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Bakk István 
 

A székely magyar nemzet* 
 
∗  A globalizációval teljesen új gazdasági érdek-
szféra jött létre Európában. A létrejött Európai 
Unió a XXI. századra, amely most már a piacok 
utáni küzdelembe bekapcsolódva hatékony erővé 
is tudott válni. A világot már nem a politikai és 
ideológiai érdekek, sokkal inkább a gazdasági 
érdekek befolyásolják sokszor politikai folya-
matok mögé bújva. A XXI. században az Unióban 
egy új elit jelenlétével elindul Európa átrende-
ződése. Mára az Európai Unió egy olyan hatalmas 
szervezet, amely a tagországoktól számos jogkört 
átvéve megpróbálja egyszerre elmélyíteni a tag-
országok közti kapcsolatot, felzárkóztatni az átlag 
alatti országokat és közös fejlődési pályára állítani 
az európai közösséget. 
 Magyarországnak, mint történelmi nagyha-
talomnak lehetősége van az Európai Unióban na-
gyobb léptékű érdekérvényesítésre, példát mu-
tatva a többi tagállamnak is, ehhez fontos a ma-
gyarországi elitnek megérteni a magyar történelem 
múltbeliségét, megtanulni a közös érdekek érvé-
nyesítését. 
 A magyar diplomácia rendelkezik ugyan szin-
te minden információval, de mozgásterét megha-
tározza országunk érdekérvényesítő képessége. 
 A Szentkorona területén élő népeket és a ma-
gyar nemzet meghatározásait a Magyarok VIII. Vi-
lágkongresszusának záró konferenciáján rögzítet-
ték 2012. augusztus 20-án, Budapesten. 
 
 1. 2. Nemzet az a nép, amely történelmi sors-
közösségben születő és kibontakozó sajátos világ- 
és létértelmező szellemi és értékközösség. Ezen 
etnikai alapú közösség létrejöttének legfőbb fel-
tétele és biztosítéka az anyanyelv és a terület 
kapcsolatteremtő közössége, a bevett szokások 
otthon(osság) teremtő rendje, amely fejlődése so-
rán eljut önrendelkezési igényének megfogal-
mazásáig és kinyilatkoztatásáig. 
 
 

                                                 
∗ Elhangzott 2016. augusztus 2-án Miskolcon a XXI. Ma-
gyar Őskutatási Fórumon. 

 
 

1. kép. A Szent Korona (részlet) 

 

 
 

2. kép. Szapolyai János sírlapja 
(Forrás: mek.oszk.hu) 

 
A magyar történelemben Szapolyai János 

(1526-1540) megválasztása a magyar alkotmá-
nyosság jegyében az összes rendek jelenlétében 
történt 1526. október 14-én a Tokaji országgyű-
lésen. Szapolyai megkoronázása I. János néven 
1526. november 11-én Székesfehérvárott volt és 
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Erdélyben a főkancellárja lesz Szapolyainak 
1538-ban Werbőczy István (1483-1541). 

 

Ekkor a magyar királyság törvénygyűjte-
ményét a Tripartitumot Hármas könyvét itt helyezi 
hatályba, amely a Szentkorona jogrendszerébe be 
is épült. Ezek után nemcsak a királyságnak, ha-
nem az Erdélyi fejedelemségnek is (1526-1690) a 
három nemzet uniójának törvénykönyvévé válik. A 
Hármas könyvében (Tripartitumban) ősi szkíta 
származásunkat rögzíti, mintegy igazolva azt, hogy 
igen régóta élnek magyarok a Kárpát-
medencében, államot alkotva. János király első-
nek a székelyek közül hatolykai Bak Györgynek 
és Lászlónak, mint székely főnemeseknek címer-
rel ellátott magyar nemességet adományoz, 
amellyel elsőnek a három nemzet uniójában két 
nemzetet egy család képvisel az országgyűlésen. 
Történelmünkben az 1526-os mohácsi vész az or-
szágunkat három részre szakította. A magyar álla-
miság jogfolytonossága és fejlődése átkerült Er-
délybe. Százötven év alatt a török és a Habsburg 
területen teljes történelmi és kulturális tudat vesz-
tés volt. Ez alól kivétel volt Erdély Székelyfölddel, 
a más népekkel szemben történő toleranciájával, 
itt sértetlenül fejlődött más népek mellett az 
egészséges nemzet tudat. A magyar vezetőréteg 
őstörténeti tudata a reneszánsz kultúrában meg-
izmosodott. 
 

 
 

3. kép. A Pártus birodalom III. Vologases 
drachma. (Forrás: Pártus pénz érmén korona pánt 

vagy tiara. Parthian tiara. Scythian, Bactrian, 
Sarmatian... www.pinterest.com) 

 
 „III. rész, 4. czim: Az erdélyi scithákról, ki-
ket székelyeknek hivunk. Vannak ezenkívül Er-
dély’ vidékein a’ scyta néptől Pannoniába első be-
jövetelekor oda szakadt scyták, kik kiváltságos 
nemesek, mi őket (magyarúl székelyeknek) rom-
lott (diák) néven siculusoknak nevezünk; törvé-
nyök és szokásuk egészen különböző; a’ hadako-
zásban igen tapasztaltak; az örökségeket és hiva- 
 

talokat (régi szokásként) nemzetségek és ivadékok 
’s ivadéki ágak szerint osztják fel maguk kö-
zött…” 
 

 
 

4. kép. Egy szkíta lovas díszes lótakarója 
(Forrás: Emberek Aranyban. Fejedelmi sírok leletei a 

sztyeppe piramisaiból címû budapesti kiállítás.) 

 
 Visszatérve, tehát a nemzet fogalmára a feu-
dalizmus időszakában Magyarországon a nemesi 
nemzetet értjük, melynek fogalmi köre a nemesi 
rendek keletkezésével párhuzamosan formálódott 
ki. 
 Előzménye az 1200-as évekig a genus (nem-
zetség) tudat volt, amely magába foglalta a magyar 
nyelvet beszélők és a közös eredet hitével ren-
delkezők egészét, az akkori társadalmi megkülön-
böztetés nélkül. A rendek „ordines” a többi Euró-
pai országhoz hasonlóan a feudális uralkodó osz-
tálynak jogi eszközökkel biztosított kiváltságai 
alapján egymástól elkülönülő, egyazon jogállásról 
bíró, szervezett rétegei, kik előjogaikat és hatalmi 
helyzetüket átörökítették utódaikra, mint például 
a képviseleti jogukat a rendi gyűléseken. 
 Ez a folyamat Magyarországon a 13. század-
ban kezdődött. Erdélyben az 1437-es Kápolnai 
Unióval intézményesült és ez a folyamat a 16. szá-
zadban zárult le. Természetesen beletartozott a 
polgári rend elismerése Zsigmond király 1405. 
évi dekrétumával. A rendiséget a testet alkotó ta-
gok mintájára organikus társadalmi egységként is 
értelmezte. 
 A feudális államalapításkor a nemesség, mint 
feudális uralkodó osztály az egész ország területén 
elnyerte, jogi eszközökkel biztosított kiváltságait. 
A rendi monarchia a király uralmát a királyságot 
jelölte, ezen időszaka a XX. századihoz hasonló, 
de az ország érdekében a jogi eszközeik alkalma-
zása tágabb és jelentősebb volt. 
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 A feudális uralkodó osztály Magyarországon a 
rendek a rendi intézményeinek kialakításánál a 
Szentkorona jogrendszerét építette be. 
 Ebből adódik a magyar királyság a társ-
nemzetek szövetsége, (1091-1102) Horvát- és 
Dalmátország, a báni irányítással és szlavónia is 
későbbiekben önálló báni irányítással része a 
magyar királyságnak, úgymint a Székelyföld 
comes (ispán) irányítással működött. A báni és a 
székely ispán a nádorához hasonló (mellérendelt) 
hatáskörrel rendelkezett. Ez volt az alapja a füg-
getlen államiságuk létrejöttének a XX. században 
a horvátoknak és a szlovénoknak. 
 Visszatérve a Habsburg és Hasburg-
Lotharingiai uralkodók időszakára önálló területi 
egység Székelyföld úgy, mint Horvátország és 
Szlovénia. Történelmi különbség a székelységnél 
az, hogy saját írással (rovásírás) és a birodalomtól 
független a király által nem örökölhető és el nem 
adományozható területtel is rendelkezett. 
 A birodalmi nemesi rangok érvényüket vesz-
tik Székelyföldön, a székely nemesség ősfoglalású, 
de mindez nem mondható el a horvátokról és a 
szlovénokról. A magyarokkal azonos egy nyelvű-
ség nem akadálya a két nemzet történelmi különb-
ségének, erre példa Európában egy német nyelvet 
beszélő Ausztria, Bajorország, Poroszország, Szár 
vidék stb. 
 A székely (szkíta) nemzet Kr. e. 1500 - Kr. u 
1690-ig önálló politikai joggal és területtel ren-
delkezett a Szentkorona alá tartozó saját nemzet-
gyűlésével és saját törvényalkotással. Székelyföld, 
mint nemzet az 1868. XLIII. tc., életbelépésével 
szűnt meg. 
 A nemzet az állami hatalmat élvező nép, 
amely történelmi sorsközösségben születő, mind-
azon népelemek összeolvadásával, amelyek hódí-
tás, szövetség, vagy beolvadás útján az állami ha-
talomnak részévé váltak, magukat idegen népele-
mekkel szemben közös egységnek érzik. 
 E közösség létrejöttének legfőbb feltétele és 
biztosítéka az anyanyelv és a terület kapcsolat-
teremtő közössége, a bevett szokások otthon-
otthonosságteremtő rendje. 
 A székely nemzet (natio Siculica) közjogi és 
politikai értelemben egyaránt külön nemzet volt a 
legrégibb Kárpát-medencei vagyis pannon-
szkíthiai Szkülész (Kr. e. 440-ben) uralkodásától 

kezdve egészen az 1868. XLIII. tc., életbelépé-
séig. 
 Ősi joga volt a nemzetgyűlések tartása, ame-
lyeken a bel kormányzatot érintő a Szentkoronától 
függetlenül külön törvényeket hoztak. Saját ősi 
szabadságával, törvényével, szokásával és jogával 
éltek. 
 Erre példa az agyagfalvi konstitúció a székely 
nemzet önkormányzati jogának nyilatkozatával, 
amely megerősítette a székely nemzet kiváltságait 
szabályozó és biztosító 1505-ben kiadott udvar-
helyi konstitúciót, ebben: 
 Megszűnt a passzív ellenállás elve, mely 
szerint jogsérelem esetében nem ragad rögtön 
fegyvert a székely nemzet. 
 Az ellenállás helyett a nemzetgyűlésen a test-
vér Magyarország segélyét és közbenjárását ki-
kéri, a király kegyelméhez is folyamodjanak. Ki-
mondták, hogy a hazaáruló, valamint a törvényes 
király ellen bujtogató, örökösen száműzessék Szé-
kelyföldről, ingóságai felprédáltassanak, javai pe-
dig örököseire szálljanak. Itt állították meg a nem-
zeti tömörség elvéből azt, hogy a székely örökség 
még a fejvesztés esetében sem száll a koronára, 
hanem azt örökösei, vagy ha azok nem lennének, 
szomszédja örökölje. Itt mondták ki a népfenség 
hatalmát, amely szerint a száműzöttnek csak is a 
király vagy az egész székely nemzet kegyelmezhet 
meg, tehát a király és nép hatalma egy színvonalra 
emelkedett. 
 Kimondták továbbá, hogy vasárnap törvényt 
ülni nem szabad, és azt is, hogy a bíró végre-
hajtási ítéletét 15 nap alatt kell, hogy érvénye-
sítse, és sok más fontos határozatot rögzítettek, 
melyek tagadhatatlanul mutatják, hogy a székely-
ség magas színvonalú törvénnyel ügyel a nemzeti 
szabadságára, melyben szigorú büntetést szabott a 
hazaárulásra, törvényében a nemzeti fenségnek al-
kotmányos elvét felállította, miközben Európa leg-
több országában a néphatalomnak még elmélete 
sem fogalmazódott meg, amely mutatja a római 
birodalmi jogon túl létezik Európában egy másik 
fejlett szkíta múltú birodalmi jog, amely fejlett-
ségével a római joggal azonos szintű és ugyan 
azon politikai érettséggel is bírt. 
 Ismert az anyanyelv fölvétele a történelemből, 
tudjuk azt, hogy a longobárdok felveszik az olaszt, 
a frankok a romanizált gallt, a normannok a fran- 
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ciát majd az angolszászokét, továbbá a bolgárok a 
szlávot. A közös nyelv valóban mindennél bizto-
sabb jele annak, hogy valamely embertömeg az 
azonos környezeti, történeti és lelki hatások alatt 
fejlődött ki. A magyar államon belül a két rokon 
nemzet a magyar és a székely nem tudott össze-
olvadni, ugyan ez a helyzet állt fenn Skandiná-
viában a szintén rokon a norvég és a dán nemzet 
között, pedig a norvég és a dán irodalmi nyelv is 
teljesen azonos. 
 A magyar királyságon belül Horvátország és 
Székelyföld jogi oldalról nézve egységes és alkot-
mányszerű tagozódással is rendelkezik, ahol a 
horvát és székely nemzet törvényesen önmagát 
korlátozza az egyesekkel szemben, ezek a lénye-
ges jellemvonásai annak, amit modern államnak 
nevezhetünk. 
 Ezt a fejlődést gyorsította azon országoknak, 
amelyeknek birodalmi múltuk volt. Pannon-
szkíthia és Magyarország, Római Birodalom és 
Olaszország, Német-Római Birodalom és Német 
Császárság, Bizánc és Görögország is. 
 Idézzünk még ide egy szakaszt a magyar 
nemzet meghatározásából: 
 
 1.3. Az állam a nemzet (nemzetek) által létre-
hozott jogi és politikai intézményrendszer, amely 
annak (azoknak) létérdekeit képviseli, és ezen 
létérdekeknek akár kényszerrel is érvényt szerez. 
 Tehát 1505-ben kimondták a népfenség ha-
talmát, mely szerint székelyföldi száműzöttnek 
csak is a király vagy az egész székely nemzet ke-
gyelmezhet meg, tehát a király és nép hatalma egy 
színvonalra emelkedett. 
 A magyar államon belül a székely nemzet 
egységes jogi és katonai szervezet, amely a gaz-
dasági egységen is alapszik, ennek pedig az egyik 
alapja a föld, a Szentkorona nem volt örökös Szé-
kelyföld területén, a területe nem királyi föld 
(terra regia, fundus regius). 
 A székely jog nemcsak a székely intézmé-
nyek ágait, mint például a törvénykezést, vagy a 
birtokjogot szabályozza, hanem kitér a székely 
jogszokásokra is, sőt jelentős hangsúlyt kap a szé-
kely katonai szervezet is. 
 Ennek a jogi kerete adta, hogy akár az ország 
nyugati felén élő székelyek segítségére menjenek 
és megvédjék az ottani székelység érdekeit. To-
vábbá e katonai jog az alapja, az országot ért  
 

sérelem megbosszulásának, vagy a katonai fejlő-
désnek is. Nézzük meg ennek a történelmi hát-
terét. 
 I. (Nagy) Lajos (1342-1382) király idejére a 
székelység a hadseregét már európai szintű erővé 
fejlesztette fel. 
 A székelyek emlékeztek a tatárok által a vá-
raik elpusztítására és az ottani szkíta-hun kincsek 
elrablására. Ilyenek voltak a székelység ősvárai 
közül: az Udvarhely megyei Budvár, a hun Buda 
vezér vára, a Bak szkíta fejedelmi család várai, az 
udvarhely megyei Bágy, a Bagi fejedelem vára, 
valamint a felsőrákosi Bakk vár, amelyek fennáll-
tak 1241-ig. 
 Sajnos e várak is azon nagy magyar nemzeti 
tatár tragédiában pusztultak el, melynek annyi ős-
emlékünk is, majdnem a nemzetünk is áldozatává 
vált. A Budvár alatti hegy folyosóiban és üregei-
ben őrizték az ón és kőtáblákat, amelyekre a szé-
kelyek hun ágának története volt rögzítve a lust-
rákkal és tribusaiknak a felosztásával. Erről szá-
molt be Kázi Lajos XIII. századi kézirata is. 
 A szkíta hagyomány szerint a székelyeknek 
most jött el az ideje, hogy a sérelmeket megbosz-
szulják a tatárokon. 
 Jól emlékeztek még a IV. Béla király idejé-
ben az 1241-42-es években a tatárjárás által meg-
történt szörnyűségekre. Azóta a tatárok immár 
többször is az erdélyi rész határvidékeit, valamint 
a székelyeket pusztították. 
 „A király 1345-ben a Lackfi András (1310 k. 
- 1359) székely ispánt küldte a székelyekkel Ta-
tárföldre és azzal a néhány magyar nemessel, akik 
akkoriban közöttük éltek. 
 A székelyek hatalmas haderőnek erejével óri-
ási pusztítást végeztek a tatárok között Moldván 
keresztül a Krím-félszigetre nyomulva az ő orszá-
gukba. Ott az Athlamos (Othlamus) nevű fejedel-
müket legyőzték és utána lefejezték. A hatalmas 
seregét széjjelverték, kő-kövön nem maradt. A 
harc után, akik szembe szegültek azokat kardélre 
hányták. A foglyul ejtett tatárok sokaságát pedig 
számos zászlóval egyetemben elküldték a királyi 
felségnek.” 
 Módfelett sok aranyból, ezüstből, drága fegy-
verekből és értékes tárgyakból, továbbá drága-
kövekből és drága ruhákból álló gazdag zsák-
mányt hoztak haza az uralkodónak. 
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5. kép. Székelyföld „Csík szék”. (Forrás: Fortepan) 
 

 Azok a tatárok, akik pedig, nem pusztultak 
el, a messzi tengerparti részekre menekültek. A 
székelység hadereje most már, mint a nemzet ere-
je további sikereket ért el Nápolyban, és Velen-
cében is. 
 Lackfit sikere elismeréseként 1350-52 kö-
zött, I. Lajos ősei országának tekintett Nápoly 
helytartójának nevezte ki, utána megkapta az er-
délyi vajda címet 1356-ban, amit haláláig viselt. 
 

 
 

6. kép. Mátyás király szobra Kolozsvár fõterén 
(Internet) 

 
 Mátyás király ezt a katonai rendszert vette át 
a székelyektől, a székely jogi keretével együtt. 
 A királyságában szervezett katonaságot ala-
kított ki, és ennek alapján állítja fel Európában  
 

elsőnek a „rendes katonaságot” is, melyben szin-
tén jelentős erőt képviseltek a székelyek. Később 
az I. Lipót császár és király 1691-ben kiadott dip-
lomájában a székelyeket a legharciasabb népnek 
nevezi. 
 A magyar királyság Szent István óta duális-
monarchia két azonos nyelvet beszélő, de más tör-
ténelmi múlttal, rendelkező magyar néppel. A tör-
vény értelmében a magyarok két történelmi múlt-
tal rendelkező népe a magyarok és a Kárpát-
medencei szkíták (székelyek) létrehozták 1526 
után az Erdélyi Uniót. A Szentkorona melléren-
deltségének értelmében nemzeti jogot kaptak a 
betelepített német eredetű szászok (II. András ki-
rály telepítette) is. Ezzel létrejött a három nemzet 
uniója. 
 A magyarok között e kétfajta életformának a 
magyarságon belül való egymásba áramlása már a 
középkorban határozottan megfigyelhető volt. Eb-
ben a kultúrában jött létre egy önálló világvallás 
az unitárius egyház. 
 A társadalom tehát egységesebb s ez által a 
közösségi erők mindenütt fokozottabban lépnek 
előtérbe. Az Erdélyben élő népek, különböző gyö-
kerű műveltség hordozói. Az évszázados egymás-
mellettiség (egymásra utaltság), állandó egymás-
ra hatás következtében, valamint az említett föld-
rajzi, társadalmi és népi meghatározottságuk sze-
rint több tekintetben a mélyreható eltérések mel-
lett is bizonyos határozott egységet is alkotnak 
életformában, műveltségben, művészetben egy-
aránt. 
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7. kép. A magyar uralkodók arany forintjai 
1387-1526 között (Forrás: mek.oszk.hu) 

 
 A közös jelleg adja meg a sajátos erdélyi-
séget, mely átitatja az ott élő népeket. 
 Az Erdély történelmében és kultúrájában to-
vább él Európa legnagyobb géniusz családjának, a 
Hunyadiaknak kultúrája az erdélyi reneszánsz. 
Amely fejlődik és erősödik a XVI. században és a 
fejedelemség idejére esik virág kora és még a 
XVIII. században is elevenen ható erőt jelent az 
ottani népeknek. 
 Igen, Erdély példát mutatott a történelmi 
múltjával Európának, és európaiságával megelőzte 
a többi nemzetet. Erdély egyesítése Magyaror-
szággal a monarchián belül a Székelyföld társál-
lam státuszát a hatályos törvények ellenére meg-
változtatta és elindította a Székelyföld nemzeti és 
politikai fölszámolását. 
 Ehhez kellet az ellenállási jog megszüntetése, 
„jus resistendi” ez az 1222-es évi Aranybulla 31. 
cikkelyének 2 §-a, ami egyébként a király eskü 
szövegében is szerepelt. Ezt az 1687. évi 4. tc., 
eltörölte. Az Erdélyi fejedelemségre vonatkozóan 
pedig az 1691-ben íratott Diploma Leopoldium-
nak a 3. pontjában történik mindez. 
 Egyben ezzel indul el a nemzeti ellenállás vé-
res időszaka. A nemzet ellenállási jogát megszün-
tették azért, hogy egy diktatórikus monarchiát 
tudjon bevezetni a Habsburg uralkodó. Az ellenál-

lási jog megszüntetése után 26 évvel be tudta ve-
zetni a Pragmatika Sanctiot is, ami az országos, és 
állami ügyeket is érintő rendelkezés volt, amiben 
megmásíthatatlan az uralkodó intézkedése. 
 Az osztrák Habsburg ágra vonatkozó 1713-as 
évi házi törvény, a trónöröklési jogot kiterjesztette 
a Habsburg-ház nőágára is. A magyar történelem-
ben a Pragmatika Sanctio a rendi országgyűlés 
által az 1723. 1-3. tc-ben került rögzítésre. A jogi 
hatályát véglegesen az 1920. 1-es tc.-kel megsem-
misítették. A kiegyezés nem adta vissza a nemzet-
nek az ellenállási jogát. A szabadságharc után 
1867. július 28-ával bár létrejött a kiegyezés, de 
csak azért mert, a Habsburg uralkodónak kellett 
ez a politikai keret, hogy a Székelyföldet a követ-
kező évbe fölszámolhassa, mint önálló nemzetet. 
 

 
 

8. kép. Szkíta (székely) harcmodor ábrázolása 
(Internet) 

 

    
 

9. kép. Szkíta harcos a görög vázán 
(Forrás: Caspar Meyer: Görög-szkíta mûvészet…) 
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10. kép. Caspar Meyer: Görög-szkíta mûvészet 
születése Eurázsiában c. könyv c. lapja. 

 
 Idézzük ide az eskü szövegét: 
 „Mi I. Ferenc József, Isten kegyelméből, mint 
Magyarország és társországainak örökös és apos-
toli királya: esküszünk az élő Istenre, boldogságos 
szűz Máriára s az Istennek minden szenteire, hogy 
az Isten egyházait, Magyarország és társországai 
törvényhatóságait, s egyházi és világi minden-
rendű lakosait, jogaikban, kiváltságaikban, szaba-
dalmaikban, törvényeiben, régi jó és helyben-
hagyott szokásaiban, megtartandjuk, mindenkinek 
igazságot szolgáltatunk; Magyarország és társ-
országai jogait, alkotmányát, törvényes független-
ségét és területi épségét, sértetlenül fentartand-
juk; dicsőült II-ik András király törvényeit, (ki-
véve mindazon által azon törvények 31-ik cikké-
nek záradékát, mely így kezdődik: „Quad si vero 
Nos” egészen azon szavakig: „in perpetuam facul-
tatem”) megtartjuk. Magyarország és társországai 
határait és a mi ezen országokhoz bármi jog és cí-
men tartozik: el nem idegenítjük, meg nem cson-
kítjuk, sőt a mennyire lehet gyarapítjuk és kiter-
jesszük s megteendjük mind azt, a mit ezen orszá-
gaink közjavára, dicsőségére és öregbítésére igaz-
ságosan megtehetünk. Isten Minket úgy segéljen s 
annak minden Szentjei!” 
 Ezzel folytatódott Ferenc Józseffel is a 
Habsburg-Lotaringiai dinasztiának a magyar nem-
zet irányába történő jogsértése. Az öröklési rend 
és a magyar közjog megsértésével került trónra ő 
is. A koronázási esküszövegét sem tartotta be. 
Ezért a magyar Szentkorona jogának értelmében 
trón foszthatóvá lett a Habsburg-Lotaringiai di-

nasztia, amelyet Bethlen István gróf meg is tett. 
Szerencsénkre trónfosztott lett a Habsburg-
Lotaringiai dinasztia Magyarországon. 
 Visszatérve a székelység, mint nemzet mind 
közjogi és politikai értelemben 1868. XLIII. tc. 
életbelépésével szűnt meg. Megszűnés előtt nem-
zetgyűléseket tartottak, bel kormányzatot érintő 
törvényeket hoztak. Saját ősi szabadságukkal „li-
bertas Siculorum” törvényükkel „lex siculorum,” 
szokásukkal „consuetudo Siculica” és jogukkal 
„ius Siculicale” éltek. 
 A Habsburg politika lényege pedig, hogy a 
magyarságnak ne legyen őstörténete, ne tudja bi-
zonyítani őskeresztény múltját, továbbá ne kap-
csolódjon történelmileg és kulturálisan egyetlen 
birodalomhoz sem. Szerencsére a székely nemzet 
rendiségének időszakát visszamenőleg nem tudta 
befolyásolni, mert Erdélyre nem vonatkozott ez a 
Habsburg hatás, hiszen a fejedelemség idejére 
már az európai állapot szilárdul meg. 
 Amit tehetett, hogy a székely főrendet nem 
engedte be a felsőházba. Helyettük nagymérték-
ben 1526-után kialakított indigenátus azaz a 
honfiúsítás intézménye biztosította a Habsburgok-
nak a vezető réteget. Az indigénák magukkal hoz-
ták a külországi rangjukat is. 
 

 
 

11. kép. Krisztus jelkép 
(Forrás: Pannon enciklopédia. A magyarság 
kézikönyve, Budapest: Pannon Kvk. 1993.) 

 

 Összegezve: A Szentkorona rendkívüliségé-
nek eszméje a magyar múlt, a Tan a Szentkorona 
fogalma köré rendezhető elvek, nézetek és szabá-
lyok együttese, mely a Werbőczy István 1514-es 
szokásjogi gyűjteményében egységes szerkezetbe 
foglalta a régi meglévő törvényeket. 
 Ez a polgári fejlődés akkor is túlmutatott az 
európai szinten. A magyar jogforrás alapja volt a 
magyar szellemiség fejlődésnek a Szent István ki-
rálytól induló minden magyar törvény, beleértve a 
Werbőczy (Verbőczi) Hármaskönyvét és (1486. és 
1492. évi törvénykönyvek összeállításában is részt 
vett) még ehhez hozzá járultak az erdélyi tör-
vények is 1540-től 1796-ig bezárólag, ez a jog-
folytonosság a Corpus Juris-ba is beépült. A ma-
gyar alkotmány korszakai a történeti alkotmánnyal  
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indul és a 2012. január 1. Magyarország Alaptör-
vényével zárul. Az első korszak 1000-1946 között 
az 1222-es Aranybulla, majd Werbőczy Hármas-
könyve (Szent Korona-tan) és az 1848. évi tör-
vények, ez összesen 946 évet ölelt át. 
 Államforma uniós királyság, tagállamok: Szé-
kelyföld, Erdély, Szászföld, Horvátország, Szlové-
nia. Ebben a korszakban a székelység, mint nem-
zet közjogi és politikai értelemben 1868. XLIII. 
tc. életbelépésével szűnik meg. 
 A székely nemzet a Kárpát-medencei 3500 
évből a magyar királyságban 868 évet ölel át. A 
második korszak 1946-1948 között 1946. évi I. 
tv. A köztársasági államformáról: alkotmányos 
alaptörvény.  
 Az alaptörvény figyelmen kívül hagyta a ma-
gyar országon élő székely nép, jogos önrendel- 
 

kezési igényének megfogalmazását és kinyilatko-
zását, ez az időszak 2 évet takar. A harmadik 
időszakot 1949-1989-ig, mintegy 40 évig az 1949. 
évi XX. tv. szabályozta, és a székelység helyzete 
sem változott. A negyedik korszak 1989-2012. 
1989. évi XXXI. tv.: jogállamiság időszakában 
erős a székelység irányába a magyar nemzet szim-
pátiája. Az ötödik korszak a nemzeti kormány két-
harmados parlamenti többséggel 2012. január 1. 
létrehozza Magyarország Alaptörvényét. A szé-
kelység nemzeti lobogója középületekre kerül. A 
Szentkorona területén élő népeket és a magyar 
nemzet meghatározását a Magyarok VIII. Világ-
kongresszusának záró konferenciáján rögzítették 
2012. augusztus 20-án, Budapesten. De a székely 
nemzet bizonyított szkíta múltjának alkotmányos 
rögzítése még nem történt meg. 
 

    
 

12. kép. Elõkelõ honfoglaló magyar férfiak öltözéke (László Gyula rajza) 

 
 A saját törvénnyel és múlttal rendelkező 
székelység a királyi hatalom része volt. A Kárpát-
medencei székelység királyszkíta dinasztia nem-
zete, és az Univerzitása a Trium Generum Sicu-
lorum a székelyek három nemzetségének egyete-
me. A nemzetségi vezetők megtartották a közép-
korban és a rendiségben is, hogy a székelység az 
égi királyság földi pajzsa, ők a király után az 
elsők. Vezetőik választják a királyt és az apostoli 
uralkodókat. A királyt választó primorok a főkegy-
úri joggal rendelkező Fehérnökök a fehéregyháza 
bíbornokai nemcsak királyt, hanem apostolt is vá-
lasztó zászlósurak voltak. Ezen zászlósurak nem-
csak comes várispánok, hanem a családjuk adták 
az egyházi vármegyék püspökeit és érsekeit is. 

 A történelmünk jog összességét a Szentkorona 
dokumentálja. A Szentkorona, mint személy a mai 
parlamentáris jogszerkezetben királyság és király 
nélkül is működik, és nem attól függ, hogy van-e 
királya az országnak, hanem attól, hogy a jogszer-
kezete uralkodó nélkül is működik, független at-
tól, hogy a parlamentáris demokráciában a köz-
társasági elnök vagy miniszterelnök él-e ezzel a 
lehetőséggel. A szentkoronai hatáskört a magyar-
országi Alkotmány Bíróság vagy a Magyarországi 
Parlamentje, továbbá a határon kívül az Európa 
Parlament vagy annak bizottságai nem szűkíthetik 
vagy vonhatják el. 
 Ez a Szentkorona isteni eredetéből fakad. 
Egyben adja azt is, hogy minden teremtett ember 
egyenlő és azonos. 
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13. kép. DL 24762 (Forrás: MOL = NOL) 

 
 A korona alá kerülő, illetve Magyarország te-
rületén lévő új nem történelmi egyházaknak vagy 
vallási közösségeknek az országban a Szentkorona 
a legmagasabb egyházi vezetője és utána követ-
kezik az érintet vallásnak a történelmi központja. 
 „…Az ország összes egyházfőinek és az egyes 
egyházaknak az ügyeiben, amelynek a király igazi 
patrónusa és védelmezője…” Úgymint az adott 
korban, így ma is a közhatalom első embere a köz-
társasági elnök közjogi és apostoli hatással ren-
delkezik, ezt a jogot más egyházi központ nem ve-
heti át, így a római katolikusoknál a Vatikán sem, 
ez azt jelenti, hogy minden magas egyházi vagy 
vallási személy kinevezését megerősítheti, vagy 
megvétózhatja. 
 A magyar történelmet dogmává merevített, 
azaz egy kőbe vésett, megváltoztathatatlanul leme-
revedett és az aktuális fejlődést esetlegesen kiha-
gyó tudományterületté próbálták átalakítani. A 
magyar történelem fejlődésével a különböző hatal-
mi állapotok mindig a maguk érdekérvényesítését 
tartották szem előtt. Az akkori kor tudós világa az 
akkori hatalmat saját tudásával igyekezett szalon-
képessé tenni. Ez a szalonképesség azt jelentette, 
hogy az akkori fejlődést szolgálta, de bizonyos in-
formációkat letakart és ezért folyamatosan a ma-
gyar történelem értékei elkezdtek töredezni és el-
kezdtek kopni. Erre példa a Habsburg és a 
Hasburg-Lotharingiai uralkodás torzult hatalmi 
struktúrája az ellenállási jog megszüntetésén ke-
resztül az első világháború felelősségének áthá-
rítása a magyar nemzetre. 
 Bár európai akarattal is megegyezően az 
akkori magyar kormány és parlament 1921. no-

vember 6-án a Hasburg-Lotharingiai családot trón 
fosztotta. A Habsburg birodalmi irányítás Magyar-
országon keresztül lépéseket tett arra, hogy a szé-
kelyek történetét és történelmét ne a székelység, 
hanem az idegenek írják meg. Azt akarták elérni, 
mint ami a görögöknél volt, hogy nem a görög nép 
írta meg a saját történelmét. A trónfosztás után a 
királyság intézményét az 1921. 47. tc., rögzítette, 
és az 1946. 1 tc., szüntette meg, mely Magyaror-
szágot köztársasággá nyilvánította. 
 Javasoljuk tehát továbbra is, hogy a Magyar 
Alkotmányba kerüljön be a Werbőczy által is 
megnevezett és törvénybeiktatott a székelyek ősi 
szkíta származása a magyarral társnemzetet al-
kotva.1 
 

 
 

14. kép. Werbõczi István: Magyar és Erdély országnak 
törvénykönyve. (Forrás: A könyv címlapja.) 

                                                 
1 Erről a témáról önálló könyvben emlékezünk meg. A 
könyv kiadás előtt kéziratban van. 


