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1. A Szent Korona misztériumának és tanának je lentősége

Mindannyian, mai magyarok, a Magyarországon, a Kárpát-medence elcsatolt 
részeibenésanagyvilágbanélőkegyarántmaisaSzentKoronatagjaivagyunk
–ésennektudatamegkellene,hogyhatározzaazéletünket,önbizalmat,hitet,
céltadhatnaamaimagyaréletnek–,deamaimagyarságtöbbségenemistud-
jamár,mitjelentaSzentKoronatagjánaklenni,nemtudja,miaSzentKorona
tana,ésfelfognisemképesmár,mitjelentettaSzentKoronamisztériumában
élni.
Pedig a Szent Korona megbecsültségével a magyar történelemben semmi

semvetekedhetett.
ASzentKoronatanamegőrzőerejévéváltamagyaralkotmánynak,amagyar

államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége
nemakkorvoltalegnagyobb,amikoramagyarnemzetjólétbenésbiztonságban
élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került. Történelme legnehezebb
helyzeteinaSzentKoronasegítségévellettúrráamagyarnemzet.Megterem
tőjevoltanemzetiegységnekamagyartörténelemlegnehezebb,legdrámaibb
helyzeteiben. Felfoghatatlanenneka jelentősége,smamárszintehihetetlen,
hogyValakinekköszönhetőenanemzetiegységmindighelyreállt,amikoraszét
húzásvégzeteslehetettvolna.
ASzentKoronaoldottafelmindakatolikus–protestánsellentétet,mindapo

litikaimeggyőződésből,pártállásbólfakadóellentéteket.
HivatottprotestánsállamférfiainképpolyanodaadóhíveiaSzentKoronának,

mint hivatott katolikus államférfiaink. A nagy protestáns erdélyi fejedelmek
küzdelmükelsőrendűcéljánaktekintették,hogyaHabsburgházimagyarkirály
törekvéseivelszembenaSzentKoronánakatörténelmimagyaralkotmányban,
valamintaSzentkoronatanbankifejezettakaratátgyőzelemhezsegítsék.
DemiatitkapéldáulakatolikusésHabsburgpártiPázmányPéterésaprotes

tánsésHabsburgellenesBethlenGáborközeledésének,egymásratalálásának?

Kocsis István

A Szent Korona-tana 
kialakulásának rejtélyei

avagy

Mit kell feltétlenül megismernünk,
hogy méltóképpen tanulmányozhassuk

a Szent Korona tana legidőszerűbb kérdésköreit?



Jövő a Szent Korona Jegyében – nemzetstratégiai konferencia

106 magyarok iX. Világkongresszusa

Amagyar nemzet jövője számára találjukmeg amegoldást, ha ezt a titkot
megfejtjük.
TekintsünkPázmányPéter ésBethlenGábor világára.Küzdelmükre, vitá

jukra, egymásrautaltságukra. El is szomorodhatunk. Ne áltassuk magunkat.
MindkettőjükMagyarországa különkülön erősebb,mint amai egyetlenMa
gyarország. Ami lyen a mai egyetlen Csonka-Magyarország.
MilyenvoltBethlenGáborországa?Erős–hadseregeésahitáltal.
APázmányPéteré, a királyiMagyarország?Erős – törvényei és ahit által.

Jegyezzük ittmeg:PázmányHabsburgpárti volt.Denemvolt nehézneki jó
magyarkéntHabsburgpártinak lenni,mert a korabeliHabsburgházimagyar
királytkényszerítenilehetettamagyarérdekektiszteletbentartására.Kénysze-
rítenilehetett–azalkotmányáltal,akoronázásiesküjeésahitleveleáltal.És
amagyarérdekektiszteletbentartásárakényszerítetteaSzentKorona. Igen,
PázmánykirályafélvetisztelteaSzentKoronát.FéltmegsérteniaSzentKoro-
natanát.Nemfelfoghatatlanez.
MiértbíziktehátPázmányBethlenben,BethlenPázmányban?Merttudván

tudják:lehetmásavallásuk,lehetnekmásfélékpolitikaielképzeléseik,deeggyé
kellválniukaSzentKoronamisztériumábanésaSzentKoronatanában.
Delegújabbkoripéldávalisigazolhatjuk,hogyaSzentKoronátjoggalméltat

hatjukmintakatolikus–protestánsellentét feloldóját.XX. századipéldával.
HaaSzentKoronamegkülönböztettevolnaakatolikustólaprotestánst,akkor
amagyar nemzet legtragikusabb évében, 1920ban aSzentKoronamegváltó
erejében s aSzentkoronatanmegtörhetetlenségébenbizakodómagyar nem
zetgyűlésnemválasztottvolnaprotestánskormányzót.Sazsemvéletlen,hogy
a két világháború közötti magyar királyság protestáns államfőjének, Horthy
Miklósnaksohaeszébesemjutott,hogyszembefordulhatnaaSzentKoronával,
megsérthetnéaSzentkoronatant.
Felfoghatatlanabbnaktűnhet,miértörvendettolynagytiszteletnekaSzent

Koronaanemzetiségekkörébenis.Pedignincsebbensemmirendkívüli.Hiszen
aKárpátmedencébenutoljáraaSzentKoronatanavoltképesmegteremteni
a feltételeit a nemzetek, nemzetiségek békés egymás mellett élé sének. 
ASzentkoronatanatörténelmiMagyarországnemzetiségeiszámáraelső

sorbanamegmaradásuk,nemzetiségikibontakozásukfeltételeitbiztosítójo-
gok tisz teletben tartását ga ran tál ta. Más  kép pen volt ez a ren di tár sa da lom-
ban és más kép pen a pol gá ri tár sa da lom ban. A rendi társada lomban a régi 
(középkori) szerződésekbe foglalt kollektív jogokérvényesültek. 1848, illetve
1867utánavármegyeiönkormányzatléte(melyatöbbségbenlevőnemzetiség
akarataszerintlehetettnemzetiségi),valamintanemzetiségi,illetveazisko
laésegyházügyitörvényekszavatoltákanemzetiségekmegmaradását,érvé
nyesülését.Igen,joggalmondhatjuk:aSzentkoronatanaKárpátmedencében
harmóniátteremtett,azellenefordulónacionalizmusokdiszharmóniát–Tria
nonután.
Ésazt isvegyük itt tekintetbe,hogyanemmagyareredetűnacionalista

tanok,eszmék,eszmények,törekvésekmiképpenszegültekszembeaSzentko
ro na-tan nal.
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Térjünkmégvisszaahhozakérdéshez,hogymitjelentetttörténelmünknehéz
korszakaibanaSzentkoronatan:
ASzentKoronaközjogitanátamagyaremberévszázadokonátmegkérdő

jelezhetetlennek,hatálytalaníthatatlannaktekintette,denemcsakazért,mert
tudatábanvoltannak,hogymitköszönhetetannakamagyarnemzet,hanem
azért is,mert lenyűgöztemagánakaSzentKoronánakanagyon isbonyolult
sze mé lyi sé ge. 
ASzentKoronatananagymértékbenhozzájárultahhoz,hogyamagyarköz

jogaHabsburgkornehézévtizedeiben:közvetlenülatörökkiűzéseután,I.Li
pótkorában,majdII.Józsefkorában,majdaz1849etkövetőmásfélévtizedben
megtörethetetlennek,sebezhetetlennek,legyőzhetetlennekbizonyult.
Anagymagyarállamférfiak,aBethlenMiklósokúgyhittekaSzentKorona

tanában,mintVII.GergelypápavagyLoyolaiSzentIgnácakatolicizmustanai
ban:hitték,hogymegtagadásávalnemcsakgazdagságuk,szabadságuk,hanem
alelkükismegsemmisül.
Mintmindentörténelemmel(sokszázéveskeményközjogiküzdelmekkel)iga

zolttan,eszme,aSzentkoronatankiváltjaazellenfélelismerésétis;azellenfélis
elismeri nagyszerűségét és legyőzhetetlenségét, és elbizonytalanodik, ha harcra
szánjaelmagátellene:ezértvanaz,hogycsakakkorgyöngülmeg,váliklegyőzhe
tővé,havédettjei(ezesetbentagjai)cserbenhagyják.
MivelhogyaSzentKoronaamindenkoripolitikainemzetszámára,aSzent

Korona tagjai számára elsősorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, il
letveajogbiztonságotjelentette,aSzentKoronaországainakszabadpolgárai
természetszerűenöveztékhálával, szeretettel, tisztelettel.Tisztelve szerették
mindazok,akikatörvények,azalkotmánymegtartásátneméreztékterhesnek,
félve tiszteltékazok,akika törvényeketcsakkényszerűségből tartottákmeg. 
Ésemlékeztetünkittarrais,hogyarégikorokbanazértvoltsokatörvénytiszte
lőemberaSzentKoronaországaiban,mertaSzentkoronatannemazalattvalói
tudatot,hanemaSzentkoronatagságközjogifogalmameghatároztafelelősség
érzetet, valamint az egyenrangúság és améltóságteljesmagatartás kultuszát
erősítette:mert az országlakosi maga tar tásban a me l lérendelés és nem az aláren
delés elvének az érvényesülését segí tette elő.Sezellenmittehetettegytörvény-
sértőkirály?MegparancsolhattavolnaaSzentKoronatagjainak,hogysemmi-
sítsékmegalelküket?
1918ig elképzelhetetlen volt, hogy felelősmagyar politikus szembeforduljon 

a Szentkoronatannal, megtagadja. Sokszor tűnt úgy nagy politikusainknak,
hogyapolitikusbeszélniróla.Devalamirevalómagyarpolitikussohanemtagad
tameg,sohanemfordultszembevele–egészen1918ig,amikorKárolyiMihályék
tudatlanságukban, érzéketlenségükben semmibe merték venni. Azzal, hogy
megtagadtákaSzentkoronatantésazegésztörténelmimagyarközjogot,véde
kezésképtelennétettékazországot.ASzentkoronatanmegtagadásánakvolt 
a következménye, hogy 1918 után, a fegyverszüneti egyezményekmegkötése
után amagyarság képtelenné váltmegakadályozni az ország nagy részének 
amegszállását.Amagyarnemzet1918banképtelenvoltméltóképpenválaszolni
aretteneteskihívásra:önvédelmiösztönételveszítette,snemkergetteelazonnal 
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apolitikaiéletszínterérőlazokat,akikmegtagadtákamagyartörténelemleg
nehezebbóráibanaztazeszmét,amelyMagyarországotmégmegmenthette
volna.Ha1918banaSzentKoronatanasértetlenmarad,ésígyébrenképes
tartanitovábbraisamagyarnemzetönvédelmiösztönét,megteremtiazegy
ségesmagyarellenállást–mintannyiszoramagyartörténelemnehézidősza
kaiban–,akkoratrianonidiktátumravalószínűlegnemkerültvolnasor.Deha
mégis,akkoradiktátumvégrehajtásáttudtavolnamegakadályozniamagyar
nemzet.Anépszavazástmindenképpenkikényszeríthettevolnaamagyarpo
litika.SanemmagyartöbbségűvidékeknépeiéppenaSzentKoronatanában
bízvanyilvánítottákvolnakiakaratukat,hogymagyarállampolgárokakarnak
ma rad ni.

2. Miképpen határozta meg a Szent Korona a régi magyar életet?

Mindenekelőttegyoklevélrehívjuk fela figyelmet,avilágtörténelemtalánleg-
szebboklevelére:
Zsigmondkirályegy1390.évioklevélbenazadományosnakakiválóérdemeit

abbanlátja,hogy„abbanazidőben,mikorfelségünkméltóságánakgyarapítása
végettgyőzelmesseregévelMagyarországterületérejött,Pétercomesazemlí
tett Ma gyar or szág ja va és mél tó sá ga ér de ké benaseregnekhívenéshatalmasan
ellenállva, birtokainak és javainak felgyújtásával és elpusztításávalőszin te és 
áll ha ta tos hű sé ge mi att, ame lyet Ma gyar or szág szent ko ro ná ja iránt ta nú sí tott, 
félelemnélkül,kevésséigazságosanigennagykárokatszenvedettamikövető
inktőlésakkorihíveinktől”.1

Feltudjukeztmifogni,amásodikezredfordulóemberei?
Igen,ZsigmondmagyarkirálymegjutalmazzaPétercomest,mertazaSzent

Koronairánttanúsítottállhatatoshűségeáltalvezéreltetve,akkorkeltfelőelle
ne,Zsigmondmagyarkirályellen,amikorőmagyarkirálylétéreszembefordult
aSzentKoronával.Zsigmondezoklevelébennemkevesebbet tesz,mint azt,
hogyszembeállítjaaSzentKoronairántihűségetatörvénysértőkirályhozvaló
hűséggel,sezzelnemcsakelválasztjaaSzentKoronátönmagátólmintkirálytól,
dehitetteszamellett,hogyaSzentKoronaazafőhatalom,amelynekakirály
csakazzalafeltétellelrészese,hanemfordulszembe„Magyarországjavávalés
méltóságával.”Zsigmondadománylevelébenelismeri,hogyaSzentKoronaa
közjogbanakirályfölöttese.MiatitkaaSzentKoronaésZsigmondkirályviszo
nyának?MiértviselkedettígyZsigmond?Zsigmondmártudta,miaSzentKo-
ronamisztériumaéstana.
Miképpengyőzedelmeskedtekarégikoroknagymagyarállamférfiaiamagyar

közjog,valamintaSzentkoronatanmegtörhetetlenségébenbízva?Mutassunk
beegypéldát.Hogyankezdődöttareformkor?Magaaz1825–27.éviországgyű-
lésúgykezdődött,hogyakirálymegsértetteaSzentKoronatanát,megsértette 
az alkot mányt.  

1 Idézi Eckhart Ferenc: A szent ko ro na-esz me tör té ne te. Bu da pest, 1941. 88–89.
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Azországgyűlésfigyelmeztetteakirálytesküjéreéshitlevelére.
Előzmények: 1821. április 4én a király, I. Ferenc elrendeli, hogyMagyaror-

szág állítsa ki az 1813ra és 1815re rendelt 90 000 újoncból hátralékbanma-
radt28000főt.(Avármegyékegyrészeellenáll,merta90000újoncotnemaz
országgyűlés ajánlottameg.) 1822. augusztus 13án pedig azt rendeli el a ki
rály, hogyahadi adótpapírpénzhelyett azonosnévértékűezüstpénzbenkell
fizetniMagyarországon, figyelmenkívülhagyvaazt,hogyahadiadótcsakaz
országgyűlésnekállmódjábanmegajánlani,illetvemegemelni.(Márpedigaki-
rályrendeleteaz1811–1812.éviországgyűlésenmegajánlottadótkétésfélsze
reséreemeli.)Avármegyékellenállásátezesetbenaz1504.évi1.törvénycikkte-
szikötelezővé,savármegyékegyrészebeistartjaatörvényt.
Akirálybiztosokatküldkiavármegyeiellenállásmegtörésére.
Minderrőlhallgataszeptemberikirályielőterjesztés,denemteszikugyanazt

arendek,ésleghatékonyabbanéppenSzéchenyiIstvánlépfelazalkotmánysér-
téselhallgatásaellen.2

SzéchenyiMetternichállamkancellárralfolytatrendkívülikövetkezményekkel
járótárgyalástazalkotmánysértésről.Kétmemorandumotisír.
Afontosabbikban,anovember18ánbenyújtottbanegyebekközöttezáll:
„Nemkívánommegvizsgálni,mennyireigazvagyhamis,hogyamondottre

zolúcióban az abszolutizmus elvét kell látni. Csak azt akarommegkérdezni,
lehetségese,hogyarendek,amelyeksem milyen más értelmet nem találhatnak 
benne, bizalommal legyenek ezekután, ésnemmegbocsáthatóe amazaggo
dalmasságuk, amelyet nem tudnak elrejteni, és amelynek folytán elsősorban
amapontokfelőlszeretnénekmegnyugodni,amelyekalkotmányunkprincípiu
mátteszik.(…)
Főméltóságodazttiszteliésvigyázza,amirégótanagybecsűésrégótafenn-

áll. Alapelvei alapkövéül a legitimitást választja; mind politikai téren, mind
magánéletében oly következetes Ön, hogy bizonyosra veszem: a magyar ki-
rályságalkotmányátkardinálisprincípiumaiterénolyantisztánésérintetlenül
akarjamegtartani, ahogyanaza jelenleguralkodódinasztiakormányzásaalá
került.(...)
...Igazán nem volna nehéz őfelsége jogainak legcsekélyebb csorbítása nél-

külismegnyugtatniarendeket,ésannyival,amennyiegészenrövididőalattis
megtörténhetik,megnyerniabizalmukat.
Ennek elérése céljából legközelebbi rezolúciójában őfelségének röviden ki

kellenenyilatkoztatniaőszintealkotmányosérzületét,amiképpenkoronázása-
korfelesküdöttrá.(...)
Lehete hűséges alattvalója királyának az, aki nem ragaszkodik foggal

körömmelországatörvényeihez?Nemhihetem,amiképpenmindigkételkedni
fogok annak valódi belső értékében, aki jogát nem tudja férfiasanmegvédel
mezni...”3

2 Széchenyi István életéről, illetve életművéről l. részletesen: Kocsis István: Széchenyi. A magyarságtudat regé-
nye. (Kocsis Ist ván: Széchenyi. A magyarságtudat re génye. Budapest, 2002. Második, átdolgozott kia dása: 2003.)

3 Széchenyi István: Két emlékirat Metternichnek. In: Szé che nyi Ist ván vá lo ga tott mű vei I. Bu da pest, 1991. I. 
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Metternichazonmegjegyzéseiközül,amelyeketaSzéchenyiezenmemoran
dumáhozfűzött,akövetkezőkettartjuklegjelentősebbeknek:„Amagyaralkot-
mánymegtartásátmindentekintetbenolyanszigorúállamhivatalikötelesség
neksegyszersmindajogésazészolyanhatározottparancsánaktekintem,hogy
azellenkezőegészpolitikaiéletemmegsemmisítéseárántalálhatnaakárcsak
meghallgatásra is.”Majd: „Okosés igazságoskirály sohasem fogja fenyegetni
eztazalkotmányt.Aminyolcszázévedacolazidőkviharaival,azbizonyítottan
szilárd.”4 
Akirálypedigaláírjaazelőbbiekszellemébenmegfogalmazottújleiratot,és

ezzelmegnyílikareformkorközjogikapuja.
Azújleiratbanakirályegyetértarendekkelazadóésazújoncozástárgyá-

ban.Eztazzalfejeziki,hogykinyilvánítja,nemakarjatörvénysértésáltalaki-
rályi jogkört bővíteni, hanemkötelező érvényűnek tekinti az 1790/91. évi jog
folytonossághelyreállító országgyűlésnek a „segedelmekről és az adózásról”
szólóXIX.törvénycikkét.
Valóbanezújkirályileirattal–azazSzéchenyiközjogiküzdelembenaratott

győzelmével–nyílikmeg areformkorközjogikapuja.SzéchenyiIstvánaSzent
Koronavédelmealatt,aSzentKoronatanaáltalmegtörhetetlennéerősödőtör-
ténelmimagyaralkotmányrahivatkozvavívhattakihatalmasgyőzelmét.
Atörvényekrőlbeszéljünkmég.Arról,hogyaSzentKoronaáltalmeghatá

rozottkorokbannemvéletlenülvoltakévszázadosakatörvények,nemvéletle
nülvoltolyannehézmégmódosítaniisatörvényt,nemvéletlenültörtmegatör
vényekenolygyakranéslátványosanaközpontosítanióhajtókirályakaratais.
Magyar csoda!ATörvény csodája a SzentKoronamisztériumában?Miért

voltakkoraatörvényereje?Mertsemakirály,semaSzentKoronamástagja
nemhatározhattamegaSzentKoronáhozvalóviszonyát.Sezaztisjelentet-
te,hogyakirálynemkényszeríthettetörvényszegésreaszabadországlakost.
Valóbannem!Mertakiatörvényszegőkirálynaktörvényszegésbencinkosalett,
aztaSzentKoronatöbbitagjainakkikellettközösíteniük.Ígyvoltbizonyez
amagyartörténelemben,bizonyítanitudjuk.Sazuralkodóakiközösítéstnem
akadályozhattameg.Hiábavoltakirálykegye,kivetettékanemzettagjaiközül
akirálynaktörvénytelenülengedelmeskedőt.Törvénykötelezteerreamagyar
poli ti kai nemzetet. 
Az 1504:1. törvénycikkről beszélünk elsősorban. Egy olyan törvénycikkről,

amelycsakaSzentKoronamisztériumábanszülethetettésmaradhatottmeg.
Ezkimondjanemcsakazt,hogyahadiadótazországrendjeinekkellmegaján-
lani,deaztis,hogyhaeztvalamelyikvármegyenemtartanábe,ésönkéntaszo-
kottkamaranyereségenfelüladótajánlanaésszolgáltatnabeakirálynak,akkor
azonvármegyenemeseianemesirendbőlkizáratnak.Aszabadországlakosok
közülkizáratnak.ASzentKoronatagjaiközülkizáratnak.
Milyen erős volt tehát a törvény, a közjog a Szent Korona misztériumá

ban?Olvassuka régebbiHabsburgkori dekrétumokat.Megértjük,miképpen

102–105.
4 Uo. 103.
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győzedelmeskednekamagyarrendekamagyaralkotmány,azönállómagyarál-
lamiság,azországterületiintegritása,atörvényhozóhatalommegosztottsága,
valamint a vármegyei önkormányzatmegőrzéséért vívott harcukban. Bizony,
nagymagyarközjogigyőzelmekkelvanteleaHabsburgkoris,sezekneképpen
azértrendkívüliajelentősége,mertaHabsburgházimagyarkirály,akiegysze
mélybenaNémetrómaiBirodalomcsászárais,nemegyszerrendelialáamagyar
királyikötelességeit(amagyarérdekeketsokszorfelsemfogva)anémetcsászá-
ri(későbbosztrákcsászári)kötelességeinek,azazakarvaakaratlanszembefor
dulmagyarkirálylétéreamagyarállamérdekeivel.
Fűzzükméghozzáfentiekhez:mivelaHabsburgkorbanrendszerintabban

nyilvánulmegatörvényekrendkívülitisztelete,hogynemhajtjákvégreatör
vényeket helyettesítő királyi rendeleteket, a közjogi küzdelem legfontosabb
színterévéekkormáravármegyeválik.Ígyamagyarállamiságfelszámolására
törekvőII.Józsefakarataavármegyékellenállásántörikmeg,deavármegyék
választotttisztségviselőiekorbanugyanannakköszönhetikmegtörhetetlensé
güket,aminekaXV.sz.végi,XVI.sz.elejiországgyűlésekrésztvevőiazerejüket:
hitüknekaSzentkoronatanban,aSzentKoronatanábanszenttééssérthetet
lenné váló közjogmindenhatóságában.Más iránybólmegközelítve a kérdést,
aztmondhatjuk,hogyaMohácsutáninehézévszázadokbanamagyarállami-
ságazértmaradtmeg,merteleinkajogfolytonosságotsohasemmulasztották
elhelyreállítani.Igen,amagyarállamazértmaradtmeg,mertatör vény sér tés 
jo got nem ala pítelvealapjánamagyartörténelembenmindighelyreálltajog
folytonosság,amiannyit jelentett,hogyazabszolutizmusmegszűnéseutána
magyarnemzethivatottképviselőiországgyűlésen,illetvenemzetgyűlésenmeg
nemtörténttényilvánítottakmindent,amiazabszolutizmusidejénalátszat
törvényhozásteréntörtént.

3. A Szent ko ro na-tan ta nul má nyo zá sá nak né hány mód szer ta ni kér dé se

HaamagyarközjogfejlődéstésaSzentkoronatanttanulmányozzuk,haelső
sorbanazérdekelminket,miképpenváltamagyarkoronaeszmeközjogitanná,
milyenisvolttulajdonképpenaSzentKoronánakamaiemberszámáramármár
felfoghatatlanközjogifogalma,sanemkevésbébonyolultSzentkoronatagság
közjogifogalma,hamegakarjukérteni,miképpenmentettemegeközjogitan
legnehezebbhelyzetekbenamagyarállamiságot,akkorelsősorbanaközjogi
küzdelmektörténetébőlvonjunklekövetkeztetéseket.
Aközjogiküzdelmekeredményeiazújtörvények,valamintazalkotmánynak,

azegészközjognakésaközjogiintézményrendszernekafejlődése.Efejlődésel
vezetarenditársadalomkialakulásához,majdmegszűnéséhez.Devigyázzunk:
igenhosszúfolyamatrólvanszó.AsajátosmagyarrenditársadalomaXIII–XVI.
századbanalakulki,jóháromévszázadalatt,aXVI.századelejéigmegszilárdul,
sfennállásánakújabbbőháromévszázadaalattaligváltozik.Eközjogtörténe-
ti„mozdulatlanságnak”megvannakamagaokai,ezeketamegfelelőhelyenmajd
bemutatjuk.
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Mostmaradjunkmégamódszernél.Látnifogjuk,hogyaközjogiküzdelmek
leglátványosabb eredményei az ún. királyi dekrétumok, melyek eleinte való
banegyegykirályáltalegyszerrekihirdetett(gyakranperszeazilletőkirályra
kényszerített)törvények,deegyidőután(arenditársadalomkialakulásautol
sószakaszában,aXV.századvégén,XVI.századelejénéskésőbb)márolyan
törvénycikkekgyűjteményei,melyeket amegosztott törvényhozóhatalom ré
szesei:akirályésarendektörvényhozóországgyűlésekenhoznakmeg.Akirályi
dekrétumoktörvénycikkeiapróbátagyakorlatbanálljákki,smárrégótaelfo
gadottnaktekinthetőazafelfogás,hogyegyakorlatalegmindennapibb(mint
amilyen egy birtokadományozást vagy peres eljárás eredményét tartalmazó)
oklevelekbenkövethetőnyomon.Deebbőlmégnemkövetkezikaz,hogyhaaz
oklevelekellentmondanakatörvénynek,akkoratörvényterejétvesztettnekkell
tekinteni.(Ezaztjelentené,hogyajogitényekésezekalapjánajogelveknem
atörvénygyűjteményekből,hanemazoklevelekbőlismerhetőkmeg.)Azértnem
vonhatunk le ilysúlyoskövetkeztetést–mintEckhartFerenctette–atörvé
nyekrőlazoklevelekalapján,mertegytörvényhatályosságanemmindigkövet
hetőmegbízhatóannyomonazoklevelekben.
Hogy isvanez?Haazoklevelekbőlnemderülki,hogyegytörvényhatályos,

ezmégcsakaztjelenti,hogyazoklevélkibocsátója(rendszerintazuralkodó)
az illető törvénytérvénytelennektekinti.Deettőlmégaza törvénynemszűnt
meg létezni.AzAranybulla törvényeit például nem tartjamegmindenmagyar
király.Ezviszontnemjelentiazt,hogyazokatörvényekhatályukatvesztették.
Azokatakorabelinemességtovábbraisérvényesnektekintette,eszébesejutott
azokróllemondani,saligvárta,hogyazAranybullátmegerősíttethesse.Demígaz
újabbmegerősítésresornemkerülhetett,addigisazAranybullahatároztameg
azAranybullakedvezményezettjeinek,anemességnekagondolkozását,politikai
programjátstb.AzAranybullatulajdonképpenaddigvanhatályban,amígama
gyarrenditársadalomfennáll,tehát1848ig,kivéveazellenállásijogottartalmazó
záradékot,amelyetamagyarországgyűlés1687bentörölazAranybullából.Ami-
koramagyarrendekbeleegyeznekazAranybullahajdanlegfényesebb és leg félel
metesebb paragrafusahatálytalanításába,akkorbizonnyaltekintetbeveszikazt
is,hogyazellenállásnakamodernváltozata:avármegyeiellenállásjóeséllyelfog-
javédelmezniazalkotmányt,aközjogiintézményrendszert,amagyarállamiságot.
Nyilvánvalónak tekinthetjük fentiek alapján, hogy a törvények hatályossá

gátmindennelellenőriznünkkell,amivelcsaklehet:azoklevelekenkívüljegy
zőkönyvekkel(harendelkezésünkreállnakilyenek),levelezésekkelstb.Demég
fontosabb:ahhozkelltartanunkmagunkat,hogyminden,amiaközjoghoztarto
zik,csakaközjogiküzdelmekfolyamatábaágyazvatanulmányozható.Aközjogi
küzdelmektörténetepedigelsősorbanatörvényektörténete.Aközjogtörténet
legtöbbrejtélyeakkorvilágosodikmegelőttünk,haatörvényalkotásfolyama
tántartjukaszemünket.Vegyükközbenfigyelembeaztis,hogyegytörvényről
csakakkoralkothatunkvéleményt,ha ismerjükszületésénekkörülményeités
egészéletét.Bármelyiktörvény,míghatálybanvan,visszahataközjogiküzdel
mekre,meghatározhatjaannakeredményét,mígnemújabbközjogiküzdelmek
eredményeképpenhatályátveszítheti.
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Fogadjukmegelsősorbanannakamagyarközjogtörténésznekazútmutatá
sait, aki egyben győztese volt amagyar történelem egyik legnagyobbközjogi
küzdelmének:aDeákFerencéit.Őazzalérvelt leghatékonyabban,hogyatör
vényekensemmitsemváltoztatott,hogyakirályokazokatnemmindigvették
fi gye lem be, mert „a tör vény sér tés jo got nem ala pít”.5 
DeákFerenctulajdonképpenarraazalapelvérehivatkozottamagyarközjog-

nak,amelyrerendszeresenhivatkoztakhivatottpolitikusainkamagyartörté-
nelemdrámaihelyzeteitkövetőjogfolytonossághelyreállítóországgyűléseken.
Bizony,a tör vény sér tés jo got nem ala pít elvehatároztamegMagyarországon

a szerves jogfejlődést, s ezen elvre épül többek között az 1867. évi kiegye
zés. Jegyezzük itt meg, hogy a szerves jogfejlődés alapfeltétele éppen a jog
folytonossághelyreállítása.
Amagyarnemzetképviselőitörténelmünksoránmindigelsőrendűfeladatnak

tartottákajogfolytonossághelyreállítást,deaz1944márciusábanmegszakadt
jogfolytonosságotazún.rendszerváltoztatók–ésa2011benalkotmányozókis–
elmulasztottákhelyreállítani.Ezértmondhatjuk,hogymaiközjogunkmárnem
szerves jogfejlődéseredménye,hanemkölcsönzés.Sezértmondhatjukazt is,
hogya jogfolytonossághelyreállítástellenzőmaiközjogászainkszembefordul
tak Deák Ferenc elveivel és eszményeivel. 
Azt is jegyezzükmeg, hogy a Szentkoronatant nem tanulmányozhatnánk

érdemben,hanemvennénkméltóképpenfigyelembeDeákFerenc jogérzékét,
jogelméletét, jogelveit,eszményeit,hatalmasjogtörténésziésközjogászimun
kás sá gát.
Éseztmostelsősorbanazérthangsúlyozzuk,mertmiképpenamaimagyar

országigyakorlóközjogászoksem,amaimagyarjogtörténetíróktöbbségesem
vállaljaaDeákFerenciszemléletet.
ElsősorbanEckhartFerencrehivatkozvavetikelazegészDeákFerenciélet

művet.Mibőlindulnakki?Eckhartnakabbólazalapelvéből,amelyaDeákFe
rencének éppen a fordítottja. Azaz abból, hogy a tör vény sér tés jo got ala pít. 
Eckharteztnemeszavakkalfogalmaztameg,deamitmegfogalmazott,annak
ezazértelme.Őaztmondtaki:haatörvényésazoklevélnemugyanaztmond
ják,akkorazokleveletkellfigyelembevenni.Azthangoztattamára30asévek
elején,hogyajogitényekésezek alap ján a jog el vekazoklevelekbőlismerhetők
meg.Haazoklevélellentmondatörvénynek,úgyutóbbimin digmellőzhető.6 
Demivelazoklevélakkormondmást,mintatörvény,haatörvénysértésfenn
áll,azoklevéláltalsugalmazottjogállásérvényesnek,valódinakvalóelfogadása
sem mi mást nem je lent, mint azt, hogy már pe dig a tör vény sér tés jo got ala pít. 
Demaiközjogtörténészeink–tiszteletakivételnek–túltesznekEckhartFe

rencen:nemcsakDeákFerencetvetikel,hanemveleegyüttmindazt,amiama
gyar közjogfejlődésben eredeti.Ámhaközjogtörténetírásunkmindazt elveti,
amisajátos–éscsakaztveszi tekintetbe,amimondjuka francia,angolvagy
német jogfejlődésben is benne van, ahogy ez leküzdhetetlennek tűnődivattá

5 Deák Ferenc: Ada lék a ma gyar köz jog hoz. Pest, 1865. Rep rint ki a dá sa: Bu da pest, 1987. 101.
6 Eckhart Ferenc: Jog- és al kot mány tör té net. In: He lyünk Eu ró pá ban. Bu da pest, 1986. 286. 
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vált–,akkoramagyarkoronaeszme,deelsősorbanaSzentkoronatantanulmá
nyozásátelsemkezdheti.
HiszenéppenaSzentKoronaközjogi fogalommáválása,amagyarkorona

eszménekközjogitannáválásaaz,amiamagyarjogfejlődésbenalegeredetibb.
ATrianonutániévekbenelőszörazkezdetthihetetlennéválni(atrianonipszi

chózisbanszenvedőkszámára),hogytörténelmünkbenlehettekolyankorszakok
–évszázadoskorszakok–,amelyekbentörvénysértésvalóbannemalkotottjogot.
Ehheztegyükhozzá,hogyaz1947utánérettéváltnemzedékekszámáraannális
hihetőbbnektűnt,hogyéppenatörvénysértésaz,amijogotalapít,mertőketmár
mindenpolitikaitapasztalatukamabizonyostévhitnekazelfogadásáraösztönöz
te,amelytévhitelőszörEckhartFerencszemléletébenjelentmeg.Hiszőkmár
nemismertektörvényt,melyetnemtörvénysértésalapítottvolna–smisemvolt
számukratermészetesebb,minthogyéletérzésüket(melyetajogbizonytalanság
határozottmeg)ésközjogiszemléletüketamúltévszázadaibavisszavetítsék.
(Kétségbeesettvitafolyikegyébkéntszerteavilágon,hogyajogtörténetírás

kinekatiszte:atörténészévagyajogászé.Deazok,akikamellettkardoskodnak,
hogyajogtörténetírássemmiképpensembízhatógyakorlójogászokra,legfőbb
érvneképpenazthozzákfel,hogyagyakorlójogász–akaratlanul,természetesen
–visszavetítisajátgondolatésérzésvilágátéstapasztalataitamúltba.Aközjo
gászikudarcaitis.)
ASzentKoronatanánaktanulmányozásaközbenpróbáljunkmegtárgyilago

sakmaradni,deálszerénységbenemeneküljünk.Tanulmányozhatjukakármily
nagytisztelettelazangol,német,francia,csehéslengyelkoronaeszméktörté
netét,mégaztisfelvethetjük,hogyhosszúideighasonlóképpenfejlődtek,mint
amagyar,deazösszehasonlításvégkövetkeztetésétnemhagyhatjukfigyelmen
kívülcsakazért,mertezkedvezőenvilágítjamegakésőközépkorimagyarkoro-
naeszmét,illetveakorabelimagyarközjogiküzdelmeket.
Ekövetkeztetéscsakennyibőláll:amagyarpolitikusokakésőközépkorban

képesekvoltakfelfogni,hogyamagyarságszámárasemmisemfontosabb,mint
annakelfogadtatása,hogyamagyarközjogbanakirályrangbanéshatáskörben
neelső,hanemmásodikszemélylegyen,azazannakelfogadtatása,hogyakirály-
nakfeletteselegyen,aSzentKorona–jogiszemélyként,amagyarállamhatalom
alanya ként.  
Kötelezőerejűközjogitannácsakamagyarkoronaeszmeválik–aszerencsé

sebbenalakulóangol történelembenugyaneznemkövetkezikbe,mintahogy
a szerencsétlenebbül alakuló cseh (évszázadokramegszűnik a cseh államiság)
történelembensem.Amagyarkoronaeszme,aSzentkoronaeszmeteháttanul
mányozhatóazeurópai történelemfolyamataibaágyazva(kezdetei,előzményei
éshosszú,évezredestörténetemindérdembenösszehasonlíthatóakmáseurópai
történelmifolyamatokkal),deakésőközépkorbankialakulóSzentkoronatanmás
koronatanhoznemhasonlítható,egyszerűenazért,mertaSzentkoronaeszmén
kívülmáseurópaivagynemeurópaikoronaeszmenemváltozikátközjogitanná.
ASzentKoronamisztériumánakéstanánakkérdésköreittárgyalvaamagyar

történelmetháromkorszakraoszthatjuk:
–azőstörténettőlaXV.századközepéig,aSzentkoronatankialakulásáig,
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–aXV.századközepétől1918ig,illetve1944ig,
–amásodikvilágháborúvégétőlmáig...
AXV.századelőttikorszaktörténetébőlszámunkraelsőrendűfontosságú

aszakráliskirály,illetveaszakráliskirályságrejtélyeskérdésköreinekamegvi-
lágosítása,valamintannakafolyamatnakaméltóbemutatása,amelybenama
gyarkoronaeszmeegyregazdagodik,samelynekvégénaSzentKoronaközjogi
fo ga lom má vá lik. 
ASzentkoronatankorszakában(aXV. sz.közepétől1918ig,majd1920tól

1944ig)amagyarélet(politikai,gazdasági,sőtmagánélet)középpontjábanáll
aSzentKorona.(ASzentKoronánakmindamisztériuma,mindaközjogifogal
ma.)EzidőszakbanaSzentKoronatanamegőrzőerejeamagyaralkotmány
nak,amagyarállamiságnak,meghatározójaamagyarközjogfejlődésnek.Ése
korszakbanaSzentKoronamisztériuma,szentségeamagyarkeresztényélet
nekis(felekezettőlfüggetlenül)központi,sajátoskérdése.

   
 

4. A Szent Korona személyisége és misz tériuma

ASzentKorona közjogi tanát a Szent Korona országainak lakói (magyarok
ésnemmagyarok,magyarországiakéstársultországok, illetvevárosok lakói)
évszázadokonátmegkérdőjelezhetetlennek,hatálytalaníthatatlannaktekintet
ték,denemcsakazért,merttudatábanvoltakannak,hogymitköszönhetneke
tannak,hanemazértis,mertlenyűgözteőketmagánakaSzentKoronánakana
gyonisbonyolultszemélyisége.
Úgy beszélnek évszázadokon a SzentKorona tulajdonságairól:megtévesz

thetetlenségéről,nagylelkűségérőlvagyéppenszigorúságáról,valamintaSzent
Korona akaratáról,minthami sem lenne számukra természetesebb,mint az,
hogyaSzentKoronaaMagyarKirályságbanazállamhatalomlegmagasabbran-
gúalanya–Egetésföldetösszekötőélőszemélyiségként.
Traudalmáciaivárosvezetői1387benmintlegnemesebb,deszen ve dő sze-

mélyrőlírnakaSzentKoronárólavelenceiköztársaságnakírottlevelükben.7 
Araguzaitanács isúgy ír1450benaSzentKoronáról(megkülönböztetve

Magyarországtólis),minthaszemélynektekintenék.8

ÉberenfigyeltékaSzentKoronaországainaklakói,hogyméltóképpenérvénye
süleaSzentKoronaakarata,ésvigyázótekintetüketbizonynemislehetettmeg
téveszteni,hiszenaSzentKoronaakarataérvényesülésételsősorbanaSzentKo-
ronaközjogitana,valamintaSzentkoronaeszmeboltozatátszilárdoszlopokként
tartótörvények(azországgyűlésenhozottésakirályáltalszentesítetttörvények)
biztosították,ésmegnyugvássaltöltötteelőket,hogyaSzentKoronalegfőbbaka-
ratanemmás,mintaz,hogyatörvényhozóésavégrehajtóhatalomvalóságosan,
ellenőrizhetőenmegosztottlegyenakirályésazországlakosokközött,ésbizony
valahányszorakirályabszolúthatalomratört,azországlakosokméltóképviselői

7 Id. Eckhart Ferenc: A szent ko ro na-esz me tör té ne te. Bu da pest, 1941. 133.
8 Uo. 135.
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nemkéslekedtekőtfigyelmeztetni,hogyszembefordultaSzentKoronaakaratá
val.(Sefigyelmeztetéstrendszerintméltóellenszegüléstettehatásossá.)
ASzentKoronamisztériumának(éstanánakéseszméjének)világábannem

véletlenül voltak évszázadosak a törvények, nem véletlenül volt olyan nehéz
mégmódosítaniisatörvényt,snemvéletlenültörtmegatörvényekenolygyak
ranéslátványosanaközpontosítanióhajtókirályakaratais.
RátérveaSzentKoronamisztériumánakbonyolultabbkérdéseire,előszöris

arraválaszoljunk,hogymiértszentaSzentKorona… 
ASzentKoronátIstentőlkapta–meghatározottcéllal,meghatározottüze-

nettel–amagyarnemzet.ASzentKoronaezértszent.
EzazüzenetazIgazsággalvanösszefüggésben.AzÉlőÉgiIgazságról,ale-

győzhetetlenrőlvanszó,arról,akiIstenÖnvédőmegnyilvánulása:azIstenaka-
ratát érvényesítő legnagyobb Erő, legszilárdabb Hatalom. Büntető vagy vé
delmezőhatalom:igazságérvényesítő,illetveszeretetoltalmazó.Arégimagyar-
sághiteszerintazÉlőÉgiIgazságnépetválasztmagának,akiáltalérvényesíti
akaratát.Amagyarságot.Arégimagyarküldetéstudatbanamagyarságazért
azÉg népe,mert azÉlőÉgi Igazság akaratánakméltó végrehajtója. (Bemu
tathatnánkitt,hogyazÉlőÉgiIgazságmilygyakranszerepel–smilysokféle
alakban!–amagyarmitológiában,népmesébenésszépirodalomban.9)
AzÉgbőlalászálltSzentKoronamegerősítiamagyarságotannakhitében,hogy

Istensajátosértelmetszántamagyar létnek.ASzentKoronaküldésével Isten
ígytulajdonképpenküldetésénekfontosságaésidőszerűségehitébenerősítimeg
amagyarságot.(Dehangsúlyozzukittis:amagyarküldetéstudatbannyomasincs
annak,hogyamagyaregyetlenkiválasztottnépeIstennek.Egyetlennagyfeladat-
rakiválasztott–errőlszólamagyarküldetéstudattörténete.)Aközépkoröntu
datosmagyarjamindeztilyrövidenmondtael:a Szent Koronát an gyal hozta. 
Vegyük ittméltóképpentekintetbe,hogyaSzentKorona tiszteletébenmi-

lyenváltozáskövetkezettbeaSzentKoronatanánakakialakulásaután.Egyre
fontosabbáváltannaktudata,hogyaSzentKoronaahajdanvoltszakráliskirály
jogutódja.Annaktudata,hogyaSzentKoronamagaamagyarszakráliskirály.
AzújkormagyarjaszámáratehátaSzentKoronaazértisszent,mertaszakrális
királyjogutódja.
MijárulthozzáaSzentKoronamisztériumánakerősödéséhezazabbanvaló

mélységeshitenkívül,hogyaSzentKoronátIstentőlkaptaamagyarnemzet?
Atény,hogyhatalmatátruháznicsakaSzentKoronávaltörténőkoronázás

sallehetett.
Annakbizonyossága,hogyMagyarországotSzentIstvánaSzűzMária,illetve

aNagyboldogasszony (a kettő együtt: aMagyarokNagyasszonya) oltalmába
ajánlotta.
Mindezekenkívülaziserősítettea SzentKoronamisztériumát,hogyaSzent

KoronávalmegkoronázottkirályokközülSzentIstvánésSzentLászlóIstennek
tetszőéletükkel,uralkodásukkalkiérdemeltékaszenttéavatást,shogyrend
kívülitiszteletükegyremélyültazidőmúlásával.

9 Lásd részletesen: Kocsis István: A táltos paripa. Harmadik, átdol gozott ki adás. Budapest, 2010. 167–175.
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ASzentKoronabeavatókorona.PapGábor felhívjaa figyelmetarra,hogy
éppen a beavató korona az, „amiről a legkevesebbet tudjuk, mert Európá
banazutolsómásfélezerévben– legjobbtudomásunkszerint–amiénkvolt
azegyetlenolyankorona,amelyikaszólegszorosabbértelmébenbeavatóko-
ronánaktekinthető.Ennekazasajátossága,hogysemcsaládikörben,semor-
szágosügyekintézésekornemlehetviselni.Egyetlenalkalommallehetviselni,
akoronázáskor.Kifejezettenegyfajtadirektráhatáskifejtéseafeladata,ésígy 
alegjobbanalógiátasámánkoronákközötttaláljukmeg.”10

AmisztériumávalhozhatókösszefüggésbetermészetesenaSzentKoronáról
szólótörténetekcsodáselemei.AKépesKrónikaszerintpéldáulnemveszhet
el,shafennállaveszélyeelvesztésének,akkorláthatatlannáistudválni.Éjjel
„azországúton,aholnagyonsokutasjárt”,acsobolyó,amelybeaSzentKoro-
nátrejtették,eloldódottanyeregszíjairól,„ésleesettúgy,hogysenkisemvette
észre.Amikorazutánkivilágosodott,ésészrevették,hogynincsmegazértékes
kincs,arémülettőlűzveolyangyorsanrohantakvisszafelé,amennyirecsaktő-
lük tellett.Akoronátpedig,mivela sok járókelőközöttazországútközepén
nemfedeztefölsenki,megtalálták.(…)Ésmitjelentaz,hogysenkisemtalálta
meg,csakazok,akikvitték,hacsaknemazt,hogyPannónianemfosztódhatik
megangyaladtakoronájától?”11

ASzentKoronamisztériumátnemkismértékbengazdagítottaazahit is,
hogy a Szent Korona mint személyiség nemcsak jóságos cselekedetekre ké
pes,hanemaszigorúbüntetéstőlsemriadvissza.Alegszigorúbbbüntetéster
mészetesenazÖrökkévalóságfelévezetőútlezárása.Akirályisszeretvevagy
félvetiszteliaSzentKoronát;szeretvevagyfélve–uralkodóimagatartásától,
koncepciójától, terveitől függően. Példának felhozhatjuk I. Lipót és aSzent
Ko ro na vi szonyát.
Akkorértjükmegeviszonyt,halevonjukamegfelelőkövetkeztetésekettör

ténelmünk egyik legnagyobbközjogi küzdelmének a történetéből. I. Lipót és
BethlenMiklósennekaküzdelemnekafőhősei.Demieküzdelemtétje?
I. (Habsburg)Lipótnémetrómai császár ésmagyarkirály a törökkiűzése

utánidiadalmámorbanmégúgyérzi,hogymintMagyarország„felszabadítója”,
korlátlanulérvényesíthetiakaratátaSzentKoronaországaiban,ígyErdélyben
is…MikisazErdélyre(ésaPartiumra)vonatkozótervei?Központosítaniakar
na,ésnagyörömmeltörölnéelErdélymagyarközjogistátusát,alakítanáátaz
alkotmányosmonarchiátabszolútmonarchiává.Acsászárkirálybizonnyaligen
terhesnekérzi,hogyErdélyben(mintakorabeliMagyarKirályságbanis)atör
vényhozóhatalmatnemegyedül,hanemazországgyűlésselegyüttalkotja,ígyő
ott is az alkotmány szerint és nem rendeleti úton kormányozhat.
Deakkormiteszilehetővé,hogyaBethlenMiklósésazerdélyirendekakara

taérvényesüljönaz1691.éviDiplomaLeopoldinummegalkotásakor?Lipótki-
rályaláírjaaBethlenMiklósmegszövegezte,dealapDiplomaLeopoldinumné
venhíresséváltalaptörvényt,amelyErdélymagyarközjogistátusátbiztosítja,

10 Pap Gábor:  „Angyali korona, szent csillag”. Kéz  irat gya nánt. Jász berény, 1996. 3.         
11 Képes Krónika. Fordította Barsi János. Buda pest,  2003. 124.
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samelynekköszönhetőenErdélyönállóállamisággalugyan,deaSzentKorona
országamarad.(Erdélybenmintalkotmányosmonarchiábanérvénybenmarad
nakarégimagyarkirályoktörvénykönyvei,WerbőczyTripartitumaésafejede
lemségkoratörvénykönyvei:azApprobataeésaCompilataeConstitutiones.)
MikényszerítettearraI.Lipótot,hogyszembeforduljonsajátelképzelésével,

éselfogadjaaBethlenMiklósáltalképviselterdélyirendekálláspontját?
Nemkönnyűekérdésreválaszolni.Sokan,ígyakérdésegyiklegjobbszakér

tője,TrócsányiZsoltis12akedvezőidőponttalmagyarázzák,hogyBethlenMiklós
viszonylag könnyen győzedelmeskedhetett az Erdély új helyzetét meghatározó
közjogiküzdelemben:atörökfrontonabirodalmihadseregújabbsikereketmár
nemérel,fennállegykomolytörökellentámadáslehetősége,VidintésNistvisz-
szaisfoglalják,ThökölyImrepedigsikereketérelacsászárkirályseregeivelvívott
küzdelmében.VannakazonbanBethlenMiklósközjogigyőzelménekaszakiro
dalomáltalkellőenfigyelembenemvettmagyarázataiis,sezekközülazaleg
különösebb,hogyaSzentKoronamindenekfelettiségében,sérthetetlenségében
valóhitazI.Lipótmagatartásátismeghatározza.(Ehitétbizonnyalnemke-
véssikerrelerősítgetiakorabelimagyarnádor,EsterházyPál.)DeaLipótki-
rályszemélyiségéneksajátosjegyeit(pl.vallásosságát)figyelembevéveiserősödik
meggyőződésünk,hogyBethlenMiklósgyőzelmétvalóbanelsősorbanaSzent
koronaeszmévelmagyarázhatjuk.
Igen,erejtélyesközjogiküzdelemkimenetelétnemtudjukelképzelniannak

figyelembevételenélkül,hogy I.Lipót„átváltozott”amagyaralkotmány, illet-
veaSzentKoronahívévé,annakellenérenem,hogyakirályszámáranemazt
jelentetteaSzentKorona,amitBethlenMiklósszámára.Ésakülönbségittnem
csekély:BethlenszeretvetisztelteaSzentKoronát,Lipótkirályistisztelte,denem
szeretve,hanemfélve.
MiképpenváltozottáttehátI.Lipótamagyaralkotmány,valamintaSzent

Koronahívévé?Sehogyan.ŐnemváltozikátaSzentKoronahívévé,derette
netesenfélTőle.
HaaSzentKoronamisztériumánaknagyrejtélyeimegvilágosodnakelőttünk,

akkorperszemegértjük,miképpenlehetettbiztosabbanI.Lipót,hogyhaőnem 
vi selkedik úgy, mintha a Szent Korona híve vol na, azazhaakaratátmagyarki-
rálykéntnemrendelialáaSzentKoronaakaratának,akkoraSzentKoronaőt
éscsaládjátbüntetésképpenmegsemmisítheti.(Egyébkéntmindenmagyarki-
rálysoktörténetetvoltkénytelenvégighallgatniarról,milyenrettenetessorsvár
arraamagyarkirályra,akiszembemerfordulniaSzentKoronával.)Ésazen-
nélsokkalsúlyosabbbüntetéstsemkerülhetiel:lezárulelőtteazÖrökkévalóság
felévezetőút,haazIstenküldötteSzentKoronátmegsérti.
Mindazonáltal mindezeket figyelembe véve sem válaszolhatunk teljes

határozottsággalakirálymagatartásávalösszefüggőkérdésekre,hiszfeltételez-
hetjükugyan, hogy aSzentKoronahíveként állást foglaló I. Lipótbizonnyal
se ho gyan sem vál tozhatott át a Szent Korona va lódi hívévé, vi szont arra a még 

12 Vö. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kor mány zat Er délyben, 1690–1740. Budapest, 1988. 
29–143 és 194–279.
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fogasabbkérdésreisválaszolniakarván,hogyaDiplomaLeopoldinumaláírása-
koracsászárkirálytudatábanvolteannak,hogyazőlelkébenI.Lipótmagyar
királylegyőzteI.Lipótnémetrómaicsászárt,legalábbannyitelmondhatunkki-
egészítésképpen,hogymindenbizonnyalnemvolttudatábane kü lönös győze
lemnek, deamagyarkirályazőlelkébenmégisvalóbanlegyőzteanémetrómai
császárt.
Legfontosabbnakmindenképpenazttarthatjuk,hogyI.LipótotésBethlen

Miklóstszembefordítanákérdekeik,deakaratukazonossáválikaSzentKorona
misztériumában.
Szükségesvoltehheztermészetesenazis,hogyLipótkirályfelfogja,hogy

aSzentKoronaakaratátnemő,hanemBethlenMiklósképviseli.
SokMohácsutánimagyarközjogigyőzelemnekugyanazarejtélye,amiaBeth-

lenMiklósénak.Elmondtukfentebb,hogyegyújkirályileiratkikényszerítésével
–azazSzéchenyiközjogiküzdelembenaratottgyőzelmével –nyílikmeg a re-
formkorközjogikapuja.Széchenyiisazértvívhattaki–olykönnyen–hatalmas
győzelmét,mertellenfelei (I.FerenccsászárkirályésMetternich főkancellár)
felfogják,hogykockázatosszembefordulniaSzentKoronával.Arraisfelhívtuk
afigyelmet,hogy1918ig–KárolyiMihályékfellépéséig–elképzelhetetlenvolt,
hogyfelelősmagyarpolitikusszembeforduljonaSzentKoronával,megtagadja.
AHabsburgpártimagyarpolitikusokmagatartásátigengyakranugyanazhatá-
roztameg,amiazI.Lipótét:hanemszeretve, akkor félve tiszteltékaSzentKo-
ronát. Így is fogalmazhatunk:evilágielőnyökért (amagyarnemzetérdekeivel
nemtörődőuralkodókegyéért)nemadtákcserébeazÖrökkévalóságot.Mikép-
penLipótkirálysemarendeletiútonvalókormányzáskényelméért.
Érdekes,hogyaSzentKoronárólszólóegyikelsőönállóírásmű,aRévayPéter

koronaőr(az1608.és1618.évikoronázásokegyikszertartásmestere)vallomá
sosSzentkoronaértékelésenemaSzentKoronaközjogifogalmávalfoglalkozik
elsősorban,hanemamisztériumával.ASzentKoronának–írja–„akkoraereje
van,hogyakimegsérteniszándékozik,nemcsakfelségsértésbenbűnös,hanem
avallásésazistenségellenisvétkezik.(...)Akirályságésacsatoltrészekhatá
raiközöttnemmaradhatmegmáskorona,mintahogyazégvagyaföldsemtűr
megmásNapot.”13Történetiösszefoglalójánakigenérdekesrészeaz,amelyben
arrólír,hogySalamonkirályaSzentKoronamegsértésévelmiképpenhívtaki
magaellenasorsot.”14AztiselmeséliRévayPéter,hogyI.Ulászlókirály„atávol-
levőKoronátengesztelőáldozatként”esettelavárnaicsatában.15

Fentiek a Szent Korona misztériumának a legkönnyebben felfogható kér
dései.Miaz,aminehezebbenérthetőamaiemberszámára?ASzentKorona
nemcsakannyi,hogyahajdanvoltszakráliskirályjogutódja,sígylegmagasabb
rangúalanyaamagyarállamhatalomnak.Mindenmagyarerőfeszítésbenneta-
láljamegazértelmét:Őterősíti,Őbennemaradmeg.BennevanSzentIstván

13 Révay Péter: Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Ko ronájá nak ere detéről, jeles és győ zedelmes 
vol tá ról, sorsáról. In: A ko ro na ki lenc év szá za da. Bu da pest, 1979. 329–332.

14 Uo.  307.
15 Uo. 324.

kocsis istván – a szent korona-tana kialakulásának rejtélyei



Jövő a Szent Korona Jegyében – nemzetstratégiai konferencia

120 magyarok iX. Világkongresszusa

ésBethlenGáborésSzéchenyi Istvánmindenpróbájánakazértéke,demin-
denmaimagyarpróbájánakazértéke is:mindenmagyarvállalásértékeben-
neösszegeződik.ASzentKoronaazÉgegydarabja.Mivelérdemeltekiama-
gyarságIstentől?Mitvár Istencserébenamagyaroktól továbbra is?ASzent
Koronárafüggesztvénszemükettekinthetnekamagyarnemzettagjaiazörök-
kévalóságba. Azt hisszük, szentségében,misztériumábanmindaz benne van,
amitszentnek,misztikusnak,titoknaktekintettamagyarnemzeteszmélése
óta.Tehátaztazegésztitokzatosvilágot látnunkkell,hamegakarjukérteni 
aSzentKoronatitkát,amiamagyarhitvilágban,amagyarmitológiábanben-
nevan–akezdetektőlnapjainkig.Igen,akezdetektőlnapjainkig.ÉsaSzent
Koronamisztériuma,szentségeamagyarkeresztényéletnekmindenképpen(és
felekezettőlfüggetlenül)központi,sajátoskérdése.
Haamisztériumafelőlközelítjükmeg,akkorbizonyaSzentKoronaama

gyar nemzet szent tit ka. A magyar nem zet fennma radásá nak, létének szent tit
ka.Etitkotpróbáljukmegfejteni,amikoraSzentKoronamisztériumávalfog
lalkozunk.ASzentKoronamisztériumatanulmányozásánakmélységesértelme
van.HiszenmiaSzentKoronaemisztériumban?A Szent Korona Isten gondola
ta a magyar lét ről... A ma gyar küldetésről.
ASzentKoronamisztériumánakatartalmakoronkéntmás.Demindigazön

védelmiösztönnelfüggöttössze.Sugalmazta,mitkelltennieamagyarnemzet-
nekalegnehezebbhelyzetekben.

5. A Szent ko ro na-esz me fej lő dé se és vál to zá sai. A ma gyar ko ro na esz me
köz jo gi tan ná va ló át ala ku lá sa. Mi kép pen fej  lő dött ez zel pár hu za mo san a köz jog?

ASzentKoronamisztériumának legfontosabb kérdésköreit természetesen
méltóképpenfigyelembekellvennünk,haaSzentKoronaközjogitanakialaku
lásánakabonyolultkérdéséttanulmányozzuk.
DeamikoraSzentkoronaeszmeközjogi tannávalóátalakulásánakhosszú

ésbonyolultfolyamatátmutatjukbe,akkorelsősorbanarrakelltekintettellen-
nünk,hogymiképpenhatároztamegaSzentKoronaésamagyarnemzetviszo
nyátazalkotmányoskormányzásért,alkotmányosközéletértfolytatottküzde
lem.
1222benmegszületikamagyarközjogfejlődéskezdetiszakaszánaklegfonto

sabboklevele,azAranybulla.16

Mimosttermészetesenannakahangsúlyozásáttartjuk legfontosabbnak
azAranybullakérdésköréből,hogyaXXXI.cikkelynemcsakazellenállásijogot
mondjaki,hanemkifejezvalamimástis,mégpedigazt,hogyakirályésazállam,
a ki rály sze  mé lye és az ál lam sze mé lyi sé ge, az az a ki rály és a ko ro na már nem 
azonosak:márelválasztandókegymástól.EzaXXXI.cikkelyidézett2.§ábólis
értelemszerűenkövetkezik,hiszellenállniésellentmondaniakirálynakakkor
lehet,haazméltatlannáválikakoronájához–megszegvénfogadalmait.Gondol
jukehhezhozzá:valódiszakráliskirálynemválhatméltatlannáakoronájához.

16 Vö. Érszegi Géza: Az Arany bul la. Bu da pest, 1990. 
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AkkortehátazAranybullaéppenaztkérdőjeleznémeg,hogyakirályszakrális
személy?
Másképpen fogalmazva: azAranybullát feltétlenül a II.Endreméltatlanságára

adottméltóválasznaktekinthetjük?Valószínűnekinkábbazttartjuk,hogyII.Endre
úgyviselkedik,mintkésőbbMátyáskirály.Szakráliskirálykénttekintarraajöven
dőre,amikorálkirály(mindenszakralitástólmentesuralkodó,akimindazonáltal
azthazudja,hogyIstenkegyelmébőluralkodik)foguralkodniMagyarországon.
AII.EndreszázadábanugyannemalakulmégkiaSzentkoronatan,de

azAranybullaévétőlkezdveminthamáréppenazlettvolnaaközjogiküzdel-
mekelsődlegescélja,hogykialakulhasson.

A magyar nemesség küzdelme a törvényhozó 
és a végrehajtó hatalom megosztásáért 

    
AzAranybullábanmégnincsjelenamagyarnemességötödik(legfontosabb)sza
badságjoga:nincsmégszóbenneamagyarközjogfejlődéslegjelentősebbkérdés
köréről,ahatalom(atörvényhozóésavégrehajtóhatalom)megosztásáról.
Hogyan válik a magyarországi nemesség a törvényhozó hatalom (és ezzel

párhuzamosanavégrehajtóhatalom)részesévé?(Atörvényhozóhatalmatazor
szággyűlésben,a végrehajtóit akirályibólnemesivéátalakulóvármegyeauto
nómintézményeibenfogjagyakorolnianemesség.)
Igennagyelőrelépésnekszámítottavármegyeiönkormányzatkifejlődésében

III.András1290.évidekrétuma.17Ennek25.cikkelyeszerintazországösszes
nemesei minden évben egyszer országgyűlésre tartoznak jönni. Ezen többek
között „megvizsgálják a bárók tetteit,miképpen járt el kiki közülük a saját
tisztségében,éstartottákmegazország jogait,éskikiérdemeiszerint jutal-
mátvagymulasztásaiésvétkeiszerintbüntetésétamiéstanácsosainkítélete
szerintmégaznapelvegye.”
Nyolc évmúlva, az 1298. évipesti országgyűlésen18 különösdolog történik:

mindenki(akirály,afőurakésaköznemesség)úgyviselkedik,minthamármeg
osztatottvolnaatörvényhozóhatalomakirályésfőurak,illetveaköznemesség
között.Azországgyűléstakirálytűzteki,denemőelnökölt;a„bárók”(főurak)
nemvettekrésztrajta,deutána(mintmajdanafőrendűház)őkisjóváhagyták
agyűlésvégzéseit.Az1298.évidekrétumnaklegjelentősebbcikkelyebizony-
nyala13.,mertazigazságszolgáltatáshatékonyságaérdekébenalegmerészebb
közjogiújítástvezetibe:ahatalmaskodások,visszaélésekkivizsgálásátame
gyékbenakirálymegbízottjánaknégynégynemes(azazamegyeinemességet
képviselőnégynégyszolgabíró)közreműködésévelkellvégeznie.
Edekrétumisbizonyítja–mintazAranybullautániháromnegyedévszázadtöb

bidekrétumai is–,hogyanemességmártudja,miképpenkellőriznieazArany
bullábabelefoglaltjogait,shogymégtöbbetisakar:készülődikazAranybullában

17 Uo.  I. 150–155.
18 Uo. I. 162–173.
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mégnemszereplő5.szabadságjogért,alegfontosabbnemesiszabadságjogért:
atörvényhozóésavégrehajtóhatalombólvalórészesedésértfolyóküzdelemre.
Miképpenfejlődiktovábbamagyarközjog,illetveamagyarkoronaeszme

azAnjoukorban?
KárolyRóbertminthanemkeresnéaköznemességtámogatását:nemhívösz-

szeországgyűlést.1342.évidekrétumátsemországgyűlésitanácskozásalapján
adjaki,sazsemvéletlen,hogyadekrétumbevezetéseennyibőláll:„MiKároly,
IstenkegyelmébőlMagyarországkirálya,jelenlevelünkrendén,adjukemlékeze
téreéstudtáramindeneknek,akiketillet...”19

DeaSzentKoronamegbecsültségetovábbnő,kultusza,misztériumatovább
erősödik.Eztbizonyítja,hogyKárolyRóbert,mihelytlehetővéválik,1310ben
aSzentKoronávalismegkoronáztatjamagát.
KárolyRóbert fia,NagyLajosországgyűlésthívössze 1351ben, ezország

gyűlésutánkiadjaamagyaralkotmányfejlődésszempontjábólaszázadlegje
lentősebbdekrétumát –melydekrétumamagyarközjogtörténet egyiknagy
talánya.Miért?NagyLajos adekrétumbevezetésébennemhivatkozik az or
szággyűléstanácskozásaira,illetvehatározataira–anyja,Erzsébetkirálynőaka
ratáraésazországbáróinaktanácsárahivatkozik20–,dedekrétumábanmegerő
sítiazAranybullát,megteremtiazősiségintézményét,melyNagyLajoskorától
1848igaköznemességérdekébenállfenn,ésbeveszidekrétumába–sajátkez
deményezéséből?köznemeshívei sugalmazására? – azt a cikkelyt, amely elő
szörfogalmazzamega„mindennemesegyésugyanazonszabadságának”elvét.
NagyLajosdekrétumának11.cikkelyeakövetkezőkettartalmazza:„Ugyanazon
nemesekkérésébe,hogyországunkhatárainbelül(azországhatáraiáltalköz
refogotthercegitartományokbanis)valamennyiigazinemesegyésugyanazon
szabadságnakörvendezzék,beleegyezünk.”21 
AzAnjouháziakegyébkéntelőszeretettel emlegetik ésnevezik szentnek 

aSzentKoronát.NagyLajos1365benazzalszólítja fegyverbeazUngmegyei
nemességet,hogy„hősiesenteljesítsenekhűésszívesszolgálatokatnekünk
ésamiszentkoronánknak...”22 
DeaSzentKoronaekkormégnemalanyaazállamhatalomnak.Viszontegy

1386.éviországgyűlésihatározatban,amelyetMáriakirálynőnekfogságaidején
hoztakarendek(nemazok,akikfogvatartják),minthamárazállamhatalom
alanyakéntszerepelneaSzentKorona.Ígynyilatkoznakebbenamagyarnem-
zetképviselői:„bárkivelszembenazállamjavátésazország,valamintaszent
koronaközöshasznáttartjukszemelőtt,sméghaakirályifelségakarnaiselle
netenni,ellenszegülünknekiéseredményesenmegakadályozzuk.”23 
AzAnjoukorszakutánikirályválasztáskor(1387)azországgyűléstagjaifelté

teleketszabnakakirálynak,seztminthamáraSzentKoronaközjogitanának

19 C.J.H. – Corpus Juris Hungarici. –  1000–1526. évi tör vény cik kek. Bu da pest, 1896. 150–151.
20 Vö. C.J.H. 1000–1526. 170–171.
21 Vö.  Érszegi Géza: Az Arany bul la. Bu da pest, 1990. 40–41.
22 Vö. Eckhart Ferenc: A szent ko ro na-esz me tör té ne te. Bu da pest, 1941.  61–62.
23 Uo. 67. 
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azontételealapjántennék,hogyakirályszemélyeésaközhatalomegymástól
elválaszthatók.Demivelaközhatalombanmárarendekisrészesülnek,kezdik
felfogni,érteni,hogyaSzentKoronáhoznekik,arendekneképpenazértvankö-
zük,mertaSzentKoronajogalany,tulajdonképpenŐamagyarállamhatalom
legmagasabbrangúalanya.Rövidesenpedigolyankülönlegeshelyzetalakulki,
amelybenMagyarországfőembereiahatalmatakirálynélkül,deaSzentKoro
nanevébengyakorolják.Akirályt,LuxemburgiZsigmondotmintesküszegőt
amagyarrendekletartóztatják,ésmertezaztisjelenti,hogyZsigmondegyide-
ignemlehetrészesesematörvényhozó,semavégrehajtóhatalomnak,azor
szágostanácsjogszerűnektartja,hogyakiállítandóoklevelekenaSzentKorona
pecsétjeszerepeljen.UgyanekkorazesztergomiérsekfelvesziaSzentKorona
kancellárjánakcímét.AzországrendjeinekképviselőitehátaSzentKoronane
vébenkormányoznak.AmikornéhányhónapmúlvaZsigmondkirálykiszabadul,
akkortermészetesenújragyakorolhatjaakirályihatalmat.
Zsigmondegyébkéntmáregykorábbiadománylevelében(avilágtörténelem

legszebbésegyben legrejtélyesebboklevelében)elismeri,hogyaSzentKorona
az alkotmányjogbanakirály fölöttese.Arról a fentebbmár ismertetett, 1390.
évioklevelérőlvanszó,amelybenakirályazadományosnakakiválóérdemeit
abbanlátja,hogyaSzentKoronairánttanúsítottállhatatoshűségeáltalvezé
reltetve,akkorkeltfelőellene,Zsigmondmagyarkirályellen,amikorőmagyar
királylétéreszembefordultaSzentKoronával.
ASzentkoronaeszmehatékonysága,közjogfejlődéstmeghatározóerejeaXV.

századbanannakellenére továbberősödik,hogya századközepén külföldre
csempészik.(ASzentKoronát1440és1464közöttIII.Frigyesnémetrómaicsá
szárzálogtárgykéntőriztetikülönbözőváraiban.)ASzentKoronakicsempészé
sénektörténetéből is fogalmatalkothatunkarról,hogyakorabeliekmennyire
tisztábanvoltakaSzentKoronanélkülözhetetlenségével.
Mindazonáltal1440ben,amikoramagyarrendekkirálytválasztanak,I.Ulász-

lót,denemállrendelkezésükreaSzentKorona,hogymegkoronázhassák,sor
kerül amagyar történelem legfelfoghatatlanabbbűntényére…Másképpen fo-
galmazva:amagyarrendekalegképtelenebbfelségsértésreszánjákelmagukat:
megfosztjákmisztériumátóléshatalmátólaSzentKoronát,hogyezeketátru-
házhassákegymásikkoronára…
Aközjogtörténetírásszerencséséjéremástistesznek:tettükindoklásakép-

penkifejtik–mégpedigárnyaltan,hitelesen,amagabonyolultságában–ako-
rabeliSzentkoronaeszmét,aztakoronaeszmét,amelymárközjogitannávaló
válásautolsóelőttipillanatábanvan.
E„szerencsés”kifejtésnekköszönhetőenazoklevél24, mely ben a ren dek meg-

indokolják a legnagyobb felségsértést (megmagyarázzák, miért kénytelenek
UlászlótaSzentIstvánfejereklyetartójáróllevettpótkoronávalmegkoronázni),
akorabeliközjogiküzdelmekmegismerésénekfelbecsülhetetlenértékűforrá-
sáváválik…Mit is fejtenekkiaz1440.éviországgyűléshatározataialapján

24 Kovachich, Martinus Georgius: Vestigia comi tiorium apud Hunga ros ab exordio regni eorum in Pannonia, 
usque ad hodiernum diem ce lebra torum... Budae, 1790. 235–243.
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megfogalmazottünnepélyesoklevélbenarendek?Amikoraztkellmegmagya
rázniuk,hogya Szent  ko ro naesz me szel le mé ben a Szent Ko ro ná val va ló ko ro
ná zás ról le kell mon da ni uk,akkoraSzentKoronátmintlegszeretettebb,legfél
tettebb,legerősebb,sőtmisztériumánaktulajdoníthatóanleg fél tebb Hatalmat 
merikkényszerűségbőlmegtagadni,mégpedigalegmélyebbalázattaléstiszte
lettelmintLegnagyobbat ésMindenekfelettit…Éskijelentik rettenetes félel-
mükésbűntudatukellenére,hogy„haaztvisszaszerezninemlehet,mindenha
táshíjánlegyenésmindenjelképisége,misztériumaéserejeerreazújkoronára
értessék...”Ésezekutánkifejtikaztakirályijogkörtis,amelymárösszhangban
vanakorabelimagyarkoronaeszmével,azazúgy fejtikki,minthaazmáregy
érvényben lévőSzentkoronatanrészevolna.Szólnakaz„adományokésörök
megerősítések”gyakorlásáról,azadományozásijogról,afőkegyúrijogról:azegy
házijavakésfőpapiszékekfelettirendelkezésről,hangsúlyozvánaszokásésjog
szerintvalóuralkodáshelyességét.
ASzentkoronatagságotpedigmárszinténúgyírjákkörül,minthamárköz

jogi fogalommávált volna, egyik tartóoszlopa lennemárazalkotmányosmo-
narchiának.Akoronázásrólbeszélnek,demégsemarról,haneminkábbahata
lommegosztáselvénekafontosságáról:„...akoronázásmindigazországlakók
akaratátólfüggésa ko ro na ha té kony sá ga s ere je az ő jó vá ha gyá su kon ala pul.”
(Azénkiemelésem–K.I.)
MindezekutánkövetkezzékaSzentKoronaközjogitanakialakulásánakleg-

fontosabbkérdése: miképpentudtákfelfognianagymagyarpolitikusokakéső
középkorban(ekkorválikkötelezőerejűvéaSzentKoronatana,azalkotmányért
folytatotthosszúközjogiküzdelemeredményeképpen),hogyamagyarságszá-
márasemmisem fontosabb,mintannakelfogadtatása,hogyamagyarközjog
ban a király rangban és hatáskörbenne első, hanemmásodik személy legyen,
azazannakelfogadtatása,hogyakirálynakfeletteselegyen,aSzentKorona–jogi
személyként,amagyarállamhatalom legmagasabbrangúalanyaként?Könnyű
megértenieleinket,haaztistudjuk,azőtudatukbanekérdésmiképpenjelentke-
zett.Leglényegesebbnekazttarthatjuk,hogyőkazértragaszkodtakahhoz,hogy
arégiidőkszakráliskirályánakajogutódjaaSzentKoronalegyen,mertmégér
tették,érezték,hogymekkoraakülönbségaszakráliskirályésamindenszakrá-
listólmenteskirályközött,shogymindenbizonnyalsemmisemvoltszámukra
elrettentőbb,mintaz,hogyakésőközépkorbanbeköszöntőújkorkirályaimár
nemelégszenekmegazországlakosIstenirántihűségével,hisznemtekintik,nem
istekinthetikmagukatmárIstenakarataközvetítőjének,Hídnakországukésaz
Égközött,ésezértjobbanragaszkodnakahatalomhoz,mintbármelyikszakrális
király,shatalmukerősítéseérdekébenahűségeseketszolgákkalhelyettesítikbe.
Ámdeaváltozásokkalegyüttmegjelenőnagyveszélyekfelismerésecsakerősí

tetteamagyarnemzetméltóképviselőielhatározását,hogy„azelrejtőzött,se-
holmárfelnemtalálható”szakráliskirályfelségjogait(teljhatalmát)az„elnem
rejtőzött, jelenlevő”éstisztelvetiszteltszakrálisszemélyre,aSzentKoronára
ruházzákát.
Hogyennekjelentőségétfelfoghassuk,válaszolnunkkellakövetkezőkérdés-

reis:
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Azakorai,szakrálisnaknevezhetőtársadalom,amelynekalapjaahűségés
amelybenaFöldtulajdonképpenIstentulajdona,ésahatalommal(semapo-
litikusi, semabirtokosihatalommal)gyakorlatilagnem is lehetett visszaélni,
meddig tartott?Nemazonos időpontban ért véget a különböző földrészeken
ésegyazonföldrészkülönbözőországaibansem...Mivelhogyahűség(acsakIs-
tentmegilletőhűség)aszakráliskirályságnakazalapja,Magyarországonakéső
középkorelejéigtartottvolnaaszakralitásmeghatároztaéletmód,haaSzent
Koronatananemmentiátakövetkezőévszázadokra.Lássukmindeztrészlete-
sebben:
Atulajdonhozvalóviszonyakkorváltozikmeg,amikoravalódihűség(azIs-

tentmegillető)hűbérúrnak(mintkirálynak,mintarisztokratánakstb.)járóhű
séggésilányul.Ahűségesekegyrészemegmaradugyanszabadnak,deszabad
ságátoklevél, illetveszerződésbiztosítja, sanemesettőlkezdveszinonimája
ugyanaszabadnak,demárnemszinonimájaahűségesnek.Azátalakulásegyik
szembetűnővelejárója,hogyakirályiudvarokbaköltözikbea„legkártékonyabb”
félelem.Ebbenperszesemmimeglepőnincs,hiszenazuralkodókekorszakban
márrendszerintvisszaélnekahatalmukkal.Afélelemaztántermészetesenel
üldöziahűséget,ésmagakörévonzzaaszolgaságot.És „kizökken az idő”.
Hogy az európai keresztény világ uralkodói (királyai, fejedelmei, főpapjai,

főhivatalnokai)meddigjutnakazüllésútján,megtudhatjukMachiavellitolvas-
va.AzőfejedelmemárnemtörődikIstenakaratával,slegfőbburalkodóicélja
eléggészégyenletes,mertnemmás,mintahatalommegtartása.Ígyvaneza „ki
zökkent időben”.
„Kizökkentidő”annyitjelent,hogyazéltetőhagyományokeltűnnek,aszak-

rális hagyományokat semmibe veszik. A megbízható szakrális hierarchiát –
melybenabeavatásminőségeszámított–felváltjaamegbízhatatlan,ellenőriz
hetetlenhivataloshierarchia.
Felhívjukittafigyelmetarrais,hogymárDanteAlighierimegírtaazIsteni 

színjáték ban–mégpedighitelesenéshatásosan–,hogymivárazeurópaike-
resztény világra a „kizökkentidőben”.ADantevészkiáltásáramindenöntuda-
toseurópainemzetmegpróbálválaszolni.Megkezdődikaküzdelemalegvesze
delmesebburalkodóitörekvéseketellensúlyozniképesalkotmányért.Deanagy
kihívásraamagyarválaszalegméltóbb.AmagyarválaszaSzentKoronatana.
Amagyar társadalomméltóképpenmegbecsülvén a szerves jogfejlődés ered
ményeit, a SzentKorona által ragaszkodni tudott amagasabb rendűhagyo
mányhoz,amelyneklényegeIstenakaratánakkomolyanvétele,aküldetéstudat
komolyanvétele,aszakráliskomolyanvétele.Aztvegyük itttekintetbe,hogy
éppenazáltal,hogyaSzentKoronalettaszakrálisfejedelemjogutódja,aSzent
Korona tana tulajdonképpen átmenti a későbbi korszakokba a szakrális ki
rályságkoránaklegfontosabbhagyományait.ASzentKoronatanánaktalánez
a leg  nagyobb érdeme.
Amagyarkoronaeszmeközjogitannávalóátalakulásánaklegnagyobbrejtélye

pedigaz,hogyakirályihatalmatkorlátozóSzentKoronatanánakakialakításá-
ért a legnagyobbmagyar királyok küzdöttek legeredményesebben. (A legismer-
tebbek:NagyLajosésHunyadiMátyás.)Miérttették?Hogytörténhetettezmeg? 
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Amagyarázat:szakráliskirályokvoltak,beavatottkirályok.Kiisaszakráliski-
rály?AszakráliskirályIstenakaratánakméltóközvetítője...Különlegesképes-
ségei vannak beavatásának köszönhetően. Legnehezebb feladata: nyitva kell
tartania országa fölött az Ég kapuját. Legkönnyebben felfogható különleges
képességeiközülegyetemlítünkmostmeg:láttaajövendőt.Aszakráliskirály-
nak jelmondata lehetettvolna:királynak lenniazt jelenti,mintszüntelenül
Istenítéletalattállani.Mindezekismeretébentalánnemtűnikfelfoghatatlan-
nak,hogyaSzentKoronatanánakakialakításáértéppenalegnagyobbmagyar
királyokvoltakképesekküzdeni.
Azthihetnénk,hogyaszakráliskirálybeavatásáróla legnehezebbmaszól-

ni!Beavatásaperszehogyrejtélyes,detanulmányozható,mégpedigarégima-
gyarhitvilágegyik legfontosabbkérdéseként!Azősimagyarhitnekmajdnem
azegészvilága–azéletfátólTündérIlonáig–átvészelteazévszázadokpusztí-
tásait–eléggérejtélyesmódon.Ezértmondhatjuk,hogyarégimagyarhitvilág
tanulmányozójaegyáltalánnincsreménytelenhelyzetben:abúvópatakkéntje-
lenlevőhagyományoktanulmányozásaáltalésamagyarmitológia,archaikus
népmese, archaikus imádságok, az egész szervesműveltség és az egészma-
gyarszépirodalomsegítségénekigénybevételéveltulajdonképpenbeislehet
lépniarégimagyarhitéletrejtélyesvilágába.Deakérdéstanulmányozásának
módszertanáhozhozzátartozik,hogyaztsetartsaatörténészsemelfogadha-
tatlannak,semelképzelhetetlennek,semszégyellnivalónak,hogyhelyesmegta
pasztalniaarégikorokéletformáját–mondjukakapálástólvagyakardforgatás-
tólaszakráliskirálybeavatásáig.
Aszakráliskirálybeavatásárólbeszélünkelsősorbanmégmindigtermésze-

tesen,deéppenazvoltszéparégimagyarvilágban,hogyabeavatásnemvolt
akirályokkiváltsága!Bizonynemcsakkirályfiakvettek résztabeavatásban,
nemcsak ők repülgettek táltos paripájuk hátánTündér Ilona kastélyába…
Éserrebizonynagyonbüszkénekkellenelennünk!Mertazvoltalegszebbarégi
korokbeavatásában, hogy ezrek – tízezrek, százezrek? – vettek résztbenne!
Nemarrólszólarégesrégihagyományemlékétőrzőnépdal,hogynézzük,mi-
lyenszépenmegybeazaranykapunakirályfi,éstapsoljukjólmeg,hanemazt
mondja, hogymindenki számáranyitva van az aranykapu, akiméltóvá válik
arra,hogybeléphessenrajta.Anépmesébensemarrólvanszó,hogyakikirály-
finakszületik,azolyméltóságosanésszépenrepülhetbetáltosparipájahátán
TündérIlonakastélyába,hogy lekellborulnunkámulatunkban, tenyerünket
pirosrakell tapsolnunk lelkesedésünkben,hanemarról,hogyakiméltóvává-
likrá,azbejuthatTündérIlonakastélyába.Nekeressüktehátaztanagykülönb-
ségetaszakrálishierarchiavilágábanakirályfiésajuhászbojtárközött,amilyen
nagyvoltakülönbségmondjukakirályfiésajobbágyfiközöttarenditársadalom-
ban,vagyamilyennagyakülönbségmanapságabankárfiésamunkásfiközött.
Aztismondhatnánk,hogyaszakráliskirályok,egyházfők,hadvezérek,nem

zetségfők,családfőkstb.neveltetésehasonlóvolt,detöbbetmondunk,mégpedig
azt,hogybeavatásukmódjavolthasonló.Ésnemaztjelentiez,hogybeavatásuk
eredményessége,minőségeazonosvolt,demégaztsem,hogyabeavatásukso-
ránszemélyiségüksajátosjegyeitőlbárkimegakartavolnafosztaniőket,hanem



127Budapest, 2016. augusztus 15-20.

csakazt,hogymegkellettfelelniükegyetlenszentelvárásnak:képessékellett
válniukaközvetítői szerepre.Ésakkorisazkellett,hogylegyenlegfőbbcéljuk,
hogyméltóközvetítőilegyenekIstenakaratának,haállamfőiszerepettöltöttek
be,akkoris,hahadvezéri,akkoris,hafőpapiszerepet,éstermészetesenakkor
is,hacsakcsaládfőiszerepet.
Amirőlbeszélünk,aztcsakakkorérthetjükmeg,hafigyelembevesszük,mi

isvoltarejtélyesszakrálishierarchia.Miisennekalényege?Aszakrálishierar-
chiábanmindenkibeavatásánakminőségeáltalmeghatározottanfoglalhattael
ahelyét.
Deszakrálishierarchiárólvajoncsakaszakráliskirályságkorárólszólvabe-

szélhetünk?Nem.Azújabbkorokrólszólvais.Mégpedigamagyartársadalom
fejlődésemegkésettségénekköszönhetően.Hogy is van ez amagabonyolult-
ságában?Amagyarságtörténetébenanagyváltozástnemakereszténnyévá-
lásjelenti,nemSzentIstvánhitújítóreformjajelenti,hanemaszakráliskirály-
ságmegszűnése.ÉsamagyarszakráliskirályságMátyáskirályhaláláigtart.
Deamagyarszakráliskirályságtörténetenem fejeződikbeamagyarszakrá-
lis királysághivatalosmegszűnésével.És éppenazértnem fejeződikbe,mert 
a Szent Korona átmenti a Mohács utáni évszázadokba a szakrális királyság
szent hagyományait. Ezt világosítjákmeg a Szent Koronatanának bizonyos
vonatkozásai,ígyazaközpontikérdése,hogyaSzentKoronaamagyarközjog-
banaszakráliskirályjogutódja.Éséppenamagyarközjogfejlődéssajátosságait
tanulmányozvaerősödikmeggyőződésünk,hogyegyáltalánnemvéletlenülállít
jáksokanmaikutatóinkközül–BibóIstvánnyomán,deőtisfélreértve–,hogy
amagyartársadalomfejlődése,elsősorbanaközjogfejlődésmegkésett.Nemvé-
letlenülésnemjogtalanul,defélremagyarázzák,mertnemtudjákfelfogniama-
gyarműveltségévezredeketátvészelőszakrálishagyományainakanagyrejté-
lyeit.Alegfontosabb:haemegkésettségaztjelenti,hogyamagyartársadalom
évszázadokonát„korszerűtlenül”ragaszkodottaszakráliskirályságszentha-
gyományaihoz,akkoráldott megkésettségrőlbeszélhetünk.
Összefügg a „korszerűtlenség” kérdésével, hogy aMohács utániMagyaror

szágonanagydrámaihelyzetekbenigengyakranolyerősfénnyelragyogottfel
a rejtélyesszakrálishierarchia,hogyelhomályosítottaahivataloshierarchiát.
(Eztörténtareformkorban,sareformkorsokrendkívülieseményeezérttűnik 
amábólvisszatekintvecsodaszerűnek.)
FolytassuktanulmányunkataSzentKoronatanakialakulásánakamerőben

közjogimegközelítésével:
ASzentKoronaakkorválikközjogifogalommá,amikorazalkotmányoskor

mányzástésatörvényhozóhatalomnakakirályésarendekközöttvalómegosz
tásátbiztosítótörvényekésintézmények,valamintavármegyeiönkormányzat
intézményeimársérthetetlenek,illetvemegtörhetetlenek.
Éséppenahatalommegosztásvégérvényesséválásábólkövetkezikamagyar

közjogfejlődésazonsajátossága,hogyMagyarországonaSzentkoronatagságis
közjogifogalommáválik.ASzentKoronatagjaimindazok,akikrészeseiatör
vényhozóésavégrehajtóhatalomnakatörténelmimagyarállamban:akirály
(azorganikusállamszemléletbenmintfej)ésapolitikaimagyarnemzettagjai
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(akikazorganikusállamszemléletbenakirállyalegyüttalkotjákaSzentKorona
egésztestét):1848iganemesség,1848,illetve1867utánszár ma zás ra és nem ze
ti ség re va ló te kin tet nél külazországmindenszavazópolgára.
Megkell itt indokolnunk,miérthivatkoztunkelőbbiekbenazorganikusál

lamszemléletre…Nemmásért,mintazért,mertarégiekamagyarközjogiküz
delmeklegfontosabberedményeitgyakranéppenazegyházieredetűorganikus
államszemléletszókincsétkölcsönözveneveztékel.Ígyszületikmegamagyar
közjogban a Szentkoronatagság fogalmának az amagyarázata is, amely ép-
penahatalommegosztáselvemegtörhetetlenségéthangsúlyozza.Fűzzükazért
mindjárthozzáindoklásunkhoz,hogyaközjogifogalom:aSzentkoronatagság
közjogifogalmatermészetesenmárlétezik,amikorkifejtikazorganikusállam
szemléletszókincsébőlkölcsönzöttszavakkal.EzaSzentkoronatagságközjo
gi fogalmát nemgazdagítja és nem szegényíti, csupán szemléletesebbé teszi.
Aköznemességnekapolitikai jogai például nemváltoznak, nembővülnek és
nemcsorbulnakazzal,hogynemahatalommegosztástörvényeivelésmástör
vényekkelindokoljákmeglétezésüket,hanemszemléleteskifejezésekkel,mond
hatnánkúgyis:költőiképekkel.
Ezperszeaztisjelenti,hogyaSzentkoronatagságközjogifogalma(mikép-

penaSzentKoronaközjogifogalmais)amagyarközjogfejlődéssajátoseredmé
nye.Ígynemlehetkölcsönzés,ésnemlehetegyzseniálisjogász,illetvepolitikus
(Werbőczy)kitalációja.
Werbőczy István a XVI. század elején írja meg Hármaskönyvét (1514ben

nyújtjabeazországgyűlésnek),amelybeaSzentKoronatanánaklényegesré-
szeitisbelefoglalja:foglalkoziktöbbekközöttaSzentKoronatulajdonjogával,
aSzentkoronatagság fogalmával ésahatalomátruházáskérdésével.Dehogy
magánakaSzentKoronatannakamegalkotásábanmivoltaWerbőczyszerepe
(csakbelefoglaljakönyvébeamárlétező,hatályosSzentkoronatantvagypedig
mást,többetistesz),azamagyarközjogtörténetegyiklegvitatottabbkérdé-
sévé vált.25Ésnemazért,mertWerbőczykorában–ésmégnéhányévszázadon
át–aközjognakaztarészét,amelyaSzentKoronahatalmávalfoglalkozik,még
nemnevezikaSzentKoronatanának…BeszélnekaSzentKoronahatalmának
mindenrejtélyérőlésmindenvonatkozásáról,denemszólnakakötelezőere-
jűközjogitanról.Ezévszázadokban„mindössze”meghatározzaatársadalmiés
apolitikaiéletet,valamintanapjainkraegyrefelfoghatatlannáválómagasztos
közjogiküzdelmeketaSzentKoronamisztériumaésközjognakaSzentKorona
hatalmárólszólórésze.
AWerbőczykérdéshezpedigmégfűzzükhozzá:
HaahitelesWerbőczytóhajtjukmegismerni,akkorabbólkellkiindulnunk,hogy

Hármaskönyvétnemnehézkikövetkeztetnikorának,illetveazelőzőkorokközjogi
küzdelmeiből.
AmagyarközjogaXVI.századelejénvalóbanolyan,amilyennekWerbőczybe

mutatja, amilyennek a Werbőczy összefoglalásából megismerhetjük. Werbőczy

25 A szakirodalom vonatkozó kérdéseiről l. Kocsis István: Magyarország Szent Koronája. A Szent Korona misz-
tériuma és tana. Ötödik, át dolgozott és bővített kiadás. Budapest, 2010.  496–501. 
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nem találhatja ki amindennemesek egy és ugyanazon szabadságának elvét,
nemtalálhatjakiaSzentKoronatant,nemdönthetiel,hogyatörvényhozóha
talmatamagyarkirályésamagyarországgyűlésegyüttalkotják,nemtalálhatja
kiamegyeiönkormányzatsajátosságait:mindezeketőnemcsakismeri,deako
rabeliközjogiküzdelmekbenismegfigyelhetihatékonyságukat.

Az »una et eadem libertas« elvét,afőésköznemesekegyésugyanazonsza
badságánakelvétpéldáulmiértkellettvolnaWerbőczynekkitalálnia,haezmár
régesrégenbelekerültatörténelmimagyaralkotmányba?NagyLajoskirálynak
azAranybullátmegerősítő1351.évidekrétumazáradékakéntkerültbele,azősi-
ségtörvényévelegyütt.

Amagyarközjogfejlődéslegfontosabbkérdésétkellvégrefelvetnünk:mikor
éshogyanharcoltakiamagyarországinemességatörvényhozóhatalom(ésez
zelpárhuzamosana végrehajtóhatalom) – visszavonhatatlan ésmegkérdője
lezhetetlen–megosztását?Mitetteszükségszerűvééselkerülhetetlenné,hogy 
akirályelismerjeatörvényhozóhatalomrészesénekarendeket?Ésafőrendekmi-
képpenkényszerültek arra, hogy a köznemességet is befogadjákmagukközé 
atörvényhozóhatalomba?Keményéshosszúközjogiküzdelemmeghatározó
szakaszaitkellmegismernünk,hogyekérdésekreválaszolnitudjunk.
Lehetségesnektartjuk,hogyaXV.századbanafőnemességneksikerültvol

naazekkormégelsősorbanaköznemességnekkedvezőközjogfejlődéstmeg
állítani, ha egy nagy király nemméri fel, hogymit kell tennie annak érdeké
ben,hogya folyamatvisszafordíthatatlannáváljék...Mátyáskirályrólvanszó.
Ő–láthatjukabbólis,milyenközjogtörténetiváltozásokvoltakazőkorában
– nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy erősödjön a köznemesség öntuda
ta:előkészítveSzentkoronatagságfogalmánakmeggyökeresedését.Döbbene-
tes,mármárfelfoghatatlan,hogymirekésztetiMátyásazországgyűlést,milyen
törvényekmegalkotására!1486.évidekrétumánakegyiktörvénycikke,ahatva-
nadik26,melyavármegyeiispánok,illetvealispánokkinevezésérőlésbeiktatá
sárólszól,kimondja,hogyafőispántöbbénemválaszthatkibárkitalispánnak,
hanemcsakazilletővármegyébőlvalamelyjelesférfiút,de–sennekleszbelát-
hatatlankövetkezménye–akinemakirályelőttteszesküt,mintafőispán,ha-
nemavármegyeközgyűléseelőtt.

El kez dő dik az a fo lya mat, mely nek so rán kitel jesedik a vár  me gyei önkor
mányzat. 
(Aköznemességvármegyeiszerepeltetésénélnemkisebbajelentőségeannak

aszerepnek,amelyetMátyásazországgyűlésenjuttatottaköznemességnek.)
Különleges jelentősége volt annak is, hogy Mátyás lemondott a nádor

kinevezésénekjogárólésanádorválasztássalazországgyűléstbíztameg.27

Arendekáltalmegválasztottnádorkezébenugyanakkorrendkívülnagyha-
talomösszpontosult.Anádoritisztségtárgyábanhozott1485.évitörvény1.cik
kelye szerintanádortakirályválasztáskorazelső szavazat illeti.A2. cikkely

26 C.J.H.  1000–1526. 452–453.
27 Uo. 396–397.
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szerintanádoratrónörökösnekgyámjavagygondnoka.A3.szerintkirályhiá
nyábanvagyakirálykiskorúságaeseténországgyűlésekethirdethet.A4.szerint
őazországhaderejének főkapitánya.Az5.szerintő jogosultazellenségeske
déseklecsillapítására,atörténtekértfelelősekmegbüntetésére.A6.szerintha
akirályésazországlakosokközöttviszálytámad,nekikellbékítenie.A7.sze-
rinthaakirálymássalvanelfoglalva,nekikellaköveteketmeghallgatni.A8.cik-
kelyszerintanádorkötelesameghallgatottpanaszokatakirályelébeterjeszte-
ni.A9.szerintőazországlegfőbbbírája.A10.szerintakirálytávollétébenan-
nakhelytartója.28

Akorabeliországgyűlésáltalakirálykezdeményezéséreelfogadotttörvények
igazolják,hogyMátyásszámáramilyenfontosvolt,hogyváljékvisszafordítha-
tatlannáazafolyamat,amelyneksoránaSzentkoronaeszmekötelezőerejűköz-
jogitannáalakulát.(Gondoljunkittelsősorbanarra,hogyvajonmeghatároz-
hattavolnaaSzentKoronaamagyarpolitikaiéletetavármegyeiönkormányzat
nélkülaMátyásutáninehézévszázadokban?Bizonnyalnem.)MinthaMátyás
számárasemmisemlettvolnafontosabb,mintaz,hogyméltatlanutódaivagybár-
kiajövendőméltatlantisztségviselőiközülnetudjanakvisszaélniahatalmukkal:
ezértaSzentKoronátmintjogiszemélytahatalomteljességeillesse,tagjainak
egyi ke sem – se a ki rály, se  nem zet, és senki se a nem zet kép viseletében –, bi zony 
egyiküksetörhessenaSzentKoronaegészhatalmára,azazteljhatalomra.
Devegyükméltóképpenfigyelembeaztis,hogyMátyásszámáramitjelentett

„azÉgbőlalászállt”SzentKorona,akimegerősítiamagyarságotannakhitében,
hogyIstensajátosértelmetszántamagyarlétnek.(Vonjukleakövetkeztetést
abbólis,hogymilyennagyküzdelmetfolytatottMátyása„fogságbanszenvedő”
SzentKoronakiszabadításáért.)
Igen,Mátyáskirályszerepeatörvényhozásbanpéldátlan.Csakámulhatunk

azőkülönöskirályimagatartásátmegérteniigyekezvén!Minthaaközjogküz-
dőterén felfoghatatlan céltudatossággal küzdött volna azért, hogy a magyar
nemzetképesséváljonméltóképpenválaszolnianehézjövendőkihívásaira… 
Tulajdonképpena jövendőalkalmatlan, illetveártószándékkaluralkodókirá-
lyaihatalmánakagyöngítéséértküzdöttMátyás?Szakráliskirályként,azazIs-
tenszándékaitisfelismervén,Istennelegyetértésben?29 
Alegfontosabbéslegnyilvánvalóbb:Mátyáskezdeményezéséreazországgyű

lésolyantörvényeketfogadel,amelyekakövetkező évszázadban asúlyosdrá-
maihelyzetbejutómagyarnemzetfennmaradásánakközjogigaranciái.
Nemtudhatjuk,mitörténtvolna,haamohácsikatasztrófanemkövetke

zikbe,shaMohácsutánamagyarrendeknemválasztjákmegHabsburgFer
dinándot (is)királynak.Lehet,hogyakkor valamelyikBudán székelőmagyar
királyazországhatáraitbiztonságbantudván,elszántavolnamagátafentebb
bemutatottközjogiküzdelmekeredményeinekeltörlésére,sabszolútmonarchi
áváalakítottavolnaátazországot?I.Ferdinándazországfővárosátképtelen
megtartani,skésőbb(bársikerülazellenkirállyal,SzapolyaiJánossalkedvező

28 Uo. 396–403.
29 Mátyás király drámáját l. részletesebben: Kocsis István: „Ma gyar országnak fényes tüköre”, 2001. 5–83.
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feltételekkelkiegyeznie)mintaNémetrómaiBirodalomcsászáranemisakar
magyarkirályiszékhelyénlakni:fontosabbszámáraanémetrómaibirodalom,
mintamagyarkirályság;annakérdekeitnemisrendelialáamagyarkirályság
felszabadításanagy feladatának, amagyar rendi alkotmányt viszont szívesen
fel szá mol ná...
Nemvéletlen,hogyamagyarrendeknekaSzentKoronamisztériumában,

illetveaSzentkoronatanvédelmébenmegvalósuló egységétaHabsburgkor
szakévszázadaibanazarémálomszilárdítjameg,hogyamagyarkirályellensé
gévéválhatamagyarállamnak.

Ek kor, a XVI. szá zad har ma dik év ti ze d é ben kü lö nös do log tör té nik: mind 
a fő, mind a köz ne mes ség ab ba hagy ja a ve ze tő sze re pért fo lyó har cot, s egy igen 
erős ha ta lom nak ad  ja át a ve ze tést. Ez az erős ha ta lom a ma gyar köz jog. A köz
jo gi tan ná vált Szent ko ro naesz mé vel, a Szent ko ro natan nal le győz he tet len né 
erő sí tett köz jog. Tör té nel münk ben ezu tán is meg ha tá ro zó ak a gaz da sá gi és 
a ka to nai erő vi szo nyok, de leg meg ha tá ro zóbb a köz jog. Ennek köszönhető, hogy 
a magyar történelem Mo hács után is gazdag győzel mekben. 
KözjogigyőzelmekkelvanbizonyteleaHabsburgkorimagyartörténelem,

segyőzelmekkelnemcsakazértkelleneméltóképpenfoglalkozniatörténelem-
tudományunknak, mert különben érthetetlen, hogy a magyar rendek ellen
állásátaHabsburgháziuralkodóknakmiértnemsikerültmegtörniük(atörté-
nelmialkotmányt,dekülönösenaSzentkoronatantminthatalmukatgyöngítőt
eltörölniakarván),hanemazértis,mertenagyközjogigyőzelmekmegismerése
hatékonyanerősíthetnéamaifiatalnemzedékeknemzetiöntudatát.
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