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Zétényi Zsolt

A történeti alkotmány időszerű, 
az európai és a magyar alkotmányosság 

értelmezését segítő üzenetei

„… a magyar szent korona államszervezet, dacára egykori rendi jellegének 
és intézményeinek, alapjában és lényegében demokratikus államszervezet, 
mely egyfelől a királyt és a nemzetet együttesen megillető nemzetszuvere-
nitásban, másfelől a szent korona tagjainak törvény előtti egyenlőségében 
és egyenlő szabadságában nyert kifejezést. Ehhez képest a magyar törté-
neti alkotmány nemcsak hogy útját nem állja az újabb kor demokratikus 
irányú fejlődésének, hanem azt egyenesen megköveteli.” (Timon Ákos)1

„… bármennyire is bizonytalan a harc kimenetele, de nem hozhat végleges 
bukást egy nagylelkű és bátor nemzet számára, ha minden erejével kiáll 
nála sokszorta hatalmasabb erőkkel szemben is, egy évezredes nagy nem-
zeti küldetésért és az emberi szabadságért…” (Bajcsy- Zsiliszky Endre)2

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koro-
nát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát 
és a nemzet egységét. Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökere-
ző önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. (Magyar-
ország Alaptörvénye, 2011. április 25.)3

I.

Magyarország történeti alkotmánya hagyományos értelmezés szerint a teljes 
ezeréves történeti dekrétum és törvényfolyamot, továbbá a szokásjogot, bele-

1 Timon Ákos: A Szent Korona elmélete. Budapest, 2000. 70 o. 35–36.o.Első kiadás: in. 
Politikai Magyarország I. kötet. Magyarország Története az Aranybullától 1795-ig. Buda-
pest, 1912.

2 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Kossuth és a magyar külpolitika. Népszava, 1941.12.25. 19.
3 Az utolsó mondat 2018. június 29-én lépett hatályba. Alaptörvény. Hetedik módosítás. 

MK 2018.97.sz. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását az Országgyűlés a 
2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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értve a bírói döntéseket, s a mindezekhez szorosan kapcsolódó jogtudományi 
és politikai irodalmat jelenti, s így mindez nézetünk szerint a történeti alkot-
mány vívmányai körébe sorolható.4 

Tekintsünk rá az Alaptörvény azon rendelkezéseire amelyek legnagyobb 
súllyal mutatnak a történeti alkotmány szerepére és jelentőségére az alkotmá-
nyos azonosság és nemzeti identitás megvédése és megőrzése tekintetében. 

Mit mond Magyarország Alaptörvénye a történeti alkotmányról és a be-
lőle is fakadó alkotmányos önazonosságról?

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) a történeti alkotmánnyal 
összefüggésben a következő kijelentéseket és parancsokat rögzíti:

Nemzeti Hitvallás c. bevezető részében kimondja:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd 

alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tet-
te. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlensé-
géért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi 
alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban 
védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Elis-
merjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk kü-
lönböző vallási hagyományait. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad 
viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Kinyilvá-
nítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és 
államalkotó tényezők. 

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, 
a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence termé-
szet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. 

Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erő-
forrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek 
életfeltételeit.

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység 
sokszínűségéhez. 

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törek-
szünk a világ minden nemzetével. 

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. 

4 A jelen Alkotmánybírósági gyakorlat – amint szólunk róla – ennél jóval szűkebb területet 
ismer el értékelhetőnek, ám ennek az értelmezésnek változnia kell. A teljeskörű, az egész 
történeti jogot átfogó értelmezés módozatairól, lehetőségéről szól: Rixer Ádám: A törté-
neti alkotmány helye mai jogunkban. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog-
tudományi kar, Budapest, 2012. 24–25. o. 
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Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bonta-
kozhat ki. 

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, ösz-
szetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. 

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a 
munka, az emberi szellem teljesítménye. 

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. Valljuk, 
hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az 
igazság, a szabadság kiteljesítése. 

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, 
ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. 

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, 
amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet 
egységét. Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk 
védelmezése az állam alapvető kötelessége.5

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövet-
kezett felfüggesztését. 

Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kom-
munista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. 

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarno-
ki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. Egyetértünk az 
első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, 
hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.6 

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének 
visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet 
megalakulásától számítjuk. 

Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kez-
detének. 

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei 
után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. 

5 Az utolsó mondat 2018. június 29-én lépett hatályba. Alaptörvény Hetedik módosítás. 
MK 2018.97.sz. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását az Országgyűlés a 
2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

6 Az Alaptörvény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2018. június 29-én hatá-
lyos szövege a később hatályba lépő rendelkezéseket értelemszerűen nem tartalmazza, mi 
azonban feltüntetjük a később hatályba lépő szövegrészeket. MK 2018.100.sz. A hetedik 
módosítást lábjegyzettel jelöltük. 
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Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és 
lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. 

Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyar-
jai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben 
élni szeretnénk. 

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a 
nemzet együttműködésére alapítsuk.

E) cikk (1): Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és 
biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység meg-
teremtésében. (2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való rész-
vétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből 
fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mér-
tékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közö-
sen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti 
hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető 
jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egy-
ségére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidege-
níthetetlen rendelkezési jogát.7 (3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés ke-
retei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt. (4) A 
(2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére 
adott felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavaza-
ta szükséges.

Az Alapvetés R. cikkében így rendelkezik:
R) cikk (1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. (2) Az 

Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. (3) Az Alaptörvény 
rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti 
alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. (4) Magyarország 
alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam min-
den szervének kötelessége.8

Az Állam c. rész 28. cikke szerint:
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét első-

sorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogsza-
bályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve 
a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell 
figyelembe venni.9 Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell 

7 2018. június 29-én lépett hatályba. Hetedik módosítás.
8 2018. június-29-én lépett hatályba. Hetedik módosítás. MK 2018.97.sz.
9 2019. január 1-jén lép hatályba. Hetedik módosítás.
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feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazda-
ságos célt szolgálnak.”

A történeti alkotmány vívmányai mind a Nemzeti Hitvallásban, mind az 
Alapvetésben helyet kapnak az előbbiek szerint, de nemcsak két helyen em-
lítésük történik meg, hanem kapcsolat is keletkezik a két hely között oly mó-
don, hogy a történeti alkotmány vívmányai normatív erőt és súlyt kapnak az 
Alapvetésben, ahol kötelező értelmezési szabályként és elvként jelennek meg. 
Végül a bírósági jogértelmezésről szóló 28. cikk akkor, amikor a jogszabályok-
nak az Alaptörvénnyel összhangban való értelmezését kötelezően megszabja, 
ezzel az Alaptörvény értelmezésének kötelmét kiterjeszti minden bíróságra. 
Az Alaptörvény értelmezésekor pedig a bíróságok az R cikk 3. bekezdése sze-
rint „a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányai-
val összhangban” kell elvégezzék feladatukat, a jogszabály helyes értelmének 
feltárását.

A történeti alkotmány gerincét alkotó vívmányok kiegészítését, kiterjesz-
tését jelentik a 2011-évi Alaptörvénynek, s ezáltal részei a történeti szerves 
folyamatként is értelmezendő alkotmánynak, mint kötelezően alkalmazandó 
közjogi tartalmak hordozójának.

A történeti alkotmány vívmányai (tav) Magyarország alkotmányos öna-
zonosságának elválaszthatatlan részei.

II. További alapvetések az Európai Unióval 
közös hatáskörgyakorlás korlátairól

Az Alkotmánybíróság magyar Lisszabon határozatának néhány következte-
tése a teljesség igénye nélkül.

Az EUSz 4. cikk (2) bekezdése értelmében „az Unió tiszteletben tartja a 
tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti (alkotmányos) 
identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos 
berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is.” 

Magyarország Alkotmánybírósága megállapította:10 „Magyarország al-
kotmányos önazonossága nem statikus és zárt értékek jegyzéke, ugyanakkor több 
olyan fontos összetevője kiemelhető példálódzó jelleggel, amelyek azonosak a ma ál-
talánosan elfogadott alkotmányos érté kekkel: a szabadságjogok, a hatalommegosz-
tás, a köztársasági államforma, a közjogi autonómiák tisztelete, a vallásszabadság, 

10 Az Alkotmánybíróság 22/2016. (XII. 5.) AB határozata
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a törvényes hatalomgyakorlás, a parlamentarizmus, a jogegyenlőség, a bírói hata-
lom elisme rése, a velünk élő nemzetiségek védelme. Egyebek mellett ezek történe-
ti alkotmányunk olyan vívmányai, ame lyeken az Alaptörvény és általa a magyar 
jogrendszer nyugszik. 

… Magyarország alkotmányos önazonossága olyan alapvető érték, ame lyet 
nem az Alaptörvény hoz létre, azt az Alaptörvény csak elismeri.”

Az EU-val való közös hatáskörgyakorlás korlátjai:11

1. Az EU-val való közös hatáskörgyakorlásnak két fő korlátja van. Egy-
részt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását 
(szuverenitáskontroll), másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sé-
relmével (identitáskontroll). 

2. Magyarország szuverenitásának fenntartását kell vélelmezni az Európai 
Unió alapító szerződéseiben megállapított jogokhoz és kötelezettségekhez ké-
pest további hatáskörök közös gyakorlásának megítélésekor (fenntartott szu-
verenitás vélelme).12

3. A hatáskörök közös gyakorlása sem eredményezheti azt, hogy a nép el-
veszíti végső ellenőrzési lehetőségét a közhatalom közös, akár egyedi, tagálla-
mi formában megvalósuló) gyakorlása felett. Ezt támasztja alá az Alaptörvény 
E) cikk (4) bekezdésében írt országgyűlési elismerésre vonatkozó szabály, il-
letve kivételesen az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdésében írt népszava-
zási jog gyakorlása.

Az EU-val való közös hatáskörgyakorlás korlátjai között szerintünk je-
lentősek a történeti közjognak, a történeti alkotmány vívmányainak jelentés-
tartalmai, értelmezési lehetőségei az alkotmányértelmező hatalom szándéka-
itól függően. Lehetséges valamely Alaptörvénybeli - alkotmányjogi kérdés el-
döntésének folyamatában olyan súlyú történeti alkotmánybeli elem, elv, érték, 
megfontolás, gyakorlati és egyben törvényhez kapcsolható tapasztalat megje-
lenése, amely megváltoztatja a kérdés eldöntését. Lehetséges, hogy a történe-
ti alkotmány tárházának megnyitása után, a jelenkor alkotmányos alapelvei 
birtokában is (ha úgy tetszik, azok ellenében vagy inkább egyiket erősítve a 
másikhoz képest) más, helyesebb, a közjót jobban szolgáló döntés születhe-
tik, mint annak előtte született volna. Ezt a lehetőséget kívánjuk erősíteni fej-
tegetésünkkel.13 

11 u.o.
12 Ugyanígy foglalt állást a 9/2018.(VII.9.) AB határozat
13 Bővebben: Zétényi Zsolt: Történeti alkotmányunk vívmányai és a 2011.évi Alaptörvény. 

Budapest, 2015, Kairosz Kiadó. 216 p
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III. A történeti alkotmány értelmezési síkjai  
– alapprincípiumok és származtatott elvek

Amint már utaltunk rá, a teljes történeti dekrétum és törvényfolyam, továbbá 
a szokásjog, - beleértve a bírói döntéseket, s a mindezekhez szorosan kapcso-
lódó jogtudományi és politikai irodalmat - a történeti alkotmány vívmányai 
körébe sorolható. Elég, ha egy pillantást vetünk ebben az összefüggésben az 
angol alkotmányra vagy az Európai Unió acquis communautaire [aki kɔmy-
notɔr]) fogalmára, ami „közösségi vívmányokat” jelent. Az uniós jogszabályo-
kat, tételes jogi rendelkezéseket körbeveszi az elveknek, nem kötelező ajánlásoknak, 
nyilatkozatoknak, állásfoglalásoknak, uniós bírósági vagy egyéb jogalkalmazói 
döntéseknek, technikai szabályoknak intézményközi megállapodásoknak olyan 
burka, melyek … az uniós jog gyakorlati megvalósulására sokszor jelentős hatás-
sal vannak.”14 Így megítélésem szerint a történeti alkotmány ilyen értelmű ki-
terjesztett állományának vizsgálatát nem mellőzheti az alkotmányértelmező 
fórum, amely az egész ismeretében az adott viszonylatban jelentőséggel bíró 
releváns, aktuális vívmányt veheti figyelembe. Hasonló az angol alkotmány 
kiterjedése is. Noha az Alkotmánybíróság időlegesen megállapodott a polgá-
ri kor jól értelmezhető törvényeinél, míg mások kiterjesztették ezt a kört az 
1848 évi áprilisi törvényekre15 szerintem nincs megfelelő indok arra hogy ki-
rekesszük az előbbi értelemben vett, nem szoros értelemben jogi hagyományt, 
mint különösen Szent István Intelmeit és Anonymust.16 

A következő értelmezési síkok, princípiumok és származtatott elvek te-
kintetők merőben gondolati terméknek, amely képlékeny a törvény szöveghez 
képest, ám – ha a kutatónak sikerül megragadnia a régi törvényszövegek, szo-
kások és a régi emberek, a széles értelmű közjogtörténet szellemiségét - mégis 
segíthet a történeti alkotmány értelmének kibontásában.

Magyarország jelen európai státusában különös figyelmet érdemel az alap 
princípiumok közül:

14 Az uniós vívmány kifejezés tételesjogi fogalom, 1. pl. az EUSz 20. cikk (4) bekez dését. 
Sok vonatkozásban a kifejezés kibővült, hiszen ma már nemcsak uniós vívmá nyokról ol-
vashatunk, hanem pl. „schengeni vívmányokról” („l’acquis de Schengen”) is, 1. EUMSz 
87. cikk (3) bekezdését. Lásd: Blutman László: Az Európai Unió Joga a gyakorlatban. 
HVG–ORAC, 2010. 52–53.o.

15 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái, Budapest, 2014. 65. o.
16 A teljeskörű értelmezés módozatairól lásd 3. lábjegyzet.: Rixer Ádám: A történeti alkot-

mány helye mai jogunkban. 
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1. A függetlenség elve, mint szabadságelv, amely szerint egyrészt az állam más 
főhatalmaktól kizárólag saját döntései által van korlátozva – „Hungaria semper 
libera!”, Magyarország örökké szabad. 

A történelmileg meghatározott függetlenségi alapprincípium manifesztációja 
az állami és a nemzeti függetlenség. 

A népszuverenitást magába olvasztó nemzeti szuverenitás alapelve szerint 
minden hatalom forrása a magyar nemzet.

A magyar alkotmányosság történetében kezdetektől folyamatos változásokon 
keresztül – alkotmánysértő állapotok időről időre volt leküzdése után – érvénye-
sült az állam szuverenitása és az alkotmányosság védelme. A magyar állam ke-
letkezésétől fogva szuverén volt, jogi korlátokra csak saját akaratában talált: a 
törvényben és a nemzetközi szerződésekben. Önállósága és függetlensége fo-
lyamatosan védelemre szorult. Története a hadászatilag nem mindig eredmé-
nyes, ám alkotmányos tekintetben – a következményeket, alkotmányhelyreál-
lító törvényeket illetően - sikeres függetlenségi küzdelmek története.

Cum Deo Pro Patria et Libertate! Hungaria semper libera! – Istennel 
a hazáért és szabadságért! Magyarország örökké szabad! – ez az évezredes 
kívánság, örök cél és szellemiség olyan évszámok jegyében, mint 907, 1030, 
1241, 1556, 1526, 1606, 1707, 1790–1791, 1848–1849, 1956… 

Ezen elv legújabb kori olvasata a népi-nemzeti önrendelkezés joga, amely a 
jelenkor több nemzetközi okmányában rögzíttetett.17

Az Alaptörvény B) cikke értelmében Magyarországon a közhatalom for-
rása a nép, amely a hatalmat választott képviselői útján, és kivételesen közvet-
lenül gyakorolja. A gyakorolt államhatalom nem korlátlan hatalom, a parlament 
csak az Alaptörvény keretei között tevékenykedhet, hatalmának korlátait az Alap-
törvény rendelkezései határozzák meg [Vö. 2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 
1993, 33, 36.]. Mindaddig, amíg az Alaptörvény B) cikke a független, szuverén 
államiság elvét tartalmazza és a közhatalom forrásaként a népet jelöli meg, ezeket 
a rendelkezéseket az E) cikk szerinti uniós klauzula nem üresítheti ki. Ezt mond-
ta ki a magyar Alkotmánybíróság az alkotmányos nemzeti identitás Unió ál-
tal való tiszteletben tartása alapelvéről szóló, „magyar Lisszabon” határozatá-
ban.18 A történeti alkotmány népfelség elve és a jelen Alaptörvény ugyanerről 
szóló megállapítása egy és ugyanazon intézményt testesíti meg. A történetiség 

17 Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata.1948. A Polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmánya 1. Cikk “ Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében 
a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasá-
gi, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

18 Az Alkotmánybíróság 22/2016. (XII. 5.) AB határozata
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megerősíti a jelen alkotmányos elvét, amely ezáltal történeti identitással bír, 
így súlya és jelentősége megsokszorozódik.

 A szuve renitás és az alkotmányos önazonosság nem teljesen azonos tar-
talmú, mert az utóbbi számos más elemet is magában foglal, mindazonáltal 
egymástól függő, részben azonos intézményről van szó. 

A történeti alkotmányban is gyökerezik a civil társadalom azon törekvése, 
hogy az állammal szemben is őrzi a nemzet és az állampolgárok füg getlenségét, 
védi szabadságukat, vagyonukat, jogaikat.

2. A személy méltósága és védelme. A függetlenségi elv másik oldala szerint a 
személy maga is szuverén hatalom, védendő érték az államban. – „Az én há-
zam az én váram” – angol elv tartalmát, érzelmi-indulati beállítottságát te-
kintve hasonlóképpen vallott és ismert volt Magyarországon is. 

A személy nem kénye-kedve szerint kiszolgáltatott szolgája a legnagyobb 
hatalomnak sem. A személy (a politikai nemzet tagja) az állam által védendő 
legfőbb érték, egyben a hatalom forrása is, mint a népfelség eleme. Az egyén 
jogainak és szabadságának, mai szóhasználattal az alapvető emberi jogoknak 
szavatolása az államérdekkel azonos súlyú.

A civil társadalom ereje és hatékonysága a személy méltóságán és önrendelke-
zésén alapul.

3. Az önrendelkezésen alapuló önkormányzatiság elve. 
A választott testületek által működő önkormányzás elengedhetetlen, nél-

külözhetetlen, évezredes eleme a magyar alkotmánynak, elsőrendűen a vár-
megyei önkormányzat formájában, de más (székek, kerületek, hivatásrendek, 
céhek, egyházak, vallások, egyesületek stb.) alakzatokban is.

Közjogi küzdelmeink bástyái a vármegyék voltak, így az önkormányzati-
ságnak az önkényuralmi törekvésekkel szemben mindig kiemelt szerepe volt 
a magyar közjogban.

Az önkormányzatiság másik nagy területe a nemzetiségi, etnikai, vallási 
önkormányzás volt. Az önkormányzatiság gazdag (vallási, etnikai stb.) példa-
tára található meg történelmünkben. 

A civil társadalom - mint a hatalom forrása – önkormányzó szervezetei által 
érvényesíti a közösségek (csoportok, s helyzettől függően az egész nemzet vagy nem-
zetek szövetsége) érdekeit és értékeit a közjótól és igazságosságtól, demokráciától el-
távolodó állammal szemben. E cél érdekében, ezen értékek megóvása végett a civil 
társadalom jogosult és a körülményektől függően köteles nemzetközi civil összefogás 
szervezeti kereteinek létrehozására és működtetésére.
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4. A népfelség - Szent Korona-tagság – egyenlő alkotmányos szabadság – ál-
lampolgári jogegyenlőség.

Minden világi hatalom gyökere és forrása a nemzet, amely – ha van meg-
koronázott király a királlyal együtt, ha nincsen, egyedül - alkotta a Szent Ko-
rona egész testét, megtestesítve a főhatalom tejességét. A népfelséget hordozó 
közösség tagjainak, a magyar állampolgárok (1848 óta) összességének mel-
lérendeltsége mintegy a nemzet tagjainak testvéri közössége. A Szent Koro-
na-tagság történelmi mellérendeltsége nyelvre, vallásra, etnikai hovatartozásra 
tekintet nélkül (az alá-fölérendeltség elvével ellentétben) ma is alkalmas valódi 
nemzeti közösség megteremtésére, társadalmi érdekek és értékek védelmére.

A magyar nemzet egészen kivételes esetektől eltekintve nem ismert, nem 
ismer el maga fölött személyi hatalmat. A hűség, a hódolat a Szent Koroná-
nak szólt, a szolgálatok is a Szent Koronát illették. A mellérendeltség elvének 
sérthetetlenségére történetileg a Szent Korona-tan adott eszmei és normatív 
biztosítékot Werbőczy formulájában.19

Az európai történelemben megvalósult államformák, amelyekben a szu-
verenitás akár a népet, akár az uralkodót illette meg, magukban hordták a 
kisebbség önkényuralmának veszélyét. Ez megvalósulhatott abszolutista mo-
narchia vagy a „nép nevében” való totális diktatúra formájában. A magyar tör-
téneti alkotmányban a királyi trónbetöltés állapotában elvileg, fogalmilag ki-
zárt, hogy akár a nép (vagy nevében eljáró képviselőik), akár az uralkodó (ál-
lamfő) alkotmányosan, legitim módon és egyben kizárólagosan gyakorolja a 
hatalmat, mert egyik sem rendelkezik vele kizárólagosan. A jelenkor államha-
talma osztott és ellenőrzött, s történeti tény, hogy az osztott és ellenőrzött hatalom 
a középkori és újkori, történeti magyar állam jellemzője is volt mutatis mutandis.

A Szent Korona tanban kikristályosodott történeti alkotmány ezeket a 
tételeket, elveket jelentette, tekintet nélkül arra, hogy így nevezték e vagy sem 
a soha hatályba nem léptetett, soha hatályon kívül nem helyezett, a huszadik 
század első felének szerzői szerint is demokratikus, a polgári kor liberális el-
veinek is megfelelő, jelenkorunkban nem teljeskörűen érvényesülő hatalmi el-
vet és hatalomgyakorlási rendszert. Horváth Barna, a kitűnő természetjogász, 
jogfilozófus (1896–1973), az angolszász jogrendszerek és az angol joguralmi 
elmélet kiváló ismerője szemléletesen helyezi el a Szent Korona-tant és a ma-
gyar történeti alkotmányosságot a jogállamot megalapozó joguralmi elv intéz-

19 Werbőczy István Hármaskönyve. Magyar Törvénytár 1000–1895. Millenniumi Emlék-
kiadás, 1997. Szerkesztő: Dr. Márkus Dezső. I. rész 3. cím, II. rész 3-4 cím.
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ményes érvényesülésének példái között, összehasonlítva a rule of law angol-
szász és a Rechtstaat német eszméjével.20

A Szent Korona tana napjainkban egészében nyilvánvalóan nem érvénye-
sül; egyrészt – egyebek mellett - azért nem, mert az államforma és államszer-
vezet nem azonos történetileg volt államformával és államszervezettel, továb-
bá azért sem, mert a nemzetközileg uralkodó jogi kultúra és fogalomkészlet, a 
politikai és erkölcsi elvek és nézetek, a világnézet lényegesen - ám a történeti 
alkotmány tanúsága szerint nem áthidalhatatlanul - megváltozott, drámaian 
hanyatlott a keresztény értékek tisztelete.

A jelenkor Alaptörvénye teljes súlyával elismeri, értékeli és tiszteli a tan-
tételeket meghaladó Szent Korona eszmét: Tiszteletben tartjuk történeti alkot-
mányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkot-
mányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.21

A népfelségből jelentős társadalomszervező, értékhordozó alapelvek következ-
nek, amelyek régen beágyazódtak a történeti alkotmányba, s jelenkorunkban az 
európai államközösségtől számonkérhetők, mint különösen a szubszidiaritás és a 
szolidaritás.

A hatalomtól különálló, attól megkülönböztethető emberi közösség (civil 
társadalom) gondolkodásmódjának kulcsfogalma a szubszidiaritás és a szoli-
daritás, úgy is mint társadalomszervező elv, a társadalmi és emberi kapcsola-
tok princípiuma. 

A szolidaritás a latin in solidum obligari – az egészért felelősnek lenni – 
elvéből következik. Mindenki felelős mindenkiért, mindenkinek ugyanazok a 
jogai vannak; s az ember lényegéből eredően igényli a párbeszéd, a szeretet, az 
elfogadás, az elismerés cselekedeteit. A szolidaritás természetesen társadalmi-
lag is érvényes. Renan, a 19. század nagy francia gondolkodója szerint „a nem-
zet mindennapos népszavazás” létének feltétele: a közös múltbéli dicsőség és a 
közös akarat a jelenben. Másik francia gondolkodó, Michale mondja: „a nem-
zet egyetlen roppant szolidaritás”. Illyés szavaival: „magyarnak lenni vállalás és 
nem születés kérdése.” A szubszidiaritás a latin subsidium „segítség” szóból ere-
deztetve azt fejezi ki, hogy a természetszerűen alsóbb szinthez tartozó tevé-
kenységeket és döntéseket nem lehet felsőbb szintre vinni. Az állam központi 
szervei önkényesen nem avatkozhatnak be helyi ügyekbe.

Az államok a nemzetközi együttműködése során hivatkozni kell és lehet a 
szubszidiaritás elvére, amely – egyebek mellett – a szolidaritással együtt meg-

20 Horváth Barna: Joguralom és parancsuralom In: Jogállam. 1993. évi. 1. sz., 71–78. oldal.
21 Magyarország Alaptörvénye* (2011. április 25.) Nemzeti hitvallás. A hetedik módosítás-

sal hatályos szöveg.
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határozza az állam felelősségének és hatáskörének kereteit is. A keresztény ta-
nítás szerint is, amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg 
tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivonni és a közösségre bízni tilos; éppen 
úgy mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség 
képes végrehajtani és ellátni, azt egy nagyobb és magasabb szinten szervező-
dött társulással áthárítani jogszerűtlenség, és egyúttal súlyos bűn és a társada-
lom helyes rendjének a felforgatása.”22 

Minden társadalmi tevékenység lényege, hogy a benne rejlő erőt a segítség-
nyújtásra használja, segítse a társadalmi egész egyes részeit, s ne bekebelezze 
vagy bomlassza azokat. Ezek az elvek a nemzetközi közösség és az egyes nem-
zeti közösségek a nemzetközi államközösség és a nemzeti államok viszonyában 
is érvényesek a természetjog és nem pedig valamilyen kimódolt elmélet alapján. 

A társadalmi cselekvés együttes, összehangolt, közös lelkiséget is feltéte-
lez. Ez a lelkiség jelen van a történeti alkotmányban, ahol megtalálhatók a 
szolidaritás és a szubszidiaritás elvi és gyakorlati tényei. Elegendő alkotmány-
helyreállító szabadságharcainkra gondolni és utalni, amikor a nemzet közös 
cselekvése által vívta ki az alkotmányosságot, annak helyreállítását. Alkot-
mányvédő társadalmi küzdelmeink a szolidaritás legszebb megnyilvánulásai. 
A szubszidiaritásra példa az egész magyar történelem, a benne lévő önkor-
mányzat elve és gyakorlata, a vármegyék rendszerével, az egyházi és etnikai 
autonómiák sorával (gondoljunk a székelység történelmi státuszára, a szász 
autonómiára Erdélyben és Felvidéken, a jászok és kunok autonómiáira, a haj-
dú kerületekre, és így tovább).

Ezeknek az elveknek az alapja a népfelség, mint a magyar alkotmányosság 
legjelentősebb alapelve, amely szerint minden hatalom forrása – még a Szent 
Korona hatalmának eredete is – a nép hatalmára vezethető vissza. A népfel-
ség elve, s a rajta alapuló szubszidiaritás és szolidaritás példái és gyakorlata a 
történeti alkotmány múltjából a jelenig tartó szemléletes folyamat. E folyamat 
nem áll meg a nemzeti és állami határoknál, hanem áthatja az európai keresz-
tény hagyományra épült nemzetközi közösséget is. Ezeknek az elveknek az 
érvényesülése kötelezően számon kérhető a nemzetközi közösség vezető in-
tézményeitől is, mert rájuk is kötelező elv a szolidaritás és a szubszidiaritás. 

Az eddigiek összegezéseként megállapítható, hogy a társadalom életét a 
népfelségből következően – más követelmények mellett - három keresztényi 
eredetű elv hatja át, jellemzi a történeti alkotmányt is, s követelményként tá-
masztható az államközösségi kapcsolatokban. 

22 XI. Pius, Quadrogesimo Anno 79. 
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Az első a személyiség védelme és megbecsülése, a személyé, aki egyszerre 
individuum és társadalmi lény. Az egyén személyiségének kibontakoztatásá-
hoz hozzátartozik, hogy hozzásegíti embertársait személyiségük megerősíté-
sében, nem korlátozza őket saját kultúrájuk, ősi hagyományaik, életformájuk 
ápolásában és megőrzésében. Saját igazi lényét az ember úgy valósítja meg, 
hogy túllép önmagán, jót cselekszik, értéket követ és érvényesít. végső soron 
Istenhez fordul.

A második a szolidaritáselv, amely kiterjed a közjó szolgálatára és az igaz-
ságosság képviseletére. A közjóban részben benne foglaltatott igazságossági 
elv szerint mindenkinek joga van az elemi létfeltételekre, hátrányos helyzetű 
népek és népcsoportok megkülönböztetett támogatást érdemelnek. 

A harmadik nagy társadalomszervező elv a szubszidiaritás elve, amely 
mind a személy, mind a társadalom, mind a nemzetközi államközösség ré-
széről értelmezhető. Ez az elv helyes értelme szerint mind az egyén életében, 
mind a társadalomban minden döntést és tevékenységet azon a legalacso-
nyabb szinten kell elvégezni és meghozni, amely arra még képes. Mutatis mu-
tandis – érvényesül az államok közötti kapcsolatokban. Az európai államkö-
zösségben is megkövetelhető, mint olyan elv, amely a személyiség kibontako-
zását, a közjót az igazságosságot egyaránt szolgálja. 

5. Az idegenek befogadásának a közjó és a józan ész alapján történő igazságos 
megítélése érvényesült a történelmi Magyarországon Szent István intelmeitől 
a török birodalmi megszállásig. 

Az újkorban a jelentős részben elpusztított országban a betelepítés és be-
település idegen népelemekre épülő folyamatai olyan etnikai változásokhoz 
vezettek, amelyek megrendítették az államalkotó és államalapító magyar nép 
helyzetét.23 

A magyar történelem alapvető ténye és tanulsága, hogy az ország nagy 
vérveszteségeket is elszenvedett az idegenek által. 

Az 1241. évi tatárjárás felbecsülhetetlen anyagi károkat és népességpusz-
tulást okozott. Az iszlám megszállás. a török idők a 16. század elejétől a 17. 
század végéig mintegy 150 éven keresztül jelentős károkkal, pusztítással (et-
nocídiummal) és népességfogyással sulytotta az országot. Hiteles becslések 
szerint az ország lakossága az utolsó nagy békeidőben, a birodalmi virágzás 
időszakában a 15. század végén megközelítette a 3 millió főt, ami a korabe-
li Anglia népességszámához volt hasonló, ám az említett pusztítás a soroza-

23 A menekültügy néhány kérdése, figyelemmel a menekültjogra. 2015. Kézirat a szerzőnél.
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tos háborúk véráldozatai, s az idegen népelemek tömeges betelepítésével és 
betelepedésével, ezek következtében a 18. század végére az ország etnikailag 
kevert, soknemzetiségű állammá vált, a magyar anyanyelvűek aránya ekkor 
30-33 % körül lehetett, szemben a 15. század 75-80 %-os magyar népesség 
arányával. Ez az arány a huszadik század elején – a tizenkilencedik század 
második felében több mint félmillió, kedvező gazdasági feltételekkel fogadott, 
,egyenjogúságot nyert, főleg keletről menekülő izraelita bevándorló befogadá-
sa után - alig haladta meg az 50%-ot az államalapító és építő magyar etnikum 
javára. Ezt az etnikai sokféleséget használták ürügyül a történelmi országot 
szétszaggató nagyhatalmi nemzetgyilkossági kísérlethez 1920-ban és előtte, 
majd utána 1947-ben, a második világháború utáni nagyhatalmi önkényes és 
igazságtalan „békerendezés” során. 

Szent István intelmeinek téves megközelítése az, amely szerint az Intel-
mek szerzője támogatta volna a tömeges bevándorlást, s ezért is hiba lenne az 
intelmek figyelembevétele.24 Középkorral foglalkozó történészek között nin-
csen vita abban a tekintetben, hogy a nagy Király azon kijelentése, amely sze-
rint „az egynyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”25 mindössze annyit 
jelent hogy a magyar állam fejedelmi udvara, politikai és kulturális központja 
fogadjon be külföldről érkezett előkelőket, katonákat és klerikusokat akik által 
az udvarban lévő előkelők látómezeje és ismeretanyaga bővül, s ezáltal erősö-
dik a politikai vezető réteg, mert megismeri más keresztény országok kultúrá-
ját, gondolkodásmódját hadászati-harci technikáját.26 Ebben az időben nem-
zeti identitás védelméről tudatos politika formájában nem lehetett szó. Az 
idegenek befogadása ösztönösen is a közjó és a józan ész alapján történő igazságos 
megítélés szerint történt, s nem veszélyeztette az ország szokásrendjét és kultúráját.

Egy ország csak akkor tud fennmaradni, ha egy olyan kultúra, szokásrend és 
erkölcs tartja össze, amelyet elfogad és amelyhez alkalmazkodik a társadalom meg-

24 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái, Budapest, 2014. 65. o. Ez a péda amellett 
szól, hogy a történeti alkotmány egésze a merítési alapja a vívmányoknak, s az értelmezés 
több – nem csupán nyelvtani - módszert igényel, így a történeti módszert is . Vitatható 
az AB jelen véleménye, amely a polgári kor 1867- től számított törvényhozását fogadja el 
értelmezési alapnak.

25 István király Intelmeinek latin szövege több kódexben fennmaradt, hitelesnek tekintett 
újkori kiadása Szentpétery Imre: Scriptores Rerum Hungaricarum II. Bp. 1938. 619-627. 
A szöveget Balogh József rendezte sajtó alá. Kurcz Ágnes e kötetben közreadott fordítása 
Balogh József szövege alapján készült, megjelent: István király emlékezete. Bp. 1971. 27-
35. A régi kiadásokban VI. fejezet 3.§. „Lám gyönge és törékeny az egynyelvű és egyerkölcsű 
ország.”

26 Zétényi Zsolt:Isván király intelmei és az idegenpolitika. Hitel 2015. december.
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határozó része. A domináns kultúra léte tehát nem igazán vita kérdése, hanem egy 
nemzet létéről vagy nemlétéről szól.27

Hamlet szavaival: „Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés.”
Az állami és népszuverenitás létezésének alapfeltétele az ország nyelvé-

nek és kulturális önazonosságának megőrzése, az államalkotó népesség nyelvi, 
kulturális azonosságának megóvása - egyebek mellett - a tömeges, ellenőrizet-
len bevándorlástól, s minden olyan folyamattól, amely veszélyezteti ezt az en-
titást. Ez elemi kötelezettsége, legitimációs alapja minden államhatalomnak. 
A 17-19. századi bevándorlások és betelepülések következményei egyenesen 
vezettek erre a megállapításra, amelynek folyománya a mai magyarországi be-
vándorlási politika immáron száz éves folyamat részeként.

Az Alaptörvény hetedik módosítása szerint az Alaptörvény XIV. cikke 
egyebek mellett azzal mósosult, hogy „(1) Magyarországra idegen népesség nem 
telepíthető be […] „[…] „(4) Magyarország – ha sem származási országuk, sem 
más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak 
a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartóz-
kodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott 
társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politika i meggyőződésük 
miatt üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelmük megalapozott. 
Nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország te-
rületére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés köz-
vetlen veszélyének nem volt kitéve.”28

6. Az értékelvűség. 
A törvényhozás, a jogok és a velük összhangban lévő kötelezettségek gya-

korlása a keresztény szellemi-erkölcsi értékek, a közjó és igazságosság jegyé-
ben történik. 

Magyarország a kezdetekről keresztény értékek és célok szerint szerve-
ződött, évezredes történelmében ezeket követő állam és társadalom volt. Az 
európai gondolatnak, a nagy keresztény birodalomnak három férfiú volt a 
zászlóvivője már az első ezredév fordulóján: II. Szilveszter pápa, III. Ottó né-
met-római császár és Szent István királyunk. 

Egyik nagy alkotmányhelyreállító szabadságharcunk már idézett jelmon-
data „CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE” jól kifejezi a magyar 
történelemnek a világ legnagyobb antikommunista szabadságharcában is tes-

27 Fricz Tamás: A nemzet megmaradása a tét. Magyar idők 2018 09 01.
28 2018. június-29-én lépett hatályba. Hetedik módosítás. 5. cikk.MK 2018.97.sz.
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tet öltő irányait és céljait. „Istennel a hazáért és szabadságért”, azaz az alkot-
mányért. A Gondviselő hatalommal, a történelem urával a hazáért és alkot-
mányért. Isten, haza, alkotmány (mint a felsorolt értékeket hordozó entitás) 
az értékelvű magyar történelmi küzdelmek alapjai. 

Isten áldd meg a magyart! Két évszázados nemzeti himnuszunk első 
mondata, s első mondata Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25). szö-
vegének is. Ennek már idézett, az értékelvűséget is kifejező R) cikke szerint 
Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védel-
me az állam minden szervének kötelessége (4. bek.). 

Az Alaptörvény 28. cikk az értékelvűség jegyében rögzíti, hogy a bírósá-
gok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és 
az – egyértelműen, bírálói szerint is értékelvű - Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezik. Ezt az elvet fejezi ki azzal kötelező paranccsal, mely szerint „ az 
Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan ész-
nek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

A civil társadalom, - mint a nemzeti lelkiismeret hordozója - az állammal 
együttműködve, azt serkentve, ha lehet, s ellenében, ha kell, törekszik az ország al-
kotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának erősítésére és megvédésére.

IV.

Az előbbi, értelmezési folyamat eredményeként megfogalmazott alapelvekből szár-
maztatott elvek közül jelentősége van a jelen európai hatalmi viszonyrendszerben 
elfoglalt helyünk és önértelmezésünk tekintetében a következőknek:

1. A korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalomgyakorlás
„Akik a vezért szabad akaratukból választották fejükké; azok se maguk, se 

utódaik a vezér tanácsából ki ne rekesztessenek, – továbbá, hogy; amit (a hazát) 
közös küzdelemben szereztek, azon közösen osztozkodjanak.” (Vérszerződés)29

A király nem dönthet a nemzet megkérdezése nélkül, a nemzet nem alkothat 
jogot a király jóváhagyása nélkül, mondja a HÁRMASKÖNYV, s a hivatkozott 
megelőző és követő törvények sora. 

A Szent Korona-tan együttes és kölcsönösen korlátozott hatalomgyakor-
lást megállapító előbbi tételei több törvényben jelentek meg. 

29 ANONYMUS GESTA HUNGARORUM VI. fejezet. Fordította: Pais Dezső, http://
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2. Az önkényuralmi hatalomgyakorlás tilalma
Ezen elv a korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalomgyakorlás előbb ismerte-

tett elvére is tekintettel a Szent Korona-tan ill. a vele azonos értelmű történe-
ti alkotmány alaptétele. Hatalmat csak a király és a mindenkori magyar nem-
zet együttesen gyakorolhat. A király a nemzettől független hatalommal nem 
rendelkezik, hiszen az államhatalom összességét és teljességét kifejező jogok a 
Szent Koronát illetik. Szentkoronás azaz alkotmányos hatalom király nélkül 
is létezhet, a hatalom forrása a nemzet. Az államfő a nemzet nélkül azonban 
csak önkényuralmat hozhat létre. Mutatis mutandis máig érvényes jogállami 
elv az alkotmányosság alapelve.

3. Az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás joga. Ius resistendi et cont-
radicendi. Az ellenállás és ellentmondás joga, mint a történeti alkotmány alap-
ján való joggyakorlás egyik biztosítéka. 

A magyar nemzet az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás jogát 
(amely megvolt az Aranybulla előtt is, már a honfoglalás előtti vérszerződésben 
megtalálhatjuk) később is a történeti alkotmányból eredő alapjognak tekinti.30

E jog megerősítésének elmaradása, s mi több eltörlése volt az egyik oka a Rá-
kóczi-szabadságharc kitörésének. A fennálló rend felforgatását, szétzúzását cél-
zó erőszak, vagyis a forradalom sohasem lehet alkotmányos. Ugyanakkor alkot-
mányos és törvényes lehet a törvényhelyreállító szabadságharc, mert a jog nem 
köteles meghátrálni a jogtalan erőszakkal szemben. Hasonló rendelkezés talál-
ható Magyarország Alaptörvénye Alapvetés részének C. cikkében. 

A 2011-évi Alaptörvény szerint törvényes úton, mindenki jogosult és kö-
teles fellépni nem minden alkotmánysértéssel szemben, hanem „a hatalom erő-
szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására” irányuló 
törekvésekkel szemben.31

Az ellenállás törvényességének egyik kritériuma éppen az alkotmányosság 
és jogállamiság érdekében az a cél, hogy a hatalom erőszakos megszerzésére 

mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
30 Vérszerződés „eskü ötöd állapotja”, Aranybulla 31. §. ius resistendi et contradicendi. „2. § 

Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzé-
sünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind 
más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenva-
lóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utá-
nunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassa-
nak és ellentmondhassanak mind örökké.” 31. cikkely. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
venyei?pagenum=2

31 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) C) cikk (1) A magyar állam működése 
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vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányuló törekvések meghi-
úsuljanak.

A törvényesség másik kritériuma az alapvető értékek, különösen az élet-
hez és emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartása. Az ellenállás törvé-
nyességének követelménye az erőszak elutasítására, a társadalmi béke és köz-
nyugalom megóvásának fontosságára figyelmeztet.

A civil társadalom - mint a hatalom forrása – az alkotmányos hatalmat és ma-
gát a civil társadalmat erőszakkal és/vagy kizárólagos hatalomgyakorlássá változ-
tató módon meg szüntetni szándékozó állammal és társadalmi csoportokkal, egyé-
nekkel szemben köteles élni a tevékeny ellenállás eszközeivel is, megerősítve az al-
kotmányerejű történelmi hagyománnyal. A civil társadalom ellenőrzi az államot, 
számon kéri rajta az alkotmányosság, a demokrácia és a közéleti tisztesség köve-
telményeit.

4. A közösségi – nemzeti vagyon védelme, mint a Szent Korona-birtoktan32 
történelmi következménye és eszmei öröksége.33

Ennek jegyében indokolt, hogy Magyarország az Európai Unió Alapszer-
ződése 48. cikke alapján rendes felülvizsgálati eljárás indításával indítványozza az 
Európai Tanácsnál az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 
345. cikkének – a közösségi jognak megfelelő – olyan módosítását, ami a termőföld 
tulajdonjogának megszerzése tekintetében megszünteti annak tőkeként való minő-
sítését, így Magyarország és az EU összes tagállama javára visszaállítja a földtulaj-
don és a földhasználat törvényes szabályozására való nemzeti hatáskört.

Az egyes csatlakozási szerződések az EU 28 tagállamának az államterü-
let földjére gyakorolható önrendelkezését (két országcsoport jogállását meg-
különböztetve), merőben eltérő tartalommal határozzák meg. Az első ország 
csoport az EGK – t alapító Hatokból és a hozzájuk utóbb csatlakozott 9 tag-

a hatalom megosztásának elvén alapszik. (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a 
hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az 
ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. (3) Az 
Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az 
állam jogosult.

32 A Szent Korona-birtoktan 1848-ig volt hatálya alatt minden birtokjog forrása a Szent 
Korona, amelyre magszakadás vagy hűtlenség estén visszaszáll a birtoklás joga – Az örök-
léssel megszerzett (ősi birtok) felett „tulajdonosokat” valójában csak a birtoklás és haszná-
lat joga illette meg. Eladni, jelzáloggal megterhelni, nagyon korlátozottan, szabadon örö-
kíteni egyáltalán nem lehetett.

33 Az eskü második szakasza így hangzott: Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek 
része legyen abban. Vérszerződés. ANONYMUS GESTA HUNGARORUM VI.feje-
zet. Fordította: Pais Dezső http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
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államból áll. Ők alkotják a Tizenötöket. A földpiaci önrendelkezés szempont-
jából közéjük tartozik Ciprus, Málta és Szlovénia is, mert – bár ezek az álla-
mok csak 2004. V. 1-től, a keleti belépőkkel egyidejűleg váltak az EU tagjává 
-, épp úgy mentesültek földpiacuknak a szabad tőkemozgás számára megnyi-
tásától (tizennyolcak). Egyfelől a Tizennyolcak, másfelől a keleti Tízek eltérő 
földjogi önrendelkezés állapotában vannak. Ez ellentétes Magyarország törté-
nelmi hagyományaival és a tagállamok egyenjogúsága elvével.

5. A nemzeti-etnikai egyenjogúság, amely szerint az állam nem tesz különb-
séget a személyek között nemzeti- etnikai hovatartozás miatt, s nem alkalmaz 
külön jogrendet a nemzetiségeknek,- szemben a régen számos helyen bevett 
nyugat európai gyakorlattal - kivéve, ha ezt igényelték.

6. A panaszhoz való jog. A régiségben ismert volt a gravamina et postulata: a 
sérelmek és kívánatok című panaszlista, mint országgyűlési műszó. 

A gravaminakat általában az országgyűlési követeket meg választó várme-
gyegyűléseken szedték egybe, majd azt a követek magukkal vitték az országy-
gyűlésre. A pozsonyi országgyűléseken kialakult garanciális szabályok szerint 
addig a kijelölt ügyeket tár gyalni nem lehetett, amíg a gravaminak kérdésében 
az uralkodó vagy országgyűlési biztosa elegendő választ nem adott. Ez teszi 
érthetővé, hogy nálunk nem alakulhatott ki a skandináv világ ombudsman-ja, 
hiszen itt az egész országgyűlés egységesen lépett fel a rendi alkotmány védel-
mére, sérelmeik orvoslására az uralko dóval szemben. A polgári átalakulás után 
a gravaminák eltűntek, a panaszjog megmaradt alkotmánybiztosítékként. 

Mindazonáltal egy jelentős történelmi korszakban elsőbbséget élvezett az or-
száglakosok, az akkori civil társadalom sérelme és panasza, s annak orvoslása az 
uralkodó indítványaival szemben

Összegző gondolatok

1. Magyarországnak az európai államközösségben elfoglalt helyzete, jogállása nem-
zeti sorskérdés. E tekintetben követendő magyar alkotmányjogi és nemzetkö-
zi közjogi megfontolásokat, s az ebből következő állami magatartást megha-
tározzák az alkotmányos önazonosság határai és keretei, s e fogalomkörben a 
történeti alkotmány három sarkalatos elve is a jelenkor alkotmányos elvei és a 
sarkalatos törvények mellett. Ezek a történeti alkotmányban gyökerező jól fel-
ismerhető elvek, nemzeti sorsalakító történeti értékválasztások:
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– először a függetlenségi elv és gyakorlat;
– másodszor a népfelség elve és a hozzá kapcsolódó követelmények, tör-

téneti tények;
– harmadszor az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás is ellent-

mondás joga;
Mindhárom követelmény jól körvonalazható a történeti államiság legko-

rábbi szakaszaitól kezdve (vérszerződés=Anonymous, Szent István intelmei, 
Aranybulla ellenállási záradéka, trónöröklési törvények és hitlevelek, szabad-
ságharcok és függetlenségi és trónfosztó nyilatkozataik, amelyek után alkot-
mányhelyreállító békék és törvények következtek.)

2. „A magyar Alkotmánybíróság az alkotmányos identitás fogalma alatt Ma-
gyarország alkotmányos önazonosságát érti, és tartalmát az Alaptörvény egésze, 
illetve egyes rendelkezései alapján, az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése szerint 
azok céljával, a Nemzeti Hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival ösz-
szhangban, esetről-esetre bontja ki.”34

Az ultra vires (a közösségi hatáskör túllépésének) tilalmán, annak megtartá-
sán mint alkotmányjogi követelményen a magyar alkotmányos intézmények 
őrködni kötelesek. Az állam a nemzetközi színtéren vallhatja, az Alkotmány-
bíróság hatáskörei gyakorlása során megállapít hatja az uniós jogi aktusok al-
kalmazhatatlanságát, azokét, amelyek az Európai Unió hatáskörének hiányá-
ban születtek.

Az adott európai államközösségi viszonyokban, az Európai Unióban most 
tapasztalható törekvések közepette különösen megalapozott, szükséges és in-
dokolt az alkotmányos és nemzeti identitás megvédése a hivatkozott történeti 
jogi elvek érvkészlete alapján is. A magyar államnak nincsen más lehetősége, 
mert kötelező módon meg kell védenie az ország alapvető értékeit. Ebben az 
összefüggés rendszerben a történeti alkotmány elvei nem egyszerűen díszítőe-
lem szerepet töltenek be. Az egymással ütköző elvek és főleg érdekek mérleg-
re tételekor a mérleg azon serpenyőben van a helyük, mégpedig meghatározó 
súllyal, amelyben az alkotmányos állami és nemzeti azonosság értékei helyez-
kednek el. 

3. Figyelembe kell venni azt a történeti hagyományt is, amely az alkot-
mányellenes hatalomnak való ellenállást alkotmányosan lehetővé és indokolt-
tá tette. Nem szűnt meg az ellenállási jog 1687-ben történt formális eltörlésé-
vel, amint ezt a Rákóczi szabadságharctól 1848-1849 függetlenségi harcán át 
1956-ig tartó történelmi példák és a történeti jogirodalom jelesei bizonyítják. 

34 Az Alkotmánybíróság 22/2016. (XII. 5.) AB határozata [64]
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Az ellenállás és ellentmondás egy alkotmányellenes nemzetközi hatalmi 
döntéssel szemben ugyanabba az érték és érdekkörbe tartozik, mint fegyveres 
szabadságharcaink története. Ezekben a nemzet ugyancsak többszörös nem-
zetközi erővel szemben vette fel az alkotmányvédő küzdelem fegyverét; alkot-
mányhelyreállító küzdelmeink nem romboló forradalmak voltak, hanem jog-
védő-helyreállító szabadságharcok! Az alkotmányos és nemzeti lét vagy nem 
lét volt a kérdés. Ebben a tekintetben történeti alkotmányunk páratlan érvanya-
got és morális tanulságot jelent olyan erőkkel, társadalmakkal szemben, amelyek 
nemzeti történelmükben nem tapasztalták meg a megsemmisülés veszélyhelyzetét. 
A nagy nyugati társadalmak nem élték át, s így nem is értik a függetlenség és szuve-
renitás közép-európai válságállapotait megélt országok tapasztalati tényeken nyug-
vó veszélyeztetettségét, s ebből eredő önvédelmi döntéseik igazságát. Ezért ezen 
országok, nevezetesen a Varsó–Prága–Pozsony–Budapest-tengelyen lévők, s 
továbbá a régebbi történeti irodalomban „dunavölgyi országok”-ként említet-
tek – s különösen a térség nagy történelmi múltú, tapasztalatú és hivatású ma-
gyar állama - nem bízhatják sorsukat vakon a nyugati világ döntéseire.

4. A népszuverenitás magyarországi megnyilvánulásai figyelemreméltók. 
Egyfelől jellegzetes az európai unióba való belépés igen gyenge legitimáció-
ja, hiszen a csatlakozás során választásra jogosultak fele sem ment el szavaz-
ni. Másfelől erős legitimációt mutat Európa és Magyarország önazonosságá-
nak megbecsülése, önfeladásának elvetése a magyar választók által; meggyőző 
az ország jellegét és alkotmányos alapjait veszélyeztető illegális bevándorlás 
hatalmas arányú elutasítása a nemzeti önazonosságot képviselő alkotmányos 
politikai erők elsöprő támogatottságát mutató országgyűlési választások és 
konzultációk, közvélemény kutatások tanúbizonysága szerint.35 

5. Alkotmányos önazonosságról nemzetközi szerződéssel sem lehet lemondani, 
attól csak a szuverenitás, az önálló államiság végleges megszű nése foszthatja meg 
Magyarországot.

Amikor az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során, erre irányuló 
indítvány alapján esetről esetre vizsgálja, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) be-
kezdésén alapuló közös hatáskörgyakorlás sérti-e –egyebek mellett- történeti 
alkotmányán alapuló önazonosságát, kiemelt súllyal kell figyelembe vennie a 
függetlenségi elvet és gyakorlatát, a népfelség elvének történeti tényeit és ha-
gyományát, továbbá az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás és ellent-

35 A 2003. április 12-én a népszavazás a maga 45,62 részvételi százalékával eredményes volt, 
az érvényesen szavazók 83,76%-a támogatta a belépést. „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar 
Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” Ki értette meg ennek lényegét.? Eredetileg 
60%-a jelezte részvételi szándékát… A csatlakozás végül 2004. május 1-jén volt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszavaz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_1.
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mondás jogának és igényének folyamatos érvényesülését. E vívmányok vizsgá-
lata szükségessé teszi a régi törvényeken túl a történelem eseményeinek és a 
jogirodalomnak kellő mélységű feldolgozását. 

6. A 2010-ben megkezdődött rendszerváltoztató jellegű alkotmányreform pél-
dátlan jelentőségű a történeti alkotmánynak a jelen alkotmányos vérkeringésébe 
való bekapcsolása tekintetében. Akkor néhányan azt mondták, hogy ablak nyílt a 
történeti alkotmányra. Most, a hetedik alkotmánymódosítás után már kitárt ka-
puról is beszélhetünk, feltéve, hogy a törvényhozók az Alkotmánybíróság a jövőben 
él is ezzel a lehetőséggel.

A történeti alkotmány tanulmányunkban kiemelt három alapértékét úgy 
tekintjük, s ezt igyekeztünk bizonyítani, hogy ezek sérelme sértheti Magyar-
ország szuverenitását (szuverenitáskontroll), továbbá az alkotmányos önazo-
nosság súlyos sérelmével járhat (identitáskontroll). Az ilyen döntések végre-
hajtását Magyarország köteles megtagadni törvényesen, az Európai Unió és a 
magyar Alaptörvény alapján.

A történeti alkotmány - talán sikerült bizonyítanunk - nem díszítés, élén-
kítő elem az alkotmányosság épületén, hanem szilárd alapkövek együttese, 
amelyek védik az épületet minden külső és belső romboló erő ellen.

P. S. 1: „… mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék,ha-
nem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg s a nemzet életéből fejlett ki; azon 
alkotmányt, melyet időnkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi 
magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit szá-
zadok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak…” (Deák Ferenc, 1861. 
május 13., felirati javaslat. In: Deák Ferenc válogatott munkái, szerk.: Ferenczi 
Zoltán, Franklin, 169–170. oldal.)

P. S. 2: „A magyar alkotmányos élet fejlődése töretlen és egységes vonalat mutat az 
évszázadokon át, s kevés európai nép akad, mely elmondhatná, hogy a történelem 
változó esélyei közepette olyan következetességgel tartott ki a nemzeti együttélés 
legfőbb és legmagasztosabb eszméje, az alkotmányos elv mellett, mint a magyar 
– kitartott akkor is, amikor nagy társadalmi megrázkódtatások hatalmas népe-
ket az alkotmányos nemzeti élet felfüggesztésére kényszerítettek.” (Márai Sándor: 
Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Budapest, 2004, 73. oldal. Első kiadás: 1942.)
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