megoldást Mivelhogy egyrészt ez szokásjogi gyűjtemény volt, másrészt pedig a király nem szentesítette, nem hirdette ki, tehát alakilag maga sem tekinthető törvénycikknek – Pomogyi László pontosító megjegyzése kérdésemre – FÁ.. Próbálkoztak is sűrűn a megreformálásával, ezek a kísérletek azonban mindannyiszor hajótörést szenvedtek. A kudarcok okszerűen fordították a figyelmet a kodifikáció másik irányába, a "collectio decretorum" avagy a törvények összegyűjtésének feladatára.
A rendi országgyűlések már a XVI. században kitartóan követelték a törvények gyűjteményének elkészítését (lásd például az 1504. évi XXXI., az 1507. évi XX., az 1514. évi LXIII. törvénycikket). Hivatalos, az állam által pénzelt összeállítás azonban nem született. A törvénycikkek - már ha egyáltalán maradt belőlük valahol egy megsárgult másolati példány - még sokáig kézirati formában voltak csak megtalálhatók a vármegyei és városi Ievéltárak polcain, hol jobban, hol kevésbé olvashatóan, de sehol sem rendszerezetten. Nyilvánvaló, hogy az ilyen állapotok nem tettek jót az ország jogbiztonságának.
Minthogy tehát hivatalos összeállítás nem volt, az 1500-as évek közepétől magánszemélyek szorgalmából készültek csak törvénygyűjtemények. Ezek közül igen jelentős rangra emelkedett Ilosvay István egri prépost 1544 táján keletkezett munkája: ez a kézirati gyűjtemény lett utóbb a magva a törvénytárnak. Kellően kiegészítve ezt az anyagot használták fel Mosóczi Zakariás és Telegdi Miklós püspökök, midőn 1584-ben - bár még nem ilyen néven - először adták ki a Corpus Juris Hungaricit. A majd félszáz évvel későbbi, 1628-as bécsi kiadásba már beemelték a szerkesztők a Hármaskönyvet is, s jóllehet a Tripartitum nem is törvény, tehát nem lett volna helye a Corpus Jurisban, akkortól Werbőczy munkája lett az egyik Iegfőbb ékessége a törvénytárnak.
Az összeállítás kapcsán Szentiványi Márton 1696-ban használta először - nyilván a Corpus Juris Civilis és a Corpus Juris Canonici mintájára - a Corpus Juris Hungarici elnevezést.
Mária Terézia 1743-ban a jezsuitáknak adta a mű kiadásának kizárólagos jogát (e kedvezés a rend 1774-es feloszlatásával az egyetemre szállott), hivatalos jelleggel ruházva fel ezáltal a gyűjteményt. Ennélfogva 1751-ben Szegedi János már ilyen hivatalos kiadást szerkesztett, bevezetvén ebben azt az újítást, hogy a törvényeket cikkekre és szakaszokra osztotta, jelentősen megkönnyítve ezzel a kötet kezelhetőségét.
Az ún. régi Corpus Jurist 1848-ban adták ki utoljára. Az 1848 után hozott törvények gyűjteménye, a Magyar Törvénytár szintén viseli a Corpus Juris Hungarici nevet. Ez is hivatalos jellegű volt, mint a régi, kiadását - az 1880. évi LIII. tc. 1. §-a értelmében - kizárólag az állam kezdeményezhette. Tudományos vagy gyakorlati magyarázatokkal ellátott törvénygyűjteményt azonban - ugyane törvénycikk 5. §-a szerint - ezután is bárki kiadhatott. Ilyen magánvállalkozás keretében látott napvilágot a milleniumi emlékkiadás, amelyet a Franklin Társulat jelentetett meg 1896-tól. A kezdetben Márkus Dezső által szerkesztett, neves közreműködőket felvonultató sorozat 1830-ig bezáróan hasábosan latinul és magyarul közölte a törvénycikkek szövegét. A jegyzetekben feltüntette az esetleges szövegeltéréseket és szövegvariációkat, ahol pedig tudta, pótolta a csonka törvények szövegét. A könyvsorozatot 1905-ben tárgyszókötet egészítette ki.
A kiadvány 1948-ig élt, a közjogilag meglehetősen zavaros 1905 . és 1919 . kivételével évenként egy-egy új kötetet adva az olvasók kezébe. Márkus Dezső 1912-ben bekövetkezett halála után előbb Térfy Gyula, később Degré Miklós és Várady-Brenner Alajos, a kurzus vége felé pedig Vincenti Gusztáv és Gál László gondozták a sorozatot. Múlhatatlan érdeme a szerkesztőknek, hogy a századfordulótól a törvénycikkek indokolásának is helyet szorítottak a kötetekben.
Hasonlóképpen magánvállalkozás keretében jelent meg a sorozat mostani CD-változata is. A CD Jogtár című, hatályos jogszabály-adatbázist forgalmazó Kerszöv Computer Kft. tulajdonosa, Styaszni Gyula jó három évvel ezelőtt indította el a munkálatokat. A nyilvánvalóan nonprofit vállalkozás - szép példát mutatva ezzel a majdani hazai mecénásoknak - azután sem maradt félbe, hogy a Kerszöv Kft.. a holland Wolters Kluwer vállalatbirodalom tulajdona lett.
II.
E mostani kiadvány – azon túl, hogy igyekszik a legteljesebben kihasználni a digitális technika kínálta előnyöket – alapvetően nem különbözik a milleniumi kiadástól. Ám néhány korábbi szerkesztési vezérelven mégiscsak változtatnom kellett. Ezek közül talán a Iegfontosabb, hogy a CD-változat törzsanyaga nem fejeződik be az 1948. évi törvénycikkekkel, hanem az 1949 . évi XIX. törvényig terjed. Mert bár politikatörténeti határvonalakat kockázatos dolog egyetlen eseményhez vagy dokumentumhoz rendelni, a szocialista alkotmányt kihirdető 1949 . évi XX. törvény ehelyütt magától értetődő cezúrának tetszett.
III.
A milleniumi sorozat szerkesztői 1901-től kezdték közölni a törvénycikkek miniszteri indokolását, előbb csak a fontosabb jogszabályokét, néhány év múlva azonban már valamennyi alá beszedték a törvényhez fűzött miniszteri magyarázatokat. Illetve nem mindig a teljes indokolást, volt, amikor - nyilvánvalóan terjedelmi korlátok miatt, mint ahogy azt az autonóm vámtarifáról szóló 1907. évi LIII. törvénycikk közel négyszáz oldalas indokolása kapcsán Ie is írják - annak csak fontosabb részeit.
A mostani kiadás természetesen tartalmazza ezeket a kutatóknak s az érdeklődőknek egyaránt nagyon fontos, a törvények megalkotásának hátterét megvilágító s értelmezését segítő, a maiaknál általában jóval részletesebb megokolásokat. Sőt, annál lényegesen többet, hiszen közel tízezer oldalnyi indokolást hozzágyűjtöttem a milleniumi sorozat anyagához. 1870-től már rendszeresen készítettek a minisztériumok a törvényjavaslatokhoz indokolásokat, ezeket a Képviselőházi Irományok című, az Országgyűlési Könyvtárban fellelhető sorozatból válogattam ki. Az idő szorítása miatt azonban csak az általam fontosnak ítélt törvénycikkek magyarázatát emeltem át (így például eleve kihagytam a helyi vasutak építését szabályozó, több tucat törvényhez fűzött indokolásokat, jóllehet magam is láttam, hogy sokukban rendkívül érdekes és fontos információk találhatók), de némelyik még ezek közül is kimaradt, mert a Képviselőházi Irományok adott kötete hiányos vagy sérült volt.
A milleniumi emlékkiadás 1920-22-ben nem közölte a miniszteri indokolásokat. Ezeket majdnem hiánytalanul tudtam pótolni. Végül a már nem a milleniumi sorozatban közzétett 1949. évi törvénycikkekhez fűzött magyarázatokat is sikerült - az V. törvénycikk kivételével - összegyűjtenem.
IV.
Tekintettel arra, hogy a Corpus Juris Hungarici századokon át az egyik legnépszerűbb kiadvány volt Magyarországon, a kiadók és a szerkesztők sokszor használták fel a törvénygyűjteményt arra, hogy benne az összeállításba egyébként nem tartozó, de a jogélet, a jogirodalom fejlődése szempontjából fontos anyagokat ismertessenek, népszerűsítsenek. Így kerültek a gyűjteménybe a tárnokjogi cikkek, Kitonich János Directio Methodicaja, a Praxis Criminalis, de így került oda maga a Hármaskönyv is. Ezek a toldalékok - a Kovachichok munkásságának köszönhetően - az 1844-46-os kiadásból aztán már kimaradtak.
Mindazonáltal a Corpus Juris milleniumi kiadásában is több olyan forrás olvasható, amelynek a gyűjteménybe való felvétele alig-alig indokolható meg. Márkus Dezső szerkesztő ugyanis szemlátomást megbecsülte elődei munkáját és csak ott módosított az összeállításon, ahol az feltétlenül szükséges volt. Nem változtatta meg például a századok alatt kialakult és rögzült jelöléseket (törvénycikk-számokat), jóllehet az idők folyamán sok, korábban elveszettnek hitt törvénycikk előkerült. Ugyancsak ritkán nyúlt bele az összeállítás tartalmába is. Így aztán benne maradt az anyagban - példának okáért - a zsitvatoroki és a bécsi béke, jóllehet semmi nem indokolta azt, hogy ezek a törvénytárban helyet kapjanak.
Magam is igyekeztem tiszteletben tartani a szerkesztő elődök elgondolásait, ám ahol szükségesnek ítéltem, ott változtattam. Nem módosítottam természetesen a törvénycikkek számán és jelölésén, hiszen ezzel százados gyakorlatot rúgtam volna fel és csak azt értem volna el, hogy a már megjelent publikációkban hivatkozott jogszabály-helyeket nem lehetne visszakeresni a lemezről. Így fordulhat elő például az a meglehetősen fuIicsa eset, hogy két különböző törvénycikknek is ugyanaz a száma, csak az egyik a Corpus Jurisban található, a másik pedig az ahhoz csatolt Függelékben.
A milleniumi kiadásnak nem volt függeléke, ezen a ponton tehát eltértem Márkus Dezső szerkesztési módszereitől. Más megoldás híján csak így nyúlhattam hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyeket bár régebben felvettek a törvénykönyvbe, magam nem tartottam a Corpus Jurisba valónak. De mert meg kívántam őrizni a törvénytár régtől fogva kialakult szerkezetét, nem kihagytam ezeket az összeállításból, csupán átemeltem őket az általam létrehozott Függelékbe.
Így kerültek ki a törvénytárból és jutottak a függelékbe - más források mellett - Szent István Intelmei, Luxemburgi Zsigmond kegyelemlevele, a Hármaskönyv, a bécsi békét tartalmazó szerződés vagy az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok. Egyszóval minden olyan írásos emlék, amelyet a korábbi szerkesztők annak ellenére vettek fel a Corpus Juris Hungaricibe, hogy azok a törvénycikkekkel szemben támasztott alaki feltételeket kielégítették volna. Ugyancsak a Függelékbe kerültek azok a törvénycikkek is, amelyek megfelelnek ugyan a törvények alaki kívánalmainak, de a milleniumi kiadás - a korábbi gyakorlat előtt meghajolva - nem vette fel őket a törvénytárba. Ilyenek például az 1267., az 1291. és az 1298. évi törvénycikkek.

A lemezen történő kiadás sok tekintetben nehezítette ugyan szerkesztői munkámat, sok tekintetben viszont előnyöket nyújtott. Nem voltak például terjedelmi korlátok, ezért az imént említetteken túl is bátran vehettem fel jogi emlékeink közül forrásokat a Függelékbe. A besorozott anyagok általában jelentős súlyúak, és/vagy az alkotmányosság szempontjából felette problematikusak, esetenként pedig csupán érdekesek. Nyilvánvaló, hogy II. József nyelvrendelete, Ferenc József nyílt parancsai avagy a Forradalmi Kormányzótanács rendeletei nem elégítik ki a legitimitás kritériumait, de az akkori élő jog része voltak, alakították az ország lakóinak életét, éppen ezért - hacsak illusztrációként is - okszerűnek tűnt számomra a közlésük. Hasonló cél vezérelt a polgári korszak rendeleteiből összeállított válogatással is.
V.
Fentebb már említettem, hogy a Corpus Juris milleniumi kiadásához tárgyszókötet is készült, amely 1902-ig dolgozta fel a jogszabályokat. 1903-tól az évenként megjelenő kötetekhez fűztek tárgyszógyűjteményt a sorozat készítői. A mostani kiadás természetesen tartalmazza a tárgyszó-adatbázist. Ám a jobb használhatóság érdekében némiképp át kellett azt alakítanunk. Száz évvel ezelőtt ugyanis másként beszélték a magyar nyelvet, mások voltak a helyesírás szabályai és persze a szókincs is eltért a maitól. Hogy csak néhány példát említsek: szorgalomidőt mondtak tanév helyett, vaspályát vasút helyett, Deák Ferenc nevét pedig Ferencznek írták. Annak érdekében, hogy az ilyen, a maitól eltérően használt-írt szavakat is meg lehessen találni a katalógusban, tételesen megvizsgáltam az egyes tárgyszavakat, s ahol szükségesnek láttam, ott a tárgyszó ma használatos szinonimáját, illetve helyesírását is megjelöltem.
VI.
A magyar törvényhozás nyelve 1830-ig a latin volt, az 1832-36-os országgyűlésben hozott törvénycikkek már magyar nyelven születtek (kivéve az 1836. évi I. törvénycikként kibocsátott királyi hitlevelet). A Corpus Juris Hungarici milleniumi kiadása követte ezt a rendet, s az 1830 előtt született törvényeket hasábosan latinul és magyarul is közölték. Magam ezzel a gyakorlattal szakítottam. Bizonyos fokig támadható a döntésem, hiszen e törvénycikkek Iatin szövege - még a sok betűhiba, elírás ellenére is - jeles kultúrtörténeti emlékünk. Ámde az is igaz, hogy a latin nyelvet általában, különösen pedig ezt a sajátos középkori Iatint már nagyon kevesen értik az ezredvégi Magyarországon.
Ugyanígy jártam el a törvénybe iktatott nemzetközi egyezményekkel is: a századforduló környékén ugyanis szokás volt ezeknek nemcsak hivatalos magyar fordítását, hanem idegennyelvű eredetijét is közreadni. Én tehát ez utóbbiak közlését is mellőztem.
VII.
Megjelenésekor a Corpus Juris Hungarici hatályos törvények gyűjteményeként szolgálta a jogalkalmazókat. Éppen ezért a sorozat mindenkori szerkesztői igényes jegyzetapparátussal látták el a törvénycikkeket. Magam ennek nagy részét elhagytam, hiszen a törvényekhez kapcsolódó miniszteri szintű joganyagra utaló lábjegyzetek hiányosak (az 1895-ös törvénycikkhez írt jegyzet nyilvánvalóan nem utalhatott az azonos tárgyú 1942-es kormányrendeletre ), sajnos meglehetősen pontatlanok, ennélfogva a mai olvasóban csak zavart okoznának. Meghagytam viszont a nem a kapcsolódó joganyagra utaló, többletinformációt nyújtó jegyzeteket. Ha ezek mögött Márkus Dezső nevének rövidítése M D.) van, akkor a jegyzetet a milleniumi sorozatból emeltem át, ha nincs mögötte ez a rövidítés, akkor a magyarázatot magam írtam.
VIII.
A milleniumi emlékkiadás CD-változatának elkészítésében sokan, tán száznál is többen vettek részt. Valamennyiük közreműködését nagyon köszönöm. A munkámat segítők közül külön is megemlítem Bódiné Beliznai Kinga tanszéki kolléganőm nevét, aki tevékenyen részt vett a Függelék összeállításában, továbbá Jablonszky Lászlóét, aki a KJK-Kerszöv jogi főszerkesztőjeként a kiadói munkákat organizálta.
Mint jogtörténész pedig, aki hivatásszerűen kutatja a honi régmúlt történéseit, őszintén hálás vagyok a kiadónak a lemez megjelentetéséért. Hitem szerint ugyanis e picinyke korong lényegesen egyszerűsíti majd történész kollégáim munkáját, miközben egyfajta kulturmissziót is betölt: egyetemisták, tanulók és tanítóik, a téma iránt érdeklődők az eddigieknél sokkal könnyebben barangolhatnak jeles kultúrtörténeti emlékünk lapjain, hogy szépapáik, rég elhalt őseik életéről, a magyar történelem eseményeiről ismereteket kapjanak. Hiszen e lemezen - jóllehet törvényekbe zárva - ezeréves történelmünk olvasható.

Kelt Esztergomban, Szent István szülőhelyén, 1999 októberében



"Corpus Juris Hungarici" - a "Szent Korona" írásmódja a törvények címében
(a KJK-Kerszöv CD lemezéről kimásolva, amelynek anyaga főképpen a Franklin társulatnál megjelent, Márkus Dezső által szerkesztett millenniumi emlékkiadás alapján készült) ~ keresőszó a teljes címlistában: “Szent Korona”
1464. évi II. törvénycikk 
 A szent korona megőrzéséről
1498. évi XXV. törvénycikk 
 A szent korona őrzéséről: hogy azt a bárók és ne a főpapok őrizzék
1622. évi IV. törvénycikk 
 Az ország szent koronájának Trencsénből Sopronba szállitásáról és annak megtekintése és megvizsgálása után, ismét a pozsonyi várba visszahelyezéséről; továbbá a koronaőrök számáról és a korona átadása iránt özvegy Révayné urasszonynak a megnyugtatásáról
1630. évi VI. törvénycikk 
 Ugy a szent korona őrei számára, mint az országlakók háza épitésének a befejezésére adót ajánlanak meg és az épités vezetésének az élére nagyságos Pálffy Pált állitják
1638. évi XLVIII. törvénycikk 
 A szent korona fekvőjószágai és a fiscus jogai az ország és a vármegyék terhei viselésének alávetve legyenek; a tisztviselők az ország törvényei alatt állani tartozzanak; az ellenszegülőket büntetni kell
1655. évi XV. törvénycikk 
 A szent korona gondozói és őrei, meg az ország követségei részére való adózás
1655. évi XLV. törvénycikk 
 A koronaőrök közül legalább az egyik maradjon a szent korona mellett; és a német katonák büntetés tekintetében is tőlük függjenek
1659. évi X. törvénycikk 
 A szent korona őrei és őrségi katonái részére való adózás
1662. évi L. törvénycikk 
 A szent korona őreinek és felvigyázóinak fizetésére való adózás
1681. évi XXXV. törvénycikk 
 Monyorókeréki gróf Erdődy Kristófot a szent korona őrévé választják
1681. évi XXXVI. törvénycikk 
 A szent korona őreinek dijazásáról s annak katonái számáról és függéséről
1906. évi XXIII. törvénycikk 
 A magyar szent korona országainak külkereskedelmi statisztikájáról
1907. évi XI. törvénycikk 
 Az 1892. évi XVIII. törvénycikk alapján a magyar szent korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészitő ujabb pótszerződésről
1907. évi XXV. törvénycikk 
 A közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országaira eső, de törvényhozásilag még nem engedélyezett összegeknek, mint a magyar szent korona országait terhelő kiadásoknak törvénybe iktatásáról
1907. évi XLVIII. törvénycikk 
 Az 1892. évi XVIII. törvénycikk alapján a magyar szent korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészitő ujabb pótszerződésről
1908. évi XIV. törvénycikk 
 A magyar szent korona országainak pénzügyministere és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok pénzügyministere között a kétszeres megadóztatások elkerülése végett, valamint az egyenes adók körébe tartozó némely más ügy iránt létrejött egyezményről
1908. évi XVI. törvénycikk 
 Az államadósságok után a magyar szent korona országai által vállalandó évi járulék tárgyában létrejött egyezményről
1908. évi LII. törvénycikk 
 A magyar szent korona országainak az ipari tulajdon védelmére alakult nemzetközi Unio kötelékébe való belépéséről
1913. évi XXXII. törvénycikk 
 A közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országaira eső, de törvényhozásilag még nem engedélyezett összegeknek, mint a magyar szent korona országát terhelő kiadásoknak törvénybeiktatásáról
1923. évi XXVII. törvénycikk 
 A magyar Szent Korona országai egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról szóló 1883:XVIII. törvénycikkel megállapított engedély-díj újabb felemeléséről
1928. évi XXV. törvénycikk 
 A Szent Korona és a hozzátartozó drágaságok gondviseléséről

D.Sc. Pecze Ferenc: A Szentkorona-tan hatása az európai alkotmánytörténeti irodalomra, különös tekintettel a hajdani magyar-horvát államközösségre Dr Pecze Ferenc a saját szövegezésében bocsátotta közlés céljából rendelkezésünkre tanulmányát.
I.
A nyolc évszázados időtartam sorsfordulatait átívelő 
hajdani magyar-horvát államközösség…
A nyolc évszázados időtartam sorsfordulatait átívelő hajdani magyar-horvát államközösség az európai alkotmánytörténet alapjában sikeresen szervezett együttélése volt. Szent László 1091. évi horvátországi trónrahívása és Könyves Kálmán királyunknak az adriai Biogradban történt megkoronázása után a perszonálunió 1102-ben jött létre. A kölcsönös érdeket szolgáló alkotmányfejlődés törvényhozási- és szaktudományi teljesítményét, egyes részkérdések-eltérő értelmezése mellett mindkét ország jogirodalma jelentős hagyományértéknek tartja. A kettős tagoltságú államszerkezet fölépítését legutóbb "Magyarország és Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok közös alaptörvénye" (horvát 1868 I. és magyar 1868 XXX. tc-ek) szabályozta. Országaink huzamos egybetartozását és az államközösség működőképességét szavatoló intézmények hajdani joghatályával, valamint történetével számos külföldi szerző foglalkozott. Ezeknek a kérdéseknek főleg az olasz, német, cseh, francia, szerb, lengyel és más szakirodalmi művek szenteltek nagy figyelmet. 
Közülük itt csupán néhányra utalok: 
Georg Jellinek: Die Lehre von den Staatenverbündungen. Wien, 1882. 10-12, 76-79. 
Karel Kadlec.: Uherska - chorvatska ústava v hlavních črtach. Praha, 1906. 
Gustave Horn.: Le compromis de 1868 entre la Hongrie et Croatie Paris, 1907.
Waclaw Felczak:. Ugoda węgiersko-chorwacka 1868. roku. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1969.
B. Schmitt: The Annexion of Bosnia l908-1909 Cambridge, 1937.
AngeloTamborra: Imbro I. Tkalac e l'Italia. Rome, 1966 (utóbb még: Anton Vantuch (szerk): Der österreichisch-ungarische Ausgleich. 1971 kötetben is írt 161-175.)
Napjaink horvát és magyar szakkutatói számára egyaránt tanulságos, hogy a tágabb térségünkben meghatározó érvényű közös múltunkra sokáig ideológikus szigor tabuleple borult. Jellegzetes művi korlátozást tár fel erről a Magyar Tudományos Akadémia 1975 júniusi rendezvényének levéltári forrásanyaga. Neves történész oppozíciójában rámutat: "a horvát és a magyar parlamentarizmus kérdéseit eleddig a magyar politikai szakirodalom kevéssé és legfeljebb csupán nagy vonalakban dolgoz(hat)ta fel". Ez a nyílt megvallás egyúttal arra is fényt derít, hogy a magyar-horvát államközösséget kodifikáló alaptörvények (magyar és horvát) a magyar korona összes országai kapcsolatáról, központi parlamentről, kormányról és a horvát önjogú törvényhozásról rendelkeztek. Ilyen kényes kérdéseknek a ráadásul "hatalomközeli volta" kutatásukat az akkori hivatalos munkatervek palettájáról kiszorította. A korlátokat tetézte egyes szomszédaink úgymond "közismert érzékenységére" való unos-untalan gyakori hivatkozás is.
A jogtudomány helyzeténél a (köz)történetírás lehetőségei jóval kedvezőbbek voltak, amely gyakran tágabb mozgásteret kaphatott. Jóllehet a 60-as évtized derekán egyik kétkötetes opus "Szlavónia és Horvátország megszállása, Dalmácia függőbe vonása egymást érték" s a horvát-magyar kiegyezés lakonikus vázolásával vélte a hungarocentrikus irányt ellentételezni. Ritka szerencsével tarthattam egyetemi speciálkollégium keretében déli szomszédaink alkotmánytörténeti kérdéseiről összehasonlító előadásokat.

II.
Az alkotmánytörténet kutatómunkái terén….
Az alkotmánytörténet kutatómunkái terén a tárgyválasztás mai szabadsága súlyos korábbi hiányok pótlásának útjait nyitja meg. Figyelembe vehetjük, hogy az Aranybullát, a Szentkorona-tant vagy Werbőczi Hármaskönyvét horvát és külföldi más szerzők becses hagyományként értékelik. Mindezt Ivanuss Pergossich (Ivan Pergošić), Aure1 Kušević, Mihajlo Lanović, Karel Kadlec és még sokan fejezték ki jelentős szerepüket elismerve. Emellett az évszázados intézményeket a magyar-horvát közös történeti alkotmány szerves részeként is méltatták.
Jól tanúsítják a horvát-magyar múlt kölcsönösen előnyös eredményeinek máig eleven hatását a Horvát Köztársaság elnöke 2000. éveleji újjáválasztása menetében tett nyilatkozatok. Magas közjogi méltóság szintjéről is hivatkoztak országaink 1102-ben megalapozott együttéléséről és ennek sikeres történelmi következményeiről. Stipe Mesić mostani államelnök adott a magyar horvát kapcsolatokról hiteles és egyben emelkedett hangulatú értékelést, aminek súlyát jogi egyetemi képzettsége, majd joggyakorlati életpályája és közéleti tapasztalati növelik. Fontosnak tartotta hangsúlyozni: "Ha annak idején Könyves Kálmán korában nincs a Pacta Conventa a horvátok kivesztek volna tájunkról. Az egyezmény nyújtott lehetőséget mindkét nemzet fölerősödésére és megmaradására térségünk történelmi keresztútjain." Időszerű napi feladatokról szólva a klisszavári Árpád-házi Szent Margit emléktáblájának és a hasonló adriai közös nevezetességek latin-horvát-magyar nyelvű föliratozását helyeselte. Jól emlékezhet a Horvát Köztársaság elnöke Mihajlo Lanović egyetemi tankönyvére, amely szerint a horvát-magyar államközösséget időnként a pusztulástól a Szentkorona-tan (az eszme, tudomány kifejezéseket is használja) mentette meg. M. L.: Privatno pravo Tripartita. Zagreb, 1929. 215-217.
Hozzátartozik ehhez a XX. századelőn Antun Gustav Matoš gótikus ihletidéző költői vallomása, amelyben a történelem a közjogi elvekkel fonódik össze. Híres versében: A szent királynál - A Szent István Dómban címmel vitéz Erdődy Tamás és Bakócz bán sziszeki hőstettéről énekel, amely hadi eseményt Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar Történet. Bp., 1935. III. köt. 340, 355. is számon tartja. A költő ugyanott a Regnum regno non praescribit leges, s míg dobban a szív - élni fog Croatia! alkotmányos gondolattal államaink egyenjogúságán alapuló összetartozásának követelményét hirdeti (Tiszatáj 1993. 12. sz.).
A fentiekhez az előadásaimon természetesen nem részletezhető bibliográfiai adatok tartoznak: 
Ivanuss Pergossich: Dekretum koteroga ie Verbewczi Istvan diachki popiszal… pod Wugherszke Corune. Nedelišće (Drávavásárhely), 1574; 
Bogoslav Šulek: Lo statuto croato-ungarico. Split, 1861; uő.: Hrvatski ustav ili kostitucija. Zagreb, 1883; 
Protonotar (Josip) Kušević: De municipalibus, iuribius et statutis regnorum Croatie, Sclavoniae et Dalmatiae. Zagreb, 1830; 
Stjepan Radić: Podunajska federace státův a národův. Praha, 1902; 
Franjo Rački: Rijeka prema Hrvatskoj. Zagreb, 1867;
Milivoj Maurović: Ugarska ustavna i pravna povijest s obzirom na pravni razvitak zapadnih država (in) Mjesečnik Pravničkoga društva a Zagrebu 1903-1904-1905; 
Karel Kadlec: Verbőczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské a chorvatské šlechty v něm obsažené (in) Rozpravy České Akademie čisaře Františka Josefa. Roč. X. Tř. 1. Čis. 3. V Praze 1902; uő: recenzió Timon tankönyvéről (in) Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 1905. I. Abt. VIII. Band; 
Mirko Grmek Marc Gjidara et Neven Simac: Le nettoyage ethnique - Documents historiques sur une idéologie serbe. Fayard - Paris, (1993) 231-340. pp.
Nyolc évszázad történelmének közös gyarapodására alapozott együttlétezés az időnként keletkezett törésvonalak zavarait sem kerülhette el. Ezek hullámzása az államkötelék módosításának vitáival, ellentétes parlamenti döntésekkel és fegyveres összecsapással 1848-1849-ben tetőzött. Utána az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés a kettős államközösségen belül újabb fél évszázadra terjedő alkotmányos rendezést hozott.
Kossuth kütahyai alkotmányterve és Duna-konföderációs elgondolása keresi a szomszédos nemzetek közötti államkapcsolatok átalakítására alkalmas módozatokat. A horvát Stjepan Radić horvát-magyar-osztrák-cseh-lengyel szövetségre épülő államszerkezet körvonalait fejti ki cseh nyelvű tanulmányában. De saját nemzete az ennél jóval szűkebb térben 1918-tól színre lépett délszláv állam keretében sem kap méltó helyet. Stj. Radić pedig több horvát képviselőtársával együtt a belgrádi parlament üléstermében csakhamar (1928) egy másik képviselő célzott golyózáporában áldozatul esik.
Az ismétlődő balkáni háborúk vésztjósló előzményei és évtizedes rettenete, nekünk testközeli láttán a délszláv állam teljes széthullása nem okozott meglepetést. Sokkal talányosabb lett a külföldi diplomácia egy részétől az új államok önállósodásának céltévesztő késleltetése, ami fokozta az emberpusztítást és népirtást kitervelők gátlástalanságát. A végletesen meghasonlott délszláv államalakulat így is kevesebbet élt évtizedben, mint a horvát-magyar kapcsolat évszázadokban számolva.
Ingatag alapjait a délszláv államkezdemény azonnal, már 1918. novemberben, hazai színhely helyett, sajátosan Genfben rendezett hármas konferencián kimutatta. A szerb Nikola Pašić kormányfő szigorú nagyszerb központosított hatalmat akart, míg a horvát Ante Trumbić és a szlovén Antun Korošec (kon)föderációt kívántak volna létesíteni. Egyenlőtlen alkujukból azonban a területhódítás kényszerével betagolt magyarok, németek, montenegróiak, bosnyákok, albánok, románok, törökök eleve kimaradtak.
Ferdo Čulinović akadémikus és társai a genfi deklaráció tartalmáról terjesztett számos hamisítást és utólagos elvetéséről szőtt egész sor álindokolást cáfoltak meg. Kimutatják, hogy az elfogadott okmány föderatív-konföderatív államszerkezetet irányzott elő. A horvát akadémikus bizonyítja, hogy a "genfi nyilatkozat szerkesztői az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés hatása alatt álltak és valamilyen új dua1izmus megteremtésének útján" (a kettős kiemelés az eredeti szerint) indultak el. Ezzel megkísérlik az osztrák-magyar-horvát államközösség hagyományából a horvát szábor, a közös ügyek, a központi kormány jól bejáratott működőképes intézményeinek mintáját követni. A belgrádi központosító törekvések azonban a horvát és a szlovén autonómiaigényeket, a horvát bánság 1939. évi létrehozásáig, mindvégig hatalmi önkénnyel letörték.

III.
…. az 1990. decemberi Alkotmány elfogadása előtt ….
Horvátországban a függetlenség kivívása és az 1990. decemberi Alkotmány elfogadása előtt a horvát-magyar államközösség múltjának kutatása a magyarországi gyakorlatnál mérsékeltebb, mégis nyomós korlátokat szenvedett. Főleg a belgrádi irányítás fejt ki a történetírásra sorozatosan nyílt vagy leplezett hátrányos ellenhatást. Onnan származik az egyik szerzőnek külföldön 1971-ben közölt írása, amely az 1868-as horvát-magyar kiegyezésről szóló előítéletét "Die brutalen Methoden der Andrássy Regierung" váddal vezeti be. Ugyanő hamarosan a balkáni háborúk küszöbén a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia elhíresült memorandumának egyik részese lesz. V.ö. Anton Vantuch: i. m.; Mate Meštrović - Radovan Latković: Hrvatsko stanovište o Memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti (in) Hrvatska revija 1987. 4. sz. 635-7. Ellenmemorandum-antimemorandum kapcsán és a nagyszerb agresszióról erőteljes horvát publicisztika bontakozik ki, v.ö. B. Čović-M. Brandt és tsai: Izvori velikosrpske agresije. Zagreb, 1991.
Szentkorona-tanunk egykori hosszantartó hatályát külföldön elsősorban érthetően a horvát alkotmánytörténeti irodalom szerzői tartják számon. A horvátokat azonban és a magyarok egy részét Trianontól sorsközösségbe vonták, az exdélszláv állam jogara alatt (történelmileg rövid ideig). Utóbbi alkotmányának összeomlásához vezető újabb háború(k) kirobbanását eszmeileg a szerb akadémia már említett, nevezetes memoranduma akarva-akaratlanul is előkészíti. 
Az akadémikusok soraiban szakítást okoztak annak megrázó következményei, hogy hadseregük és a félkatonai osztagok a horvátokra, szlovénekre, bosnyákokra, albánokra rátámadtak és vereséget szenvedtek; miközben a délvidéki magyarság tízezreit szülőföldjükről üldözték el. 
Bogdan Bogdanović és Miroslav Simić akadémikusok saját maguk szakították meg tiltakozásul akadémiai tagságukat, más jelentős közéleti tényezők pedig feltárták több akadémikus (A. I.; D. Ć.; V. K.; Lj. T.; M. M. stb.) állampárti kötődéseit és egyéb kifogásolt ténykedését. Ezekről hoz napvilágra, többek között, adatokat a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének Nezavisni című hetilapja az "Akademici" híradásában 1995. október 6-án; fakszimile: Hunyadi Szövetség Füzetei sorozat 8-ik köt. 78. 
Ilyen magas szinten történt ütközésekből is nyilvánvaló, hogy az ottani magyar nemzetrész jogállásának alapkérdései mind tudományos, mind alkotmányos vonatkozásban a nemzetközi jogra épülő rendezést igényelnek.
Biztató reménysugár, a sivár önkénnyel és öntelt agresszióval szemben, hogy az Újvidéki Egyetem 1996. őszi ülésszakán a honfoglalás millecentenáriumáról magyar, szerb és szlovák kutatók karöltve emlékeztek meg. Felidézték a francia Émile Haumant 1894. évi művét, amely bizonyítja, hogy a szlávok itteni településeit már az avarok és a bolgárok megbontották. Így tehát honfoglaló elődeinket korábban egyes szerzők a szlávság szétválasztásával alaptalanul vádolták meg. Kiemelték azt is, hogy a honfoglalás a délszlávoknak kedvezett, akiket a magyarok a germanizációtól védtek; sőt a szerbeket Bizánc ellen megsegítik. Utóbbiak egyébként éppen a magyarság északi szállásterületein túli szlávokkal ápolnak jobb viszonyt, ugyanakkor szomszédaikkal háborúznak. V. ö.: Émile Haumant: Quid detrimenti ex invasione Hungarorum Slavi ceperint. Parisiis, 1894. Szerkesztőbizottság - Uredjivački odbor (Rókay Péter eln.): A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság - 1100 godina doseljenja Madjara i Vojvodina. Újvidék - Beograd, 1997.
A mi részünkről számos esetben hoztunk létre minden délszláv nemzet tudományos életével, egyetemeivel, akadémiáival gyümölcsöző kapcsolatokat. Legutóbb a magyar-szerb közös történelmet szerb nyelven tárgyaló kötet kiadását a kanadai Matthias Corvinus Publishing és a Hunyadi Szövetség Jogi Szakosztálya a belgrádi Sava Babić professzor bevonásával gondozta. Szilágyi Károly (Karolj Siladji): Dobri susedi, loši susedi? Srbi i Madjari tokom vekova. (Hamilton-Budapest), 1999.
Kimondottan a millecentenárium emlékezetére jelent meg a magyar horvát közös múltról Zágrábban tudományos értékeket hordozó kétnyelvű vaskos könyv. Csakhamar követte ezt ugyanott egy gazdagon illusztrált népszerű feldolgozást tartalmazó másik kétnyelvű kötet kiadása. Mindkettő értékelésében a Hunyadi Szövetség szakosztályainak kutatói is közreműködtek. Jadranka Damjanov (szerk.): Hrvatska/Madjarska Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze - Horvátország/Magyarország Évszázdos irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Biblioteka Relations. Zagreb, 1995; Djuro Šarošac: Tisućustogodišnje veze Hrvata i Madjara - Ezerszázéves horvát-magyar kapcsolatok. Határontúli Horvátok Szervezete - Hrvatska matica iseljenika. Zagreb, 1999.
Kimutattam már az alább adatolt írásaimban, hogy a térségünkre vonatkozó több számottevő föderációs terv (Kossuth, Schuhajda, Stj. Radić, Polner Ö. stb.) Magyarországot és Horvátországot magában foglalja, miközben egyéb alkotóelemeik lényegesen különböztek. Erre a jelenségre a Dráván túli szomszédainkkal, a magyar-ausztriainál is jóval hosszabb ideig fennállott sokszázados értékteremtő államközösség hagyománya kínál természetes magyarázatot.
Mintegy két évtized óta a hazai és külföldi egyetemeken vagy akadémiákon és alkotmánytörténeti kérdésekről rendezett nemzetközi tanácskozásokon a belső tárgyköri arányokban kedvező változás ment végbe. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a magyar-horvát államközösség; a Szentkorona-tan (Hajnik, Timon, Eckhart); a közép-európai dinasztikus kapcsolatok története és Werbőczi Hármaskönyve; Hajnóczy, Berzeviczy, Kossuth alkotmánytervezetei iránt. Az egykor szűkebb mozgástér hátrányait, valamint a lehetőségek fokozatos bővülését főleg a következő írások mutatják: Pecze Ferenc: A magyar parlamenti jog intézményei a XIX. század második felében. Bp., 1974; Myšlenka trialismu v uherské právnické literatuře (in) Právněhistorické studie. Academia Praha, 1973; A képviselői mentelmi jog ( francia-magyar-horvát) kialakulása. Pécs, 1980.; Einige Bemerkungen zum strafrechtlichen Schutz des Parlaments-Mandats in Ungarn (XIX. Jh.) (in) Zeszyty Naukowe Universytetu Jagiellonskiego LXXIII. Warszawa-Krakow, 1976.; A mai horvát alkotmány és a jus publicum croatico-hungaricum utóélete (in) Magyarság és Európa 1994. 1. és 8. sz. Dunatáji alkotmányok (in) Magyar Szemle 1995. szept.; A Szentkorona-tan visszhangja a külföldi szakirodalomban. Bp., 1999; A Hunyadi Szövetség Füzetei 5. köt. 1996; 8. köt. 1999. Csizmadia A.: Povlastice ugarskih vladara Dalmatinskim gradovima (in) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 1980.

IV.
….a magyar alkotmányozás újabban esedékes kérdéseinek….
A fentiekben áttekintett előzmények és bibliográfiai források támpontokat adtak a magyar alkotmányozás újabban esedékes kérdéseinek, a néha felszíni kezelése helyett, minél behatóbb tényszerű értelmezéséhez. Rendezésre vár a Kárpát-medence határon túli magyarsága autonómiáinak és létbiztonságának a nemzetközi jogra alapozott kolliziómentes szabályozása. Eközben számolni kell azzal, hogy a szomszédos államokkal két- vagy többoldalú összhangzatos intézmények épüljenek ki a kölcsönösség figyelembe vételével. Nem utolsó sorban fontos volt a makacsul ismétlődő történelmietlen torzításokat helyesbíteni és egyúttal e téren a kedvező változások gyér eseteit is jelezni.
Mostani megszabott terjedelmi keretünkben csupán a délvidéki magyarok és a velük együttélő szomszédaink viszonylatait lehetett vázolni. Ugyanakkor az elől bemutatott tényekből érthető, hogy a Horvát Köztársaság mai hatályos alkotmánya a hajdani magyar-horvát államközösség történetének miért szentel kivételes figyelmet?
A jogállam alapelvein nyugvó horvát alkotmányt még az előző rendszer háromkamarás parlamentje (Sabor Republike Hrvatske) az 1990. december 21-i ülésén fogadta el. Ennek hármas tagoltsága helyébe a jelenlegi törvényhozás Képviselőháza és Megyék Háza testületeket hoztak létre. Az alkotmányozás munkáját segítve, a már fenyegető háború és szerb támadás ellenére, teljesen hiteles döntések születtek. Megkönnyíti az átalakulás feladatainak szakavatott és eredményes teljesítését, hogy a horvát jogászság a jövő törvényeit 1982-től példátlanul sokszámú, mintegy 60, kezdetben zárt tanácskozáson dolgozta ki. Ezt az értékesnek bizonyult szétágazó tevékenységet Eugen Pusić akadémikus irányítja, majd 1987-ben munkásságuk folytatását nyíltan meg is hirdeti. Sikeresen megtartották 1990. áprilisától júniusáig az első szabad parlamenti választásokat; a szülőföldjükön maradt és részben hozzánk menekült magyarok mandátumot kaptak. Horvátországot az alkotmány elfogadása és részleges módosítása után az ENSZ soraiba 1992. elején emelkedett hangulatban közfelkiáltással iktatják be.
….a horvát alkotmánynak ….a magyar-horvát államkapcsolatok történetére vonatkozó tételei….
Ezúttal a horvát alkotmánynak az MVSZ ALKOTMÁNYOSSÁGI MŰHELY és FÓRUM kívánsága szerit a magyar-horvát államkapcsolatok történetére vonatkozó tételeit világítom meg. A tárgyilagos mérleg érdekében jelezni kell, hogy a rendelkezések homlokterébe "a horvát nemzet történelmi jogát a teljes állami szuverenitásra" alaptételt helyezték. Ezt követik a visszautalások a VII. századi horvát fejedelemségekre, a IX. századi államalapításra és a X. században létrehozott királyság intézményére.
A korai múlt tüzetes részletezése a súlyos helyzetben leli magyarázatát, amely az országot a rendszerváltás előtti évtizedekben és kezdetétől méginkább sújtotta, amint erről fentebb szóltam. Lényeges rámutatni a viták miatt, hogy az alkotmány megállapításai az igazolható történelmi tényeknek tömör és hiteltérdemlő foglalatát képezik. Megerősíti ezt történetírásunk is, amely szerint a délkeleti környezetben egyedül a horvátság tudott "állandó értékű és egyenletes fejlődésre képes államalakulatot" teremteni. A királysági szintre emelkedéssel pedig "Európának első tartós és életképes szláv államalakulata" lesz a horvátok lakta szállásterület. Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet. Bp., 1935. 1. köt. 326-338.
A jelenleg hatályos horvát alkotmány a fejedelemségek, az államalapítás és a királyság keletkezés-történetének méltatása után a magyar-horvát államközösség több közjogi változását rögzíti. E tekintetben irányadó alapelv: a horvát állami szubjektivitás megtartása a horvát-magyar perszonálunióban (održanje hrvatskog državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji). Ezzel az általános érvényű tétellel az alkotmány átfogja a kettős államközösség fennállásának egész időszakát annak kezdetétől a lezárultáig terjedően. A későbbi szövegrészek néhány fontos közjog-történeti rendelkezést tartalmaznak a törvényhozási elfogadtatásuk egykori évszámának közlésével kiegészítve.
A további folytatást természetesen a két ország gazdag közös múltjára vonatkozó eseménysorból a horvát szuverenitást igazoltan kiemelő válogatás jellemzi. Kétségtelen szempont, hogy minden jelentős elemet történeti síkon, terjedelmi okokból, egyetlen chartális alkotmány sem foglalhat magában. Külön nevesítve például a Pacta Conventa nem szerepel, jóllehet a napjainkig eleven hatását fentebb e kézirat is bemutathatta. Ugyanerről a szakirodalom folytonosan értekezik; köztük magyar szerzők (többen tagadólag) és a már említett Ferdo Čulinović művei, valamint újabban Ivan Beuc: Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Zagreb, 1985. Nella Lonza (in) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1988. 3, 433-951.
Így találhatunk indokokat arra, ha a horvát alkotmányból a Pacta conventára utalás hiányát észlelik nálunk, ami a régi túlzó viták meghaladására mutat. De a kettős államközösségben Horvátország szuverenitása az elől vázolt kockázatos történelmi kihívások miatt érthetően kapott nagy hangsúlyt. Ilyen jogosult felfogás jellemzi közösen értékelt hagyományaink beépítését a rendkívül viharos utókor alkotmányának szövegrészeibe.

V.
…. egyedi közjog-történeti esetek leírása egészíti ki ….
 A most áttekintett alkotmányban a magyar-horvát államközösség jellegét meghatározó alapelvet egyedi közjog-történeti esetek leírása egészíti ki. Időrendi sorban az egyik így hangzik: a horvát szábor önálló és szuverén döntése 1527-ben a Habsburg házból való király megválasztásáról. Ezt a szikáran fogalmazott fél évzeredes közjogi tényt a hálás utódok alkotmánya joggal emelheti saját hagyományai ápolásának eszköztárába. Mindkét országnak azonban változatlanul lesznek közös államszervei az uralkodó személyével együtt. Hozzá kell tenni, hogy a Mohács utáni koronázás(oka)t a Dráván túl sem sikerült az esedékesség idején nyomban és felhőtlenül előkészítve rendezni.
Szakirodalmi források feltárják, hogy eleinte valójában "Szlavónia János király pártjára állott” (1527. jan. 8.), majd rendjei és Erdély három nemzete Ferdinánd trónjogát csupán ugyanaz év végén ismerték el. Országaink kölcsönössége a Szentkorona-tan alapján a mohácsi vészt követően erősödik, miközben a conventus statuum et ordinum regnorum Croatiae et Sclavoniae törvényhozó szerepe megnövekszik (Timon Ákos 783-786). Ez a folyamat a legfontosabb összkérdéseket a közös parlament tanácskozási és törvényhozási hatásköre számára tartja meg (pl. 1655. 77; 1687, 22; 23. tc-k). V. ö.: Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet - különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Hatodik kiadás. Bp., 1918. Mihajlo Lanović: Privatno pravo Tripartita. Zagreb, 1929 (főleg a Szentkorona-tannak a magyar-horvát államközösséget oltalmazó rendeltetéséről) 215-217. Részletesebben Tóth Zoltán József (szerk): A Magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón. Bp., 1999. 132-134. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 1946. 227-228. Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet. 2. átdolgozott, javított kiadás. Bp., 1996. 73-75, s köv. old. Borislav T. Blagojević (főszerk.): Pravni leksikon. Drugo izdanje. Bg., 1970. 1280-1283; 1288; 1363-1364. Sokcsevits Dénes, Szilágyi István, Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bp., 1994.
A mai horvát alkotmány következő tétele ugyancsak a magyar-horvát államközösség sokévszázados időszakából, annak a XVIII. század elejei szelvényéből meríti tárgyát. Már idézett előző kettőnél is használt fordulatokhoz hasonlóan állapítja meg az újabb közjogi mérföldkő jelentőségét. Eszerint a horvát szábor önálló és szuverén döntése a pragmatika szankcióról az 1712. évben történt meg (očitavalo... u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatíčnoj sankciji iz godine 1712). Ugyane tárgykörben, más birodalmi térségekhez képest, ezt a rendkívül korai határozatot a pozsonyi parlament helyett az uralkodóhoz közvetlenül intézik. Arra hivatkoztak, hogy a horvátok csak a magyar Szent Koronának hajlandók engedelmeskedni, ami a Szentkorona-tan befogadása irányába is hatott. Koronahűségük megvallásával az akkor hat évszázados államkötelékünk oldásának és az ausztriai Karintia, Stájer stb. iránti közeledésnek bevallott szándéka is sajátosan ötvöződik.
Itt röviden utalni kell, a közvetlenebb magyar-horvát törvényhozási vonzatok okából, a Pragmatica Sanctio elfogadtatásának másik elágazására is. A horvát szábornak a közös országgyűlésbe delegált tagjai követutasítást kaptak a nőági trónöröklés jogáról szóló P.S. megszavazására. E törekvés mögött a Hóman - Szekfű történeti feldolgozás nem horvát, hanem mindössze egyéni akaratot valószínűsít. Pozsonyban a sietősen odaérkező gróf Esterházy Imre zágrábi püspök küldetése heves ellenzéssel és végül elutasítással találkozik. Másutt is a P.S. később nyer elfogadást, a cseheknél, olaszoknál, belgáknál az 1720-as évtized első felében. Nálunk a szabályozást  (1723. I, II, III. tc-k) Deák Ferenc a "Corona" fogalom elemzésében az alkotmányfejlődés határkövének minősíti. V. ö.: Adalék a magyar közjoghoz. Pest, 1865. Reprint Bp., 1987. 82-84. Vjekoslav Klaić: Die kroatische pragmatische Sanction. Zagreb, 1915. Csekey István: A pragmatica sanctio Erdélyben (in) Erdélyi Múzeum új évf. IX, köt. 1915. Charles d'Eszlary: La Pragmatique Sanction Hongroise. Paris, 1952.
A kérdéskör további kutatómunkájához és feldolgozásához a történeti tényeken nyugvó következtetéseket összegez Dr Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme. Bp., 1997.

VI.
….a horvát jogtudomány művelőinek magas szintű felkészültségét….
A fentiekben tárgyalt és a XVIII. század első feléig lejátszódó törvényalkotási folyamatok szakirodalma a horvát jogtudomány művelőinek magas szintű felkészültségét tanúsítja. Egyetemtöténetük számottevő eredménye volt a közös államjog oktatására rendelt jus publicum croatico-hungaricum és hasonló tantárgyak megalapozása. Ez is elősegíti a magyar-horvát együttélés XIX, század derekán bekövetkezett legdrámaibb fejleményének szakavatott és merőben tárgyszerű megítélését. Az alkotmány ezt így idézi fel: a horvát szábor 1848. évi rendelkezései a Háromegy Horvát Királyság épségének megújításáról a báni hatalom alatt a horvát nemzet történeti, állami és természetes joga alapján. A háromegy (trojednica) kifejezést a horvát, szlavón és dalmát országrészek összetartozásának jelölésére használják. Ezzel hagyományosan főleg Dalmácia és Szlavónia történelmileg többször előfordult különállásának meghaladására szoktak utalni.
Következő tételében az alkotmány a magyar-horvát államközösség további fél évszázados időszakának nyitányára, a kétoldalú kiegyezési alaptörvényre hivatkozik. Eszerint: a horvát-magyar 1868. évi kiegyezés (nagodba) a Dalmát, Horvát és Szlavón Királyság és a Magyar Királyság közötti viszony rendezéséről mindkét állam jogi hagyományain és az 1712. évi Pragmatika Szankción alapul. Szembetűnő a P.S. újbóli felidézése fontossága miatt, amit éppen ezért az előző pontban már itt is érvényesen tárgyaltam. Egyébként a kiegyezési alaptörvény egykori vitáit jelzi, hogy a "sanctio pragmatica" kifejezést az elfogadásának évjelölése nélkül használja. A horvát szakírók (F. Čulinović, Hodimir Sirotković) Magyarország és Horvátország államközössége, valamint utóbbi szuverenitása tényeit egyaránt arányosan állapítják meg.
Az alkotmány jelzi, hogy a magyar-horvát együttélés befejeződik, amikor a szábor 1918. októberében Horvátország és Ausztria-Magyarország államjogi kapcsolatát megszakítja. Egyúttal Horvátország önállóságát akkor kinyilvánítva "a történeti és természetes nemzeti jogra" is hivatkozott. Mindezek a horvát-magyar államkapcsolat tárgykörén már kívülesnek, mégis az alkotmány egy további tétele említést érdemel.
Kimondja ugyanis a hatályos alkotmány, hogy a szábor az 1929-ben kikiáltott délszláv államba soroló Szerbiával és Montenegróval az 1918. december 1-i egyesítést soha nem erősítette meg. Ez a jogfolytonossági hiányt hangsúlyozó megállapítás egyben fölértékeli a magyar-horvát államközösség történetére vonatkozó alkotmányos tételek jelentőségét. Dubravko Abramović (főszerk.): Ustav Republike Hrvatske. Zagreb, 1991. I. Izvorisne osnove. 15, 53-56.
A folytatólagos kutatómunkák számára nagybecsű hatályos horvát alkotmány tehát a magyar-horvát államközösség nyolc évszázadnyi közjogának terméséből több lényeges fordulópontot emelt ki. Ilyen huzamos: 1091-1102 tájától 1918-1920-ig működő kapcsolatrendszer értékeit hitelesíti hosszan tartó utóélete is. A zágrábi egyetemen a jus publicum croatico-hungaricum tantárgyat 1926-ban még oktatják; Werbőczi Tripartitumáról az 1926. és 1929. években tankönyvek jelentek meg; utóbbi tárgyban a joghallgatóknak 1945-ig előadásokat tartanak; az alkotmányozás az 1980-as évtized szaktanácskozásain szerepel stb. Ezért bőségesen rendelkeztek jogtudományi feltételekkel ahhoz, hogy az 1990. évi alkotmány a horvát-magyar államközösség történetének építőköveit tartalmazza. J. Kregar, B. Smerdel, I. Šimonović: Novi Ustav Hrvatske: Nastanak, osnovne ideje i institucije (in) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1991. 41 (2-3) 129-149.

VII.
…. ide csatolni a közép-európai térség további országainak….
A fentebb már hivatkozott MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum kérte ide csatolni a közép-európai térség további országainak néhány jellegzetes alkotmánytörténeti rendelkezését. Különösen a Corona Regni Bohemiae hagyományára vonatkozó újabb alkotmányos szabályozás vált ki egyre növekvő érdeklődést. Külföldön a mi Szentkorona-tanunkkal szintén mind több szerző foglalkozik az összehasonlító alkotmánytörténeti szakirodalmi forrásokban. Eközben éppen a magyar és a cseh koronaelméletek összefüggésében, a különbségek mellett, bizonyos hasonlóságokat is találnak.
Csehország hajdani államjelképét képviselő koronának az 1992. évi alkotmány preambuluma az első mondatában szentel kitüntetett figyelmet. Kifejezi Cseh-, Morvaország és Szilézia polgárai hűségét a cseh Korona országai régi államiságának jó hagyományai iránt. Indokként hivatkoznak arra, hogy az írországi (1937); a francia (1958); a portugál (1976); a spanyol (1978) és más alkotmányok ugyancsak méltatják saját hasonló értékeiket. K. Maly (szerk.): Collectanea opusculorum ad iuris historiam spectantium Venceslao Vanecek septuagenario ab amicis discipulisque oblata. Universita Karlova. Praha 1975. 49-52. Constitution of the Czech Republic of December 16, 1992. Praha, 1993. Pavlíček-Hřebejk: i.m. 31-33.
Az új cseh alkotmányról megjelent írások tárgyalják önállósodósuk folyamatát, valamint Szlovákia és Kárpátalja (Podkarpatská Rus) hozzácsatolását 1919-ben a Saint-Germain-en-Laye-i nemzetközi szerződés nyomán. A cseh Korona országainak hagyományos állameszméjét a korábbi előzményekre visszavetítve közjogi integráló tényezőnek tekintik. Szakíróik a Corona Regni Bohemiae államiságát, T. G. Masaryk és társai egykori nézeteitől eltérően, jóval későbbi időpontoktól keltezik. Létrejöttét a "Cseh királyságunk" 1329. évi okirattól és IV. Károly 1348-as kiváltságlevelének a cseh királysági koronára vonatkozó rendelkezésétől eredeztették.
Kibontakozó alkotmánytörténeti viták alapján a cseh korona intézménye külső jelképének a Szentvenceli koronát (Svatováclavska koruna) fogadták el. Ugyanakkor államiságuk eszméjének gyökereivel a kutatók a cyrillmetodi, a huszita vagy egyéb hagyományokat is szabadon kapcsolhatják össze. A vitákra nézve v. ö. a két ellenpólus forrásaiból Václav Vanĕček: Dĕjiny státu a práva v ČS. Orbis, Praha, 1964; Václav Pavlíček - Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky. Praha, 1994. 
Már eddig, az itt tárgyalt horvát vagy cseh alkotmánytörténet és közelebbről a koronatan változatok kérdéseiről szólva, kibővítettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondozásában a Szentkorona-tan külföldi visszhangjáról megjelent írásomat. Hosszabb ideje gyűjtött és jellegénél fogva szerteágazó anyagom közlésének a terjedelmi korlátok szabtak határt. De a feldolgozás módszere "tartalékképzést" is számításba vett a tárgykör alkotmány közelisége okán kialakult végletes kezelése miatt.
Korábbi munkáimban nem dolgoztam fel a Szentkorona-tan külföldi kisugárzását jól szemléltető Vexatio dat intellectum 1764-5. évi anoním röpiratot. Mária Terézia a szöveg szerzőjét mint "a szent korona egységének megtámadóját" nagy erővel sikertelenül keresteti. Ez a nem ismert eredetű nyomtatvány olyan biztatást tartalmaz, hogy a Werbőczi Hármaskönyve szerinti “magyar szent korona eszméjé”az uralkodó jogait mérsékelve változzék meg. Az itthon kibontakozó viták az országhatáron is átcsaptak s a röpiratra Ausztriában F. Krones a magyar-osztrák kiegyezés utáni években tér vissza. A megsemmisült gyérszámú eredeti helyett ő nyomába ered az 1785. évi másolatának, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum fondjaiba helyeztek el. Franz Krones: Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 1740-1790. Graz, 1871; Concha Győző: Hatvan év tudományos mozgalmai között I. köt. Bp., 1928. 202-212. A királynő egyidejűleg a consilium in regnis Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae regium hatóságot a “szentkorona integritása” alapján állítja fel. Eckhart F.: i.m. 286-288.
Ha vita merülne fel a koronatanok egykori változatainak hatásáról, az esetleges kételyek eloszlatásához rendelkezésre áll még Archívumunkban számos bizonyító külföldi szakirodalmi forrás adata. A mostani mérlegünk szempontjából mellékes körülmény, hogy a szerzők valamely alkotmánytörténeti intézmény vagy felfogás tekintetében szélsőséges bíráló véleményt fejtenek ki. Minden elismerő és tagadó álláspont egyaránt, szándékától függetlenül, a múlt közjoga valamely folyamatának jelentőségét és tényleges létezését mutatja. Ide vonatkozóan a tanulmány alábbi XI. pontja a Szentkorona-tan rendeltetéséről utal K.Maly - Fl. Sivák: Dĕjiny …. Praha, 1992. II. kiadás kötetben foglaltakra.

VIII.
…. román, lengyel és szlovák vonatkozású adatok ….
A koronatanok eddig nem tárgyalt külföldi visszhangjának forrásaiból az egyik román szakíró véleményére utalok. Egyetemtörténeti hagyományos közép-európai eszmecseréinken Timon Ákos tankönyvére 1971-ben Dan A. Lăzărescu hivatkozott, ami késéssel (1975) meg is jelent. Zárszavában rámutatott a koronatanok kedvező befolyására az uralkodói túlhatalom megnyirbálása érdekében. Szerinte az eszme Közép-Európa országaiban a francia példa követésével nyert tágabb teret. Elterjedésében a magyar, a cseh és a lengyel nemzeti uralkodóházak magvaszakadása játszott döntő szerepet. A magyar szerző művét értékelve úgy tartja, hogy osztályrésze: a nem lehet senki próféta saját hazájában csapdáját elviselni kényszerülők sorsa lett. V. ö.: Intervention à la fin du Colleque de Smolenice 1971 (in) Acta facultatis juridicae Universitatis Comenianae III. 1975. 925-429.
Ide tartozhatna még a tágabb közép-európai térségünkből a Corona Regni Poloniae eszméje sajátosságainak taglalása is, amely a magyar és a cseh rokonintézményeknél halványabban bontakozott ki. Lengyel szakirodalmi művek a Korona Królestva Polskiego alkotmányjogi fogalom kialakulásának idejét többnyire a 14. század derekától számítják. Ez a felfogás kiegészült azzal, hogy a magyar és a lengyel koronaeszme a 15. századtól már számos rokonvonást mutat fel. Mindez egybehangzik az itt hivatkozott román szerzőnek a francia modell közép-európai hatásától előbb vázolt megállapításaival. Józef Gierowski: Problem autonomii etnicznej w Polsce i na Węgrech w czasach nowożytnych írásában rámutat egyfelől a magyar-horvát és másfelől a lengyel-litván közjogi kapcsolatok hasonló vonásaira. Mivel azonban ez utóbbi jóval rövidebb ideig (1386-1795) állt fenn és a lublini unióig (1569) csupán laza kötelékben, így fontos különbségek is voltak. Jobban kedvez a horvát jogirodalomnak a nyolc évszázados időtartam, hogy a Szentkorona-tant és Werbőczi Hármaskönyvét sajátjaként fogadja be. V.ö. Jerzy Wirozumski – Jadwiga Grell (szerk.): Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej. Kraków, 1997. Mihajlo Lanović: Privatno pravo Tripartita. Zagreb, 1929. 215-217.
Minthogy azonban az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum (1999-ben) a szlovák címer eredetvitájáról is kívánt tájékoztatást, ezért annak fontosabb mozzanataira is kitérek. Olyan meglepő és téves állítással találkozunk a legutóbbi időkig, mintha a magyar címer egyik lényeges alkotórésze (kettős kereszt hármas halmon) északi szomszédunk címeréből származna. A terebélyesedő vitában az MVSZ Választmány előterjesztése (1994 körül) a nemzetközi jogi úton kieszközölt rendezés lehetőségét is felvetette. E sorok szerzője (P.F.) azzal érvelt akkor, hogy a vitát a külső döntésre terelés helyett országaink szaktudományának kétoldalú rendezése keretében kell tartani. Az állam-jelképek hasonlósága inkább az évezredes együttélésben kialakult ízlésrokonságot tanúsítja, semmint valami kiengesztelhetetlen ellentétet mutatna, amiről a Magyar Szemle 1995. szeptemberi számában már írtam volt.
A mesterkélten terjesztett tévhiedelem cáfolatául, az ellenérvek védekező részletezése helyett, leghatásosabb a kiötlőket saját közegükben ért kudarcot bemutatni. A kérdéssel érdemben a szlovák képviselőkből is alakult prágai nemzetgyűlés alkotmánybizottsága még 1920-ban foglalkozott. Körültekintő vizsgálattal a parlamenti testület tényhű államtörténeti és címertani következtetéseket vont le. A kiindulópont akkor a cseh, morva, sziléziai, szlovák és kárpátaljai címerelemek egybeépítése volt, de ezek a jelképek két utóbbi területre nézve hiányoztak.
A számunkra lényegtelen mozzanatokat mellőzve, az alkotmánybizottság ülése megállapítja, hogy Szlovákia soha nem volt önálló állam, így önálló címere sem lehetett. Egyértelműen kimondták, hogy a szlováknak feltételezett címer, a heraldika tanítása szerint, valójában a régi Magyarország címerének (znak starỳch Uher) egyik részét alkotja. Ezt az alkotórészt leválasztva - mondja a prágai törvényhozás bizottságának szövege - "csupán az utóbbi időben módosították" a hármas halom eredeti zöld színét kékre történt átfestésével. Az előzmények megalapozott összegezése után viszont, a címer e változatban leendő törvényes elismerését és hivatalos használatának engedélyezését lehetségesnek tartják. V. ö.: V. Pavlíček - J. Hřebejk i. m. 73-75. 
A mostani délszláv háborúk kezdetén a horvát hagyományos sakktábla állami címert is szenvedélyes közéleti viták pásztázták. A képtelen vádaskodásokat minősíti, hogy az előbbiekhez hasonló alapmotívumot több ország történetében a jelképrendszer kiemelkedő elemeként fogadtak be. Mindezek előjelei voltak egy tágabb folyamatnak, amely a horvát önállóság mellett a szlovén, a bosnyák és a macedon állam címervitákkal is átszőtt keletkezését eredményezte.

IX.
A mostani rövid áttekintés, térségünk szomszédos országainak alkotmánytörténetére vetítve, igazolja a törvényhozásban és a közjogi irodalomban a régmúlt hagyományok ápolását.

Utalás a francia és angol koronatanokra

Erről a fentebb idézett horvát, osztrák, cseh, román korábbi és újabb források egyaránt tanúskodnak. Ráadásul a tágabb európai kitekintés szintén hasonló eredményre vezet, amihez az alábbi néhány adalék szolgáltat támpontokat. Így van ez érthetően a koronával ékes angol hajlékony történeti alkotmány sokszázados érvényesülésének alapvonulatában. De a merevnek mondott francia chartális alkotmány számottevő szakirodalmi forrásai sem mellőzik a hajdani előzményekből levonható tapasztalatok hasznosítását.
Láttuk már elöl a VIII. pontban a román szerző nézetét a francia koronatan magyar-, cseh-, valamint lengyelországi hatásáról, ami az Árpád-, a Přemysl- és a Piast-ház utáni időtől (14. század) kezdve erősödik. Figyelmet érdemel, hogy erről a közép-európai színtérre kisugárzó modellről saját honi szakirodalma miként vélekedik? Közülük az Európa Parlamentbe mandátumot nyert Maurice Duverger szerint a hatályos francia alkotmány értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges a monarchia alkotmányát tanulmányozni, amely természetesen a korona intézményt is felöleli. A koronás királyi szerepkör kutatásának igénye korántsem azt jelenti, mintha a köztársasági államforma pilléreit szándékozna megingatni. V. ö. M. D.: Les constitutions de la France. Paris, 1944; Institution politiques et droit constitutionnel. 1989. 1. köt.
Az előbbi felfogást vallja Marcel Prélot professzor, aki az 1950-es évtized derekán a francia parlament választójogi és alkotmányügyi bizottságának elnöki tisztét tölti be. Egész sor feltételt idéz a korona előjogainak a királyra és az uralkodáházra lehetséges átruházásával kapcsolatban. M. P.: Précis de droit constitutionnel. Paris, 1955. A francia koronatan mellett az angolról is Manfred Hellmann (szerk.): Corona regni... Weimar, 1961. gyűjteményes kötete értekezik. Itt közli J. Karpat: Zur Geschichte des Begrieffs Corona Regni in Frankreich und England, továbbá Die Idee der heiligen Krone Ungarns írásait. Erőteljes tehát a neves külföldi szerzők törekvése mind a francia és az angol koronafogalom, mind a Szentkorona-tan beható tanulmányozására. Jean-Marie Auby a Droit public könyv fordítása okán a történeti alkotmány és az írott alkotmány sajátosságait nálunk a Francia Intézet 1996. ápr. 19-i vitaülésén angol és francia példákkal állítja párhuzamba.
Itteni terjedelmi keretünkben említést kaphat csupán az alkotmánytörténet rendszertani határa mentén Ernest Renan francia és Johann G. Herder német nemzetfogalmának egykori szerepe. Stéphane Pierré-Caps műve és budapesti előadása (1993) a közép-európai soknemzetiségű együttélés nemzetközi jogi eszköztárát vizsgálja. E szerző alapgondolatát Gehér József a Hunyadi Szövetség szakrendezvényein és kiadványsorozata hasábjain értékelve részletesen mutatta be.

A hagyományértékek megbecsülése és értelmezése a jelenkori alkotmányozás síkján, mint tudjuk, a törvényhozástól kezdve a szélesebb közéleti színterekig heves összecsapásokat vált ki.
Makacs ellenkezés mutatkozik, éppen a külföldi tudományos eredmények számbavétele híján, a Szentkorona-tan huzamosan megőrzött jelentős szellemi öröksége iránt. Az évszázadok folyamán gazdagodó és ténvlegesen érvénvesült eszmerendszert itthon példátlan egyszerűsítéssel néha puszta "kitalációnak" minősítik. E vádötlőt nem intette mértéktartásra, hogy a római jogban a praesumptio iuris maradandó intézményét vagy a manapság divatos szólamként széltében idézgetett ártatlanság vélelmét is "kitalálták" szorgos gondolkodók. Ilyen felszíni köze1ítés helyett, érdemben mégis helyesebb a kidolgozás történelmi folyamatát tanulmányozni és az ebből eredő következtetést mérlegre tenni, mert a Szentkorona-tannal esetenként még Petőfit is szembeál1ítják, lásd erről “A franciák Petőfije” (in) Magyar Tudományos Akadémia Petőfi-Emlékülés, Közgyűlési Előadások. 1998.
Számos nagyértékű külföldi forrás hitelesíti a Szentkorona-tan és más európai rokoneszmék máig érvényes alkotmánytörténeti kiemelkedő jelentőségét. Minderről bővebben szóltak a Magyar Tudományos Akadémia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Jogászegylet, a Magyarok Világszövetsége és civil társulatok alkotmánytörténeti rendezvényein tartott előadásaim, amelyek írásai a Hunyadi Szövetség Füzetei kiadványsorozat 8-ik kötetében, Pesti Nyomda Bp., 1999. is napvilágot láttak.

X.
.…a más országbeli szerzők véleményét a hazai személyes rokon-, illetőleg ellenszenv mindig torzító korlátai nem befolyásolják….
A magyar alkotmánytörténet palettáján a Szentkorona-tan valóságos értékével arányos helyének meghatározását elősegíti annak a külföldi szakirodalom recenzióiban vagy egyéb hivatkozásaiban megnyilvánult fogadtatása. Ezek fontos sajátossága, hogy a más országbeli szerzők véleményét a hazai személyes rokon-, illetőleg ellenszenv mindig torzító korlátai nem befolyásolják. Az ilyen írások az első világháború előtt rendszerint tárgyilagosak voltak és közben hangsúlyos elismeréseket is tartalmaztak. Emellett természetesen előfordultak jelentős kifogások, ellenvetések és néha indokolt ténybeli helyesbítő észrevételek. 
Változást Trianon hozott, amikor a Szentkorona-tan értékelésében az utódállamok kutatóinak egy része fokozatosan bővülő, elfogult bírálatokat fogalmazott meg. 
Kivételt szomszédainknál leginkább a horvát szakirodalom mutat, a bekövetkezett főhatalmi fordulat okán a számára mind nehezebben kezelhető tárgykörünk tényhű feldolgozásában. Hatottak még, kedvező és hátrányos irányban, a reformkori tudományos kapcsolatok, amikor Pauler Tivadar későbbi akadémikus Zágrábból az ottani közjogi helyzetről Toldy (Schedel) Ferenc akadémiai titoknoknak beszámol. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár Magy. Irod. levelezés 4-r. 1843-1847 évkör 86. sz. Megjelenik 1861-ben Eugen Kvaternik: Das historisch-diplomatische Verhältniss des Königreichs Kroatien zu der ungarischen St. Stephans-Krone könyve. 
A két világháború között olyan sajnálatos esetek történtek, hogy a Szentkorona-tant érdemlegesen méltató külföldi tudományos művek hazai könyvtárainkba nem jut(hat)nak el. Kétszer idéztük fentebb fontossága miatt a zágrábi egyetemen oktató prof. Mihajlo Lanović tollábál Werbőczi Hármaskönyvéről 1929-ben kiadott és a szentkorona-tani értékeket megjelenítő tankönyvet. Ha a horvát szerző a Tripartitum feldolgozását a Szentkorona-tannal kiemelten összekapcsolja, akkor ezt már Werbőczi alkotásának megszületése előtt kialakult és létező eszmének, vagy M. L. használta más kifejezéssel tudománynak (znanost, nauka) tekinti. A példás tárgyválasztást egyúttal még az a közjáték is erősen fölértékelte, hogy a délszláv államot (SHS) ugyanaz évben (1929) nyilt diktatúrába szervezték át magyar- és horvátellenes, stb. éllel. M.L. könyve, sok másikkal együtt, hosszú vajúdás után az 1990-es évtized közepén érkez(het)ett meg a nemzetközi könyvkölcsönzés szokásos útján. A régebbi képtelen (mű)akadályok részletezését a millennium ünnepi hangulatában, amikor e sorok olvashatók lesznek, bölcsebb talán átmenetileg mellőzni.
Az igazolhatatlan szándékos mulasztások okát, esetünkben a Szentkorona-tan külföldi jóhírének terhére is, elegendő most Jónás Károly és Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története 1870-1995. művének adataiból kihámozni. Rámutattak ott, hogy az első világháború utáni kiadványaikból egyebek között "a kis-antant államok a cseretermékeket" nekünk csak szórványosan küldték meg. Az akkori szigorú szűrő a magyar és horvát jogtörténetet összefüggésben tárgyaló könyvet a határon nem engedte át; az 1990-es történelmi sorsfordulatnak kellett eljönnie a mesterséges gátak lebontásához. De az adósságlista még hosszú. Az előbbi kötet tárgyához hasonló kérdéskörből Milivoj Maurović ugyancsak a Tripartitumot feldolgozó, 1926-ban megjelent könyvét továbbra is nélkülözzük (könyvtári kölcsönzési formában). 
A második világháborút követő évtizedekben, ideológikus és utolsó csatlósként megbélyegzés okokból, külföldön a Szentkorona-tan elleni támadások felerősödnek vagy elhallgatás lesz osztályrésze. Jelezni kell azonban, hogy történeti szerepére a szakirodalom jobbik része mértéktartó terjedelemben és közvetett módon ismételten hivatkozik. A hivatalos irányzatot azonban méltatlan és alkotmánytörténeti tényektől elrugaszkodott eszmefuttatások torzításai uralják, amihez időnként hazai társak is hozzászegődtek. Hangzatos katalógusuk: az "imperialista" és "nacionalista" jelzőket, valamint a szomszédos országoktól "elszigetelődésre törekvés" szándéka, stb. vádakat tartalmazta. 
A prágai Károly Egyetemen az alkotmánytörténeti tankönyv 1964. évi kiadása a magyar és a cseh koronafogalmak ismérveiről szabatos párhuzamot nyújt. De hozzáfűzi a Szentkorona-tan rovására, hogy rendeltetése misztikus (mystická doktrína o svaté korune uherské) és végül a rendi államszerkezetet kísérelte meg fenntartani. 
Végtelen türelmet igényelne a mai olvasótól, ha az ehhez hasonló és valójában szólamszerű magyarázatok különféle változatainak megismerésére késztetnénk. Bár ebben az esetben a Szentkorona-tannak nem maradéktalan, csupán meghatározott tételeinek elvetését sulykolják tudományos tanítványaiktól kezdve egyetemi hallgatóságukig. Felesleges a példák megjelenítését szaporítani, mindnyájan találkozhatunk lépten-nyomon a legnemesebb évszázados értékeink kisebbítésének vagy egyenes tagadásának kísérleteivel.
Napjainkban szaporodnak a közép-európai országok alkotmánytörténetének ideológiai korlátozások terhétől mentes feldolgozását tartalmazó írások. Köztük a magyar-horvát államközösség nyitányát képező Pacta Conventa, a királykoronázás, az egykori bánság közjogi méltósága és több kétoldalú intézmény története világszerte a kiadók mindinkább növekvő érdeklődését váltja ki. A mi alkotmánytörténetünk szerzőinek figyelmét sokszor elkerülő közös (központi) törvényhozás (Hungaro-Croatian Parliament) tényét és kétkamarás rendszerét is tanulmányozzák. A jelentős előrehaladás mellett sajnos, a tárgyilagos kutatómunka követelményei nem teljesen felhőtlenül jutnak érvényre. V. ö. Stephen Gazi: A History of Croatia. New York, 1993; Ivo Goldstajn: Croatia. A History. London, 2000; Marcus Tanner: Croatia. A Nation Forged in War. New Haven - London, 1997. 
Szentkorona-tanunk történeti szerepének alaposabb külföldi megismertetéséhez kívánatos, Timon Ákos, Jozef Karpat és más szerzők példáit követve, a valódi tartalmát idegen nyelvű kiadványokban (is) megvilágítani.

XI.
Végezetül had említsem meg az alábbiakat:
Eddig nem került sor Ragusa városállam vagy Dalmácia országrész sajátos helyzetének bemutatására, amely a magyar korona kapcsolatában a tárgyilagos írások kedvező megítélését kapta. Egykori dubrovniki adat alapján írják: "We are subjects of the Crown of Hungary, and whoever is actually King of Hungary is our suzerain" és ez mindkét oldalnak előnyös. Francis W. Carter: Dubrovnik (Ragusa) - A Classic City-state. London - New York, 1972. Más forrás szerint a "Szent István koronáját viselő László király" rendezi a dalmát tengerpart birtoklása körüli magyar-velencei vitát. André Tuilier (in) Croatie/France. Zg., 1995. 41-45; 176-178.
Mérsékelten bátorító tény, hogy itthon dolgozó vagy másutt letelepedett honfitársaink a magyar alkotmánytörténet és azon belül a Szentkorona-tan kérdéseiről külföldi kutatóknak szánt több művet jelentettek meg. Ilyenek Csekey István: La sainte couronne de Hongrie. 1943; Bajcsy-Zsilinszky Endre: Transsylvania Past and Future. Kundig - Geneve, 1944; Holub József: La formation des doux Chambres de l'assemblée nationale hongroise. Bruxelles, 1961 (1947. évinek újrakiadása); Eszláry Károly (Charles d'Eszlary): Histoire des institutions publiques Hongroises. Paris, 1959. I. k., 1963. II. k., 1965. III. k., 1968. IV. k.; Marton Sarlós: Die Staatstheorie der Heiligen Krone in der ungarischen Rechtsgeschitswissenschaft 1960; Deér József: Die heilige Krone Ungarns 1966; Bónis György: Der Zusammenhang der Summa Legum mit dem Tripartitum (in) Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 1965. 11. 373-409.
Utóbbi szerző jelentős munkát végzett Werbőczi Hármaskönyve fordításainak külföldi kiadványokban történt megjelentetése (1969, 1976) és Szentkorona-tanunk idegen nyelvű tolmácsolása érdekében. Zlinszky János írásai Helmut Coing hatalmas gyűjteményében a Tripartitumot emelik be az egyetemes európai jogtudomány eszmekörének kincsestárába. H. C.: Handbuch der Quellen und Literatur... München, 1982. Bd. III. Zweiter Teilband. 21422; 22164; 2819. Fontos további fordítás a Stefana Verbecija Tripartitum (in) Srpska Kraljevska Akademija. Beograd, 1909. kötet. Stefano Ibrányi: La dottrina della Sacra Corone ungherese. Bp., 1938. Szabolcs de Vajay: Corona Regia-Corona Regni-Sacra Corona. München, 1976. 
Mindezeknek megvan a nélkülözhetetlen szaktudományi szerepe a magyar alkotmánytörténeti alapértékek külföldi megismertetésében -függetlenül szerzőik eltérő felfogásától.
Az előbbi adatok tanúsítják, hogy a magyar alkotmánytörténet kérdései a külföldi szakirodalom és törvényhozás szerves részét képezik. Közjogunk a horvát-osztrák-cseh-lengyel, valamint távolabbi dinasztikus- és államkapcsolatok révén az európai rokonintézmények egész sorával tartós vagy eseti kölcsönhatásban volt. Önmagában ezért is fontos e tárgykörben, mintegy viszonzásul, idegen nyelveken újabb tanulmányok megjelentetése. Ezen túlmenően az egykori folyamatok jogtudományi értékelése rendszerint a jövőre szintén tanulságokat szolgáltat, miközben egyes ténytorzító megkövesedett állítások helyesbítésre szorulnak. Fentebb már láttuk a cseh koronafogalomnak a mai hatályos alkotmányig (Constitution of the Czech Republic of December 16, 1992. Praha, 1993) terjedően hangsúlyozott érvényesülését. Ugyanezt a történeti szemléletet az ottani szakirodalmi források, legfeljebb a részletekben eltérő, változatlan tárgyilagossággal fejtik ki. De a magyar alkotmánytörténet körében egyes szerzőik ún. "szent korona" tanról ( učení o tzv . "svaté korunĕ" ) elmarasztaló megítélést nyilvánítanak. Az ilyen egyoldalú értékelések jelzik, hogy a szomszédos országok kutatóival továbbra is szükséges két- és többoldalú alkotó vitákat folytatni. V. ö. Karel Maly- Florian Sivák: Dĕjiny státu a práva v českych zemích a na Slovensku do r. 1918. Praha, 1992. 2. kiadás 55; 82-85.
Merőben torzító túlzás két ország hasonló rendeltetésű közjogi jelensége párhuzamában az egyiknek kizárólag áldásos, míg a másiknak súlyosan elítélő áldatlan szerepkört tulajdonítani. Nálunk méltó belátással kezeljük a Corona Regni Bohemiae fogalmat övező tanításokat, ugyanígy jogosult várakozás a saját értékeink iránti figyelem is, a lekezelő fölényesség helyett, ha azokkal írásaikban mások foglalkoznak. Számításba kell itt venni a száraz jogtételeket mindenütt természetszerűleg átható nemzeti azonosulás szándékának kölcsönös tiszteletét. Az európai szélesebb palettán hasznos tapasztalatokat kínálnak a francia koronafogalom előképeiről angol nyelven tengerentúli kiadásban felidézett művek, amelyek az egyetemes alkotmánytörténet kincsestárát gyarapítják. V. ö. Jean Brissaud: A History of French Public Law. New York, 1969. 70-74; 345-356.

Fenti soraink elején a II. pontban a Pacta Conventa szerepéről Stipe Mesic államfőtől származó méltatás kapcsán jegyzem meg, hogy az mint mondják, számtalan horvát tankönyv és egyéb történettudományi mű anyagára támaszkodik. Ezek szerzői közlik Könyves Kálmánnak a horvátokkal a kettős alkotmánykötelék létrehozására vonatkozó 1102. évi megállapodását, amihez részletes magyarázatokat fűznek. V. ö. Jaroslav Sidak: Historijska čitanka za hrvatsku povijest. Zg., 1952. I. 34-36. Stjepan Antoljak: "Pacta" ili "Concordia" od 1102. godine. Zg., 1980. Trpimir Macan : Povijest hrvatskoga naroda. II. izdanje. Zg., 1992. 4549; 71-72.
Későbbi alkotmánytörténeti folyamatokról a szakirodalomban helyet kaptak Mátyás király koronázásához vezető események és azzal összefüggő dekrétumának rendelkezései. Írtak arról, hogy a közös uralkodó elhatározását "Szent István koronájának ősi szokás szerint való felvételéről" 1464 januárjában a déli tájakon jelenti be. V. ö. Vjekoslav Klaic: Povjest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća. Zg., 1899-1920. 4. köt. 49-51. L. még J. M. Bak: Coronations... 1990. Ugyanő Csizmadia Andor akadémikus és mások közreműködésével gondozza a latin - angol nyelvü sorozatot: The Laws of Hungary gazdagon adatolt több kiadvány keretében. Megjelent köztük a Series I. Volume 3. The Laws ofthe Medieval Kingdom of Hungary 1458-1490. Los Angeles, MCMXCVI. Coronation decree 18-24; 90-94.

(Kivonat a szerző: ODJEK ZNANOSTI O SVETOJ KRUNI U EUROPSKOJ LITERATURI O POVIJESTI USTAVA – S OSVRTOM NA NEGDAŠNJU UGARSKO-HRVATSKU DRŽAVNU ZAJEDNICU című tanulmányából)

XII.
… a kutatómunka további távlatai...
A mostani kéziratom tárgyköréből az Alkotmányossági Műhely és Fórum rendezvényeivel párhuzamosan folyóiratokban is voltak már sajtó alatt tanulmányaim. Ezek szervesen kapcsolódnak az itt közzétett munkámhoz, de megjelenésük előtt a bibliográfiai adatok természetesen még nem állhattak rendelkezésre. Közülük a fontosabbak a Magyar Tudományos Akadémián, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Szent László Akadémián tartott előadásaimnak szerkesztett változatai voltak. Időközben az egyiket az MTA folyóirata közölte is, amelynek adatai a következők: Pecze Ferenc, A hajdani Jus Publicum és Jus Administrationis Croatico-Hungaricum a horvát egyetemtörténeti irodalomban (in) Jogtudományányi Közlöny 2000. 7-8. 264-271. old.
Ebből a tanulmányból a jelenlegivel fennálló összefüggések jelzésére néhány szemléltető tartalmi elemre utalok, amelyek a Szentkorona-tant is érintik. Már a Neoacademia Zagrebiensis (1669-1773) alapítólevele előirányozta, hogy a diákság oktatómunkájában "a jóemlékezetű magyar királyok buzgó gondoskodását" kívánják folytatni. A hallgatóság a 18. század derekán az "Assertor libertatis Hungariae, Croatiae, etc. Andreas Rex Hierosolymitanus" kiadványt használta a vizsgákra való felkészüléshez. Matija Kirinic a Regia Scientiarum Academián 1797-1816 között a Positiones (Tentamen) ex historia pragmatica Regni Hungariae (et partium adnexarum) használatban volt vizsgatételeket szerkeszti. A zágrábi felsőfokú tanintézetek az Aranybulla, a Hármaskönyv, a Pragmatica Sanctio, az 1868. évi magyar-horvát kiegyezés alkotmányjogi kérdéseit rendszeresen művelték.
Fontos tényeket tartalmaznak a reformkori horvát alkotmányos vitákról Pauler-Tivadar akadémikus feljegyzései, aki a zágrábi egyetemalapításnál Ivan Mazuranic bánnal működik közre. Később Miroslav Krleza a törökellenes küzdelem Bakócz és Erdődy szerepét méltatva írja: "ma is vannak köztünk magyarhívők (sui generis), akik az Árpád-házi alkotmány visszatérésére várakoznak", ungarokroatizmus alapján.
Külön érdekesség volt az AMF tevékenysége menetében a Szentkorona-tan visszhangja szempontjából, hogy a török Kátib Mohammed Záim, Dselálzáde, Ferdi és más történetírók naplói a magyar korona jelentőségével is foglalkoztak. A maguk fölénytudata lekezelő modorában ecsetelik a királyaink koronázásához fűződő 16. századbeli közjogi felfogás tételeit. Ismételten rámutatnak, hogy Magyarország uralkodóinak "egy 'korona' nevű koronájuk van", és annak tényleges birtoklása elengedhetetlen jogosítványaik érvényesítéséhez. Részletezik, hogy hiteles koronázás híján az országot senki nem uralhatja és alattvalói engedelmességre sem számíthat. In: Török Hadak Magyarországon 1526-1566. Kortárs török történetírók naplórészletei. Panoráma, 1984. 63-94.





"Corpus Juris Hungarici" - az alkotmány, a király és korona közhatalma (1462)
Az "1462. évi II. törvénycikk"
azok az esetek, melyek hütlenség vétkére tartoznak, és a melyekben, valamint másokban, a király úr a bünösök birtokait és fekvő jószágait másnak adhatja és adományozhatja
1. § A ki az alkotmány, a király és korona közhatalma ellen támad.
2. § Továbbá a ki hamis okiratot készit és azt a biróság előtt nyilván használja.
3. § Továbbá a ki hamis pecsétet metsz és használ.
4. § Továbbá a kik hamis pénzt vernek, vagy a kik azt, kereskedést üzvén, tudva és nyilván nagy mennyiségben használják.
5. § Továbbá a ki vérrokonait a vérség negyedik izén belül meggyilkolja.
6. § Továbbá a faluknak és majoroknak nyilvános gyujtogatói.
7. § Továbbá a kik az ország belállapotának felforgatására idegen dulókat vagy zsoldosokat hoznak be.
8. § Továbbá a kik perbehivás és eltiltás után önhatalmulag a birói levelek és a rendes birák itéletei ellen támadnak és azoknak ellene szegülnek.
9. § Továbbá a kik közoltalmat vagy szabadmenedéket biztositó levelet sértenek meg, nyilvános elmarasztalásuk esetében.
10. § Továbbá a kik az ország rendes biráit megölik vagy megsebesitik, különösen a mikor köztisztükben járnak el.
11. § Továbbá a kik a várakat vagy saját uraikat elárulják, ha őket nyilván elmarasztalták.
12. § Továbbá a kik ellenfeleiket a köz- vagy nádori törvényszékek helyén megölik.
13. § Továbbá a kik valamely nyilvános és kárhoztatott vallásfelekezethez csatlakoznak.
14. § Továbbá a kik vért fertőztetnek és nőrokonaikat a vérség negyedik izén belül elcsábitják, ha őket nyilván elmarasztalták és levelesitették.




Dr Molnárfi TiborDr Molnárfi Tibor írásaiból: 
	Alkotmányozás a szentkorona-tan (-elmélet) függvényében, röpirat, 40 oldal terjedelem, Budapest, 1996.
	"Tudomány, Művészet Teremtőnk téged dicsérjen" c. konferencia előadásának jegyzete "A valóság mítosza - a mítosz valósága" címmel, 9-61. oldal,Esztergom, Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 1999.
	A Jel című folyóratban publikál visszatérően: A Szentkorona-eszme és a korona jellemzői dióhéjban Dr Molnárfi Tibor előadásán készített jegyzet alapján megszövegezett beszámoló, amelyet az előadó nem vizsgált fölül (FÁ). 
A hivatalos magyarországi állásfoglalás egyszerűen letagadja a szentkoronával kapcsolatos kutatási eredmények legjelentősebb részét. Példa erre a parlamentbe szállításkor osztogatott prospektus szövege és képanyaga A vetített képen a koronát hátulról mutatták, ahol a minden bizonnyal lecserélt, nem eredeti zománcképek láthatók, a kiosztott ismertetőben pedig a Szent István után összeillesztett latin és görög korona-elemekről volt szó, nem említve az ettől eltérő, egyre szélesebb körben elfogadott egyéb elméleteket..
Mint statisztikus a népességcsökkenéssel tudja összekötni a korona-problematikát. A Szentkorona eszmeiségének segítségére volna szükségünk a népességszám trend megváltoztatására. 
A szentkorona mint műalkotás elemzése kikerülhetetlenül a beléje kódolt ismeretekhez vezet. Ezek az ismeretek kapcsolatba hozhatók a szentkoronának tulajdonított eszmeiséggel (aminek vizsgálata még hosszú időre jelent feladatot).
A Szentkorona eszmeisége mint alkotmányos fölfogás tartalmi és formai elemekre osztható (kogens, tehát feltétlenül alkalmazandó eljárási szabályok).
A tartalmi elemek
1.	Fölötte áll államhatalmat gyakorló főnek és tagoknak (Bartoniek Emma megfogalmazásában). Alanya az államhatalomnak a Szentkorona, egyesítve magában a  véglegesen megosztott végrehajtó és törvényhozó hatalmat.
2.	A szentkorona a végső tulajdonosa a földnek és a föld mélyének. Birtokos pedig csak magyar honpolgár lehet. Például a rigómezei csata után Magyarországra menekült Barankovics szerb király csak magyar nemesítés után lehetett földbirtokossá Szolnok környékén. 
3.	A pénzkiadás a Szentkorona kiváltsága volt. Ez ma is eleven probléma, talán a Kennedynek is azért kellett meghalnia, mert a FED-től vissza akarta venni a pénzkibocsátás jogát. Még Bánk bán története is közjogi ismeretekkel írható le lényegi valójában.
4.	Minden erkölcsi kiválóság a szentkoronát fényesíti.
5.	A Szentkorona sértése a halálbüntetéstől a pénzbüntetésig terjedt.
6.	Az állami intézkedéseket a Szentkorona nevében tették meg (bírósági végzés, békekötés stb).
7.	Ami a szentkorona ellenében történet, az értelmetlen volt. Kogens szabálynak számított például, hogy megszállt országban nem lehet érvényesen törvénykezni. Amit tehát az alkotmányos provizórium idejében rendelkezik a parlament, a kormány, az nem törvény, az nem törvényes rendelet! Nem marad más hátra ebből következően, mint hogy alkotmányos provizórium idején a természetjog és a lelkiismeret szerint kell cselekedni.

A kapcsolat lényege a Szentkorona-tan és a Szentkorona között, hogy a véglegesen megosztott hatalomból a főt megillető hatalaom csak a szentkoronával kapható meg!

A Szentkorona testének tárgyalásakor kiemelkedően fontossá válik az "egész" kategóriája.

További megjegyzések:
A két részből összerakott korona ideája Veszprémi Istvántól származik, aki gyógyszerész volt, képzettségére tekintettel tehát dilettáns az adott kérdésben. A felvilágosodás szellemében, nem is túl közelről egyszeri ránézésre fogalmazta meg teóriáját, amelyet azóta a hivatalos értelmezés a mai napig egyetlen lehetséges véleményként sulykol oktatásban, múzeumokban, sajtóban, hivatalos ünnepeken. Nem törődve azzal, hogy mind az ötvös-vizsgálatok, mind a szimbólumrendszer elemzése a koronát egységes rendszerként tudja értelmezni (a görög és latin betűs feliratoknak például liturgikusan volt különböző a funkciója a korai kereszténység idején). 
Az egyre szélesebb körben elérhető, egyre bővebb szakirodalom mindezt sokkal alaposabban tárgyalja - a hivatalos elzárkózás bizonyára nem tartható a végtelenségig.

A Szentkrona mint műalkotás jelképrendszerét ezután még vagy másfél órán keresztül vázolta az előadó. 

Befejezésül, kérdésre válaszolva pedig tett egy elgondolkodtató megjegyzést az Aranybulla ellenállási záradékáról: az ellenállási jog, ha körültekintően mérlegeljük, akkor ellenállási kötelességként is értelmezhető! És valószínű, hogy valóban mint erkölcsi kötelességet értelmezték is. Ez azért fontos, mert anyagias világunk elfogult szemüvegén keresztül nézve hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent, még az ellenállási jogot is csak az anyagi érdek érvényesülési lehetőségeként tudjunk magyarázni. Holott talán ennél többről is szó volt.

Mellékletként az 1996-os "Alkotmányozás a Szentkorona-tan függvényében c. kiadványból részletek:
	Két megállapítás az "Alkotmányjog fogalma" c. bevezető részből
	Az új magyar alkotmány alapelveiHa utána nézünk, meglepően sok alkotmány-tervezet, alkotmány-elv gyűjtemény született az 1980-as évek végétől napjainkig.  Ezek sorában egy Molnárfi Tibor megfogalmazása.





A Szentkorona "tan", "eszme", "tudomány"?

A horvát szóhasználatban szentkorona-tudományról beszélnek. 

Első pillanatban meglepő, mert a magyar nyelvben a tudomány egy ismeretkört összességében jelöl, és azon belül az egyes koncepciók, ismeret-áramlatok neve mint tantételek, eszmék sora jelenik meg. Tehát beszélünk a matematika tudományáról, és azon belül Pithagorasz tételéről, a halmazok elméletéről stb. Azonban van (volt legalábbis) a tudománynak egy régebbi, ettől különböző jelentése is, amely közel esik a tudás szóhoz (eszerint beszélhettünk a lovaglás tudományáról, egy háziasszony főzési tudományáról, stb-stb.). 
A két értelmezést egymás mellé téve nézzük meg, miért is ellenkeznek a történelmi közjog hívei a modern chartális alkotmány-levéllel szemben? Mit nem lehet egy alkotmánylevélbe beleérteni olyat, amit a történelmi alkotmányos hagyomány részének lehet tekinteni? 
Dr Molnárfi Tibor (Dr Molnárfi Tibor: Alkotmányozás a Szentkorona-tan(elmélet) függvényében - Röpirat, Budapest, 1996.) erről a következőket írja: 
"... a Magyar Alkotmány legbensőbb, csak ránk magyarokra - legalább ezer éve - jellemző része (a Szentkorona-tan, a Szent Korona Eszme) eddig rendszerint - Werbőczy István Hármaskönyve kivételével - nem is jelent meg definitíve jogszabályban, törvényben. Ehelyett mint "ab ovo" a természeti törvény érvényességével (vagyis: "ható"- és "mozgató"- okként, "causa efficiensként, causa movensként) a Magyar Hivatás (mint "cél-ok", "causa finális") teljesítésének egyetlen lehetséges útja - életelvként - működött, valósult meg. A Történelmi Magyar Alkotmány e belső lényegét, mint az alkotott, érvényes törvények, rendeletek feltételét, külön Hagyomány és külön kifejezési forma biztosította. Ezt jól részletezi Kocsis István (Kocsis István: A meztelen igazságért, Püski, Budapest, 1994.), és szakkifejezést teremtve mint közjogi küzdelmet mutatja be. Timon Ákos pedig külön munkáiban állít e felfogásnak emléket (Timon Ákos: Magyar Alkotmány- és jogtörténet, Budapest, 1903.). Erről szól Bartoniek Emma (Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története, Akadémia kiadó, Budapest, 1987, Reprint), ezt ismerteti részletesen történeti, filozófiai és tudománytörténeti munkáiban Kardos József (Kardos József: A szent Korona és a Szentkorona-eszme története, Budapest, 1992. IKVA kiadó), ezzel száll szembe nehezen észrevehető módon Eckhart Ferenc (Eckhart Ferenc: Magyar Alkotmány- és jogtörténet, Budapest, 1946:), stb. Ezért íródnak a közjogról szóló művek és tankönyvek "Bevezető" c. fejezetében a magyar alkotmányosság szubsztanciáját, lényegét kifejező részletezések (pl Csekey István: Magyarország alkotmánya, Budapest, 1943. Renaissance Könyvkiadó). Ezek nélkül ugyanis a konkrét jogi tényanyag nem is lenne értelmezhető, a közjogot továbbfejlesztő törvényalkotó munka nem felelne meg a magyar évszázadok jogelveinek."
Ha el kívánunk szakadni a hagyományos magyar alkotmány-eszmeiségtől, akkor is találkozunk a "modern" kérdéssel, hogy a konkrét alkotmánynak miféle eszmeiséget kell kifejeznie?
A válasz sokféle lehet. A válasz idézheti a Szentkorona-tant, a válasz tekintettel lehet az európai és a magyar sajátosságokra, a válasz az ezredfordulós kihívásokra koncentrálhat mind a magyarországi rendszerváltásra, mint az uniós csatlakozásra, mind a globális változásokra. A válasznak nem szabad a felsoroltak közül csak egyeseket választania. A válasznak tekintettel kell lennie a hagyományokra egyrészt, másrészt viszont a hagyományokat úgy kell meghivatkozza, hogy az alkalmas legyen a jövőidejű kihívásokra adandó alkotmányossági feleletre is.
A Szentkorona-tudomány esetében tehát, ha ezt a kifejezést használnánk alkotmányossági szempontból, akkor nem a Szent Koronáról szóló tudományt kellene értenünk alatta, hanem azt a mára már tudományos szigorúságú alkotmányossági ismeretkört, amelyet korábban a kis betűvel írt szentkorona közjogi fogalom használatával jeleztek, feltételeztek, érvényesítettek különféle oklevelekben 1446-ig, a törvények szövegében 1446-tól 1923-ig, illetve azt az eszmekört, tételekbe foglalt tant, amelyet a XX. század elején, 1923-tól fogva a már jórészt nagybetűsen írt Szent Korona korában a Szentkorona-tan, -eszmekör néven rendszereztek.
A folyamat 1944-ben a német megszállással megszakadt, és máig megrekedt. Ebből adódik az, hogy az alkotmányosság rendbe tétele ma egyebek mellett nem egyszerűen a történeti közjoghoz való viszonyunk rendezését jelentené, hanem egyúttal kényszerűen a történelmi közjog eszmerendszerének megújítását is(?!).





Dr Tóth Zoltán JózsefDr Tóth Zoltán József: A Szentkorona és a Szentkorona-tan c. tanulmánya - Tóth Zoltán József szerkesztésében Tóth-Zoltán József, Pap Gábor, Pecze Ferenc, Tóth Zoltán József, Vass Csaba, Zlinszky János: A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón c. gyűjteményes kötetben, Szent István társulat, Budapest, 1999., 267-382. oldalak: szentkorona és a modern ideológiák
A Szentkorona-tant először Werbőczy István foglalta össze (egy maihoz képest még szakrális korszakban), majd a XIX. században foglalkoztak vele (a modern antiszociális világi környezetben megfogalmazott doktrínaként.

Misztikus a Szentkorona, mert a megismerés, az elmélyedés, a teljesség felé meginduló szemléletet segíti, "élő" kapcsolatot teremthet a nemzet, a korona viselője és a mindenható igazságai között.

Szent a személy vagy tárgy (jelen esetben a szentkorona) abban az értelemben, hogy az egész közösséget hozza kapcsolatba az igazsággal.

Szuverén az a hatalom, amelynek nem kell igazolnia magát. Legitim az a hatalom, amely a szuverén alkotta törvényeknek, elvárásoknak megfelel. Werbőczy idején természetes volt, ma pedig meglepő, hogy a szuverenitás a magyar közjogban a koronáé volt, amelyet Szent István Máriának ajánlott fel, és eszerint a szuverenitás elvileg magáé Szűz Máriáé.

A szuverenitás-elméletre épül föl a hatalom-gyakorlás rendszere, mégpedig az Aquinoi Szent Tamás által kidolgozott természetjog szerint. 

A filozófiai gondolkodás fejlődésére utalva:
Platon zárta le az archaikus szakrális rend évezredét, amely az ősi aranykorra tekintve próbált állandó és "jó" világot alkotni. 
Szent Ágoston az aranykor helyett a kinyilatkoztatásról beszélt. A platonikus kereszténység (Szent Ágoston, Plotinos) filozófiával írta le a korábbi misztikus nyelvezet helyett azt a szakrális rendszert, amelyben ők még éltek. 
Aquinói Szent Tamás viszont a filozófiával indokolni, magyarázni próbálta a szakrális világot. Alapvetőnek tekintette, hogy empirikusan, objektíven, realistán megismerhető a világ, amire a filozófiai és vallási kategóriák felépíthetők. Aquinói Szent Tamás korában már kettévált a szent és a profán. 
Aquinoi Szent Tamásnál a törvényt be kell tartani, de milyeneket? Amelyeket Isten alkotott meg: a természeti törvényeket (emberi természet esetében a helyes természet törvényeit). A profán számára a helyes természet (szent) törvényei áthághatatlanok (az áthágás a halált, kárhozatot jelenti). - [Ezzel a felfogással ütközik az a modern hozzáállás, amely szerint a modern emberi világban minden törvény áthágható.]
A reformációban (folytatva az eredeti gondolat-menetet) újabb felfogásbeli változást jelentett a felismerés, hogy a modern gazdasági rend ellentmond a szakrális rendnek. Ezzel elbizonytalanodott a biztos kapaszkodó az erkölcsi útkeresés számára.
A hitelre épülő gazdálkodás (kamat, uzsora) már a XII. sz-ban is alapvetően befolyásolta a gondolkodást (lásd erről Aquinói szent Tamást). A reformáció ösztönzője, kisérője volt az akkori monetáris fejlődés, amely a szakrális hagyományt igen erősen gyengítette. 
A reformáció a régi erkölcsök alapul vétele mellett újat hozott a szentségek elvetésével (a világban az ember egyedül maradt, bűneit kevésbé tudta kezelni), ugyanakkor felértékelődött a magánélet hatékonysága, amelyből újfajta szemlélet és életvitel következett. Az egyén egyedül maradt Istennel, kiszakadt a közösségből és személy helyett (az Istennel való állandó szent együttlétben a másik emberre is mint Isten képmására tekintett) csak egyén maradt (egyénieskedővé válhatott).
Az emberi jogok gondolatának kezdetén a XVII. és XVIII. században a jogokat még Istentől származtatják. Ezek lényegében a szakrális közösségből kiszakadt egyén jogai. A fundamentális reformáció az egyéni, emberi jogokat még a Bibliára vezeti vissza, Istennel kapcsolatban fogalmazza meg és a felelősséghez köti.
Közbevetőleg az erdélyi reformáció kissé más utat követ, ott a református fejedelmek a szentkoronát tovább tisztelik (van is különbség az erdélyi és a lutheri, kálvini reformáció között), és a Boldogságos szűz képével veretnek pénzt.
A liberalizmus három irányzata különböztethető meg:
Russel Kirk fémjelezte irányzat, amelyhez nemrégen Reagan elnök és Theacher asszony is tartozott, és amelynek koncepciójáról a személyiség - egyén dilemmában volt szó.
Másik irányzatot jelentett Bentham, Locke, S. Mill, amely nem foglalkozik azzal, hogy Istentől származik-e az emberi minőség, s hogy az ember milyen bűnben van. Az önzések egyensúlyában gondolkodik, szerinte a hatalom-éhségek egyensúlya irányítja az ember cselekvését.
A harmadik irányzat szerint az ember eredetileg talán jó volt, de a társadalom elrontotta. A tökéletes társadalmat kell tehát megalkotni, hogy az lehessen jó hatással az emberre (francia és német felvilágosodás, majd Lenin stb). Ebben az irányzatban a gondolkodó "filosz" nyíltan totális diktátor lehet a XIX-XX. században.
A nyílt diktatúrák ezen időszakában fogalmazták meg ismét a Szentkorona tant. A magyar liberálisok az első és második irányzathoz tartoztak.

1848-ban eltörölték az ősiséget. Ez a Szentkorona végső tulajdonosi szerepkörével volt összefüggésben, ezért volt forgalomképtelen a föld. 1848-ban lett volna alternatíva is a földkérdés rendezésére úgy, hogy a paraszt legyen egyenrangú, de a föld forgalomképessége továbbra se legyen korlátlan. A megvalósult megoldás kompromisszum volt az akkori világ monetáris erőivel.




Dr Vass CsabaVass Csaba: Szakrális világközösség és Szent Korona és identitás c. tanulmányai a Tóth Zoltán József szerkesztésében Tóth-Zoltán József, Pap Gábor, Pecze Ferenc, Tóth Zoltán József, Vass Csaba, Zlinszky János: A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón c. gyűjteményes kötetben, Szent István társulat, Budapest, 1999., 161-265. oldalakon.: Szentkorona és identitás Lejegyezte előadás alapján FÁ.
Az előadás témakörét bővebben kifejtő, mintegy ötven oldalas tanulmány hozzáférhetőségét a lábjegyzet adja meg. Az előadásra emlékezve e helyt csak a lényeget próbálom kiemelni a figyelemfelkeltés céljával.
Korunk egyik központi témája az emberi jogok kérdése. Egyik oldalon nem lehet merő illúziónak tekinteni az egyes emberek jogi helyzetének megváltozását az utóbbi évtizedekben, főleg ha a szocialista évtizedekhez mérjük napjainkat akár a boltok, rádió- és TV-műsorok, könyvek és egyéb javak kínálatában. Másik oldalról pedig azt érezzük, mintha kiürülnének ezek a modern lehetőségek, mint amikor egy "érzelmet kínáló" reklám hatására megveszünk egy terméket, és annak birtokosaként nem jutunk annak a megelégedettségnek az állapotába, amit pedig a reklám a vásárlás esetére sugallt, ígért nekünk. 
Amikor pedig ismételten sikertelenül próbáltuk a plakátról lemásolni identitásunkat, rájövünk, hogy a valóság messze van a képtől, sőt már a színes kép takarja el a valóságot. Ez a minden utcasarkon, minden reklámban elénk kínálkozó hamis "valósághorgony" egyre nyomasztóbban veti fel, hogy vajon másképp is lehetne? Miképpen? Mire támaszkodhatnánk, miféle keretbe illeszthetnénk reálisan is, felelősen is identitásunkat?
Meglepő módon az egyik lehetséges válasz nem csupán a komolyan vett alkotmányosság, hanem esetünkben a magyar történelmi alkotmányosság hagyományát is felhasználó alkotmányosság. Hogy miféle lehetőségeket kínál ez a hagyomány az identitás megőrzése illetőleg nemzedékről nemzedékre való nevelése terén, arról szólt Vass Csaba előadása (és hivatkozott tanulmánya).
Az emberi jogok terén évek óta egyre többen érezzük azt, hogy "visszás fejlődés" részesei vagyunk. Egyre többen érezzük, hogy alaposabban és önállóbban, felelősebben kellene az emberi jogok rendszerével, főleg annak nehezen érthetően kegyetlen, bántó mellékhatásaival foglalkozni.
Vass Csaba azt a fogalmazást használja, hogy a vélemény, a gondolat, az iparűzés, a kereskedelem stb szabadsága mellett hiányzik a személlyé válás joga. A sok emberi jogi szabadság egyre bővülő szertelen listája mintha identitás nélküli kritérium halmazhoz vezetne (lehet gyülekezni, de senki sem képviselheti önmagát?).
Más szavakkal: nem következik belőlük a lényeg, a szubsztancia, mert a funkciók nem definiálják a szubsztanciát!
Vass Csaba szerint az identitáshoz (önazonossághoz) való jog a mostani általános gyakorlat szerint ütközik az emberi jogokkal.
Egy példaként szolgáló lista: 
	a lovag maga akart szakrális személyiség lenni, 
	a XIX. sz-ban mindenki tudós akart lenni, 
	ma a sztárok vannak fókuszban, 
	a gyerekek már beszélni sem tudnak árnyaltan, ők már a márka-identitás korában élnek, a márka-klubok világában, ahol közösség vagy társadalom helyett csoportocskák tagjai lehetnek, és verekedhetnek egymással kereskedelmi érdekek szerint, zenei vagy öltözeti divatirányzatok követőiként. 
A szeretetkultúrára törekvéstől eljutottunk a gyűlöletkultúráig, amely emberi jogok látszatába van csomagolva. Ezen hátteret szem előtt tartva válik érthetővé, hogy a "médiaháború" valójában identitásháború volt, s akként parázslik a mai napig.
Vass Csaba különbséget tesz gondolatai kifejtésekor a közösség (szeretet vagy szolidaritás struktúrái) és a társadalom (érdekviszonyok) között.

A Szentkorona-tagság más elv szerint épült fel, ott megtarthatta mindenki a maga identitását, abban erősödhetett (pl horvátok), annak mindenki tagja lehetett, aki vállalta a vele járó felelősséget, kötelességeket és jogokat. Vállalni lehetett az identitást, amire az emberi jogok nem adnak lehetőséget, mert nem ismerik a lényegi (szubsztanciális) identitást. Heidegger szavaival élve az emberi jogok alapján csak fecsegni lehet, ellenben a szakrális viszonyokról lehet beszélni.

Jó példa az idegenek kérdése. Az idegenekhez való viszonyt a vendégjog határozta meg, amivel együttjárt a vendég kötelezettsége. A Szentkorona-eszme szerinti közjog egy olyan magasabb közösséget teremtett, amelyen belül megtartható volt a nemzeti, vallási és egyéb azonosság. Mérlegelni kell napjainkban ennek a közjognak a lehetőségét, mert globális törekvés próbálja szétverni a nemzeteket, hogy globális élcsapatra és kiszolgáltatottakra tagolja az emberiséget, hogy rasszizmussal állítson szembe csoportokat rasszon belül is a hatalmi beágyazottság mentén. A globalizmus a rasszizmus és sovinizmus új, pusztító fajtáit termeli ki.

Modern viszonyaink között a szeretetet szolidaritásnak nevezzük - nyilatkozta még krakkói érsekként K. Woytila. 

A képviseleti demokráciák sémájával szemben a Szentkorona társadalmára jobban jellemző volna az önkormányzatok rendszere. Ebben a rendszerben a törvény nem a többség diktátuma. A törvényt a szabadok által választott király adta, amelyet a szakrális rend szellemében kellett megtennie (és hasonló szellemben kellett viselkednie minden hatalommal rendelkezőnek).




A történelmi közjogi elvek aktualitásáról Az 1999. december 10-i konferenciához kapcsolódó beszámoló szövegéből. A konferenciát az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportja rendezte.
(Fáy Árpád)
Amikor hallgatom a történelmi alkotmányról szóló ismertetőket, vagy ilyen anyagokat olvasok, akkor bennem mindig az a kérdés merül fel, hogy mit jelenthet a ma számára. Jogászként talán pontosabban és szakszerűbben fogalmazhatnék - ugyanakkor jogászként talán kevésbé tűnnének szemembe fontos ellentmondások (mert a "szakma sajátságaként" kezelnék visszásságokat), tehát közgazdászként, illetőleg érdeklődő, megoldást kereső emberként vetem fel ezeket az "egyszerű" kérdéseket. Tekintsük például azt a konstrukciót, hogy közjogilag feltétlenül felette áll minden személynek és minden szervezetnek a Szent Korona. Ha most történne egy csoda és a jogfolytonosságot elismernék, az milyen új helyzetet hozna? Nagyon sokat verik mostanában a Nemzeti Bankon a port, ez divat is, de ezzel együtt egy szép példa. Elkezdhetné magyarázni a Nemzeti Bank, hogy hát ugyan a korona az fölötte volt a Zsigmond királynak a Mátyás királynak, még II. József se bírt vele, mindenféle királynak, no de hát a Nemzeti Bank más eset. Nem más eset. Sőt. A Nemzeti Bank körüli viták alkalmat adnak arra, hogy pontosítsunk egy részletkérdést a királyság vagy köztársaság ügyben.

Kocsis István központi jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Szent Koronát (Zétényi Zsolt pontosításával Magyarország Szent Koronáját) a szakrális király jogutódjaként lehet megnevezni. Tehát amikor megnövekedett a bizalmatlanság a király személyével szemben (más megfogalmazásban a megnövekedett feladatokat a király nem tudta ellátni hagyományos módon, és erre némi cinizmussal válaszolt Európa legtöbb királya és népe), akkor Magyarországon nem feladták a szakrális királysághoz kötődő ideáikat a kor politikusai, hanem a Szent Koronához kapcsolták. Ettől kezdődően minden további királlyal szemben ezek az ideák voltak a kritika, az elbírálás alapjai, vonatkoztatási pontjai. Ezzel nem visszahúzták a királyt egy alacsonyabb teljesítményi szintre, hanem sajátossá tették kapcsolatát az országgal. Gondoljunk a Habsburgok magyar alkotmányossággal szembeni fenntartásaira, és ugyanakkor az általuk elismert alkotmány révén nyert sajátos előnyükre (például a napóleoni háborúban).
A szakrális királyság ideáinak a Szent Koronához való kapcsolása éppenséggel olyan felelősségi követelményeket fogalmazott meg a hatalom gyakorlókkal szemben, amely Európa más részeiben talán majd csak 5-600 évvel később, a polgári kor hajnalán vált általánossá.

És ma? Hogyan lehetne ma folytatni a korunkhoz illesztést, lehetőleg ismét nem az ideák feladásával, hanem egy újszerű meghivatkozásával? A királyi és rendi országgyűlési hatalom lépésről lépésre, ismeretes módon ment át a polgári  intézmények (intézményi autonómiák!) kezébe, az általános titkos választással kialakított alsóházi képviseleti országgyűlésébe, a polgári kormányéba, a polgári bíróságéba, néha hivatáskamarákéba, helyenként az egyházi önkormányzatokéba stb-stb.

A kérdés mármost az, hogy a korábbi királyi hatalom fokozatos átkerülése "király-utáni", polgári avagy köztársasági intézmények kezébe mennyiben változtatott ennek az átadott hatalomnak a természetén, a hatalom forrásának, korlátozásának, szabályozásának alapvető dilemmáin.
Miféle azonosság vagy éppen kibékíthetetlen különbség van a történelmi közjogi hagyomány és a mai gondolkodásunk között -
1)	a hatalom forrásának felfogásában, 
2)	az erőszakos hatalom-gyakorlás tilalmában
3)	a hatalom céljában, 
4)	a hatalom-átadásban, 
5)	a hatalommal járó felelősségben, a hatalmi visszaéléssel szembeni jogokban
6)	a feltétlen hatalommegosztás gondolatában,
7)	a jogkiterjesztés elvében
8)	a törvényszegés jogot nem alapít elvében
9)	jogfolytonosság igényében
10)	a nemzet, a korona tagjainak mellérendeltsége elvében?

Had vegyem röviden sorra ezt a rögtönzött listát.
1)	a hatalom forrásának felfogásában: A hatalom forrását a régi közjog a nemzethez köti, a mai szóhasználat a néphez. Mi a különbség? A nép fogalma megengedi az öntudatlan, szervetlen tömegként való értelmezést is, ezzel szemben a nemzet fogalma közelebb áll a valamely struktúrában egymáshoz kapcsolódó emberek szerves egészéhez. Ha a Szent Koronáé a hatalom teljessége, és e teljesség tagjai a nemzet tagjai (Werbőczynél hangsúlyosan egyenlő jogú tagjai), és ebből a hatalmi teljességből részesedik a király (illetőleg az intézményes hatalom gyakorlója), akkor itt definíció szerint képtelenség a származásról, a termelési vagy politikai pozícióról, mint elvileg fennálló alkotmányos különbségről értekezni úgy, hogy abból lehetne levezetni a hatalom elkülönülő forrását. A történelmi közjogi hagyomány szerint tehát a politikai, termelési vagy más kétségtelen hatalmi pozíció nem a hatalom elkülönített, mintegy magántulajdonú forrását jelenti, hanem a hatalommal járó nagyobb mozgás-szabadság mellett a hatalom felelősségét is! A korona főhatalma ugyanis minden hatalom forrását a korona tagjaira, a nemzetre vezeti vissza egyrészt, másrészt pedig a hatalomgyakorlást a koronára tett eskühöz köti, ellenőrzi.
2)	az erőszakos hatalom-gyakorlás tilalmában: Az uralkodói szuverenitás megdöntésével, az uralkodótól forradalommal elvett szuverenitással definiált nép-szuverenitás ijesztő szélsőségekre képes (lásd francia forradalomtól a XX. század végéig szerte a világban, beleértve kommunizmust és fasizmust is egyaránt). Ezzel szemben a korona szuverenitása elvileg nem vehető el a koronától, nem sajátítható ki sem az uralkodó, sem a nép által. Hogy erre ki figyel oda, ha éppen diktatúrát akar? Egy ország esetében az alkotmányos alapok formálják a gondolatokat, a konfliktus kezelési, politikai kultúrát. A korona szuverenitása definiálja tehát, hogy mind az uralkodó (a hatalom intézményi birtokosa), mind a nemzet (vagy nép) és képviselete nehéz időkben is gátolva van a teljes önkényre való jog igénylésében (és megszerzésében). Ez a fogalmi konstrukció nemhogy összefér a legmodernebb szemlélettel, hanem olyat mond ki, amelyet a modern szuverenitás-elméletek is alig tudnak körülírni a saját logikai rendszerükben (látványos példa erre az emberi jogok frissen felfutó rendszere, amely csak most kénytelen szembesülni a korlát nélküli szabadság értelmezhetetlenségével, ellentmondásosságával).
3)	a hatalom céljában: A hatalom célja egyrészt következik a koronához rendelt szuverenitásból, nevezetesen az intézményesült hatalomnak a koronát kell szolgálnia (azaz a korona tagjait, a nemzetet), az állampolgárok érdekét, másrészt pedig a nemzetnek is alá kell vetnie magát a maga választotta hatalomnak (anarchia tilalma?). Végső soron nemzetnek és a hatalom gyakorlójának forradalom helyett egyeztetnie kell a hatalom kérdéseit, meg kell róla állapodniuk.
4)	a hatalom-átadásban: Ez megint a forradalmi megoldások kerülését jelenti a legitim hatalom kezelésében illetve átrendezésében. Az uralkodónak hitlevelet kellett aláírnia és arra esküt kellett tennie. Mai értelmezésben ez érinthetné a választási programokhoz való nagyobb kötöttség kérdését kormányra kerülés esetén, illetve a bírói alapelvek szigorúbb megtartásának kötelezettségét a bírósági gyakorlatban, és általában minden szervezeti hatalmi ágban és annak minden szintjén a hatalmi autonómia felelősségét, jogosítványait, számon kérhetőségét!
5)	a hatalommal járó felelősségben, a hatalmi visszaéléssel szembeni jogokban: Igen fontos, hogy pl ha van ügyészi autonómia, akkor a magyar közjogi hagyományok szellemében ez nem tekinthető korlátlannak, sőt bizonyos szélső esetekben ez a hatalmi autonómia, felhatalmazás vissza is vonható - nehogy a köz, a nemzet szolgálata helyett privát vagy szűk csoportérdekű monopol-igényeknek lehessen a kiszolgálója a felelősségrevonás különösebb veszélye nélkül.
6)	a feltétlen hatalommegosztás gondolatában: Első pillanatra úgy tűnik, hogy a hatalommegosztás francia forradalomhoz köthető változata sokkal modernebb, mint ami a magyar Szent Korona tanban megfogalmazódik, mert elkülönülő hatalmi ágakat elkülönülő intézményi keretekben definiál. Ha azonban tekintetbe veszem, hogy már csak nagyközönségnek szánt ideológizáló szövegekben veszik komolyan a törvényhozó, a végrehajtó és a bíró hatalom egyenrangú, egymást kiegyensúlyozó hármasát (mert mit kezdjünk a minisztériumokban előkészített törvényekkel és más valós dolgokkal), akkor még elfogulatlanabbul nézhetjük meg, hogy vajon milyen illeszkedésre van lehetőség a hagyomány és a modern követelmények között. A rendszerváltás elmúlt 10 évében számos és igen fontos példája volt a hatalommegosztás polgári hármasára való hivatkozással a lehető legelképesztőbb visszaélések igazolásának. Eszerint totális hatalmi konzervátumok, ellenhatalmak kísérletét igazolták (lásd a fővárost a kormány hatalmi ellensúlyaként, vagy a libanoni módra elosztott kormányzati, szakszervezeti, egyetemi, sajtóbeli pozíciókban való hadakozást). Holott józan ész szerint a hatalmi "ellensúly" patthelyzete helyett a "funkcionális megosztottsággal" a hatalmi teljesség jobb érvényesülését lehet szolgálni, az egész nemzet érdekében. A közjogi hagyomány értelmében a legfőbb hatalom, a hatalom teljessége nem oszthatóan csak magáé a koronáé lehet (ebben a formában ez a szokásosan értelmezett hatalommegosztásnak a tagadása), az egyes hatalmi ágak pedig a koronának tett szolgálatuk függvényében és annak érdekében kaphatnak hatalmi mozgásteret (ebben a formában pedig a klasszikus hatalommegosztási elvek korunk szerinti kiteljesedését jelentheti). Egyrészt tehát nem engedi a hatalom teljességét igényelni, másrészt viszont nem engedi a teljesség fogalmát feladni sem, mert megjeleníti fogalmilag, abból indítja érveléseit, elméleti levezetéseit. Erős elméleti, erkölcsi fölényét látom a történelmi közjogra építhető értelmezésnek.
7)	a jogkiterjesztés elvében: A jogkiterjesztés elve a "burkoló görbéket", a hosszú távú trendeket tekintve a magyar jogfejlődésnek feltétlenül az egyik sajátsága, összhangban a király és a parlament fölé rendelt Szent Korona státuszával. Ha a jogokat a maguk teljesebb rendszerében vizsgáljuk (és hogyan másként kellene?), akkor a jogok, a hozzájuk kapcsolható környezeti feltételek illetve jogosultságok, a jogokhoz köthető kötelességek, képességek, terhek népcsoportokként, társadalmi rétegenként vagy akár egyénenként is (az előrehaladó életkor mentén), általánosan érvényesülővé tehetik a jogkiterjesztés, a jogelnyerés folyamatának elvét. Gondoljunk az önkormányzatiságra. Egyik önkormányzat szinte mindenre képes, a másik hatszor annyi kedvező adottság mellett is sokkal kevesebbre. Ha a jogkiterjesztés elvét továbbfejlesztve volna egy olyan skála, rugalmas feltételrendszer, amelynek teljesítése esetén további jogokhoz jutna az önkormányzat, amelynek nem-teljesítése esetén korábbi jogokat is elvesztene az önkormányzat, akkor nagyon érdekes és életképes irányban fejlődhetne a magyar közjog. Igen megkönnyebbedne a reformok útja például. Végső esetben ilyen közjogi feltételek mellett valóságos, az alkotmányosságnak megfelelni képes társadalom-szabályozási reformokhoz, sőt kísérletekhez alkalmas állapotok állhatnának elő. Márpedig láthatjuk, hogy a természettudományi kísérletek sikeres alkalmazása milyen szédületes fejlődést adott a technikának. Talán a társadalom szerveződésében is vannak még ilyen távlatok.
8)	a törvényszegés jogot nem alapít elvében: Iszonyú feszültséget, rombolást, skizofrén állapotot okoz az a helyzet, hogy szellemileg nem tudjuk kielégítően, egymással összhangban kezelni a társadalmi hatékonyság és társadalmi igazságosság szempontjait. Hiába jön akármilyen jólét, hiába nyílik akárhány benzinkút az országban, megmérgezi napjainkat, lelkivilágunkat az, hogy a rendszerváltásban győztes csapat az ország többségével mélyen lenézően viselkedett, hogy szinte nem tartották embernek a vesztest, hogy a 90-es években a tízezerszám utcára került hajléktalanok találták szembe magukat a segítség-nélküliséggel, a társadalmi részvétlenséggel, hogy nemzeti kutatóintézetek az országnak nem segíteni akartak, hanem az országot akarták lekörözni a maguk tudományosból gazdaságivá konvertált kiváltságainak startkövéről (mintha a rendőr egyszercsak célbalőtt volna a járókelőkre, hogy elvehesse pénztárcájukat, s ehhez a saját eredendő erőfölényéről értekezett volna a mulya járókelőkkel szemben). És itt még az lehet az illúziónk, hogy cinikusan, tudatosan léptek át egy normát a maguk érdekében. Azonban sokkal súlyosabb a helyzet. A törvényszegés jogot nem alapít norma elvetésével a normaszegésben, sőt bármiféle norma tagadásában látják sokan, túl sokan a boldogulás titkát. A normatagadáshoz nem kell társadalmi érettség, nem kell politikai kultúra, nem kell gazdasági teljesítmény. A Rózsa Sándor nyomába szegődött káoszból ki kellene lépni, és fejétől bűzlik a hal elven az alkotmány szintjén is helyére kellene tenni a dolgokat: törvényszegés jogot ne alapíthasson.
9)	jogfolytonosság: A mai napon (1999. december 10-én) a jogfolytonosság kérdésében több vélemény is elhangzott. Kimondásra került egy olyan vélekedés, hogy a mai egykamarás képviseleti parlament lényegében alkalmatlan az alkotmányozásra, amelyet az 1995-98. évek közötti parlamenti alkotmány-előkészítő bizottság munkájának a fiaskója is fényesen bizonyított, illetve hogy ami ennél is több: nem is volna jogosult az alkotmányozásra. Nem jogosult azért, mert túlságosan egysíkúan jeleníti meg az ország lakosságának véleményét, érdekét, kultúráját felsőház, második kamara híján, és nem jogosult azért, mert egy alkotmányossági provizórium csonka parlamentje (tehát a jelenlegi alkotmányunkban az egykamarás parlament puszta léte sokkal meghatározóbb, a diktatúrák világát állam-szervezeti síkon sokkal egyértelműbben felidéző, érvényesítő emléke a szovjet megszállásnak, mint önmagában az 1949-es évszám), és ezért tényleges alkotmányozásra nem is legitim. Ezt a kérdést is rendezni lehetne az alkotmányos hagyományok figyelembevételével, a jogfolytonosság valamilyen módon való elismerésével (az alkotmányos jogfolytonosság és a vele járó alkotmányreform merev elutasításának ténye hasonlóan a szovjet megszállás tényét, a diktatúrát idézi fel, juttatja érvényre). 

Fentiek után még azt is megkockáztatom, hogy a hagyomány folytatása nem feltétlen önérték, de a tagadása sem. A hagyomány figyelembe vétele egyszerűen a tapasztalatokra való odafigyelést jelenti. A tapasztalatok által bevált megoldásokat nem kell kidobni csak azért, mert nem virít rajta az "ÚJ!" feliratú embléma.
Egy hasonlattal élve építészeti, műemléki példákat hoznék fel. Ha nem is kell egyetérteni vele, de politikai szimbólum volta miatt érthető, hogy a rákosi-időszakban befalazták a Lánchíd-alagútnál a falon lévő nagy monarchia-címert. Azonban már a modernitás teljesen értelmetlen hajszájában dobozolták be a Corvin áruházat. Hasonló volt a közgazdasági egyetem főépületében a földszinti míves vasoszlopok négyszögletesre való befalazása. Mindenféle ornamentika, részlet-gazdagság bántotta akkor a szemet, a statikai helyzettől függetlenül. Azt hiszem, hogy a történeti közjoggal, a Szent Korona tanával hasonlóképpen állunk. Statikailag megállná a helyét, sőt talán még az is kiderülhet, hogy valamilyen értelemben, a kultúra hajszálereiben ma is arra támaszkodunk, ahogyan a közgáz épületét is az eltakart vasoszlopok tartották, nem pedig az eltakaró vékony álcázó falazat.
Nagyon nagy tartalékok vannak abban, hogy ha az alkotmányos hagyományokat úgy sikerülne prezentálni a ma számára, hogy azáltal a társadalmi igazságosságot és hatékonyságot sikerülne a mainál jobban szolgálni az alkotmány oldaláról.





Egy levél ürügyén - egy fenntartásról
Nem csak pozitív képzeteket kelt a történeti alkotmány emléke, de ettől még nem kell elvetnünk.

Tisztelt Vekerdi László!

A könyvbemutatón Önnek egy régi ismerőse felolvasta a meghívóban szereplő levelét, és azt hallgatva tűnt fel nekem, hogy egy zárójeles megjegyzés (vastagon kiemelve) kimaradt belőle, gondolom az irántam való “kíméletből” a szervezők részéről. Jeleztem nekik azóta, hogy az aláíró teljes szövegének tiszteletén túlmenően ennek a fél mondatnak komoly tartalmi háttere van, mert az Ön véleménye szerint a múlt század végén és e század elején a történelmi alkotmányossággal szociológiai értelemben visszaéltek, ami sok egyéb mellett egyik tényezőjévé vált Trianon elfogadásának is, és a társadalmi modernizáció egy viszonylag nehéz változata kialakulásának – más szavakkal az alkotmányos tudat, a nyelvi, etnikai választóvonalakon, a illetve társadalmi osztályokon átívelő szolidaritás gyengének bizonyult abban a helyzetben az “országlakosok” között.

Annyira fontosnak tartom ezt az észrevételét, hogy közvetett formában engedje meg, had hivatkozzam rá…. Alapvető feladat az alkotmányosságért való cselekvésben az alkotmányossággal szembeni fenntartások, ellenérzések megjelenítése érthető, elemezhető formában.

Még egyszer had köszönjem meg egy évvel ezelőtti ajánlását, amelynek része volt abban, hogy a tanulmány kiadásra került.

Budapest, 2000. április 27.
Fáy Árpád

Fáy Árpád tanulmánya egy “alkotmányos piacgazdaság” hiányáról, szükségességéről, hasznáról és megvalósításának esélyeiről szól. A munka alapja elvben egyszerű: a piacgazdaság folyamatai a globalizálódó világban annyira sokrétűvé, kaotikussá, több síkon, többféle véletlennek kiszolgáltatottá váltak, hogy jelen formájukban mindinkább csak egy egyre jobban elkülönülő szűk gazdasági-politikai elit képes – s még azt se mindig megbízhatóan és nem kizárólag tisztességes úton – profitálni belőlük. A folyamatok rendeletekkel, és törvényekkel nem nagyon befolyásolhatók, legalábbis nem a nyitott és ésszerű gazdálkodásnak megfelelő keretek között. Új típusú alkotmányos megállapodásra lenne szükség, amely a politikai és közjogi szféra alkotmányos intézményrendszeréhez hasonlóan megvédené a társadalmat a gazdasági élet hullámzásaitól, túlkapásaitól, önkényeitől és váratlan katasztrófáitól.
A kérdés ilyetén felvetése és részben a javasolt megoldás is Liska Tibor kutatásain alapul, az azóta eltelt idő fejleményeihez igazítva, a bekövetkezett mélyreható politikai és gazdasági változások figyelembevételével, múltbeli elemek /nem gazdasági jellegű alkotmányos elemek/ beépítésével. /Utóbbit kevésbé sikerültnek vélem./ A kísérlet tárgyszerű megítélésére közgazdászok és alkotmányjogászok hivatottak; annyi azonban különösebb szakmai kompetencia híján is megállapítható, hogy a kérdésfeltevés érdekes, jogos /akárcsak a maga idejében Liska Tiboré volt; bárcsak többen hallgattak volna rá!/ és mindenképpen gondolkodásra késztető.

1999. IV. 4.
/Vekerdi László/
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Nemzet és alkotmány kérdéséről tartott külön vita részletei
Duray Miklós: Nemzet és alkotmány kérdéséről
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem vagyok szakembere sem a jognak, sem az alkotmányozásnak, ennek ellenére van néhány tapasztalatom az alkotmányozás körüli problémákkal kapcsolatban. Egyrészt azért, mert parlamenti képviselő vagyok 1990-től fogva, először Prágában, majd Pozsonyban, és mint a felvidéki magyarság egyik tagja, elég sokszor kerültem sorstársaimmal együtt olyan helyzetbe, hogy csak a jólneveltség és a jognak a tisztelete tartott vissza bennünket attól, hogy ne kerüljünk összeütközésbe az alkotmánnyal. Tehát vannak úgymond gyakorlati tapasztalataink az alkotmányt illetően.
A mai téma azonban egy más megközelítését igényli az alkotmánynak és az alkotmányozásnak. Elsősorban azért, mert azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen kapcsolatban van egymással a nemzet és az alkotmány.
Elmondok egy példát arról, hogy mi hogyan éljük meg Szlovákiában – éppen a nemzet és az alkotmány kapcsolódásából, vagy nem megfelelő kapcsolódásából adódó - problémákat.   Szlovákiának az első alkotmányát 1992. augusztus végén fogadta el a parlament. Az egyik előterjesztője azoknak a módosításoknak, amelyekkel javítani akartuk volna az alkotmányt, dr. Rózsa Ernő volt, aki itt van körünkben. Mi azt mondtuk elsősorban, hogy az alkotmánynak polgári alkotmánynak kell lenni. A Szlovák Köztársaságnak az alkotmánya azonban szellemében egy olyanfajta nemzeti fogantatású alkotmány, amely két kategóriára osztja az állam polgárait. Az egyik kategóriában vannak az alkotmányozó nemzet tagjai, a másik kategória pedig azok, akik nem tartoznak ehhez a nemzethez. 
Ez elriasztó példa arra, hogy miképpen lehet két osztályba sorolni egy állam polgárait az alkotmány által, ezért meggondolandó az, hogy a nemzetet és az alkotmányt úgy hozzuk összefüggésbe, hogy annak ne legyen ilyen megosztó jellege, következménye.

Az elmúlt napokban át kellett tanulmányoznom Nyugat-Európa néhány országának az alkotmányát azért, mert éppen alkotmánymódosítási folyamat zajlik Szlovákiában, és kíváncsi voltam arra, hogyan közelítik meg azokat a problémákat, amelyek bennünket is foglalkoztatnak. Az áttanulmányozott nyugat-európai alkotmányok között egy konkrét olyan alkotmányt találtam, amely azokról is említést tesz, akik nem vehetnek részt az alkotmányozás folyamatában, de rájuk is vonatkozik az alkotmány. Ez a Német Szövetségi Köztársaságnak 1949-ben elfogadott alkotmánya, és annak a preambuluma hivatkozik arra, hogy azok nevében is elfogadják, akik ki voltak zárva az alkotmányozás folyamatából, mivel. a szovjet zónában laktak, illetve az NDK állampolgárai lettek.
Tény az, hogy nem lehet rossz néven venni, ha egy alkotmány nemcsak az állam polgárairól szól, hanem magáról a nemzetről is. Mert a nemzet ugyan máskategória, mint az állam polgárai, de általában egy ország lakosainak a többsége, vagy túlnyomó többsége egy nemzethez tartozik. Ezért érthető, sőt logikus, hogy a nemzet másutt lakó tagjaiért vállalt felelősséget is kimondja.
A magyarság esetében adódik az az extrém helyzet, hogy a nemzetnek egy jelentős része, körülbelül egyharmad része, nem Magyarország állampolgára, és egyrészt a hagyományaink is, másrészt az igényeink is arról szólnak, hogy azok a magyarok, akik nem élnek a jelenlegi Magyarország területén, de mint a nemzet tagjai, valamilyen módon kapcsolódhassanak a mai Magyar Köztársasághoz. Tán mondhatnánk úgy is, hogy minden magyarnak a mindenkori hazája legyen Magyarország. Függetlenül attól, hogy milyen területen létezik ez az ország. Ha fönnáll ez az igény, akkor ennek valamilyen módon ki kellene fejeződnie az alkotmányban is, és a törvényhozás intézményeiben is. Az alkotmányban azonban mindenképpen meg kell fogalmazni, de ez már szakmai kérdés, nem a vágyaké, hogy a nemzettel kapcsolatos kötelességek az alkotmányban ne sértsék meg az állampolgári egyenlőséget. Tehát ne hozzák az adott állam polgárainak egy részét olyan helyzetbe, amelyben azok más kategóriájú, vagy alacsonyabb rendű állampolgároknak érezhessék magukat. Ezért említem ezt így kiemelten, mert nekünk az a tapasztalatunk Szlovákiában, hogy a szlovák alkotmány éppen a szellemiségénél fogva egy magasabb és egy alacsonyabb rendű kategóriát teremt. Tehát, amikor arról gondolkozunk, hogyan kapcsolódik egymáshoz a nemzet és az alkotmány, akkor mindig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy azok a deklarációk, amelyeket az alkotmány a nemzettel kapcsolatban tartalmaz, ne hozzák alacsonyabb rendű, vagy másodrendű helyzetbe azon állampolgárokat, akik kulturálisan egy más nemzetnek a tagjai.
Nekünk ebben a vonatkozásban könnyebb a helyzetünk, mert a magyar hagyományban, főleg a felvilágosodás óta, a nemzet az elsősorban kulturális kategória, és nem vérségi eredetet takar. A kulturális nemzetre vonatkozó meghatározásokat könnyebben lehet az alkotmányban úgy leírni, hogy az ne legyen diszkrimináló másokkal szemben. 
Fontosnak tartom, hogy a jövendőbeli magyarországi alkotmány az egész nemzetre vonatkozó kötelezettségeket és deklarációkat tartalmazzon, de ez nem lehet sértő és degradáló más nemzet tagjai számára. 
A másik kérdés az, hogy ennek milyen legyen a strukturális vonatkozása. Hogyan lehessen bekapcsolni annak a mindenkori magyar államnak az életébe azokat a magyarokat, akik nem állampolgárai a Magyar Köztársaságnak. Lehet, hogy majd később ez megoldódik a kettős állampolgárság révén – amennyiben az elfogadottá válik -, de addig azzal kell szembe nézni, hogy a magyarság egy része más állam polgára. Lehetséges-e bekapcsolni a magyar állam szerkezetébe a magyar állampolgársággal nem rendelkező magyarokat is? Véleményem szerint ez közvetlenül nem lehetséges, de köztes intézmények révén talán igen, viszont ehhez kétkamarás parlament szükségeltetik. Egykamarás parlamenttel nemcsak a külhoni magyaroknak ez a kapcsolódása nem oldható meg, de mint a tapasztalat mutatja, az úgynevezett kisebbségi parlamenti képviselet sem. Mert az általános választójog érvényesítése során egyszerűen nem nyílik arra lehetőség, hogy olyan kisebbségi közösségek, amelyek nem tudnak kellő számú szavazatot szerezni, akár egy parlamenti mandátumhoz jussanak, ezért nincsen esélyük bejutni a parlamentbe. 
Összegezve én elsődlegesen megoldandó kérdésnek azt tartom, amit az előadásom legelején mondtam, hogy az alkotmány ne csak az állampolgárokra terjedjen ki, de azokra is, akik a magyar nemzet tagjai, bárhol éljenek is a föld kerekségén. Ugyanakkor ezáltal ne következzen be  Magyarországon az állampolgárok megkülönböztetése.
Köszönöm a figyelmüket és most a szakembereknek adom át a szót.
Dr Mohácsy László: Ez egy hazai probléma. 
Ezzel kapcsolatban röviden hadd válaszoljak én akként, hogy a mi műhelyünknek nem az a feladata, hogy a most hatályos tételes törvényekhez igazodva mondjuk el a véleményünket, hanem az, hogy egy lehetséges és készülő magyar alkotmány milyen formában legyen megvalósítható. 
A magyar történelmi hagyományban, de nemcsak magyar hagyomány szerint, hanem nemzetközi elvárás szerint is a törvényhozó hatalom és az alkotmányozó hatalom elválik egymástól. A törvényhozó hatalom az törvényeket alkot ciklusonként, általában négy évenként. Az alkotmányozó hatalom valamikor, amikor szükség van rá egy-két–három-négy évig nem tudni meddig, megalkotja azt az alkotmányt, amelyiken alapszik majd azután a törvényhozó hatalomnak a konkrét munkája. 
A mi műhelyünknek az a feladata, hogy ebben a vonatkozásban alkosson, vagy próbáljon olyan gondolatokat előkészíteni, leírni, az illetékesekhez odaadni, amelynek a figyelembe vételével kidolgozhatók egy érdemi, a mai hivatalosan súlykolt közfelfogástól eltérő alkotmányozás fő vonalai. Ez feltétlenül ellentmond annak, ami a mostani helyzet. A mostani helyzet alkotmányosság-értelmezés terén nem jó - az én véleményem szerint.
Dr Rózsa Ernő: A szlovákiai tapasztalatok …
Úgy értettem az összejövetel célját, hogy véleménycseréről van szó. Én ahhoz kapcsolódnék, amit Miklós mondott a kétkamarás parlament szükségességéről, mert hiszen a szlovákiai tapasztalatok is arról tanúskodnak, hogy bárminemű módon oldjuk meg a számszerű kisebbségben lévők képviseletét, ez még nem oldja meg a reális érdekvédelmet. Megmondom miért. A jelenlegi szlovák parlamentben a 17 képviselő törvényes úton, az érvényben lévő választási törvény értelmében jutott be, de viszont eredményt nem tud elérni. Nem tud elérni eredményeket, hathatós eredményeket azért, mert ezt a csoportot mindíg leszavazzák. Az  alkotmánnyal kapcsolatban már említette volt Miklós, hogy akkor 1992. szeptember elsején, amikor a végleges szavazás megtörtént, akkor 33 módosító javaslatból, amit előterjesztettem, mechanikusan egyet sem fogadott el a parlament, habár most öt év után ugyanezeket a módosító javaslatokat az élet igazolta, és kényszeríti, hogy ezeket a változtatásokat utólag megtegyék. 
Tehát egy olyan mechanizmust kell kiépíteni, hogy a kamara, a második kamara legyen a felsőház, mindegy milyen nevet adunk neki, hogy ennek bizonyos kérdésekben a népszuverenitás elve alapján ellenőrző joga legyen, esetleg vétójoga legyen. Így legyen biztosítva azoknak az alapeszméknek, azoknak az alapelveknek a betartása, amelyek szükségesek arra, hogy egy demokratikus társadalom működjön. 
Úgyhogy a jelenlegi viszonyokban, amikor a magyar alkotmány, lényegében a politikai pártok vetélkedése, és viszálya, és vitája következtében jön létre, és hatalmi akaratukat fejezi ki, nem biztos, félek tőle, hogy nem fejezi ki teljes mértékben a jelenlegi magyarországi állampolgárok érdekeit, nem beszélve arról hogy semmiféleképpen sem fejezi ki a magyar nemzethez tartozó személyek érdekeit és a jövőben való szerepét. 
Nem lehet elképzelni, hogy az öt millió magyar, aki – bocsánat a kifejezésért – a napraforgó ízekből összetákolt kerítéseken kívül maradtak, hogy ezeknek az embereknek a magyar nemzet a jövőbeni sorsába ne legyen beleszólása, mégpedig nem érzelmi alapon, vagy akarati alapon, hanem igen is, alkotmányos alapon. 
Úgy hogy az én véleményem az, hogy amit Miklós mondott, arról, hogy ennek a megoldásnak a lehetőségét mi ebben látjuk, mi támogatni fogjuk ezt a kérdést. Az alkotmányozó nemzetgyűlés üljön össze. A tavaly december 10-i anyagban olvastam egy nagyon érdekes meghatározást Samu Mihálytól: a játékszabályokat ne a játékosok határozzák meg saját magukra. Köszönöm szépen.
Katona Ádám: Partvonalon kívülről …
Engem Katona Ádámnak hívnak, az RMDSZ Keresztény Nemzeti Csoportosulásának vagyok az elnöke. Sajnos nem vagyok alkotmányjogász, tehát teljesen a partvonalon kívülről szemlélem ezt a kérdést. Nem akarom föltornászni, vagy föltüntetni magam szakértőnek. Viszont, mivel ez annyira foglalkoztat bennünket, a magyarországi alkotmányozás kérdése, legalább annyira mint a romániai alkotmányozás kérdése foglalkoztatott, amikor az időszerű volt. Ott ugyanis született egy alkotmány. Egy nacionalista alkotmány, amiről Önök tudnak, nem kívánom különösebben minősíteni. Ennek az első szakasza kimondta, hogy Románia nemzetállam, ergo a románoké, és mi mint nem románok, és a többi nem román etnikum, nyilván így kívül maradtunk az alkotmány sáncain. 
Visszatérve erre az itteni kérdésre, az eddigi dokumentumokat, amiket elküldtek a Világszövetségtől Fáy úr jóvoltából megkaptam és áttanulmányoztam. Igen nagy örömömre szolgált, de nem azért jöttem, hogy hízelegjek önöknek, hogy szépeket mondjak, hanem hogy esetleg néhány gondolatomat megosszam, ami esetleg továbbvihetné a kérdéseket. 
Ennek a csoportosulásnak integrálnia kellene megítélésem szerint a hasonló törekvéseket. Az előttem felszólaló hivatkozott egy olyan összejövetelre, ahol hasonló témák merültek föl. Még mások is vannak. Tehát a Világszövetség, mint az összmagyarságnak az egyetlen ilyen jellegű intézménye, föltétlenül hivatott lenne arra, hogy minden effajta törekvést integráljon. Jelesül, nemcsak a jeles alkotmányjogászokat, akiknek jelentős része a professzor úr jóvoltából megfordult ezeken az összejöveteleken, illetve a professzor úr és a szervezők, jóvoltából, hanem a politikusokat, az itteni országgyűlésnek azon tagjait, akik döntéshozó helyzetben vannak, akiken múlik, hogy ez az egész alkotmányozási procedúra valóban elindul-e, vagy megfeneklik. 
Az embereket a hiúságuknál fogva lehet talán legjobban befolyásolni. Talán. Ez fontos tényező. Hogyha meghívást kapnának azok az országgyűlési képviselők, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, vagy akiknek ilyen jellegű képzettségük van, vagy affinitásuk a kérdéskör iránt, egy-egy előadásra, vagy egy-egy rövidebb bemutatkozásra, azzal nyilván  lehetne hatni a törvényhozókra. A többi törvényhozóra is. 
Mert egyébként bezárulnak egy ilyen körnek a lehetőségei, és a legszebb, a magyar nemzet eszméhez a legméltóbb gondolatok is megmaradnak egy szűk, zárt körben. Ez tragikus lenne. Tragikus lenne az anyaországban élő magyarság számára, és tragikus lenne a számunkra, akik a határokon kívül élünk. Most mi, a magunk részéről, az a csoportosulás, amelyiknek én vagyok a vezetője, nem alkotmányozási kérdéssel foglalkozott, miután ezt az úgynevezett nemzeti alkotmányt elfogadták Romániában. Ez már a második ilyen. Az elsőt 1923-ban. 
Próbáljuk befolyásolni az itteni politikai erőket, a kettős állampolgárság kérdésében. Végső soron a kettő nyilván nem keverhető össze, de valahol találkozik. Hiszen az eddigi dokumentumok, a mai felszólalók minden szava arra utalt, hogy a teljes magyar nemzetben gondolkodnak, a feltétlenül szükséges új alkotmány létrehozását csak úgy tudják elképzelni megfelelőnek, ha az a teljes magyar nemzetre fog hatni, és ennek az intézményeit kimunkálni. A kétszintű törvényhozást és hasonlókat. Úgyhogy az integrálást feltétlenül fontosnak tartanám, és nálunk is akad olyan szakember, aki alkotmányjogi kérdésekhez ért, nem úgy mint én. Ezeknek az embereknek a bevonása éppen úgy szükséges, mint ahogy a felvidékről ez sikerült. 
Mindenképpen fontos lenne egy következő lépés, amit – engedjék meg, hogy java részüknél fiatalabb vagyok, vagy egykorúak vagyunk – hogy mégis tanácsot adjak, amit nekünk sikerült Isten segítségével, hogy így fejezzem ki magam, és a körülmények szerencsés közrejátszásával elérnünk 1990-től, tehát 10 esztendő alatt. Amikor fölvetettük az önrendelkezés, illetve az autonómia struktúrák szükségességét, akkor Romániában, bennünket kiátkoztak. Kiátkoztak, és botrány botrányt követett, amit nem mi provokáltunk, hanem az adott helyzet. Oly mértékben éretlen volt a közvélemény a magyar köztudat, és a romániai magyar nemzeti közösség felfogása is ebben a kérdésben. 
Itt van az az alkotmányozási ügy, amire éretlen a magyar, az anyaországi közvélemény. Ez a nemzettudat, ez a torzult nemzettudat, amiről nem kell beszélnem, valamennyien tudjuk, azért olyan, mert itt egy iszonyatos rendszer volt, és annak az utóélete még benne van a társadalomban. Az egész térségben. Merem állítani, hiszen a lehetőségeimhez képest sok kapcsolatot tartottam nehéz időkben, és tartok ma is a saját szakmám, az művelődéstörténet, irodalom, történelem művelőivel, hogy ez a torz gondolkodás, ez nagy mértékben megfertőzte a kiváló szakemberek egy részét is. Esetenként úgy él, hogy nem is gondolja át az illető, amikor kimond két mondatot, hogy mi van mögötte. Annyira sikerült átitatni ennek az úgynevezett puha, de nemzeti vonatkozásban rendkívül veszélyes, tragikusan szomorú,  diktatúrának a köztudatot. 
Ennek a megváltoztatásához a tömegtájékoztatásnak a befolyásolása hallatlanul fontos. A jelenlévők többsége írástudó, pennát forgató ember, személyiség. Nemcsak Kocsis István, aki szépíró is, hanem valamennyien. Sokat kellene foglalkoztatni azt a sajtót, azt a televízió-rendszert, mert most már lehet beszélni arról, amiről megvan a véleményünk. Igenis be lehet jutni ezekbe a szentélyekbe, lehet kiabálni, vagy elsuttogni az eretnek nézeteket is valamilyen szinten, hogy a közvéleménynek az érdeklődését lehessen fölkelteni és a közvéleményt lehessen megváltoztatni. 
Tehát még egyszer: a törvényhozóknak a megnyerése és a közvélemény befolyásolása, valamint a hasonló törekvéseknek az integrálása vezetne előre. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kívánok mindenkinek jó munkát, sikert a továbbiakban. 







